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Saracoğlu Konuştu 
Hükumet tedbirlerinden sonra, 
içtimai adalet lıiç bir zümre 
ve sınıfın nıenf aaline olmaksı
zın tam bir tatbik kabiliyeti ile 
memlekette teessüs etmiştir 

Sabit gelirlileri kurtarma, istihsali arttırma, 
fiat itidalini iade, sıkıntı mevzularını müm
kün tedbirlerle izale çarelerini bulan hükumet 
"Varlık Vergisi,, ile de bir taşl& iki kıışu bir 
aıada vurmak zeka ve iktidarını göstermiştir 

, 

Ba vaı.nın, bu toprağın her ıeyıunı kendi meafa• 
dl riue istismar erlenler ve ı ürkiyeyi başı hot 
bir saba 'e Türk l\1illetiui, Türk hazinesini eo• 
yulııcak. müc af4ıısız bir servet kervanı sananlar 
hu kanun ve bu tedbirle ömürlerinde oldum ola
eıya tahn:n til edemiytct:kleri birdarbe yem;şterdir. 

ETEM iZZET BENiCE 
Sayın Şükrü Sararoğlu dün ö· 

nemle bülcnen nulk11nu Türkiye 
Büyük :\Iillct J\Icclisinde söyledi. 

tutumuna hakim unsurlar, sıkın
Warın menşeleri ve izadn salilıaı.ı 

c- Hayat pahalılığının nıemu;
lı.r, devletten goErliler, dar gelir· 
liler ü:rel'indeki tesirleri. 

Üç teı'hir 9il;il"5i de §udur: 
ıı- Hayat pahalılığının yükün<> , 

ltalyanlar Nis şehrini ve 
Korsika'yı işgal ettiler 
Darlan Fransız kuvvetlerine 
''Ateş Kesi,, emrini verdi 

Oran ve Kazablanka teslim o~du 
\ 

11: !aptcı bi,. ıtöMŞn.t·öeın 80Qt"'i. ver~ l fJR.!a g'(!:ml kU'llaın.ıkiıc11ıı "e 35-0 harp 
• mı11'rr. ı:l'mlEiinCı. cie v;>:0;rt• ;-. Jn"ış buı.uncluğu-

1 KAZABLA.llo-XA TESLİlll OLDU ntı ttbll!"fü eJ<Jı-..>r<l:< bu haorrkfıt• dıiin.-
Lond:ra, 12 (A.A.) - C~btanka ~.n en bü.Y'Ük dtn·1_ ka.:a vıı:· lı.a.va. 
~i ~ Franınz k;ı..rvvetıleri harc-kfatı o:~ı.-a•1{ t..a.,·s.r el~-,:ıştıi.r. 

teoliın olm~r. Oran'• g.·roo Mıü11te- MİHVERCİLEK Tl'NLS.\ ASKER \"E 
flk kun~; hal'<: taıı-aimdan lıMa.. UÇAK GÖ1'"DERtYORLAR 
~c ka~larımı•1'a· Loodn, 12 (A,A.J - &ardur-<Ya. s;.. 
CEZAİııDE lG lllİIIVEll. TAYl'All.ESİ ı c;:~a w T=u" ""''"Dd• Mhvrro;J..,.;n 

' DÜŞtlRtlLDÜ 1 old•ıi<~<l geııu; Jı;ı,r f<:itı t~~ ı<lilfn~ 
Lotıtlra, 12 (A,A,) - Ceza>r bö1tıe'- t.r. $im•!! A!ri<ay:ı .,\I>hvuc;lerin 

eine f86ıiaıla.:la !l'•Pıl._'ll Mlllver hawa 5001600 l<ad:n- ı:.-«er çr~an lah-
tJıik"ulnl:ıın e::ı"'lla~ınd:a 16 ?!ı-flün: U~- mın ~!mekio.td,.r. I\,yr:ca pi'ı>.1.1 \"e av 
yaresi ~i.:i?WştUr. t:ı.yytı.reltf>rı df' g&r:ıde::-rr.,ş!erciL'. 

Buji Militdklerin elincle bulUI>- B.\RDİA YOLt' f7.EllİNDE ll MİR-
m-.ır. <:Jc.zairin 180 kloonrt;-e ş.,-. \'ER TAYYAESİ Di'Şi.'R(LDÜ [ 
k.ındt> buhın.ın Buj; geıı<ş bl-r l"'18lla Lo,,d·a 12 (A,A,) - OMa ~~n 
mal<ikt.lr. lr~ ~aOOtı a·~n hıbı' ı'dıe büşü-. ölçüı-

509 DEN FAZI..\ NAKLİYE de yapdfln b·• hıva s.w~ il 
GEM.isi KULLJU\"lJ,Dl 1 :!\1.ihvı ... t.al)·)·.ıı-esi d:\şfıı.llınü.-;ti.1!"', Bul'.lt-

IA:ındra. 12 (A.A.) - t.tih~;.; ıt Na... lttr~ f'IE!...~i p~ ı• t~~yaıt·eie:ı tıf·~<.il 
..._.., Lonı Ltlct.on, vrrd'4;ı blr <oy:~v- e:ar.eklttd<r. Bıın!ıa" Ş. a cl.:ığ: u u;•:--
dt1 Şimal' Afr~a se-ve~;yo.ıtında 500 dt~n 1 (ll~\'~•r:ı !i<J' 3, Sü: !i JP) 

Yüksek J\lilll Şefin Büyük l\Iec
lisc ve Jıükiınıete vcrdigi direk· 
tı.Jlcroeu ı;oııra alınacak tedıi>irler 

hiç ~iiphe yok ki, halk e}kamıın 
en ziyade merakla ·beklediği tcd
b .rlerdi. Halkın lıel.Jediği luıdar, 

muıhtckir de bckliyorou, vurguncu 
da bekliyordu; 1 teşrinisani 1942 
öğksindcn bu yana şaşJaıı ve si
nen a-bu)andırıt."ı, ıztırap ha\·ası eır 
tırici. ziılmiyet de bekliyordu. 

en ziıy,.dc m"'JIUZ :ı;iimreleri d'lll"- Şiındi ne.rede bulunduğu bilinmiyen 
dan kurtarma çareleri Fransa Devlet Reisi Mareşal Peten 

ar ı Vergi ini 
imler Verecek? ı 

Bu ihtilalin, bu inkılab n öz ço- 1 

cuğu Sr.rttoğlu gür se» ;j~ bu j 
bek ley ışi aydrnlaMı, bükiım...ı ted
birkriııi sıralad> ve Meclisten is· 
teıliği kanunlan aldı. 

ll'lıı:h icrem Başl'ekiliu nıııtlm, 

sınıladığt tedbirler yine bu ihtila
lin ve bu inkıJ.r.bın öz mah olan 
•Son Telgraf• i~iııı lıiiyük bir se
" 'nç ve saadet kaynağı olmu-ştuz. 
•Son Te!gnı{, ın bilbaşısa son bufı. 
ran teza:hürleri içindeki görüş ve 
di.işün.celerıini mü!>bete, haklıya çt
karan "e lıiıe yüri>düğömüz fi.kiı-, 
inan yolunda klft kat cesaret ve· 
ren bu nutku bugün sadece umumi 
çer~evesi iıçinde miitıalea edecek 
ve her fır"atta !ilk sıok üt.erinde 
duıracağn. 

Sadece kendini \'&lan !ıh.meli· 
ne, millet seliimetine tatısi5 eden 
bir gazeteci için kazançların en 
büyüğü, m;Jy<>nlıar, yüksek banka 
lıesaplıın , cilt cilt ~ek defterleri 
değil; müdıafaa ettiği ve müşare
ket bulduğu fikirlerin tabakku
ku:nu görmek, bu n1anevi haz ile 
ruh 'e inan :ı:englinliğine kavtq· 
maktu. 1 

* ' Sa;r ;n Saracoğlu nııtlı.ırnd" kar· 1 
şılaşlıfl il~ :ına dav1n111 izahı üze.. 
r:nde durdu ve üç tedb'r si.lsilesiuö 
Türkiye Büyük Mi1let Meclisinin 
şahsında ınillete sundu ve kanun· 
laşlırdı. 

Üç ana dava şu idi: 
a- Başllıoş filft yükselişi, bulı.

ran ha\·ası, maraz tezahürleri 
1ı- IJiil<limel'İn ikhsadi 'e mali 

• 

Londra, 12 (A,A,) - For:ıo;<ının ge- ~~~~~~~~mm: 
b-- J\luhtckiri, VUiguncuyu, I>· 

lifçjyi, t<>pyekiın feıık.il; n:met ve 
külfetle beraberliği tenıiu, wnu
ıni itimat haYas1ııı iade 

ri ·klll!"ah ln~~:!.'lan ~aıw l\fiıh \.'4 :-c\.- B 
ltr ta:raıfır.d" ~~vam edilrntıkt•:-dir. 1 1 U 
Roma rad~oc,ıu, Jtalyaol:ır ta.raıf'roda.n 

sabah Vilayetle dört komis- 1 

yon seçildi, komisgnolar 
hemen işe başlıgacaklar 

<- İsliılısali at'llırma. p:ır.a bol· 
lu,,.;Tunu izale, fiat itidalini iad1'; 
s•kıntı mevıularını mümkün lıed
ı.;rıerlc giderme .. 

Sayın Şiikrü Saracogltmun, an.a 
plarunı k311robndırdığmıız bu 
nu11ru, herşeyin ba~nda Yiiksck 
Milli Şefhı direktiflerini tamanıile 
yerine getirea. ve daha da getir
mek i~u~üni taşıyan ve Tü1'ilı: io,. 
kılapçı iktidoanıım ı,;e,kin :ıoeka v• 
<'ev.ııer lıathıl'loDı taşıyan bir nu· 
tuktur. 

Belki, nutku ilk okuyan ve,-a 
IDeva:nı Sa; a. !:>ü: 6 ela) 

N..., IOC Konıikan>n Şimü•llodc Ba~ 

ya ad<er ç:kaMi;1.>gını nısmt'lll bildir
n#ir. 
.ütiıtAL DARLA.'1 cATl':Ş KES!» 

ElllRİ VEllDİ 

L<>ndra; 12 (A.A.) - Üç ııan süı
harı\o.i(taı:ı ~c:r.a CEzo.~r ve Fas mu,.. 
Iuwemeti nitıay~ıı.,rmı.,,trr. Arn€al 
DaırlAn Frr:.n•u. ka.rdı, dPniı ve b.a'\•a 

kuvv~ileı-ice şu tıebl-iGi y~tır: 

«Amrrikan ,"t? l\1ütt("f'.klleır~{' kaı:-şı 

mlcadt]eyi ka;mt-IM·ini Ş'ı=ıli Atri· 
ka hava. d-t>"n•z '\-e kara lruv\.--E-t~erine 

em1•Ciliyorurn.> j 
Arn;ıııı Darlan !m emri. Amerıkan 

~vvfl'ilrr; ~anı C'.retıcra~ 

Eiceıtıoveı· namına Tümgener:ıl KJ.<i< 

( VAZİYET ) "'-----
Siyasi Hadiselere Bakış 

len haıberlere nazaııen, Viş'.'den 

de tagayyüp etmişlit~ Arhk orta
da b:r Vişi hükumeti k•lmamış
tır. 

Y en5 kanunun mühim maddelerini y:ıtzıyoruz 
ı 

13 yaşındaki 1 

çocuğa beyaz ! 
zehir sattıran 

kadın! 
Emn:yct kaçakçılık bürosu me

murlım dün 13 yaşında b'r çocu· 

ğu vasLta ederek beyaz zehir ka
çakçılığı yapan b:r kadını yakala

mışlardır. Na.lüde ;.dındaki bu ka
dın , uyu.ıturucu madde satıcılı· 

ğmdan müt.taddit s.:fuıka sahlbi· 
cDevamı Sa. 3, Sü: 5 de) 

Dün m üst.ace li yet:le 
müzakere \"C kabul olunan c V~ 
!ık vcrgis • kanunu vilayetimize 
teb<iğ cdilm'ştir. 

Bunun üzerine dün akşam bc
!ıediyede gc-ç vakte k&ds.r süren 
·bir topiatı ytıpılmıştır .. 

Bu salıah ıa vilayette b r top· 
Jantı yapılarak V'Crgının tatıbikatı 

ct'rafında faaliyete başlanıl.ınıştır. 
Varlık vergisi namı alhnda tar

lıediHp haızineye inti kal edecek 

ır<"!>lağm yalnız ŞE!hrimhde yirmi 
milyon liray ı geçeeeği tahmin o
luıımakl.adlr. 

<~'"""'' sa: 3, Sü : 2 d•) 

AYAR! TAHAMv•GAYET l.ARİrTIR 

MOVADO 

Siaysi ve askeri hadiseler bir- l 
denb're hızlanm•ş bulunuyor. Al· 
manlar ve İtalyan!cr şu dakikada 
hemen bütün Fransayı işgal et
miş bulunuyorlar. v:ı:: soknk!.a· 
rında Alman süvarileri dol<.şıyor. 
Bu satırları yazdığ!mız dakikada, 
lllarsilya ve Tolon limanlarının 
d" m 'hver kuvvet'cri tarafından 
işgal edilmiş o:duğuna hükmedi-

Hitılcr, lh:llii La\•alin reisV ğin
de bulunan Fransız hükumetini 
Versay'a yerleşıneğe daV<?t etmiş· 
tir. 

Beşıtt~f;tl bir odaa 
muhtekiri yakalaadı 

1 Beşiktaşta tramvay caddesinde 

ACVATIC 
"~ elaittci ...ut(" ... ,ll 

lebılir. 

Demek ki, harb.n siklet merke
zi ş'md: Akıdenize intıkal e'.mi:ş 
bulunmaktadır. 

Fransa devlet re.,;i Mareşal Pe
ten, dostane de ols.·, Hitler tara
fından gönderi!ıen mesajı, mü ta· 
reke ·hüküm!erire aykı rı bulduğu 
i~·.n protE'.-:;toda bulunnıuş ve ge-

Had;sel~rin aldığı bu hızın de
Yan.1 ed<'Ceği~ şah:t olac<ığımm 

zannediyoruz. 

Alakadar devletler arasında si
ya.>i müz:ı:.erelerin gen '§ledıgine 

şüph" )"Oktur. lt••lyan!.ar Nıs ve 
Korsikayı bu vesHe ile ~agl ct:miş 
olmakla, miUi cmcllerind~n bir'· 
rıi tahakkuk ettirmiş vaziyette 
bu1unu·yor:.ar. 

<n"'"1n'1 Sa: 3. sn: s <h·' 

AFRiXASI 

'· 

odunculuk y;.ıpan Şaltir adında bi· 
ri dün kendisine müracaat eden 

blr müşteriye depo.sunda odun 
mev.:ut olduğu halde verd 'gi fiatı 

az bularak satış yapmaktan imti
naı elm~ ve bu sebep!e zaıbı l a ta· 
rafından yakalanır.ıştır. 
Şakır hakkında tanıı>m kılın= 

evrakla mil\i korunma mthlceme· 
sine verilmiştir. 

r 

• i 
i 
1 
1 .. 

Başvekilin Nutku 
Memnuniyetle 
Karşılandı 

Nutuk yurdun her tara
fında ve piyasada 

çok iyi akisler uyandırdı 
Başvekilimiz Şükrii Sarac~unım 
dün Büyük Millet Medisiudc oöy 
lem'ş olduklırı ve radyo ile her 
tarafa uakledHen miihiın nutuk 
'bütün yurtıda derin bir memnuni
yet ve alaka ile karşılanmt'ŞIH". 

Nutuk pi-yasada da lesirleNrıi 

&'ÖSternı~ \'C muit ıclif gıda mad
deler! fiatl.,r>nda yeniden diifiik· 
liikle.- olmuştur. 

Dünkü saynmzda okuyueuJan 
mna bildirdiğimiz bu nutt:kt.a el& 
ıe.bari.i.t ettirildiği veÇ>ile hayat p& 

halılığı li.arşasında dar, mdıdut p 

lirli vd•ndaşlal'>l dcl'letı;e yat'dmı 

yapılacaktır. Hükiuuetin bu karan 
memtıuniyet ~e şiikranla karşı· 

lanını,ı:.r. 

(Dev•mı S«· 3. SC: 3 d;ı) 

ATATÜRK'E DAİR 

Cevdet Kerim ince. 
dayı çok mühim 

bir konferans verdi 
Ankı:ra Hclkevinde verflen bu kon

feransı aynen neşrediyoruz 
(Ata ttil kiin öliiıniıniin clör

düncii l •ldöniimii miinascbe
betilr , Siu<>p m"b'usu Cevdet 
Kerim İncrdayınıı:ı Ankara 

Hıılkevinde verdiği değerli 
konfer.11051 dfru neşretmeğ• 

ba~lanı~Uk. Bugiin, bu luy

nıelli konferı.nsın müiebaki 
kısnunı neşre de\lm ecfjy~ 

ruz.) '.A-1.J. .,.ı 

• 
•Mülarekename hakk>nda hü • 

kı.irnet.in tebliga.ı~- c..!ır aJm:ız 
her tarafta. un1un~i bir rnütJ.vaı.t 

ha\'d:Jı eserken onun Harbiye ... ·e
zaretuıc y~pt.ğı müracn, t~i..rı~dar. 
bazı par,aları b.l"Zedeyorum. 

1 - (Mütarekcnamen:ıı tetk:
J\.ınden an1adıgun göre D~vJrti 
Os:ın.aniyenın bunun'a kendini b.
tı< kayıt ve ~rt düşmanlara tesl'm 

değil memleketin duşman istila· 
sı ıçuı ona muavenetı de vad etti-

(D""'a.""' S.: 4, Sü: 1 .:;c) 

1 ÇERÇEVE'~~~~~-
Madde 

Var.lyet öy!.f> d•il"i>k ~ ...,.,. ı.,.. 

hm!e gıeıkli k~ ono taro bir H.lııp buıl

mal<, Nornıl< Kema!m teş'b>lı')'l<' , dJol,. 

S•!I'" hakici ve °""şnıe.. bjr pelı:ll I> 

""' ~,, faı:twz. .• 

• 
A!ııl'.U.: .. ru «al e<J;lımooPıı Fı

ya ~tim<lcri, p.ı an ;., "' el.l.criııden 

..,.ıd>ll.coeıc y<ıııi!o<>e ~.. c;.ı!Q-nı<lt "" 
Deıı~alaııın şalıl""1\Şı ~ 

n" kadar hassas brr rnt'\icie dıüıştük ,e

,;,,. bellJ etmek l>ak'"'1illdan !'elckalıid · 

adde 
NECİP FAZIL KISAKÜREI" 

bOy'Jechr; alınca. 
~ \'Erır. 

• 
v -rina 

Alı:n&1'11a-rın ~al f·n!irneınlş Fraesı 
\i..zıerıne )"ı.iı J~rıC:;J. bi.ıtün <iıoıuınm:..~ 
İmparatodugu, :.ı<lıt ·i Ye rllhi J.,J:yXt]~.r 
\C ur..1~.~ yıed,aniy:r, :E'ra.nsaıru:ı, Df
mc~<rftS)•a1ar ~rruc;)ğrına atı/ma-1 içlr 
idria b!:- ı~ııc ... 

• 
Demdça~y;..lfıı-ı:ı Fra· ız A. ~ ... ırıı: 

el ~!, bu t.op:-'9lk:l.__ın ınaJlı~n o!a.: 
·S:.ı';;tc<..-;r& kı:""'f't zwir·n ba.tı" a, Frar..s 

İınp:r,a.(or;uÇul!l.ı, bır ?ntl) r·.,,, b· 

e } qı~.ıu ve bu o:ı:lu~·a a:ı b".;to., ma!zrm 

• , kı-ı-"'°'·Y"" kmd ı.. .ııa·~" ~me· 
Fr~ı ~&ı~k~ı'ır'. Sonra ırzun çi- •ı vf' (Dög;. ı) a ciddi \·e tja~.il<i bi:- hi.ı~"u-

leleıır mukabılı k.e~:6l1lt' ge~en ve bu nırt 1ıt'm!n et'lıes.: c:P"......ındç' &.ı. li.ğ 
kaybı b'ır kaç mı.1.ı g rl-?rrn Dc~r;ıı;- , 

k ...... ...ı· ı.::: ......... da 1 A 
1

Yfl.&..".llar ne ni$'>.:.1t kc.vra 1·1 o.:rn3. ya.41', P""'l'lflC g(ıc h·-~ &O":lta 
Franse.ıyı 1.t:kı·ar k""r.il'•ırr.~ vP J>f4:':.,e ı kt. (V ş!) üz•1 "1r-1• y..ı ın -t~ ve· 
takmak ta·:·hı.ne eriyo ... Ka.dertn ct;vrsi ıDeva:rı. S::ı: 3. :;., c ) - .. . 
'r IJ ~ .. K 4{ 

.. ;ı .. 
=====m n 

'..,.) 

Şimali FransızAf
rikasında askeri 
harekat Önem pey 
da etmiştir. Bu 
haritamız Atlaı:· 
ti k ten SÜ ve y ş e 
kadar olan bütün 
şimal Afrikasını 
göstermektedir 

('"' \..J 

1 



2-SON TELGJ!AF-l!?ZiııdTEŞRİN 1941 -
1 HALK FiLOZOFU 

SARACOGLU'NUN NUTKU ! Tramvaykar a b.ılet 
k ıme kolayiıQı ı 

!fa~p Vaziyeti) 
1 

UAHKEMELERDF.ı 

"Gitti yarim gelmedi 
"Elbet bunda biri~ var Cez il' "Arap 

KraUı~ı,, 
Sa).,. n..ş~e!Jliınu Şükrü Sa· 

rawı;lu, beklencın nutkunu dün 
Bü.ıU.k ı~Olet l\ledi.,,i kürsüsii»
den ,.öylcm~tir. Hkiiınet'n ııoktal 
u.ıua.unı, J.aııaalini, ~· aplıj:l ve ya
pacuı; ı i~leri, ~n J.üçük bir şüphe 
w ter~düde mahal bırakmadan, 
ga)el J.at'i bir iiade ile ve kllY• 
v"tli bir !arıda anlatan Sarac~lu, 
TLirkİ) c Cumhuriy..t biikümetin;n 
yerit>i ne kadar U;abet, ı;aübiyet 
n kudretle doldurıhıtuııu bir k&o 
re adJıa ;,;ı,,.ı ctnıi~tir. 

DcğeTli llaşvekilimiUn bu nırt
lru, jferek iç ve gerek d.ş J161ltib 
bJktmından, anuk mükemmel ke
Emc>.ilc lavs'f edilebilir, 

Bugün, "nlachiımn ve herkum 
anlaıııa'1, ka VTama" lazım gelco 
hir nal\.tu \ardır: 

Hiikumd, her nevi memleket 
nıcsdeleri üzerinde, lılzim istedi· 
ğimizden ~ok daha hassaslar. Hü
.kümet her işin başında, yanrnda 

E'f J'İA1'1 
::\E OLDU?, 

Et fiatla.r.na naur değdi, ıı-all
lıa. 110, 120 kmtl'ia kadar ala buz 
ı(hi eti r satılırken, ~imdi, 160, 
17 kur a çıktı. U:asaplı•rm iıld> 
a>ltıa giire, ha)">an ax geldiğ'.n
deıı, fiatlar bir miktar daha yük
"!cce-km ş'!. 

Digcr maddelere nazaran., istnn-
bulda en Ut ıız et fiatları idi. De
mek, hn)vanlar, bu hnli ;zzeti ne· 
fülcrine ycdinmemişlor!. 
•DiKKAT• SÜTUNU 
MLUAHRİRI 

Tan gnzctcs!nin gayet mühim 
bir 'twru var; ismi d..kkst süt.,... 
ııu. .. En-clki gün bu ütıında şöy

le b.r 'erlevha gö.Vüm: İzmitte 
kihıit neden bulnıımtıyoır?. 

Bu 9iltunıın muharriri olan ar· 
kadaş, h' l;lkis dik.kati az bir zat 
ııba gerek. Çünk.ü, eğer dik.katti 
b;r ıne>lckdaş obaydı, daba evvel 
bulunctu'hı _ehmıeki tütüncii dük 
kanlarına bakar, İzmite kadu ııit. 
m ... e lüzum görmezdi!. 

Sİ :\E:IIALARDA 

KALAl!.ALIK 
S ine ma morııldısl bir arluı~ 
şöyle diyordu: 

- Paur günleri ıi Mmaya git
meğe imkan yok. Çünkü, bütün 
salonlar hıncahınç dolu., ve bir kı· 
s:m sinernalnr da kapılan.na: .Yer 
y<ık!. di)e Jc,·ba asıyMlaır. 
Omıan Cemal cevap verdi: 
- En iyisi Mahruut Yesari cibi 

REŞAT FEYZl 

ve içi:;,dedir, llımal edNı:ııiş, -
tulmuıı hİÇ"bir tedbir yoktur, Sa
racoğlu Jıiikfuneti ~n geniş hib
nümyet vo düriistllikle ikıtida.nnı 
.kullanrnaktador. 

Bulıuıık suda balık avlamak he
ve.;ne kapılan bir losllb siiW. bo-
11t1klu, hükt'lme~ zayıf göstermeğe 
yeltenmek iııtem~lerdir. Fakat, 
Ankara hükı1meti )ap.tığım ve ya· 
pacağııu bilen, yaln\'z ve saıl~-ce 

parti vo adalet prensiplerine da
yuarak ;ş gören bir m'llli kııvYet 
nWhra.kJdır, 

Monfaa ileri şu veya bu tanda 
haleldar olanlar, hükfımetfo. aldı
ğı tedb:rıer aleyhinde propaganda 
)·apmak soysuzluğuna diişnıüşlu
drr, 

İk•idara geçtiği gündenberi ba
şarılar kaydeden Saracoğlu hiila'i
mdi, mm·affak olmuştur ve bun.
dan sonra da mııvafiak olacaktr. 
Buna iti.ınadıow tamıltr. 

Serbest konferanslar ;ıerı.ri 
Eminönü HalkE'\·i halkın ve tıil

l:assa muiı.it..inde.ki Ün'vcrsi!eli 
.gençler·n umumi ma;.'.ımatiaxmı 

takviye etmek roaksadile 942 ve 
43 yılı i:çın seri serbest loonferaaı&-
1 ratertip etır';tir. Bu koıı.l'eIUllt
lan üniver$<teıni-cn değerli pııo

fesör ve doçentle~ memleke
tin tanınTDJŞ al<mleri verecektir. 
Konferanslar hc:r hafta Perşembe 
günleri sat 18,15 wn 19,:ıo a ka
dar de"r.:m edecek!U. __ ,__ 

Beyoğla Halkevinde temQfa 
çolıı<111aları 

Beyoğ'hı lli:ılkev1xd.. bu sene 
Jrofernns 11elln~ ılıazırlanan ders
lere ~lanmrş!IT. !Bunfa~ şunlar
dır: 

Garp t.yatrosu, (Türk temaşa.
sı: Ayin, mi:Za'h, kc<raıgiiz, kıı.kl.Y, 
orta oyunu; tiytlro; film.) 
Adabı mu~ret, Ritıın->k spot', 

lbedüyat, piyes tahüh. 
Tema~anın b'.riıııcisini Nuru.IJ.ah 

Tılgen Pazar günü akşamı saaıt 

19 da '"'mişür. Diğer konferans· 
!an Ali Aitaylı voe ~lih Artel. 
vereceklerdir. 

Ekmek aatan lolıantalar 

Be~ğfofldalti bazı lokantalarda 
micykrHc-re eıirmelı: verilcliği dün 
vlı ki kontrollerden anlaşthnJŞtır. 

Bu . meyanda 'Daılısimde 950 ntl'
maralı dükkanda ~ılık yı11>an 
Metund ile Burı;a ookağrnda >r;ıki

li lokanta sW.ibi Tanaşın ve Tak· 
ıfımde .İstik.13.1 caddesinde ı,ı,.._ 
kez lokımtasımn ekmek sattıkları 
teıl>it olunarak milli korUJJma 
mahkemesine ver;bı:.Ş1erdir. 

yapmalı. !=========-=-=====• 
- Ne yı>pınış?. ' 
- Sesi; sinema çıktıl!ındanberi 1 

şin maya gitmemiş. 
Y ı:;&Ll ;ı.IAL1 

EC".'EBI MALI 

Bazı monifaturncılar, yerli mal
ların üzeırine ecnobi marka etiket 
ve alnm•t ko) uyorlar"'11!, 

Bugün, yerli ile ecneb.ı mal ara
suıda f'at farkı daha çoktur, Çüıı· 
kü, e.:nebi mal, battalar, hatüt ba
ıan aylar >Üren he)·0>eank bir kanı 
nya den~ yolculuğundan sonra 
gclebiliyoır, 

Bu i<;i yapan manifaturacılara 

ne isim vermeli, bilmem ki?, Sa
dece muhtekir mi?. 

A.Hll1ET RAUF 

Y ı ar a dllencuer 
Oııığl<>ğ.u ~ şetr~ en işleılı: 

'~ ırlÜl>lm Y"İlam>dan b ri&r, Faicat, 
ı.:n1> r.ailnıen.. bu Y"hı:ı U:.oet"1Jdlilti di

ltr~·'r, heır..,, ~ C!lı.Sik o~. &. 
rr:.lt:ö:1u 11~ bİılla!Sl.n.;,n hem.en on 
a <>.n ıı.l\ t.a n4 ,,_, t. r kaç llUnd ür, 
-- ba<hiıon Q>Piıok, b.,- dôcnci 0-
tut"f.';YUT. Yoi ~'ilMie. bo ~ 
biç lıe hoş deCildır. 
~.iz ci>i. c+l<>tllu ctı<tiooi- , 

'*' m,...•.,W ooiı.1olııırmda, böy~e her 

-.... bo lcobU ıı.:~ ra.<An:ılii< 1 
m'iınJo(ıaoıtr, Bu ,.o. <la, dalıııı s.U b<ı' 

k'onlrol ıw,.rıı* m.....,.ın.für, jlibi c&
ı..,...· bize. .. 

BURHAN CEVAT 

r 2'.!izahi ve nıilli roma No. 27 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN· 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\,,, _____ ,,,_,.I Muha.rriri: NEZi:ıIB 111.nılnniN L., ______ / 
~yC'II bt ka<br 'L:ıp:"A 00..""'11 • ., 

r:<.tıp gii!tlü. 
- K :yt' m .)">k M~ ~ ... 

ad1k im ~ a... !~ aJ 
ba1t .. 1 n. \!i"A.l ~ b.r <r~ et bi
Z(' 

Ugır ~. kdtıt poı<ıçııı;ın:ı il> 
t.be ati• 7.a;alh QOC'4 bu kllg,dı top

:>m ş hÇSaı> JXAL,.., o.raı •:nşll, Be:r· 
r; .d ,,r k atıırUı; w.r.~: 

- ~ c:ıdi bl'f\l:n ı>rası mı ;ra?. DaiıA 
,,,. txı.şın.. oir ıuırta var ... Aylık alınca 
re, g<o r he.abı. tenizlerlın. 

\~:&tt n;.ı.;~ n "1Şkmlığı ka~ 
lı'r kalıltaha 10\ı. tnni de cırut-...n aeatı 
kn ns.f • O daı bıi:" k n savurdu, 
~ t Ratfp o mıca. tıddıcı ;.y;e gazreı:en. 
a.çp ını yere vu..'1mC3 İrt'""' 'tarnııan 
ı:ıb> ya ak m(• !'<!-..c"T>!'eroen Bı!ıeyıp 

t<,; L n hfAd l!:da bamı:ını'Y<>l'<iu. 
Mglr' 

- Ka okuyup «ar""" - et&eeıı 
9:~ el?".~ e!t Bll bizic. p<tll'OllklD 

ir5a~it1 dt~dir .• 
:..._ l.~a k!ir~-r ôy~?. 
- As; olru caııxn ... Bunda bir~ 

vero..-. 
- y- Kııoltlı bülb(l)ü Ş&c!Vedm 

ml?. 
- Zoo! ~ı BiiltıülU Şad.,.. bir 

.....-..ı..ı·. °""" lmırtV'.zıii ~ 1 
Böyle ~ :rzı,aa- o? ... Bu :apşıid a:n.
ma kalı:ınlor bır lı2.rıdıan ıııe~ ... A-. 
oku ı....ıe ... 

Hatip bu - kAp!ı llÇl9 ok-.ıııoımı- · 
ca eöz~i lt'll ,..ı paırlam>)'Q ~ 

Du k:ı.ıogadt buJs>o'.k - bmf)erie 
,...mu, ~ Men:u1ııaOlQ b.r -
~-

- Ne müıaıeıbel!! s~ oou -
c1e bu.iaun?. 

- .Ben bıılır<odlm. o iııeidi gıoldia. 
- Nen>de fİ<OOİ?, 
- NPrOOıe olı.cakl Bio;;m. -ioooun 

... ~ ıwruır..,. -
~~.Dam ilk peıdodıe Q-lııi .-..... ' 

Şimali Fransız -- E!enrlinv; ~ bu l\.:bf".hdıyt t~ 
mııııxf<m. N1'7.a.loet, ad"1da bor ktdmio 'f"ı:sm.v ır.'dt1u koı!'z.Valık, bU~!,.. 

u.n Vt' k ;nıl.rotô!".{'.'\n, Ziltıf:n Çvk ~ , 
o:.'k. Ckİ.J.Q ..t tıaba ıç ... ~ 1.:, bir a~agı bir 

~ b~· ) """" ci.<t'.p ~_;-e.ri .. .., ı 
bPr lk~t d-.,rt,.. s·- ım.tJJ oj\lj"Ol". 

Tı-amv•y ı.;,,,.,.... i>&h it~;'* ol- 1 
l'J1'3k: l.U·re k&:-,ne.ı .., y<cvtı. Bu kar

~ ep.')'"' rağb..~. F~ OOn, 

bu ı.o-rr.e ~ b.- eı•. "'"""' ve 
nNt&i. ~r.fı &ur'\Jı.vı utn. Çfrt:!icıl, kar
~: o:aın yolcu cu., bu !ı>anltY• C'f_'b.in
cierı ç rp b4el.ç';'e ,...,..,...,.., ve bi
'.<rtçi ~ buna mukatıl bUI': k~, 
kımtroltir bu brlıeti gömüye n\J•cbUT 
kı:iı)"OT~ Yanl, ~~-::.:: ~:ı.:z ~ın d14 .. 
g.şıt'.n bi..r n:: ,;a;n;(;l-e .>"dk!ur. B.;;"Jti6. u
zayan btt· 1nwım::•lt nı::nr. 

Afrika sının 
Almanya işgali karşısında 

r . . 
l \'azan : 1. S. Eski 

Bu s&b•h ;Wnan haberlere rıo
re .Hı 1 ler, 1';1Ga• ,ıışıoda kalııruş 

Fransız araz:sırıl işgal için Alman 
ordw;un• hareket emri verınış, 

Alınan ord u Fransanın cenup 
ihııdutlarına <iogru ileri yürüyüşe 
başlamıştır. 

B. Hit!er, Mareşal Peten'e bir 
me~tup gönderm'ş, bu roektul:ııın

da (Müttefiklerin ıbir ihTaç hare
ketıni püskürtmek, Franst-nın 

menfaatlerine nezaret etmek) 
mak~adile bu emri verd'ğini an· 

ı .. tmış ve (Avrupa devletlerinin 
arazilerini himaye etme:.: ,._n im

kan d•c..esinde Fransız ordusile 
mesaı birl~ğı yapmak arzusunda 
olduğı;nu) •bildirrnıştir . 

Bükreş Ate~emiliteri) 
ı:lcceğin~ şı.iıfıe yooktul'. Mi:ııvenıı 

Toou.;e 'lıaıva - deniz yol:le a~ 

kuvvetJ.,r f!Ör.derdiği söylerııiy<r; 

ıbunun Tunus arazisini kurtarmak 

maksad le ~ Trabl'11igarp hl>
dud<ıında müdafaG tertibatı haur- , 

lamr.k ox!· şe;ile ve vaıldt k=· 
mak üınkl:ile yapılmış bir tedıiir 

olduğuna hUk:ıne<l lebilir. 

tarn:-u1t. K&J.Lı. kı.~~a:""'- !k :·aber 
ot:.ırmaıyt 'teık.ııı.f ~'..lı, Ben de kJ.'T.fFC.1t

eirn. clyi! l>ı•dm, Bana bıı.l.ulrl eı:w..-'f'

s~. c>.~ı "'llıu yDr, i)lilmü ü.tü.
l~in. Y•~-rıııe~ ~''~1"'81. U..-ao.
tcılaı'<ia y r..''l.°" yfn..elten. kutrılul.u
n.-uu l.'ı:at.ll.ı,yaıftm, u;r~. KOO.ın 

bolıçasıo. <l<h; :tı.ooinı eve ıı~Jo.. Elv, 
ik• -. hır O<la!r! ona 'o'el'dlm. Y ... 
t..:k matak ta .ıydt ~. E~ ,... 
tıp k:ı.ifkn,,.va, ıx.n. yc.mtU: pi>tım<:re 

m,.,, ııo.:.:ım. M"l:\'r, Nezn.ı:t, bu 
ll.laıd-....,. metres. ı.m'f. Melıdi ~ I 
d6v""""""•· Or>:l.m im~. Ar-*t 
bır ha(:ta, oc gtm ıe\-<4 •• ~ıı~ tl !Wt.lllfJ1 1 
1"' ş, N°<iıl-..Jeiin bm>tn v.aıile oL
dukunıc ~. Dan :ı..o..,.,...m ı•.'Ç va
k;t ııe·.ıl fi' t•I ~; <1:ııt>oş, ıq,ı~~ çal. 

G.;. A9<= Eoaıdtı bir bıı;al<la Wr•mc 
yürüdü. 

Yazat>: Ali l\;rnıal SUN:'ll.A-'i 1 

Airikau.n şimalindeki iilkelcl"; 
den Cezairin garhıntla .14'a!ı., şiıuJ" 

Hııde Akdcıı'z, ı.arkında Tunus '' 
cenubunda da Lilı~ • olduğuna gor 
re orunın coğr.ıfı ıuc\1.ii kendi~ 

sine askerlikç.: oo büyük t'lıenıııİ 
yet vertliregelnıi~t:r. ,\kdcııi7de 

knv..etli olmak is't yen her ıledtl 
i~-iıı Afrikanın şimal n husu,;il• 

Ceza:r h~bir zaman ihmal edW 
medi. Malümdur ki şimdiki .('O' 

zair, ismi c~af~·arun b.r i<:a<l:
cbr. Yok•a eski cuğrafyada ~mıli-j 
k1 Ce:t.aiTi içine nlacuk bir is"tıl 

görülnıcdiğ:tnİ t:rlıJIH !--O~·lcnıckte

dir. TaNh inlıınile de i•laıu oTdıı·ı 
ları <iu,oli Afrik:.) ı fethetfGİı 

Doğrudan clo8;Nıra traımr.qcila b'let 
" u 1"l.-,:z, k'C>; · • b r 3ti,ıı.t parçiJ6>, ;ra
nı, sa<i x-e bi.1 ... t k. sıliµ CS·"Dl' verüocek. 
Karne al<i.tm;ıı: ı..,ro:;.;e. bir ae kar
nenin k4.,"1dı va.r, 

B':: dıe praıtk olmd< b•h'T1Jllld:an 
I•!Ydc>'• "'1<. Be.ncr, Trnmve;r İ<i.aırt'Si, 
o fcf<:ilde b!x lcı.rne ', ya rozet Y'!P· 
n:a!.ııdıır k:, b\Jll'Ul\ tb;. \"'Y~, JanıJ.r-u~ 
ı;öııt :ilroeal ~ ika.la T ohrı:ıı:ı ve 
yoo&ı bl et k~ ml'""1e lUzuın kal
momo.b-~. CUı:!til, kaıT>eyi .ıerı zat, 
bu ~ ôbiiy:ıır L'<><'1''11ı: ~ 
lcn!qy''j!jc o!m:mn:ı ~- H.abki 
loo\aır1ılt -bı.ı&ilrlkü i<)kili<- gaıyet 
aıxl..T Saıc!.t'<:e, b<.:ııulı; pQa':o .,.._ 

~ yol<l.ıır . • 
Ca!iba, <tlul z.ly:ırl~ 1 bir ~et. ve,&· 

!dl~ bir ~ pa.r.;aın, .....ııMar 
iç.inde M pTuılllk \'asıtadı.r. Bu roıoet 
veya muf<:awa par.;ası, oa:.~ l<;iiçi* 
cc.bine kor,1.r ve trıın1'11(ı'da, b\etlç'7e, 
lron1rol6re ioolı>yoır ı:ö<llerOir. 

Bir- k.ısım Avrupa ~~ 
dle. lr<ımv9;y iç!sıde b\letçi, -*o]Ö< 
yoı.llJI'. Bu ili>' ,.~ rl eroe, a1'11:ıailınn 
duıdtıldo"' ~!ııırda .,.,.,,,..,.. 
vardır. Biletleri bu memu.rar -
knnlrol ":in ..,...,.rı..... Belo, İdoonbul
<tı.. bu ı~ twıb.ıti mürretün ve 1ıır>: ... 
!.ııu do OiJdic Eğer mOrnldln olsa,, 
ıırııl>Rie.rm !Çndıo biletçi ve koolıroi<i<'

J.ı> rin bC- aşağı b r ;rıfi<:m od'-1> ııel
n>"!f'rirıe 1>..cydan lı:al1Il9'Z. ve zat.en çek 
ııtktş:lı: mide olan ,.olculor da dlıQıa 
z'.y>.ılıc ~ oın-Iar. 

R. c;APIT 

Şeker için beyanname verme 
müddeti yarın akfam 

b;ıiyor 
Bevvddi~ dtd<.ü be· teı>li. 

ti ürı<Mn• elie<";ooe ~ buluıwn.
- dünd.en itıba~en b'1)"811n&ıne 
wrmi;re t...,!amışl~. B•;ı•• ,..]lor 
yarın ~ıı.a. k<ııd:al' v~.Nıxı;, omcııı: ve 
o """'°"" _,. ı1;ı ~er sa1Ji1 '.fll'lalt 
b~. Aklde. kılııum, ç;lrolata, 
' rblıe!ıt şElk~ri ve s ıitıi ı;ıdoeırCı:'n 

~ ..-... -~ -.. 'liı<et o:d'uCu gel buoJoo,r beyo"""'-
m< .Y'! l4bi de-g. :d ir, Bey aoııemc. er 
IT.ı;ünlıerde ~ momırl.ar tara. 
!rııdan ;reı·Cıdc kJ>nt.rol ..ı.u""'*'tir. 

Bu Cuma saıbalundaın Lt~ fda&- l 
rin eot* ...,..ı,e..ı bulwııaca!d.Jr 

Tuphallroe KedirlıCT Y<A<uılllld& 

ba..t:ııra'.Lık Y"P"" Şü:kril sololıad$ :;ıe.. I 
kl•rle'i:n b•r 1clcııunu döot llr.ıya oe-
lmtoen dün suç 6- ;rakaılonmıı 
ve ııı.kl'l''er mıüso.dC1"e o!una-raıı: keIJdi. 
si Adın-eye veril:ml,<tir. 

ilaç yerine .. , 
·1'oplıamde maliye b<.hsil şubesi 

tobüğ memurlarından Bürtıanet· 
tın eovvelki gün yanlışlıldıa uaıı; 

)'('riııe terwrdlyol ~ek ölmüş

tür. 

Maroeşal Peten, B. Hitler'n bu 
emrini ''e Alman ortlusunun 
Fransız topr<.klann gını:ıesuu 

c Yazı veya SÖZ• ile prote<;to et
miştir. 

İtalyan kl.PVVetleri de Alman 
.k.ıt'al.ar:le ayni zamand Fransa 

tcıpr&klarına gimıişlerd:r. 

Gaıfuô: Akdenizde bulunan Kor

silca ad~~ın" da Alınan askerleri 
çıkarılmıştır. 

Bütün bU biıd!selerin huilı.sası; 

bWm asker lf(izümüz!e şudur: 

Mtıver tara!, arlık şimden oonra 
taarruz dcğH müdafaa hatbi ya

pa.bılir. Tahınon ettlğnniz veçılıile 
bu müdclaa hatibinin ası> hudut

ları Akdeniz şimal s.'.iliilleri üze
rindedır. Ha<q> cephesi yeniden 

yüzk:rce ve 'binkrce kilomelre 
kilomtre genişleıniştr. 

Şim11li AftıJı:ad11 başlıyan mütte 

fiile harekmı, daha ilk sıdilıasında 

mihvt>r için fer.a neticelac doğur
mıışbuır. 

İng liz he.va - den.iz ve !kara kııv 

vetlerile ir,jbirliği elde eden Ame
merikan ordusu, vakit kaybetme
den T nuıs a.rıaız:i ne girmı ş ve iki 
kDldar. ilerleın.iye 'Ja§lam~ır. A
meriO<ı:n ordııısıınun Traıblusgaıiıı 1 
zaptetmc·k iı;in taarruz! hareket e- ı 

Diger t.arıııl'tac. 8 ci İJ1€ilio; or<b

su L'ıbya hooudıına varmıştıır. Ar

trk mü1.tclilder için sür'atle şu 

ik:i ıhedde cı!1 Şmek baiıiıı mev:ııuu~ 1 
dur: Trabkı.<ıgarp ve Bmgazi. 

Beıed'ye ycn!den beş 
büyük temiziik 

kamyonu sabo aldı 
Belediye temizlik işleri ınWılür

lüğü şehrin iyi temizkumesi hu

susunda yon.iden bazı tedıbiırler ve 

ka.rarlar ittihaz .~°'.iştri. Bu me· I 
yanda çöp naklı ıçın An.karıııdao ı 

1 
huswıi şahıslara ait beı kamyon ı 

- lJ'.<:.n ııa,.,,, la:ıvı n<ırey • "°"' 
lıaduı! Çııkaır b;k?\i'n' ~. 

- Ö...ı.tım k•piıU.. Nıe.y~, üa&.k*• 
kasap d >~nı bpl,;"W IITTn1i 
Piliı.~ < n;.r- ı:cldl. Dunu tuttular. 
Elinden bı;:ıllı cıl.ıı.lar, DıH._un. 

0a._... ("(1! l..n l.fıehıch ıoız. aJO!ı: 

- Nc.uıh."'dJ • ~ ik.. ~ = blJrı1ıber <>
tu ruyuruı. Sc.n gunlerar ha..utit.• b.;r 
başGlıl.'dıor 1"!1<!11 oldu. Nibıı)-et t\!, 
kaQ!.1; b~r si..b:.ıh eV"den. ç&tl; i.:ıır dl.ıbe 
ı: c ;,.ı.cd). 'fi:ın bir h.'.ı!ta, 

cGilii ~ rwn ııe:medi.> 
cEJ>eı bvnd>L bir iı vtr> 

Tiidrusü r:ırd:m. Hem de, her ta-
raf'..,, N.-.ca"r.eti <>ramzya başladım. 

Dün özfıeyln bı-r ~k'an geçt'.'rUE., 
~:ıJ. 6"ttfı 'lJlldan ('1\1' IP>I con>iıln. 
O beıh ı;un dl, Bai<ı<.al.ı:aA çıkııp au, 
utk.ırı:u.ı rv.ar~ i•rtdl Al~n üzeri bi:r' 

t bıe -""'"t~ a;ma, 9i<laın.. ·...U. 
G<i"P Nl ;c > adayım ded.mı. Amma, 

sawn almıştır. Kıııınyonlar önümiiıı j 
deki hafta ;~inde şehrimi-Le gct;,.. 

rilcrek servislere ı;ıkanlacaktı:r. 
1 bıçt.k t. mı )' ...... Ben bıı;a:ı:ı ı:ilııel-

İstanbul Tapu te~ki
latına imtihanla me

rr.urlar ahnacak 
İstanbul mukez tapu sicil m~ 

ha!ızlıi>oda ve İstanbul mülba.ka

lındaki tapu sicil ınıılıalrı ve me• 

murluklannda münhal olan on 

beşer lira asli mı>aşlı katipliklere 

l;5e . bu1UmD11dığ'.ı akdirde • orta 

ınelotep mezunlan anısından i.m

tlıanla müteaddit memurlar nam 

zet olaralr al:macaklal'tiır. İmtihaA 
bu ayın yiftniDci cuma güııü saat 
ôD dörtte icra olıınaaıktır. O ta

rJhe kadar nriiracaat e>lunman i
cap etı.ıektedir. 

:likle Ei'1:f Utm!ar beni karca b-
hırclxı ~ • uc; doı t K~i. Belimdeki 
b:ça!ı el& ~:kAnp b<.'"' ı;<i<ip diıre iti.
Ura ~iWıor. 

Nezak.c! ~::fut d:>t11k dinlenildi. 
Meld>tıi<ı. To;:pıda b<ıf.>r:p çağı<>d.ığım 

duştluı.~..,.,,, !:ılo:ııt IQcrlC!e otdtıt;u ~in 
ı bıı;;:.!t çl'lttp ı;d<medrğini ~ 

1 

si.>y.,"<li, !lal<i<.ııl. Ywutla lı:al;;ııp 'Naci 
el> din!~ıt,dtle, Bı?Oğı M()bdi.ıtin 6-
lı.ıı<kn k nd lcrın>n ı>ldoı.klarını. <ıöyle

d•ler Mth:L1"'• "alnloae: o)L,p c:ı'ınadt-
ğm .. -.:ı tahlc'W ;çın, muh:aAı:~ bqta 
güne bınA<ı4. 

M~ Ç>kan N~ bu -
fer bo.;i<a, üçilncü bir adnnnı kıoiu-

na toh:"P ~ır"''°· dana, dav& 
etto ği M<bd~, 

- Şimıil, deci. 
cEraim:andll bir lruy ...,.. 
cKanachnd:e 81iıni.if var.• 
Şa.ı1c16l'lt gel t'!'robOr .ııtli~im 

ahbap! 
IIVSEYİN BEfl('ET 

c TARİHİ MUSAHABELER ( 
) 
) 

CELLAT MEZADI 
Eskiden, baş darlıi;'l yallr.ıt yok- ı~~~~ • d?Vri11m saray erkanından kapıa· 

su.ll.11..lc yüzünden satılan bir ?Il".r ğası G·ı?anf•r ağa, altınını ve 
lı değerinden çok aşağıya kapa- OÇU, mılccv>hcrlel"nı kend;slne vererek 
tıp almak ist.iyenlere cCeilat ITlj!- I;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;; bu n.ımlı san'atkb-a bir koyun 
zadından nu al,yorsun?!. deni -

1 
saatı yaptırttı. Saat hak aten, 

taşın Ü?ıerine, fad:ının, felaket :n 
lirdi. sıcaj:,'1 sıca.ğı~.a adı yazdlrtıl- f dillere destan oı;m:ığa liıyık b'..:-

T.arih. o kodar garip tesadüf- "1.fa~tte · di. Sdl:<?'bi, bu mevzU>-

e TAKVİM.~ 
·"" ,_, b mazdı. De,·ir değişip te felaket-

' lıer lkaJ"eder "'' azı eşyanın u- un d'""nda da, ~nfer ona idam zede uınutuJıduktan oonra e"Vlilt ..,. ..., 

Rumi UM 1 KASHt H 'rrl l36l 
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ğursuzluğuna inanmak ııorunda edildi, Juyrr.etli saati ce11at meza-
1 ,_, ve a'lıiadı, yahut bende.gam, boş 

kalırız; hatta öy e "'• kıymetin~ dana dili ü; ve dıe•vrin ug"ur ve 
b

. duran o kabir taşının üzerine oe.dı 
paha biçielmiycn ır yüzüğü, bir 1 uğunmzluk giıb> s_eylere inanmı • 

t . ve şan·r.e 'beraber bir kaç sata, 
elmasın, 'b:r S"~ıa tn, sah>pler'ni ö- yan rical'ndcn Tırnaoı...ı Hasan 

ü.k. leci' lbir kıt'a ,brr beyit, ve lbir tarilh ~, 
Iüme kadar sür · lğ'ni öğrenin- """"~' tarafından satın alındı. Fıı:-

lhfııl<ettirırl<'Tdi. ,.....,.. 
ce, hani n•"°•>p ta o küçüık bezi- ,,_, kat, '"r kaç sene soru:• Tırna>.-ı 

..- Ceuat!ar, suçlu suçsuz, öldür- "' - ...., 
neyi b+ze veriverseler, bana a>- d ·ki pa"" da -ııat k~ndı'nde can ü eri insa-nın üzer'.nden arala- ,,.... -~ '"~ 
mayız gibi gelir. ıııd verdi ve koynundan çıkarı'·n -·-xı a pay edmiyecekleri kadar lı:ıy "' .. _ 

IBiı.tnem ş:mdi nasıldır, eskiden metli yalnıt kendileri için lüzumsuz tnıt sa.ı.ıt >kinci defa ceelıat mera-
idam edikn bir adi'IDJD üzerinde, şeyler çıkarsa çccyya lf(itüriir, dıne. düştü. Bu serer de Kasım 
kı'}"ltıetli loıymetsiz, ne var ise, tellala verip 9'61tır:ır,· nakde tab- dı d lb 1 
ne çıkarsa cellaUann hakkı idi. paşa a n a ir dev etli satın aJ.. 

vil ederledi; işte buna cellat me- dı. Fakat tezıne o da idam ed>l-
Bundan ötürüdur ili, yılda .,n az 

zadı derlerdi Cellat mezadındanı di; mwldkak ki, cellatlar, bu 
1 "- on vezir ile göze ve di'l1' ,...1. da ı ı . ,_ h b '- · ,_. . .............. ~w ~ ,..,.. "'9 .,- ma a m.... er 3J;.,ayi.,itın .ıur- Jbaılrlsızı da """arlarken Gazanler 

mt""1er --·-· ~ ~ ,_ m;~ büy~k memur ve z1'ı:ııginleı-- d ı --, •-'--~ . ~- . .., rı eği d'! Celliı.t mezadında, """'" a-an n ] lı ..,.. tl --~r b•r lı&r~T ... H'1(Y'd1 ne dtro- den yüzlerce baıhisızın başları vu- ...,, g ı e maı; sa .. ,ıne ras ayın-
oı'llUll.? •• Od><* <>1 "" keti -.aıcn ol- dıö"tte b'r değerini bile bulma:zıdı.. ca dehşet içinde kaldılar. Artık 
oun... rulduğu devirde cellaWar, islemeli Hayatı bi.r facia i'- kaparunı« bır· .., ~ -., tereddüt otme adını. lkoyıılbiliriz, 

Ra.liı;> elbierle<'.ıı ~· lıix>şaR:en /bürümcükten don gömlek giyer- :lianiye ait her hangi b'r şeyi, yü-
b:rden durdu: '--, • .a.r ~-malı uçkur, sırm-'· ,... ı k cUğursıız saat. üçüncü defa ola-. ,.,,.,. ...,- - ""' re6 .ne sindirip ~uma ne kadar 

- ı,.;. gÜ2>1'L amı:ı ..... Biz;,,, Büı:bül '· ll rak cellat mezarlına -ı..., Bu ..._ _ _.._ ~ ma..ram1', müee"'1her · hançer, ııor bir. iştir. Cer.at mezadınm ru'" 
ş.,...,.,, Ol'll .......... şimdi, .• Beni onuma f de ,, _ _,, • 
bere.lıtt föt'\ilıce ı:ıı~ allüst ıı- müceWı1'rll çı:lbuk ve saat 1<uulla. müşteriler', çarşırun belli mad:rır er vezir..:""en ~ paşa 
dili', rurlar, kanl.ı parmaıklanııa gül !bazları idi. Bunlar, ucuza kapat- satın aldı, Eğrlboz 00""1na San-

- Yoit bıxıdsn yana tı=ıı ol ... BW- yüzük taıaaır;ardı. tıkları eşyal'ln şeklini değ'~tiTdik- oak beyi olan kardeş'ıııe hediye et· 
WI ŞaUo/e dı:i:ı .reoOll pa1ıronlıa kavga .. tı.' 014rne mahkiJm olan, umumi-- ten baŞU. vak'anrn Ullutulması i· 
otti. ArQ;ı: ııııU~ ... 

_ sen t>mna °""'"" Bir de bakar- vetle kemet ile 'l:xığ>~lur, cesedi çin ~ yıllarca be<J.erlerd,, Halk, :Derviş paşanın kardeşi, yirmi 
- ki kallı.ar ııeJı:ır .• s..,, cıitndl ı.t 0 lbir <ionca ooyu.lur, hattiı bazan idam edilmiş bir adamın üzerin- bir yaş\arınrla dört kaşlı b'r civan-
ba,.....11 .ıiyle ..• a.•~J: pzincıya g;&p onu da alıp ayağına fıoi •bezden deki eşyaya bir uğursuzluk y~ d:ı, hatta ümera al'3.Sında cCivan 
ı,e,,; b<-kl<"Sln... b:r don geçirilirdi; sonra b~ rardı. bey. litk®ı ile ıneŞhudur. Bir gün 

- Ka bu olur hiçT!... Deıı bö;rll> d- ,_ k mJşt.·riyt •awr"""' b;,,iım paıtron d:ı cŞifre• d~nilen cellat usturasile Cellat =a1Jar!2ll dehşet i.çindle F.ğ.r'Jbozda, deıriz kenarın ,...j as-
beni lrokım<i<ın tutt1p sol<ağa aıar... ~desinden ayrılarak: bir c:İb- seyredl?rdi. Madrabaz simsarları nııd11 müverrm Peçevlli İlbralıim 
lf•:Ni _, bu 1şleri bana bir'ilk! B<>n ret taşı. run üzenne kontr- arasına karışıp reiiat mezadından efendi ile otururken koynundan 
Bia>iil ş..ı;yeye :ar ı""'_,..,,_, b;H-.,... .. ~~ !ur, cesedi de, ekser'ya, sa~ eşya satın eı]anlar parmak ile gös- bu saati çıkararak: 
riın. •• 

- Peki öy!ey&e J.!..gr Sara güve
~. Ejer başıma br :i<:J.ll<ıet gıe... 

!>rse k:8ir~em ha! Elirrdon ,.akanı 
lııJı1tıMarruı..un! 

- 9m Şne -... Hemett fll('4 ... 
Be.. gidop lnıiljdes\nı ecleym\ ..• 

M:ııı<r 1""'rdiwn:ere dotzı> rk'.rrlteı 
Ratip ı,, cK"llid>e taşına ı!o"inmiye baş

ı..-. 

ray kapısının önüne atılırdı. Bir terifü:di! Bu, 'bugünkü tiılbiri ile - lıbrah:m efendl, saatten an-
.kaç gün teşhir cdildi.kten sonra dinamit ;le waroak gibi ·bir şey- larsınız, gQrü.n ba.kalım!.. diye ~ 
izin çıkar veresesi yahut ekmeği- di! ' :o&>ttı. 
ni yemiş sadık bendeleri cBaşını :lı;te ceşya uğursuzluğı.r. üzerine Peçevili: , 
ııöv~ine rThı:.•k Ue. kaldmrlar, tarihin naklettiği müthiş hir lılk· - Elhak güzel saattior! .. dedi. 
toclhiz ve tekfin ederek, eğer yap- ra: 'Bunun üzerne ,c;van beY>, 
tırmış !se, tümesine, mezarına On yedinci asır başında, !stan.- saatin tarı~sini anlattı. D~t 
gömerlerdi İdam edilenlere ka.bir lbuldaı, Rüstem ağa adında namlı içinde kalan Joooa müverrih, elin-
ta:;ı .k.oyımak ~in de izin fakat, bir saatçi vardı. Üçüncü Merunet deki meş'um saati oturdukJ.arı ke-

Jllağrıp di~ an hicrdııı ellinci !#
1 

<ıelerıncfo ;,,Jıinı tk•·letiu·n idarO' 

s~ne girtl~(!ı t.amanlnrda da o 1ıii
~·ük iilke~~ ·Ceıair. i.srıi ver'ldİıı 

ğinl go ! ren meı nk kayrtla.ra 
xa,.gdwnıemektcd r. 

Hul.:.Sa Cezair ismi o buyük iil· 
keye buna dai. :kta, garpta biır 

çok rivayetlu vardır. Fakat bO' 
nun münakasasını bırakarak su:ıil 
dııu ) akı.ıı 7aınıuılar, gcfome~ 

lil2ım gelir.o CeLairin üç ) ÜL ,.,. 

ne knldıkta.ıı oonra Osmanlı ili)' 

paratorluğımdan - 1830 da • aY' f 
rılınasındanberi geçen yüz on ııl 
sene zarfında "Je muhtelf dcvrele1 

göze çarpaın vakayii şunlardır: 
Evvela FraD6aya karşı me,Jıııt 

Eınk Abdiilkatlirin mukavemeı.. 
oııdan sonrn Fransızların ı;itgid• 

daha :tiyade oıra<la ııiifu:ılarmı ar+ 
tır.ınıı.lan, daıha sonra 1870 Fraır 
m • Alman mwıarebcsi ulurkcJI 
de Fraıı.sadan kurtulmak için c..
zai.rda büyük bir isyan hareke • 
nin ba~gösterıniı olur.ısı. 

Bıı hBl'e.ket akim .kalmıştır. OD' 
dan sonra maJ:'liı.p FtanSQ Als..s • 
Loreııi Alnıaı;ıyaya vermiş, o ikf 
eyaletten çBop gelen Fren"'z m,.. 
lıacirlı>rini de CezaİI'i> yollıyarıı)J; 
yerleştirmiştir. Bu Slll'Ctle Cezalı:i 
gitgide Fraı~mfaştu-mak için d"' 
vamb bir syuet takip eclilmist'~. 
Bwıa is'temliği kadar muvaffak o 
lıınamad>ii'ı lllJİkilnlır, Fakat or• 
ılal<i yerli mısıaa karşı Fram111-
lan ço!,'1lltmafa çahşılırken İ<p:ıt 
yollıonn da Cezaire yerleşmeleri 
kolaylaştırd~ bu suretle ayn 
cCezai"1i. yetiştMlmelı: istenUÜ•tiı 
Diğer taraftan ma1'1m olduğu Ü• 

zere Cezaıir ne bir müıııtcmlekedir, 
ne de FrN>Saya doğrudan doğru
ya ba.ğh 'lıir eyalettir. Fmns,,J:ıt' 
oooada kenJilcrince biı- idare usuli! 
tecrübe ve tallbi.k etmek istediler. 
Paristek.ı Dahiliye Nazın Cezamı 
'bir vali tayiıı eder, valinin de Ce
zairde yaırd.uncı bir müşavere, bir 
mecl:si olurdu. Cezairdeki Frnnsı• 
lnr da Paristeki parlamentoya a• 
za intlhnı> edeuk gönderirlerdi. 
Frınıısada ·,330 clanı.u: hangi idanı 
şek!~ krallığın iadc>i, ildnci cıım
huriyec üçıincü N»pc·lyo.ıun im• 
parato:l.1;{u 1 H~iı.ı:ıcü ~·ıunlıuriyet 

ve saire Fransada i~ba~na geı:.,e 
gel.süı şu son yüz <>n i.ki sene.i'r 
Ceuir.Je ne y:ı.pılm~b<?. l\ii 1rÜ' 
Napolyııın Cezaire ye>lladığı kr
ınanlarda 1863-5 e>ran,n bir Arap 
lmıllığ:.ı oldnğıınu söylenrişti. On· 
dan sonl'& ıelet>ler sözle olswıı ba 
bdannı da söylemem'•lerrlir. 
Ceza.ir gibi ma:riıti olan l>i~ di.var 
ergeç tarihin ve eoi:'Cllfyruu11 ktm· 
dmne verditi ehemmiyete göre 
yeniden mevkimi alacaktır. 

Bar lıızına tabanca 
tifık 

f;eken 

iBeyoğ1unda ı~kilı <;:ı'e•l. bir 
gazinoda çalışan Hicr:n sm.nde 
ibir <bar kızını seve:'. V: • -
da biri genç geçenlertle b'. k·zı 

masati?lla davet etm4 Hk a ı gel
meyince tabô<llCasını çekerek ı '1-
dit etmi-ştir. Viılııt bu suç~an c. .~~' 
ikinci ağır ceza mahkemesine ve
riLıniş ve net~e üç gün haP<>e 
mahlcüm edilmiş1'r. 

revet'n üzerine bırakarak· 
- Allah Allaıh! ... diye bağ'rrdı, 

llı&an böy!e uğursuz şey; düşma

nına, bile vermez! ... Derviş paşa 
kardeşine mısıl vcrın~' ... 

'.Peçcvihnin hakkı vard •. c:vll) 
bey hemen bir çekiç getu:tti, saa

tin mürevJıerlcrirıi söküp aldık· 

tan oonra, ~arklarını bu çek'ç ile 
paıçalıyar,.. ' '1ze atll. 

REŞAT EKREM 



ar ık Vergisi 
(1 Mel Sahifeden ~~ınl 

Bu sabah şehriııti:ıd.e matr~ıtd.a 
ne m' kt;,<'da vergi tarbolunaca
ğmı tesbit etmek üzere dôrt ko
rn's) un 1.eşkil o]unmuş:'ar. Kom.iıB
yonlar oğ!eden sonra Valinin re
s. guıde t.oplaııarıı.k mesaiye har 
\cyar.ıkkrdır. 

Se ·v· t Yl' ka.z.azı.ç ~ahıJ-JıeriırııUt ser-
,.,.,.t c , v~ /C\•lr..11 jJe kn:.t.l(lı&O. \izle
r ..ı:a: u Ut d.rlaya ır;;lbsu; olmak üzr
re .ıl.ınn<:ok \'aı k \erıg'sınw t-sas:~ 
tl" y ıı;yurı::.ı;: 

m~ i1Doci ~ 1"'* muı.ot
!'C«erlı> ~ .ı&wakıaiı~ ı
ın<ikellıe! namooa 19H yılıııda ve ~ca'e-li 

al -· d(ovlr w,ra -i:re elmiş oJıın. 
h::r iQiıı 1ı<;1t<. dıeovir "~"' tasfiyeye ta
ilracldüm çden ~ 1•1da 1ııırı ıe ••Jıt 
""Ya ta.h- elıtirilmiıf vet"&i milc-
1<1rları<ıo, ç't:l>;l!ttl$ aıUlı:.elldJıc.r>n ,,...ı 

v~i ve ll30'r«t.e>ıkıA sah'4>!orinde 
imi ve ...,!Jlfl k.ı,ymttl mMarl rmı gıijır... 
d»n ~le ber:ıb~r bonlarla mu
ka."!7'<1t o,.,.__. <~if'l'I k• 

naaı.e cöre l*ıtir ve - ell~'ler. 
İJduci modd<niıt B l""-nda. Y• -'

h !,itlç~cr"' miloen.H•yetleri dıe vac-
1*ıoan.ı ,.u..ı.. ~ ~. h:I e 2 - V•l'hk Verg;,;I ~· 

y~ı!ı zWm-clnr.._ d"'1d olan he'kikt v-e /-- --------- ----·/ 
blt\ı.Til F-iı ~!arduı ai:Dıır: 

A 1~3J5 >e 2726 u.yı,h ka.noolarla 
E'.• , t..idıl t' n1ucibnce mUkc-Li.cl bur 
.u l 

Il ( l),q < Ç f~T <bi:.yUk ~;le<'• 
dr r11:0 !da.ı-e.sme \~ vi.is::ı--
bı ..ırtılC!i'"..V..,ın bu ~~ükıellrf!-
'Y( ti r d,.. .!euıE'k~erl. hu kanunda. 
~ kı.rr ronlR a ~it edılen.ler- ı 
a. > 

(") Ub:le r~"lde bulunan bina :<r n 
elı ı l1 ~ Ja.rtnırun hls9eleri-

nc ı :J r y ' ~ g31yrisa!l ;ra;ıJı ye-
k 2 500 .ı<I= ve ar.oa!e! m """'" 

1 

f !Y) t klJ'< ('t'erı 5.000 l'Ta.. 
l'r bu .an ve 17~ rnl«:ı<larm 
n "'°""' mili b"1tf ir:ıot ..e 

rJ-e b ı \1;11l'Yİ 'W"J'ci)i.ecw:..gi 

• ~· kaor:ırıaıt:nlın!aı. 
D 1939 sı.:r.1.~r-rl 2395 veora 

.:::-ıa :>3'tth lk nunlaı· n ..UlDCe veıgı

Yt tabi b r ış \'~ to;:'j(bUCi:/c ıı:ğrn~trğı 
h ~ e- bo ka.rnmuın n~ ri tarıtı inde işi
"' t ık, ıWv'd' ,-qya ıost;ş.e ııtmiıı; bulu.. 
ıın!Ja-r; 

E) l&.~1.e tac~·, h'"iıml·ıyo:lell, 

te '• \•rya ttlıruar o!ı:ın. ~ ha ldıe 
ı. 3 eot'!'iml !>P"I vcl<v b•r d<'lf:ı.ya 

1: (.Jl.AA ~ 'e t~'i mı.ı;ı:ncle\ero 
M! EJ.lı: k"O n"""" V"',Yaohö! ta. 

' .rt mt.&.abı: i ota.rıtıc. be .. ne n:ım il;ı> 
c roa ol•mn pan V(ya aytıiy:ıt a.lmış / 

olanlsr; 1 
VERGİNİ.'! srlxT,\RI 

!11 .dl! S. YcdJn...j n~dıe y""3.lı lro-. 

ÇERÇEVE 

adde Madde 
cı ine! Sahireden Devam l 

hiıdi""Ye ôdeta ,,a:rdını e1mei<.lıen b..
ka ı·~re buıanu:,orı 

• 
B>r la>ç kere benim !çi:me de şüplı1'9i 

düşlüğü g:bl, (D:ırlan), (l-aval) V'l!llll

i1'-nln acaba vatan hami tavrın.ı t:ı.

km1'Jl.§ olmalırrı., Mihv~rle Dl'mrilu·
y~la:r .,,.,,,.,nda looı:kt!JIC bic (Arat.il 
h"Y<'lı ~zyan Fra°"""ı tMrı z""""'111>
da D<>n;cim••yala.r cen.uet01e 2'.'TA!ı: için 
~"llanmııı m:silsOı. bir roldt'n mi 'bal-et
ti•. (D..,..!.an) >n w.ziyeti bu dtıilte ıı... 
ya!e yW;d,, .-,;ı~ !azla ha.lc v..-dinnL 
yor mu'?. 

• 
1Uıu6a :.celeyle h>'vad:m lmoly e ı;e--

Iışa.n Mihvoer, eğer havaı,.& !Jnnana.-. 

orak Tut"".u~taın çedıclkmeık ~ ııwr 
ı.oıc cıec;!'se grç kalımş olur. 

• 
Dl•mdat")ıal'-rın m.."'-ddt ve nılı\ ka-

zOJnç dL --.."t'CJc.rinlın batı, 8'11Yrlamı:ıyacak 
gan.ıneUcr:e dolu ..• 

Etcnd'.m. 
D<'<ndl~d,..., a~~ O.üml-erirıi 

<le'\ mı1'lt fullele, yrtı;ı.öıdıldc'i bata 
ıf.:'m'ı~l. 

u sEınenin en büyük filmi 

AGD T HIRSIZI 
arb st !el'. 1 . ---'\ 

CO.l'RA.D VElDT - SABU - JUNE DUPREZ 1 
Büyük muıvaffa kiyetlerle J 

MELEK ve İPEK 
Sinemalaıında devam cdiyw. 

--1 
,. , &t• 

Nı.-.,.'eden yaratıla'!1. .. MWıkle :iisloeoon ... 
iM!yecanla ateşlener- .. Senenin en güırel 

AŞlcla be<ıer.-en 

san/at i:ncisi 

1-Z~N~lB~~ 
' 

Bu Akşam LA LE Sinemasında 
OORCYI'IrY LA\~OUR - BING GROSBY. BOB HOPE'nin 

afeıi .. Şeref., durağı ... Zaferir, geçididir. 
DiKKAT; Numaralt yerlerinitıi 10.lfen eıikenden 

Telefon: 43596 

lstanbul Defterdarhğından: 

kapay ın1". 

ll!dıa.n:ımen 

~aNo. 

52151/485 BU;yGk~ K~il m:ııha.!1- K"""'1di 
<d<ap da 43 patt.a, 175 ada, 10 paıı'S6! .,.. 
~ 9 yı:ni 11 No. l'1 86'71 meıtre rn1.1<'11tboo 

JJOdcl 

.......,... 6/8 ~ S2516,2S 3439 

Yd<a<ıda ,......ı. ır.ı&'r< menınA upai.ı zart UflOl!lı:rlr ~mnap ~ 
.ı; ,.0 cıe ~op aı.,... ~en 6/11/1142 tılo'Wlmt-n -.en bor 111 lçiııd& 
-.:;.~r~a b.ır:lQ~~. J:·ılı.lie. .. eruı mı.r-.ralklka.t t.emı:llı.a.l u~f.ka.>l.J'llaı:-L ve r.üıfut;. hü
r~(4 oüoıdani<>r>Yl.e l:ı•r!ila:ıe 27/11/942 ,...;~ >ı..tıo.ren 6/12/1>42 tad:ı
bj had!uıc.:n pao:l>I'looi vl' ç..,.:.mba giWeı•i s ... t 14 tıoo 16 ya l<ad:rr Milli! 
,)!ı]ıJk Muı:!~dübx.,. u.uro.caır.!.m. (1347) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Daunôaadc D~·~tun mMtalJ'tSGo Ta.. 
mkı;ı;ar """'~~uda OOki 15, 17, 19 yeni 17 
1.5. 21, 23, 25 k3pı No. lu ve j.,.-ıi, maığoruı.sı bu
lıınııo Crzairli nam>yle m:>rı>! ımı:.r 1uıoe. 
s- (6;",5,25), 130000 llOOO 

y _.-.ıa yaıı:>I> gaıyri m..-J!o.ıl 9/12/!>42 Q:ı.1'Ş<lrnbı> gtn.i oaat 15 de 
\!<. E.r. !ıı< M.zlüriil~ilode mü f<!o<il Ko~onda k•~lı zart ıı;ultıyle ~ 
ve· Uf.< er.in 2490 s.a;yılı kanun hUkı.1:nl.erı aiJit'(Dttie haz.ıı:lan.'l\1$ lf*ı
lii ~ ~Y·, ım !tıa'.C gı..'ffii S3<>t 14 de kadı>r Korn'ayon R~l6!iğme te\.'di ~e
«ı ~e rjjfLJS ht.JV:O'Ct oi.izıdanl31"Dll ibraz eylemPleri ~. Fada l:z.aıbalt 
\1ll I\l Eu..!:.a. ?v!Lidürlil{~ mfılraıe4a.tlaırı. (1~5) 

•• 
Ortülük Muşamba 
Enkazı satılacak 

Devlet Linıanları İşletme Um um Müdürlüpıulen' 

Tarı<tt"""1 <'tkim&ıı ve ık'ılılatwmae bôr tııa::e ""'1rııi<; tabnillen (6000) lı!ilo mlilo
btr,\ııı<ıo < 200) :ırlot örtül\ik muoamba ~. 

Talip~: <l t 4<litlcrin• rüı~et 17/11/942 S3lı ı:ünil ~ bdaır ı.eı.a... 
~ M.z.ı;.ı. .., :.."'' l\n>Cil>'•" (13*) 

Rusya Muharebesi 

Bir uçak meyda
nına para

şütçüler indirildi, 
Londra 12 ( A.A..)- Ruslar Sl:a· 

liııgraduı ~imalinde bi7 ka~ AJ... 
man hi:.cu.mımu taTd<ltilden soıııra 
uıeskün Jıir yeri i~ral etmişlerdir. 

Rus J.uvvetleri • alçılın ccnuhu 
garın.inde faal harelci,llı buhına· 
rak düşmaru tımk ve sair malzeme 
'b:ıkın;ıudan k •• yıı ;ara uğrırliınış

lardıt. 

Tuaıı>e ci'varuıda iki Alman hü· 
cumu püskiirtülnıiiştüı. Jıus para· 
~illeri bir tayyare mendanına 
imm.gc muvailak olarnk bör mik· 
tar dıl,.ınan tayyaresi tahrip et
mişlar1li•. 

Fransız filosu Mütte
fiklere iltihaka davet 

edildi 
Londra, 12 A.A.) - Fransız li· 

m~nlarında bulunan Fransız harp 
ve tiearet geınHeri;o mültefiklere 
iltfıak et..-nel<'ri için bir me.aj 
gvnderbn;ş::r. M~ajda ~·le de
nilmektedir: 
H:tlcr v<:-tanınızı ishl.1 einLşt.ir. 

Gemilerinizi istiyor. Onun elne 
diişmeyni.z. Derhal Cebelütt.anka 
gelini-ı ve bize ilt'.lı.aık cd,nız. 

Gelemiyecek olanlar gemileri· 
ni lbatırmalıdırlar. 

Uz-t Doiiu a -ha~p vaziye:i 
General l'dac Artlıur knra'l'gUh• 

12 (A.A.)- Yeni Ginede japjonlar 
Gonar'deki esas mevz.ilerinoon ,... 
tılnııştı.r. Y OOi j:ıpon a\·cı uçağı 

tahrip ediLıniştir. 

Başvekilin ut u 
(1 inci Sabilbdcn DC,'111\) 

Berlın, 12 (A.A.) - Sala
hiyeti! askeri kayn3~t~ bil· 

diruıLğ:ne göre. m~ver kıt· 

alan Fr.msa'nın tarnam:yle 

ı;.\,-aıi bak;'"'UDdan kendiier ne 
•evdi edil•n vazüe ve hcdcl'
ler; twnamlamışl.ardır. 

13 yaşındaki çocuk 
(1 inci 3ah'fı·d, n IJeı.1!..m) 

dır ve• Suıeymaniyroe !\fmar S'· 
r.an sokağında 6 numaralt c:vde 
otumH•ktad.r. 

Nahide, bu- müddet evvel 13 
yaşında Ya~ar adında b;r çocuğu 
p<:.ra vad.k ka-r dırmış, zabıta ın 

takibL<:ie'l xurtulmak i<; n ona 
eroın sattırmağa b:J:''.J • t•r Fa
kat küçük YBŞ"nn bu faa!i-1,etı 

emnıyet kaçakı;ıhk bürosu m<'
murla.;1n?n gözi:'"C~r ı.;aç-.narnış, 

n ıayet Ya.şar dür. Beyazına ya
:k..fanmuştır. 
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Saracoğ u 
(Ba"nakalt>deıı Devadl) 

dün rady<>dıuı. dinliyenler: 
- lhııiya bosusi ıııahlırmekr? 

Haniya .. ıJatnok vımruncu· 

hır?. 
Bal>iyı, 1>ğlrla tırı!Mak co- • 

:ıslar?. 
gihi baııı sorulaQn te:>iri altı.oda 

. kalru.lşhtl'Ciır ve Saraco!:lu'ndao 1 
çok haşin, çok sm. ayni zamanda 
terür naık ~en ve y~yan keFme· 
melerle lıeulllIIİş bir nlllluk bek· 
lcmiışlerdır, F.ı...İ, itimat etmek 
•e iyi olrnmaok geTck: Sayın S&· 
racoğlu'nuıı ıuı.tku bütün iı'.dal l 
havasına ,.e yuınıışak kelimekri
ne zağm<·n her bakımrlan ço;k mü
e!tfir, çok ·ert \-'C yerin-e göre al
dığı ledbirler:n toplıyauğı fayda
lııra gore de «hasa.si mahkcnı~le1'> 
den, •teıilıişkar cezai claweler
cieıı• daha ınües&ior bir belagatle- 1 
dir \'C söz yenine tat1ı!ki l1iiküm· 
krle h;ılka ve memlek~te geniş öl
çiide ierahlık getirerek ınahiyet 
ve ıntuıe i;lçii Ü itifY.ledir. 

Jf 
:Sutkuo ktSS<a tebariiz ottinü

ğimiz ve çerçeveJed!ğiınİ'L •ÜÇ ana 1 
dava• ya ait 

0

iz..aıbını bi.zznt sayın 
Başvekilimiz ntrtkmıda büliin te
ferruatı ile • celrd ;;• için 3yni 
bahisler üzerine döıııni~ e buı.,r.iln· 
lük liızum yaktur, .Biz, bugün ,.._ 
de:ce tedbirler safiıası üurinde 
dunnak i•tiyoruız. 

;Mv.hlercm Başvekil, ilk oU.rak 
hayat palıaWıı:,'tllın yükii"" en 

tu 
-.- Halktan nlsun, n1!'1nt~ 

dan olsan dar \'C sabit gc:irli 
aileleri pahalılU< ~ıiJ,.iinden 

uMimkün ol.Jı.;;u kadar kUJ' 

tarmalı: liz>md,ır; kar"'' '" 
lranaaı;ue bir kere doha 'ar· 
dık ... 

diye \lasıflandırd i;'t bu :tıiınre 

18.t!00,000 içwGe küçük l'hirlerde 
ot11ran <00,000; 4>1'ta ~..ıı;•lcrılcld 
600,000, Ankın'll, lstanbul, hıniııı 
lııii) ük şehirleriı>ıleki 600,000 '.l'iiri< 
!,!O<uğııdur k; topu topu 1,600,000 
dir. ki, bunun J.300,0GO i delicUeı> 
gelirli menıoc, emekli, müstah
deıoıür. Geriye kalan 308,000 kiti 
de halk içinde bulunan ve hal.ika· 
(<'ti dar ve <1abit gtlirle ya,n.nak 
zorunda ılnunanı vatandaşlıml«. 

Hükıi:ınet bunları ele ahp koro
ma tedloirleriııi sızaya ko~ ımc& 
arttk hayat şartlıınndan it.iç kim
•enin şikayet hıııkkı knlmıımı,, iç
timıı.i 1<dalet hiç bir ziımre " Si· 

ruha lll1'nlaatilı.e olınaksız ın tıc.,.. 

süs etomi§ın-. 
Hükôınclm l>u 1.G00.000 Türk 

çocuğuna ırurttı;ı yardım eli asla 
azunsauıocak gibi değildir. İçind.e 
e!hi.elik kumaş ve ayllkkab , ht.>
bubat, bu}gur, p:.-inç, yağ şeker; 
kumaş, ki>mür gibi gıda ve hayatt 
yard.m ınadd..ieı-lni bulundt:rea. 
bu ayııi)'4t yar<lunı h;r ~üplıcsi7 
aynı zam&ı>da •İiı) akar. bir >ar, 
dmı ve gelir çui;alt"' dır. 

Devlet yardımlan memur, mü
tekait, eytam ve eramille dar ve 
sall:it g-elirli hali<a yaıplar&ık ba· 
halılııok. yükünden mümkün oldu
ğu kadar kurlanlooaklardır. J3'ış
vekiJ;mizin nutukla<nnda beyan 
etti.kl.eri gibi bunların nuktarıın 

ıbir milyon altı yü.z bin kişi olaıek 
tahmin edilmekkdiı. Bu bir mil· 
yon altı yüz bin dıır, mahdut ge· 
lirli vatand~n dört yüz bini kü· 
çük ş<ttrlerde, altı yüz bini orta< 
şelhirlerde, mütebaki altı yüz bi
ni de İstanbul, İzmir ve Ankara-
da bulunmaktadı. Ve bu yekunun 
yüz on binı umumi, hU6llliİ büt
çelerinden maaş al.an memur, yüz 
krrk bini bcled!yeler, ını.lhalli i· 
dareler, mülhak bütıçeler, i!ktısadi 
teşekküllerde ücret ve ma.a~ 
ça~n memurlar, yüz bini müte
kait, eytam ve eramil ollJi> müte
baki, geri kalan üç yüz, dört yüz 
bin k;şi de halktır. 

ınll'l'iara birer ayakkabı ver·kc<:k
tir. Bütün bunlar parasız olarak 
verilecektir ve süratle hanrlan • 
ma,ktadır. Er.kek ku:mıışlan Kit
nu.nusaıtid<:n tevzi olunacak ve 
tevz>at bir kaç ayda b't;ri!ccek· 
tir. 

İstanbul, İzmir ve An~arııda 
tevziat en sonra y;;.'pılae3ıktır. Dar 

. ve mahdut gelirli vatandaşlara, 

'beş nufusıu bır a:Ieye h~r ay ma
liyet :['at.na beşer kilo b•ı!gur ve 
buna yakın bir mıkıra pir.uç, ay
da aile başma m.'.:yet fıatına bir 
kilodan fazla zeyt;nyağı veya 
Turyağı, 

Karakola getirilen kllçiik k.a • 
çakçı cürmünü itiraf elmiş, Nahi
d~ tarafından kandırılarak bu ~ 
b""ilaclığmı söylemiştir. Az sonra 
yakalanan Nafrıide de C'lmlyet 
mudürlügüne getJri' :wş. üznrııcde 
17 paket ero'n, müh'.m m.ktardoa 
esrar bulunmuştur. 

1.. zi~'ıtde nıa'lrz xümrelcri Onrtbn 
kuı t· rma todlıirler:ni izıtlı et""§ 
,.c ilk günden b1"gline Samcoğlu 
iktidarı11e lı:ikinı olan i:ı~e \C ik- ı 
tısa1 !11olittk.a'ioının n1an1veli mu.
nedini aydmlırtrnı ltr. 

Hayat palıalılığı rükil\ıe ~ z;. 
yade maıw uiınreleti <lıı.rJan ·u-r
tarn:.a, i>.tilısali arthrnııı, I t iti
dalini iaıd.e. sik ntı u1I:\ LUla~ .. u 
ıutiın!W.ıı k>-d.-bTrlC"rlr- Va.le ~aı ele. 
rini anyan ve balım hükümct ••ar 
!ık verg'sh ıle de lıit t•şla <ki k.ışu 
bir arada vruı::nık zek~ ,.e ikt'.da
nuı gö~termi.ştir. 

Dar ve sabit gelirli bu halkın 
bior an evvel te!Kıit olunması vilii
yetlere b'ldirilmişlir. Bu emir ü· 
zerine kaymakamlar ve belediye 
reislri otudukl~<n şehirlerdeki dar 
ve sab!t gelirli insanlardan ekmek 
ve gıda maddeleri tedarikine roa· 
ıi kuvvelLeri yetiçjemiyen dar, sa
bit gelirli vatadaşl<:rın aıdedini 
teSbit etmeğe başlanuşlardır. 

Tcsbit bittikten sonra lbu bir 
milyon altı yüz bin kişoıye devlıet 
yardımları !'mdılik şu şekilde ya· 
pılac&ktır: 

Müllıak bütçeler, hususi idare
ler ve bel~diyelerle iktısadi dev
let teşekkül!erindcn yekünu yüz 
kırk Lray"' kadar maaş veya üc
ret alanlara hem kendikri ve hem 
de k~rılan için b.-eı kal clbiS.>li:.C 
kumaş ven1cce~th Bütün yukarı 
muc:,: :;lı.n 1ra J& ·.·; Jnız kend~.cri 

için bırer kat elfu<P'ik kumaş ve· 
rilccektir. 

Bundan maada yalnız umumi 
muvazene ve müiwık yekunl;ırı 
yetmiş beş füadoan az olan me-

. Bııhnndruı muztarip olan mez
kür bir milyon a>tı yüz biri va· 
tana.aşa. bugünkü fiatla her aıy 
nüfus ba.~ına a 1 tı yüz gram şeker 
veril<'c"k ve aynca kumaş ta tev· 
z.i olu-nacaktır. Zam"'11a yardı<t»
lar aha genişletil(.'()elc ve arttırı • 
loacal<tır. 

a Üsk .. dar' 
şüpheli bir 

ölüm vak' ası! 
Dün Üsküdar müdde'umwnl

liği şüpheli bir ölüm tahk>katına 
el koymuştur. 

Üsküdarda Aşçıobll§ı Mffimet 
Çavuş malıallesinde 14 numiTa-lı 
evde oturan Hüsniye dün öteberi 
al.mak üzere çarşıyaı çıkmış, eve 
döndüğü zaıman 5:i yaşlarında an
nes, Ay yi od::sında ölü olarak 
bulmuştur. 

Bu t,JJİ ölümü şüpheli bulan 
Hüsniye z::ıbılaya ve müddeiıı -
mumillğe ba~-rmuş, ta.1 k..kat 
yavimasım ;;;tem ~'tir. 

Adl'ye ~kloru SalJiı Haşim, 
Ayşnnin cesedini muayene etmiş, 
öl.ümü şüpheli bularak morg •. kal
dırmıştır. Diğer tara!L.ıın zalbıta· 
ca tahkikata devam olunmakta• 

wr. 

ltalyanlar Nis ş h
rini ve Korsika'yı 

i,gal ettiler 
cı inci s~redrn rcv:ı.m) 

J,.;l<rn Bardia :rol'U U-oude dıı.;p:ı.. 
ru'.mi.~erdi!', 

s;,. ha<p muiı.;,iı\ l.'<>loi.meokt.e olan 
(fÜ1ımBnın Müttı·!~k ·uç, klw:-ına. m\Jtem
mel b!r tı<:dct t.(ışkil ı-L1'cinl b~kiJır

miıJtiı'. 

VAZIYE.T 
(1 inci SlhiJı,.'<l~n ])t,v.-m) 

Alınan kaynaklarının anl .. Ltık
lannao göre, Vişi Fraıısa;;ın;n ela 
iş;ali, Avrupa topluluğunu mü • 
dafaa içindir. Frruı.ı;a bıı toplulu
ğun ıçinde sayılmaktadır. 

Bu arada· Ma~al Peten'in va
ziyeti düşünülmektedir. i,ogal alr 
tında olmıyan Fransız tıoprakla
rının da ~gali mütareke hüküm
lerine uymadığı jçin, bu tı.t.reke

tin Mareşal Peten tarafından pro
testo ed ldiğl malıimdur. 

'Bu protestıonun, askeri mru -
ıetler karşısında bir net;ce vel"" 
miyceğine şuplıe caiz ohnanu.•oo 
beraber Fransız devlet reisinin, A
l<!"'ral Darlanın gaY!ıUbet, üzerine 
oova, dı>niz ve kara )comutanlığı
nı d dcr'u:hte ettiJ:j bildiri '1lek
tedir. 
Şimdi Fransız m.'leL. b:!ilayan 

bu yeni bir taraftan acı, bir ta
raftan ümit verici had,selerin ne
rel.ere ol«Şxağıru sükun i~nde 

bekliıyor. 

Her akşam: Beyoğlu istiklal Caddesinde 

1 

İSTANBUL GAZİNOSUNDA ... 

SAFİYE ~-~~ SA Z HEYETİ 
çcjt. sıPViieo 

Muammer'in iştirakile Alabanda 
Revü~ünün son 5 günü 

Pek yakında A L O 1 R M A Fantezi 12 Tablo!uk büyük Revü 
Yazan: EKREM REŞİT - Müzik: CEMAL REŞİT 

' 
Beyoğlu 

--- - -·----

Vakıflar 

Teminatı M~Ct>i 
Lıta K. 

Direktörlüğü 
M 

No cı..n 

-------

İlanları 
Hioııesi 

94 68 7 10 Hiiseyin ata BülJ:ıOI. Gölba,ı E. 21 Y 6ö Arsa 84 >O Taın 
85 10 6 40 BUlıt>l Det<eolu E. 31 Y 48 > 58.00 > 
66 so 5 10 Kocaı:..t·pe Yen&k.aıca E. 29 Y. 23 > 42.0() > 

13 M 1 05 Bilibiil Ka .. ııca ız > 62.00 l/~ 
16 16 1 30 > Katt"wal E. 10 Y, S.8/1 > 33.25 11 2 
53 96 4 30 > Lemoın Göli>aşı 11, 13, ı5. 48 > 84.00 1/3 

20 00 1 55 • '1e>r baj;lo.y 16, 18. 20 • 115.00 12/144 
1250 oo ;g 35 Boğat<lo;> İ.>t"'1,yt' D.,,,e 149.9.11 İlloi ev oo.oo T;ım 
117 QO 4 95 ()ıtııkıt.y H<>cı Mıııhmut J;'aki1tın'e 11. 19 A- 375,~ > 

•- B:Z ne Adam Smit'in t .. 
lebe&i, ne de Kati Marks'm 
çuağıyız. Brz, •adece içt!mai 
dini halkçıhk ol:ıu . oyasi bir 
partinin çocuklanyn, Bfzi ve 
işlerimiz; yakLDd~n tıak;'p e
denler, bizim Parti pr0<~ııamı
na ne kadar bağlı olduğu.nu
:ı.u an!aın.aktıı zorluk çekmez
ler.• 

Diyen Başvekil, 18,000,000 luk 
l'ürk kütlesinin yalna ırztn az> 
bir zümresinin değil bütünlüğü· 

nün refah ve selametini derp'ş 
eden iktısadi politika"111cb, fiat 
sisteminde en başta köylü, çiftçi 
ve miista.hsil sınıfların kalkınma· 
suıı, h."'Üh5.ali artnrmruı.11\.1 Jıedef 

tutmuş ve en çok l,G00,000 rıık:ıım
ları iç;,nde hu!Dflan dar ve lllilih· 
dut gelirlilcl'i korumayı da esas 
'bilmiıştir. İki unsurun yaşama se
viyesinde tevazün tesis edebilmek, 
içtimai 8daleti halk.im k:lınak; ve
rilen karar, alınan tedbirlerde tat
biki kudroet bulal>ilmek de 8neak 
böyleUkle mümkün olablinli. Ak
si halde, Bırşvekiün de lı'Lhıııssa 
işaret ctüği gibi: 

•- Yalnız haksızlıkları y .. 
ğın haUne getirnı:~ olmakla 
kalmıyaca'k. is.t!ıisaliıı azalma· 
sa grbi hü>·ük bir tcıhliu ile 
de karşı karşıya kallll4 ola· 
eutık.• 

SaınimWğin, açık konuşman.o, 

hatalı veya muvaUak:yctU olma
nın her sailıasıuı yükıiek bir a.a
letle izah etmenin nümuııesi olan 
bu nutukta şu hüküm, yine, hü· 
kUmel:çe vlll'ılnıak istenen şuurlu 
istihale sisleminin aun'i buhranla
rıt maruz bınıılulm a.sma rağmeD' 

ne kadaı- mües \r ve büyük bir 
faydırya vastl olduğ,.nun bam ifa. 
de sidir: 

•- Bugünkü fiatlardııü 

mes'uliyette hükfımetiıt his
sesi bulunduğunu söylerken 
duyduğum ıztırabw yanı 'ba
şmdn hususi bir haz hissedi
yor ve bu sözlerimi milli asa· 
!et kaidelerimiu uygun göre-

Bıı k~un biri 700,000,000 !ıraya 
ç<>k yııkl~an Türk p.'.lr.ıısm n biıı 

k nımı tckra:r de' lct ha< n ne 
~kmck; öt<"l<'si de •\~wcu, ilı· 
tik3rcı, isi.içi. gibi liıredi züıı ro
s:ni bi.lı•kkm ve yerinıl.e al:ıra.k 
vurınak; nime>! ve ktillette hora 

!>erliği temın eylemekın-. 

Bu ba.lu.e, başlı b.:ış;na bir ~·au 
mızla t~krar avdt1 e-dttr..;inıiz Witı 
bugün sa-dece tebarm ett.rm~k 
İsl.e<u ki, lıükfun .. t ve l\Iedi' h11 
tedbiri kı<nunla~tmmıkla heın 

l\IHli Şefin direktif ni en ince hlr 
buluşla yer:IH! gelirıııi5, hr.ın •'~ 
Tii.rk milletiı>in ruhunu fernhlat
m ~. gönlün~ki hir ~l.ZtJI sı!n1'5-

tir_ Ru \-&tanm, ·hu ttJprl"gın hl:t 
§"~sini kendi menfaatlerine i tis· 
mar edenler ve 'liukiye~ ;' başıb<>j 
bir saılıa ve Türk milletini. 'fiır~ 
hazınesini soyulacak mö;daiaıı ı.z 

bir servet ke-rvanı ~ananlaT hll ka
nun ve. bu tedb.rl~ ömüıler nde 
olduın olssn a t..lıa~ ·ül edcn•İy& 
cekleri bir dube > emişlcrdtr. 

Bu memlekette: 

- Herş"Y vatan ~in, y aln z o
nun seliimeti, takati ve ku\'vcti 
için._ 

Diye haykmınlara karşı dun ve 
bugün bıyık altından giilup sa
ckce ve >adece kc,e!erinı du.dı:.'T
nıak, her türlti e1>lriluıya b.-,·ıı· 
rarak \'e m;ıJeti hnstaiıklı za)·.f 
gö•tcrerek bu uıeml~keı u nesi 
varsa hepsi!li ceplerine indinn-rk 
isti~·enler hakk.ındj bv kant:ndau 
\•e bu tedbirden daha kıl\ vetli 1ı;ç 
~irşey olau'8'M1. 

Şüphe<iz bu teıl.l>ir saye,iııde: 

Türk parası; • onıı düşiire.nler e
linden çekilmekle • tekrar kıvmet 
lenecek; muhtclcir, 'IOyguncıı: vur
guncu, i>taçi tüy d.ıkttek ve had 
bilecek; S<>KUD iistiine soygurtla 
s.e.nalara han, han1atn. apartırnan 
yükseltenlerin her tiirlü arsa , .• 
emliı.k luymeUerine ınu.>allaı et· 
tiklem başdöndii:rücü fiatlıır dü
şecek, istifle ki ~ey ootaş a çı.k.ıt
cakbr. 

ceğinizi ümit ediyorum. * 
Gıda maddelerindeki paha-

lılığın h.ti:lısııli teşvik cclici . Sözün kısası, Buy-!c M i Şefn 
bir iyil ;ği olduğu da inkar edi ız:nde ve 1 ehperhğindc sayın Şü.1<
lemez. Biliyoruz ki, tulıditler rü Sal"lcoğlıu derdi dcşm ş, dcva
mtnakkat tedl>:rlerdir w yı bulmuş, ruhlar:nnz. f<?'l'aha çı· 
hu.lıra nı sağlam ve kat'i ola- kartmış, çok hayırlı ve QOk ı. · rlu 
rıtk ımcak istih~ali arttırmak,. b'r ~ni ufkun yolunda mıllet,n 
la yencb:tiriz. Bııkünkü mü- şükranını k~zanmıştır, 
halagalı fiatlar köylümüzü İhtilal ve inkılabın ~uğu, A· 
toprağa bağlam:ş ve böylece nadolunun cl'esi, modern kü>türün 
köy lilmüz bu sene her ylldan ı en olgun nümur.eı;i Saraooğluyu 
daha fazla bir gayretle &kim t('brik cde.!z. 
faali)·ctine ık>vam etmekte 

1 

ETEM iZZET BENIC~ 
bulunmuştur.. ~=~~~=========~ 

Bu manivela mesnedi ile hede· 
fini bulan veya o hedefe en z:ya- 1 
de yaklaşnuş halde bulunan Şükrü 
S!l'racoğlu buna muvazi <>larnk gı-

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN' ll Xİ!\I 
<U 50 3 00 Oı<taköy 3. Orta 2.1. M. > 78.66 > 

yuı........,;a y"'1.lı gaiY['i nıerAoul:eriıımü:k!ıy~Ue.ri pe;n p3·"1 i>e sa"-lacağıından 9/11/942 taril:;nden ltib•ttn 10 gün 1 
müdd<ıtle uızıaw.mu;ı1>r. ilıaleh.n 19/11/ 942 PA,..,,rnbe ırüooü •&at "" beıi<l«I•,·. İ.ste.'<füer.n Vd<:.t: Akıı.r , . ., Mahl•illtt 

da maddelerinin pabalıl1''1ndan ı 
en ziyade muzta.rip olan zümreyi 
de kurtaracak tedbirleri s?Tala· 
m:~lır .. Ic.lıterem Ba~nkirn: 

' DAHİLİYE Mtn'EIIASSTSI 
l Divrnynlu 104 
,,1.,:ı,-~ne saatleri: ~.5 .. 6 Tt"l: ~t3PI , 

~ D~~·;. (13ill J 
~ 
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ATATÜRK'E DAİR 

Cevdet Kerim ince
dayı çok mühim 

bir konferans verdi 

1t 1 Buruşukluklarımı .. 
~BULMACA_ ı Nasıi 

• 111 • • ı ı 2 3 • s' 's 9 Giderdim . 
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GiJzellık llılt~ 

lıas~ıslarının ve 
ıozde "Buruşuk· 

lukıara karşı 

mustahzaratın 

ademı muvalfa . - - - -• il - -- - kıyetınden sonra 

Ankara Halkevinde verilen bu kon
feransı aynen neşrediyoruz 

8 ı:a • - --• -
Soldan ıağa: 

IJ 1:1 

• • [VINDE ~APILACl• 

IASIT 81A TEDAVi 
H.ARllA YAIUıTIYQA. 

(J inC".i Saıh:fMf'n D"'ıaın' 

gi, btı mc v~<ld:n olduğu g/:>. tat
·bıi<. edild•gi ta<dirde memlcket'n 
i:s:l let"' ba~a ıslilüya uğrayacağı, 

rnus•.evlı1erln her ded!ğinc semi
na ve atan.;: denirse Türkiye'de 
mÜ:':>°'..4...-vii'crın hfık .. m olacağı ve 
b;c gü~ Osmanlı kabinesin'n düş
ma rıların ıaylne kadar varıca-

J11 •• ) • 
2 - (İ.~~enderun ~clıri.nin düş

manlara teo limi ha kkınd&<ki e
mirleri alındı. İtilafiyunun vu

ku bulan rnıi'"caatlarına tarafı -
rnızrlan SNt ve barit cevap ve
rılmiş olduğu hakkındaki zehaıbı 

dev'.etleri.nin SElbebi tevellüdü an-
lo>şılamam:~tır. Mwhtelif sebep ve 
lba'hanelerle düşzmınların :bken-

<lcrun'u işgal için vukt.lbulan mü
rc.-aatlanna oradaki kumandanı-

m .zın verd:ı;i cev~r.ıın pek naz;
ka'le old;ı~ kendilerine idd'a o
lunR·l:r.» r. İ!Oii.f devletlerinin deh
~ •li buldu~nuz son cevaplarının 

.,,rn.ıbını başka yerlerde aramak 

liız.ındır. Tedr:cen bütün mem-
lck('tımizi i..s~il5.ya kadar v~tl't•cak 

olan böyle dı:<hşetli cevap;arın 
t«kcrrürüne şüphe o\madığından 
arıE-tllğ·m C'Jbabın derin dü~ün -
cc1'"r!c nazarı muhakemeye t..Jın
rnası lüzumunun anını vazife sa-
yarım.) 

3 - (Dıi;,ımanların teklifine bu
güne kadar olduğu tarzdı:· mua
mı leye devam ed'ldiği takdirde, 
buı:ı'n Payas - Kolis hattına ka
tla= o'.an araziyi isteyen dü)mamn 
yar;n Toros'a kadar olan Kil kya 
rnıntakasını, daha sonra Konya -

İzmir hattının Jüzu,mu işgali tek
lifinin yelrdiğerini velyedeceği, 
lbinnetice ordumuzun kendile.:i 
tarafından sev.k ve ;daresi ve hat
ta heyeti vükelayı Osmaniyenin 
!<:aflarından lüzumu intiıha!bı gi
ib; tekalifin karşısında kalmak 
müstt'b'ad değilıdir ... ). 

4- (Sonuna- kadar haı'be devam 
etmek halinde büSbütün münhe-

zim olunduğuna naz•ran düıiman
ları nistiıhsal eyleyebilccekleri ne-
ticeyi, onlara kendi muavenet.; -
rn!zle b~etmek. tarihte Osman

lılık ve 'bilhassa hiiikCımeti hazıra• 
jçin pek kara sayfalar vücude ge

tirır. Vatanın aktbetiyle endişe
n;i.;c olnıt•ktan mütevellit ve sa -

mımi bulunduğuna şüphe edilme
mBk liızmı gelen mütaleatımın 

rnünaıkaşa mahiyetinde teliıkkis:
ne t~mayül buyuulmamasını has
s;ı • ~r nca edermi.) 

r- ZABITA ROMANI· 

İşte; Yıld :ım ordultırı Grup 
kum<indaııı o'arak Halep cephe -

sinden yaptığı bu gibi müracaat 
ı:e feryadların h:ç b:r uyanıkhk 
ya::·'.madığını gören Mustafa Ke
mal İstanbula dönüyor. Hükumet, 
mecb ve hükümdara kadar dert 
yanıyo~; çareler gÖ5teriyor. ş:fa
sız'.ık içinde kalıru:a; bir müddet 
İst~nbul'da hahl< ar:ısında dol"§an, 
şurada burada büyük b~ iki te
miz elinin arasında oturan, k~n
d: evinde, dost evlerinde rnandığı 
arkadaşl~·riyle konu~malar yapan 
lbir iiviırc g'Jbi görünüyor. 

Ha1buki; ilerleyen müta.-eke 
tatlbikatı onun vicdanındaki azaıbı 
h<0r gün biraz d,ıha art1ırıyordu. 

O; bu haı.'n ve korkunç manzara 
karşısında Fas, Tunus, Cczair se
ferlerinden dönen Barbarosl.a ko
nuştryordu. H:nd Türk sc•ltanatı
n:n son hükümdarı Şah Cihan
dan ses aLyordu. Altın ordu ku
mandanları onu sellıml:yordu. 

1.1acar ovalar~nı '-Ş:p Fransa içer· 
Jerinde dögıi~en Atilla .kendini 
hatırla tıy<.ırdu. 

O tarih, bu iıkLbc t om: uyandı
rıyor, kendi kedine karar alı

yor ,tedbirler buluyor. Bir saıb<.~ı 
onu, düşünce ve kararlarını va -
tan bağrına dayanıp tatlbik için 
Samsun'a çı~<mış diye duyuyoruz. 

V..tandaşlar; o günlerin felake
tine ·bir daha nazarlarımızı çevi
re! m. Böy·le bir gün<!;? Sam~-un
dan Havza - Amasya - Sivas yo
luyla k<.~anbkları, felaketler' ya
ra yara ve arabasında kendi ken
dine cDağ başını dumna almşı, 

gümüş dere durmaz akar. Güneş 
i.ıiuktan şimdi doğar) diye yol a
lan Mustafa Kemal'i görüyoruz. 

Diğer yandan vs.tarun her ta
rafında istiliıcı devletlerin tertip 
ve propağandalariyle, saLtanal ve 
!halifeliğin nüfuz \'e yardıml<.riyle 
yer yer mühim sayılacak karşı 

kayn~alar ve hareketler vü
cut bulmakla berıi>c, gün geçtik
çe ilk şaşkın\ığm tesirinden sıyrı
lan wllet yavaş yavaş Atatürk'ün 
mukaddes bir sır olarak bulduğu 
dam~larındaki asil kanın varisi 
olduğunu anlamaya başlamış bu
lunuyordu. Atatiirk'ün Anadolu
yıu;ı.kar çıkınaı. yükselttiği. kurta
rıcı ve insndırıcı ses bu kanın çt:r 
cuklarında şiddetli bir reaksiyon 
yaptı. 

O andan ıtibaren Mustafa Ke
mal güvenerek, dayanaı:a>k çalışa
bileceği bağrı ve mıllet, peşinde 
yürüyecek başı bulmuştu. 

(Yarın de,·anı ooeocek) 

1 - Vücı... ,,ntüı.ün St.:ŞU, Ba-ş, 3 -
Bo;-a.ı, K;:b .. e, fü·ya.ı, 4 - Teıı-si lws
let, tı.r Di\'On Şair!.ıh. 5 - B\i;yült 
b.aıyo\r.m, serte, G - İ:m:ll'l-., T~ Nt1Zi!', 
7 - NuW, B'.ıl cioğur<?tı, Ge.~:ıx 9 -
Rtih, Top:-ak. 

Yulıarıdan ~ağı: 

1 - Gfrr.w.ü, 2 - u.-uı, 3 - Kor-
m~ı.ı, Yüı::..,.+•l nlodt, Nota, 4. - Çd'ttr-n 
>1>>,-,. &..., 5 - Su. Sual, 6 - G<n,.JJI<, 
T.eı~ bty~z. 7 - A-&:er, Avuç rçl, N~ 
t:::., 8 Ar.Bit. 9 - A:kı '.11ce.. 

Dünkü 'buJmacanıtı. ha~t:lmİf 
tekli: 

123456789 
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t:ŞtimP AIB 
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ı KIJI LAF •ı•ıK 
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1
G A C l ı• 

Aksamları 

ya lmazdan ev 
vcl. ~rkıbuıe 

genç t.ayTan 
tarın hUceyre
lerlnden lstlh· 
raç edılen Bl
OCEL karı.ŞU· 

rılmış bır krem 
tatbık edıyo

rwn. Bu. tıpkı 

cildinizin Bl -
OCEL'i (lb>· 
dır SlhrllmlZ 
oıan bu cevher sayesinde zayıfla. 

mış clldln!z beslenecek, ıazeleşıp 

gtnçleştcek. Bu cild gıdası, bütüD 
dunyada tanınmış bir cild milt.e· 
husısı tara.flndan ke4f ve hali ha· 
zırda pembe renkteki Tokalon kre .. 
minin terl<ıbıne ithal edilmiştir. 
Her ak.ıam yatmaıdan evvel ye• 
gine clld gıdası olan bu BIOCEL '11 
kremi kullanınız S>bahlan da 
beyaz renkL<'k) Tokalon kremini 
kullanınız O. clldl besler, açık me .. 
samelert sıklaşt.ırır •e •Makya]> 
tçın mümkün olan en mÜkemmel 
bır esas teşkil eder Bu iki kremin 
lstımalinde n1\)("ssır neııccler ga,.. 
rantilldir Aksi halde verdl~ln!J 

oaranın lki mtsll tade olunur. 

9
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1 
ktarıbul As1iıyc (12) mel Iluıkui< 

J:;"2= _,C. ~ M'°:.ı!°f{P'JT.l'&Jld€n: !142/883 

/ 

r.i·:..kJ~2;! Hr.5aın Vaırl·i<: Vt'2meciler 
___.: . Er'...-:l ıji'·C«ı:ncri ec;k:* 39 No. da. 

1 

M, ltd,'ialı')iı: Nahide V"rlt!'.<: V~z-
12 2ncitcşrin 1~42 oc"'"'r Bo...ıoı;an ı.rm.,,. sokak 39 

No. da.. 
18.00 

18,{)3 

18.20 
19,00 
19.la 
19,20 

111,45 
]9,55 

Progrc..rn ve 
A:yG1.·1. 

Memlri<et S&al 

M·lil: k~ S:ız Eserlcı'l 
Müz ·: K:ıt"L>ık Şaıtcılll'l'. 
Konu:;ına (Ziraat. Saati) 

Mi11.ik: Dons Mıi•'ll· (P~) 

M~t Saat A:r•n ve Aj.aoı 

Habı•rleri. 
Srrbı..-< ıo Dak'ka. 
:ı.:üzk E;ki K.n\o ve 
iler. 

20,15 Rad:ro G:ııı:etf"'1. 

Z0,~5 Mürı:i.k: Halk 1'ilı~~ri. ç,ılan 
ve Süy!•)'Uı: Rılhi Su (BQ.o>ton). 

21 ,00 Kmıu'"'" (EV'irı &m;). 
21.15 MiiU.: Mü:t.k: Sohbetleri. 
2l,4S Mür.k: Ra<cyo SMfooi 0.-ı.e&

trası. (Şrl: Dr. Proc_,,,), 
22.3-0 MtTrH~ Saat AıJ>ırı, AjeııB 

Ha~!t"ri ve Bor-~alGT. 

2a,~/22,50 Ya..·lllki Pnıcr- v~ Ka.
pQıııç. 

ZAYİ - ücır.- te••"••r.emle sa.
ra.ı;J aır Koopeı-inin ıo:ı ıunardı 

600 l.ra.:llk ~u, .A<ı!c;ın. Tıoa.ret 

CJdaı.wlı1ll 2219 nLSn'3J"a:J sJcil vae-absı.
o.ıı kqıbe.t.tım. YEı:&!Prıni çllkarw:a.gım.

.ıa., .h.Wiiml .. ı• ydol\ll'. (265) 
Uırunı;atrtı b:ıpıda U nı.ıırnrrada Sa.. 

raç llıCzı S.4....E.AÇÇI 

sahip ve Başn\Jha-rriri E"t«'n1 Iı2.et 
Bt..cıce - Netı·;yc.t Dlrektorü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGllAI' 'l'IATBAASI 

Müddei IDı.aı Va·r} - t....,!rndan 
müdc>e>.>!C".Yti Nab:de \'•,,k:k ak}ıhine 

açı~nrı Botianma cbvaı::.:ııı:1a. ~t a.!'ZUh:ıl 
sure:tıi. n~·Udd'ela'e;yhP t.Eb~ ğ .&:~rımck 
Uzrve yaıc.ıl-ı ~, .c g~iltr~ d"' 

muma l!tCl)iı' n me.oit ür ikılım r-tgah »• 
1IeM ile •rmtl ır-"Qhule gil:i!ı\nin b"
y~yre iadle kıl'V\.'l\a:;;ı üzı•rıın.e Hu.ı!,ui.< 

Usu.iü Md'ıat<lf.meltı.ti Karvıııurıu.n. 141 , 
l42! 143 ve 183 il.neli ·~·!ıeıO::n~ 
1Ie>v1'ikan loıde Julm:ıın dava arzuhali 
ile ~<"ln.<' gilnilnll gCı:l.1.erir da'"~ 

'tf;ıy va..-.:ıCrnsının rn6Hloe'ıne <hvanıhra.n(l
-s'lfloe ası.liıxısını3 ve 942/883 nt.:m-t.;ada 
iro!Y'Uı işbu &ı.vaya moo:!ı•;,..'eyh!cı 

(15) ~ W,-irde c<wap \'<':mP.sinr ka

nı:' veıilm.i'S ve berrr.uc:bi ka.t'aT aır
z\bll ile daıvet·ye vı:ı:rat<ası mo.h~e

mP cf~_.sine aısılfmı,ş olm::ıi<la 
murna~ıewh Nohk!e va.r!J:< yukarıda. 
y.:ız.N\ rr.üridır-t zat1:nrh d.a'Vaıya ce.voıı> 
vrren::k ~<.ik2i iQi-n t:ıyWı k:!Jınl.n 
2/12/942 Cl>lı;>amba günü =t (9,30) 
do rr..c@:ık.errı.emir"~ ~· bu'll.tr.rr.asıı 
v<:-ya lıııımı<ıl \ılr v~!i göndıcmıeei lü-
7!lun•· td>l!ğ yrnı-.<? ıır9f!Y-it "'1Jeıre il:ln 
olunur. (2ii2) 

~DOKTOR -- OPllRATÖR 

ORHAN TOEOS 
Kulıdt, Boı)>z, Bır-t:n Haetal:Jtlanı 

Mütrh&RJ."'t 
T.chcs~n - J'.bd'..ılh.;.t< Hdmit 
COO. G•y>k ."ı!>t . TEL; 40070 

·ı ~~,~T~~rde~.~ •. ~!~!~! 1 
"- Tefrika No: l 2 _J 

yac&>, dOO:. Kostoo'ıın 'bir i.r.~ikam) 
mrs.Je hr.rok.ct C'ttıg• ne ~lıplıc yoii. 

- Bir i.nıt>kınn !uı>Si ile mi? 
- H'erhald~! Kistonun !kendli a-

leyh nde ~ehade<l!lc bulunar.lara 
ke.şı nası] küfüTler ve teiıtlitler 

savurduıgLmu untıttünüz mü? Hat 
1.ii kcnd ISİ!ni teı•kiıf e<lC'll polisi bi
le tclıcht Cl.'llıİ~t • z,.,-r.an i~m oluyor. Peki, bu heye

t ... n!1 haber 11'C·ymiş? 
_ H ı..b"r Şu: R.şar K~ni kr.ç 

n 
,,,, K ... ., - ... ""'"i'ar os~oo rr.u .• 

UnuHun.uz mu? K~'k>n ôl-
<ll!ıulen iiıüyarın y-..'ğent ıciı. Am
cns1111 zc wrlo!nek ı.."1.e<li1li ıçin or. 
Solll·y<> möıhkı'.ım ed imişti. 

Uvktor kı<r~larını çattı: 

- E\'t•t, ew1, dedi, hepsini ba
tı: b)orum. Bundan d·'.ı ay evvel 
bu kasaba;, a gelmişt m. Dok'lxır 

Sı:ı fin ortağı olarak ... Hiıtlise o 
"""·•n ,-u·kua ı;clm. ;t .. Hatırlıyo
r :ı.uı. ~ktcr s;r.t:t o zaman Sit· 
ı .kı~n lt· zc•h rkrıınt al3im·i gös-
t"'mege ba~lıyan fükar<lonun t.e
da; is ne çagmlnıIJ;1ı. Hatta ben.' 
de çağ-.nnı.şlardı. Fakat nasıl olu-

yor da Ko9Clon "" tüm Dari.'nur 
gıi>i bir l:api<haneı,, r. .kaçabi! yor? 

Komiı!:er bu hatıra karşısır.da 

~a~.::ıı birkaç kere salladı: 
_ Ben c~:.n~len t,e:tl.iği lk:dar 

kc-nd;ı,ln. tt•:~m dır.eğe çal '.;'lım, 
dedi, fakat o da sem rnıa kadar mü 
cadele elti. Z.ıten hu ailer.in bii
tün efradının az'lıu.;;uk. deli oldu
ğu da söylenir. 

- B<:ni:n i~tt ğ~·mc göre, ur.gaT- 1 

ya) a ç>karıkn b.r ır.ahl:um:ar ka
f'!e.-. ııd't' bulur.uyor·:r.•ll1!3. ş:•Jdetli 

bir fırtına ,.e ya.{;;n ~ •cian ~l fade 
edert:k, l.:c:.çn1ağa m..ıv;:;.ffak olmu.ş. j 
B:.i)· le ht.iliJc-le:· ar>s:ra o hır ama 
fakat bu seferki ka.;;ış b<:şka tüt-
lü olmuş. Çüınkü herif korlara kaç füihl yerinden h t; kım1ldıımı
mıya mıffaffak olnı>:~. Ta~ii ya-

1
y 4 n iılııti'.)·ar motrdot(>l'e dör.dü: 

kalanması da güçle~nc:ş. Şimd de ı - R;k.ardo ailesi!'iıı hep kafu-
emcUne muıvaffak olmlı> dan sakat oldu,,<•tın;ı sen royleme-

llad'don düşü.ııür gHı oldu: mrj,ş miydin?. 
- Zaııınederl.m, siz hQdisekri İıh1.iyar baş:ını kaldırd!: 

kalanı.zda b-üyJJWyoıısuınuz, de:l:i, · - Otuız sene! dedi, onların heıp 
Koston'urı böyle 1>:r ci:nayetten ne ı s: de delldi-r. Rk:ardo da deliydi. 
ka.zaocı olabilir?. Titriyen elleı1ile yataJııtaki. ce-

K<>n16er gülerek: 1 sedi gösterdi. 
- Tabii lıl9bir kazancı olamı- - Kom§U evde bir metres kul- (Drvamı Var) 

' ~ . . ~. . ... - ' . . .. '"- ... ........ . .... " ' 

İLE SABAH, ÖGLE ve A . KŞAM 
Der )emekten sonra günıle 3 de!a nıuniazama':t dişlerilıizi fırçala~m•z. 

L lnhi~arlar U. Müdürlüğünden: 

·--------' 
ı;oo M....-. 
500 

600 

500 

5-00 

600 

> 
> 

> 
> 

> 

20 Kt:. 
100 Mıe-t 

ıoo A.dıct 

W Kg. 

50 Ad<,t 

1/.m!m. te! i2ıcı)~ 

ı 1 /2 m/m Wl ııo!e 

2 ı 2 m/m Tel iıole 

4 

8 

ıa 

-0.89 

> 
> 

> 
> 

Amb:ar -iM 
Duy bronz 

V'et'1ol< ~...tı l:r.ola 

Anahtar atıt.i?:r-on 

> 

> 

• 
> B;~tı 

s:ı-

tın a·l ınacakt.sr 
2 _ p..,,.d:k 13/1:;942 Cuma g(ıllli s:ıat 9,30 da Kııboıllışt:l Lt•,...,zım Şu-

t.csilıtirit.i ~1.CT'kofla. A'lm Koms."'O"OQ'V..ır.rla y.apılaıca.k.tır. 
3 _ js~'J.lp.rln p::ıLaı•i1k için lıay'n o!ur>..an. gJn "-e ...-ıat.~ tt<k.lıf ~e-

ı>\ Ci.at Urzt"ri.OO-en ~{, ıs tem.:oot pa··<ı. ·tyl.e bi:-}~kd.e mrzı..ür kon r.yona mü:'S.-

caat .. J<ırı Ji.-n ~:rurıur. (1100) 
~~~~~~~--~~~~~~ 

~;;;;.ll:lm::mzı=ır.w:ııımımE:_-~s:zm=-mıımmmm~ 

ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 
Grip - Nezle - Baş ve Di~ Ağrıları. 
Soğuk algınlığına karşı tesiri kat'idir. 2 llk zarf n 20 lik 

tiiplcri her eczaneden arayınız. 

F-.tih Sulh Birinci Hukuk 
mahkc rnesi satı§ memurlu-
ğundan: ~· •• 

Ne-c.;~e-t~n, Mı;!E-~<, 10·: -:~. Ft.o!ır.i-
-,cn'-r. F•tı'l-0.ln 'm'l.Ot.n<ır.ı:rr [ oı.clıik"'ıan. Fa
tn K91~1· mMıallı"ıS' ~:1 Ş•I;...ıh!lıne 

ect;::k f'dı.; I, 3, ,...U 23 ~aj 23 numa

ralı g:lıyr: meoi<\ıl şıJ.Y .ırıll?l. iw.lt~i 
zı...'TlClıc;d;<ı. 7/12/942 P~ı.::.nıı~'E.'9i gürıü 

ooa1 ıo _ ıı dP nı:y{!l7:tıtı;ı ve--mec:
l~rd~ F.aıt.iJ1 Sıul01 H ul',.;. UK 1 ınel ~1 ~l
'{"f-mN;i b:n.w Jrutn Ust knıl11nıd'aı ~<"i.!. 

hU.ı:tic. kalf:rn:,1de aıt;:::k rC"\tırmıı. 5'lıre

tHt" rotniilcil};;ıttr. Ga.yrt ırnıeırlk\Jı!i.in m\:
lı<ırrnen ~ 6240 J:ira olup mü
zo~-eôeyc ;ştlr:ı<ı< edct>lmıroc iı;>n '.YÜIZ
de ı....o; :.:nıı,.ı.at nisl><<hoo., pey atu;c9' 

vef'l'.;.\ırrıeel ~xt.r. RUPu.nlu ıı.c.:ı:ıı:~
Y"'. m<?ie pv.kı, tiı''' b(orlO'll ve t;ıpu 1 
haı.ı;~s.n. müıJt,N!(ve a't olup saıt:ş gü-

nüne kac!Eır o:an m.ü!,·ru:ıurn ~- ve 
ic..ı.re~E":' satı$ bcrlO~'f"I ~r. 
Mu'r<mrrt<"'1 l<~,.,ı,,, Yii0de yıc.tın.ş 

b~..:u~ bu:..1rluğU t.c'kıcK.ı·cV~ g~:ıyn mtt:.kul 
uı t:ıu.la vı~.rene :ihale Pd-i~ buı\ .. 
maıtt@ t.akdiırde oo son ta.~ ton'ı.

hooü b:ıki lkalın:ı1< .,..ı>ti1:~ :>A/12/942 

PM;OOıl>e ~ saı:ı.t l O - 11 d' ikin.

el arttıı.nl8& IC'l'a .eciJeıc<* ve ·bu dt·fo 

en .. .on veruıe hale ooı:.~r. Sd:ı
şı t:;J;op edEn on ıııil:n için.le -re br-

dt·1'11.;!l ta~ııaınıırııın ödı n.:sı: ~rtu:T.<it~·
A~"-ı taı""-t.-$rdc Uıalıe flı.:Lht....lılp.nk bır 
("r,,.'Vt·X~ n:Llş:~L"!"l'y~ ktk..:.! )tıp~'1ac~. ta
l'ııp o\.,-..ad·ığ• t;. ktli:de yedi gi.i.n ıç1r"ıdf' 
ıy~·n:c.ı::n ~L" rnt?r.ktıl n ~eye çı
lk:..ı~ılar• ~ rn so.ı ~ ~f.be ha:."t'Si 1cı'"3 c ... 

d·~ec..:t;t..l:-. ir<i fhale o: .. ı~ır. 1 t!...ı.t !<.:ı:Uı 

tıasıl o'bıJiıu '.afo:füc>e bJ 13\:lk.. ~r•r 
z·ya.."l ve bt.lümı.ınl m.aıd•at'..ar ve f.a '.zi 

~le b0-1."ıı.to ,Jk tai>p:,On bi,tıı.::ıui.m 

1t.h&i! E<ll 'ec;>f;,tir. İnnlC!)"l wıt r.t< 
cd~n ter gıa~ri mi"'.'okurü günmüş., ~L.l i

lan okıı:~~ ve ıkabul. r"'..n..;ş s;:ıeı-r~.::ıc<•fo

laı:-dır. İı,;bu ,ga~· t..t meı:WJl \iZC~r.d·~ 

b<'rhatıtıi b>r §f'kıilde ""''' ~'1rlı1 
bu!un.anı!G.ırln $rı.İoŞ gil:r.ıfındlen 6\.-'VC~ 
ev:<l!kı mü>bitelC>l'lıı>lc bd'°<.ie sM>ş 
clt).,.7~ına ınrüıra-ca'31t.lat"l iQ:amıdır. Afr,.-
61! hü:y~ p;l\Yl~-.ıaıekwı M~iç borakıla

cti:<la.r<hr. Gaıyri mrıiculün e\"Sa!l'.i: 
Ga)'L.-i medrul lkl.giı• O~ılJP k3p.18'.cıd-an 

g i1-il<fi<te lıi< sıı(;ı, üç oda "" bir b<>::ı 
ve bo<hım ka.tmda bir >. r,I ık b: r 1<6-
D"ii ı·li.ilıi! bfr ht'l'a, ve mıJ.t..ı.c ~ iYA· ye
nıd-;. odası it".ncl Xat.t.a biı· sofaı ütıe

ri.r.ı:J~ . Uç o& bi~ hehi. e !&ıtır'... te' ><ı:" I 
\<S<:on ..,......,.~r. 

Tahp olanleır.ı rım('2Atur gün ve sa
ab!e mraHcıeJı~e hara.: bıll~.-J111~laır111m 
k:ıcm.ı a&"li z&ı.nll".dcı bj'~ÜC\ atılıtG
lıllii-ra tt'b.lij' mdtQnııra k.'3ırn o!nıc.(t' 

üzı>re il~ ol\ltl().-. (26-4) Sat>ı M2'3 

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

- Bebekte Satılık Arsa 

J - Me-kuep d.t.plomıF11 

2 - Do~."U~..1< 'lclğ>dı, 1 
3 - M: J\5~'1<1.!, 

4 _ As:~ ... ··J1k dı..;.1'"\ll!Yl'lıntı b:ldirrn ~a ve nıüfus cüt<kını. 
• ?\'Ilis<:ıbai\o iırn.l:h-ın'.arı Aılka.rada yaptlaıcak.tr. Şera..t ~ ha.Wı olanlum A . .lta- ı 

rozya Jrndn• "'Y"',.,,t,ı~· t.enWıı C<lil'ıeeelı: ve imt>hen gWı'1 adrel<~rr~ bild.o.ı>J.,. 
ccktir. (1241) 1 

Eviip İcra Memurluğundan: 
942/4:19 

~et ir 1 iy.:: 
ım .. nı r< IS)ll 

Bl> akşaın ~aaL ZC. .. J:l da 

NVH 
Ya.aın: Al\-ı>ıa: OEf:y 
TU:·i<.~·e..: Al .oe~ l 1·At:AR 
Hıt. f'ıerş•·.lWJ s..ıat 16,:.:..0 da 

n:~ 1 :n,. 

KOMEDİ KISMI 
AS.ULEŞEN' BABA 

Y"""'n; SPiJtO MLLAS 
Tul'kc:"'": A. l!ACO!'l'l.OS 

Cumarte.si ve Pazar rünler; 
1~0 da Matine 

Her Çar5arnba saat 14 de 
çocuk 'fiyatroou 

ESMf DAiRELERE: Rosıni ildn1arın mercii Tiirk 

tirmektedir. Adrw İslan·bul 

Basın Birli.:;..; '" OTiakiarı resmi Tlanlar keJlektii ~irket'dir. Bu ııiYket istenen gazelelerode ve 

Ankara caddrsiuı!c Ka}alı.ın T\irk Basın Birlii':'i \e oriaklar- rt•nıi i.lanla.r kollekti1 şirketidir, 

gösterilen giln !erde ilan lan muntazaman n eı;rel• 

• , . 


