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Gazeteye gönderilen evrak i.ade edilmez 1 

J EN SON TELOBAfLARI VE BABEBLERİ VEREN &KŞAM GAZETESİ 
1 

Sah:p ve Ba~nıharrit1; ETEl\I İZ.lET BENiCE 
\. . 

Büyük Şef'in Nutku, ~Milli Şefin nutuklarıııd<>n-sonra 
Meclis ve _Hükfımet .. I iyasada ferah· 

Londra Bildiriyor: 

ff.ükumet ~ekli~lerini, Mecli- i 11 k b 8 Şia d g 
sın ele alacagı mevzuları 

atı çölde mihver kuvvel
eri tamamile kuşatılamadı 

tahmin edebiliriz .• Bir çok gıda maddeleri f iat- Tobruğa gelmekte olan gemilerden 2 si lngiliz 
Milli Şefin ve aziz Cumhurreisimizin söylevi bundau farı normale doğru iniyor haVa Ve deniz kuvvet/eri tarafından batırıldı 
••t l ak t db' 1 . • l 1 k k l u.xt··a, 3 (A.A.J - M"51J'de, M<'t.. \ 
o eye a ınac e ır e nn ve vası o unaca arar a- MİIJ'i ş~f İsn•et j,,(,nüııön Bü- ı tarihi ve önemli "'•tlrun bütün z A F • 
rın yüzde. !~.z neticelerini~ yüzde yebnitini §İmdiden y'\ilt Jlıfillet Mecliırimizin ·~ıqı ı yıutda ulanillı-dığı akisler deum ~~~-/:~~~ ı.:;;.r~~,.;~ınat,ı~~~ E R O 1 YAR O M A LA R 1 
:üb!~~ılıgv~::nte~:!e :~:;.!:l~nü::~~ d~~ı~~~ bir ı miina _ _ "'_.ııe_ti_ . .., __ so_··-y-lc-·n_ı_iş_o_ı"_'"_i<_iar_'_ e_t_n_•e_k_t_e.ı_ .. _· _· _m_e_,_·•_m_ı_s_a_: _3_. Sü-· ·_ı_d_cı_ 1 ;,!~:.~;~ :~atı il ~rn•y.• s ERG 
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Stalingradda ve Kafkasyada ~fE~;m~"=~1e·S1JE R ETEM 1 Z Z ET BENiCE füı ,,,.oo., ı...ıı.: '"'*~~ GW<'N>.r.r-------..:.::=::.::=-=- nıokıedir. 

Ankara'dım 1 
•- Du gene, nı~llet işl-eırinin 

Bülük MiLlcl Meclisi tarafından 
yi'n. bir azw ve irade ile idare 
edilmesini gerektir"" §artlar için
de iot>lıınmı~ bulunuyoruz .. , 

l.liyen Y Jksek MiHi Şef bn bi- J 

tapl<ırı ile, l\Iecl sin lıu içtima se
nesı i)inde nasıl çal.~cağını da 
'.l'ii• k milkLine vec<z bir surette 
an a.mı1 L:ıJunuyorL:ır. Hiç şlip· 
bcbiz, Eül ük Mecl"s nutkun heyeti j 
UHıu .. ııj)'cs:Jıe lıtik'.nı bu ana dj.. 1 
N.ktiti elde ve gÖ'l.dc tutarak nut
~un !'iJral!ldıı:!• bütiin heilefleri ta- 1 

hakkuk eıtirecek; •ınılil mcz:yet,..1
1 

krinüz<n en kuHclii dd~ll<>nm 
tarih'.miu Li.r daha kaydcdccel • 
tir~ / 

Herhalde, Büyi>k Meclis lıükü- 1 

metten gelecek tckl,f! rle, kendi 
ir&ıde \'C kararımlun y ün..scı·!ece~i 1 
kc.biı~erle cu ba~la ~u do,·ala.rı 

ek alacaktır: 
1 1- 'J.ürk milletin·n kend:ne o

Ja:ı itimad:nı •ai:laı.ı.ak ve milü 1 

bünyeyi en yüksek kudretinde ve 
k1'::.ırunda tutmak 1 

2- il kiki kuvvct!crimi-zi, sa.k
lanı vRıiy-ct' nİLi bulandırıp göl
gel<:ndiren manevi tclôş ve ı:ı.lirnp 
havasını ı:Wermek 

Cıuııhıuiye.t tıükunıetleriınn kar· 
şısına hiikwneı 1.edbirle.r:..O mu· 
.. ·aıfal<Iıl etsizlijie uğratmak bab
mwdön biül>ir b!kı ve düzenle ç.tl<· 
mı.şiar, en halis, en reel ve en 
müsbet tc-dlıileri zora koşturmak 

A 1 m a n ı a r ta n k ı a rla TOBR~~ti~iEL=~T~~::'·ER 

iste mişlexdi.r. 

yeni taarruza geçti . 
Ruslar Naf çık'ı tahtiye ederek, yeni 1 

mevzilere çekildiklerini i:1 ~id&ıoiyor•ar 
?ılerhum Refik Saydam'.ııı kılı 

J..ırk yarar hi.r memleket sevgi ve 
millet ı.ayg.sı ile aldığı toolıirleri 1 
bir ·lıiikünıl't zoı'1alığı. halinde Londra, 3 (A.A.) - Mbskova cc·pıııcyc gclme~te o'.a .. bir moto· 
giiriiıı gi>,t<>rmiye çalışan bu süt· gece yarısı tebliği elci şöyie de • rıU' ko:;; bombalar atm~ardır. 
s;<,Jer r.ııJıtcrenı Şiikrü Sar~ mel<:tcdir: Be!?zin taşımakta olan iki sarnıç 
lu'ıııın en hal"•, en sam>mi, en Stalingra<l kesiminde AlmanlaT otn•dboili .nf:k;k ctmi.<t.r. Bir 
hutlukuz hüsııün'yct tedhil'lerini ıhir çok şi<lıdelli taanuzl,arda bu • kaır~yon tahnp edilınl<; ,'.e 2ll Al. 
reci "" pratik buluşlarını da aka· lunmuşlardır. Bu l::r•.rruzlan man öldürüJrıüştür. 
ıııetc u~ratın.ak için vatansu;lı.k tanklar destekleın<:kte idi. Ş<!lırın Rus hava kuvvt'ıerı, 5 A].man 
ve biyaııet ıııülalıazalaııı d~mıb miiııla.fileri taarrırz edenlere ağır tıi.Tlk nı, 4 topunu, :><ı ks.myonu -
hiçlırI scl.m akhn kabul etmiyece· kayıpla, ,·crrlirn.iş!eıd:r. B:r Rus nu, ve b:r çol< ba.-l<a hürp mal -
gi şı>kilde ınc.haretlere ve hilelere lbirrg; A·mal"'!·r; n.cvz:le• n<len 2.12 10 -· ı tahr:p cı.ır.=;ı.:~ xlır. 
l.vğıııak gayretinden geri kalına- çık•aorr,ağa rnuvaffaic ,,:muj'tur. , "a!<>ı k'in cenup dıoğusunda 

mı,lardır. 700 Alm<rn ö!a~rülmli~tür. kuvvet:er nüz iler)cmekte olan 
A> ni boLg"uncu vo> menfi ruhla Rus uçakları 11 Alman uçağını dfü;onan kuvveUeri ile şiıdıdıetle 

H ıakat dcı;iş;k çelu• •ıe ifade ile lafu-.p e•m;~!er \'C düşman hat - çaxpı;ırruşlard•r. Dü.,"1llana ağır 
Ct:nthuri:yct lıiikUnıel1e.rin.in kar- fannın gerilerine taanU2 e<lerek (Deva.nu s .. : 3. Sü: 6 da) 

~;,,ına çıkan ve !ıak[k,.ftc millet 1--------------------

Londr.ı, 3 (A.A.) - .r.t1lıvrrcdet 
Tob:-.i..: !tmAn~n:.. ye~oen gi•Jl:· aon
d••['mj;şlıE:'t', fa4tat btm.~arı t.~t ed~ 

İıı~ ~z ha'V'a \-e dıe'.lız Jtu\.·va:.:ı. ri taar ... 
1"ll.Z ı·ci~rek ij;;r. gerr.~ı 00 bEı..tınnış-

~~- l 
T•.am><z<1 1şt;.:.ı.: . ed"n u~aldaranı-

zm lllf'"p-.,;,i sa ııınııen 1.JbL(' r.:ne dilrırnuş

lc ı-d' r. 

Avustralyahlar 
VENi GiNE'de 
bir şehri işgal 

ettiler \ 
Londra, 3 (A.A.) - Yeni G;ne 

ad:ıs:nda ;.e•lemelr'.e olan Avu& 
tralyalı kuv,·etkr Kokoda"yı i§ -

g~l cL'"lıiŞ bulunmakt»chrfa,, Ja
ponlar Yeni Gine şımal s~h • ıe 

CDCv3nıl Sa; 3, Sil: 5 dt•) 

nıerJ'aati.ne değil; jo'lhsi n1enfaate, 
n. ili bUn) eyi sal"5'1n entrikaya ve 
bcl!..i de hcrlısnı:i bır ecnebi mil
let h:ı-::ıabına gayret sa•teden bu 
unsurlarJn artık percnd~ atması-
na, canbazhk gooterme6:ne imkan 

BUG 
Yün!ü, Pamuklu Mensucat Tevziatı 

Türk al/ abe- Evle k pon 
kalnl:ımı~tır. 

masına 

Memleketimizde ilk defa tertip olunan 
bu sergiyi hazırlayan sanatkar Vedat 
Arla bir konuşma - Vedat Ar timdi de 
Türk tarihinin diyaromalarını yapacak 

Eminönü llalkevi Cumhuriyet J 

b~) ranıında bu yılk; laydah ve 1 
vrrin.li u1c~aisinin ilı..:uci başarı
sını, Galatasaraydaki Türk :ıafer 

diyarornaları sergis'.ııi açmakla i
liiıı etti. Umumi b'r rağbetle kar· 
şılana o ve yarın a~aıu saat 24 ele 
kapanacak olan bu 'crgidelci diya 
roına kclinıesi, dilim'zt!e yeni bir 

terim gibi kulaklarımıza yabancı 
gelen biY kel!medir. ICı~aca nalı 
edelim: Diyaroma; tarih \'eyn eI
sane.le.rin, iyi bıir san·aı drhasile 
.tnÜ'CCSSCUl tablolarını nıeydana ı:e 

tiren biT uefis saıı'at e;.cr~dir. HL~ 
meşhur vak'anın ve)·a tarih tablo
larının heykelle m'ş komple sah· 

CDı''\'311il SR. J ~;,.. 6 d.1) 

3- Haklı sebepli'rdi'n uzak ka· 
lan palıalılık belasını, şuursuz ti
caret bavasuı.ı, hükiım.,tin mii:;bet 
icraat ve gayretim çclmeliyen ze· 
bir ve sabotaj kıı)·nakları.nı izale 

iktidar me\"kiin.in iki yıllık de
nemeleri ,.e b.ihhassa ıı:.uJıtercm 

Şükrü Saraooı;lunun dört aylık 
geniş ö1çiitleki sondaj \"e yokla
ması alınacak tedbir.eti, gid.ilecek 
yolları hükfımet ve Mrclis naza· 
nnda ıyire aydınlahı:1;; ıı.ı MHli 
Şefin dıreHifleri yeni ı'1aat yo
hın~n MC1:lis ve lıukiruetine en 
derin güvenç kaynağı, en yüksek 
emniyet ve trşat re J 'erı olıınuştur. 

1 sini kabul et
,tiğimiz günün 1 

1 yıldönümü 

ağı""ı 1-

aş anıyor ---------------

eyic:nıek 
4- Harpten doğma sıkıntı mev

zularını hafifletme tedlıirl<ıırini al
mak 

5- Umumi iliımat bavas.:nı h<>· 
zan, miLlet iradesi üstünde oohili 
ve hari.ci bir siyaset )·Ü·rütiilaues>
"" saik olan nıu!ıteris politikacı
ları tenk>l etmek 

6- ·ıurgunculuğ ı, fusat düş
künü köy ağal.ğnu tedip eylemek; 

Büyü.k Şdin nutku Meclis ve 
büktıuıet için gitl•lccek b<:dcfleri 
aydınlatan ı.:r misilsi:r; meş'ale 

(De-van11 Sa· 3. SfJ: 3 dl') 

kü.lfet ve nimet bera.Jıuli(;ini te- ı-------------
min etmek 

7- Hiikfun-et tedMrlerini sey
yaliyetle ve tam işbirliği, tam kar· 
§ılıklı aslayış tem!ni ile yürütmek 
imkanlarını yaratmak 

S- Mi·llet ve m<>mlekefuı lıayı.
rına en yararlı ve en isabetli ted· 
bl;leri bulup almak. 

Yine Büyiik Şefin nu&,ı.ndan 
nıiilihem olarak s.ıraladığıınr.z m<ıv· 
zulal'la görüliiyor ki, bu yıl m;. 
3·ük Millet Mcd:sinin üzerinde 
nıeş.,"111 olacağı nıes>eleler, hail.,. 
d<'<"<'"ği dava\:ır, bükme ve karam 
bağlıyac.ağı işler az değildir vo mil 
li bnkımdan her biri d;ğerllıden 
üstün hayati bir önem çerçevesi 
içinde bulunmaktadır. 

Harbin dördüncü yılı ;çhıdoe bo
lunuyorm. Bu harbin memleke
tinıi-z ve işlerimiz üzerindeki bü
yük tesirlerini i.nkir edemeyiz. 
Buna rağmen iftihar ve gururla 
tekrarlamalıyı:z ki: .Millet olarak 
hakiki gı>rünüşümüz gümüz ve 
kuv\·etli haldir .• Milli bünyemiz. 
de, bütünliiğfünüxde, kuıl:ret ve 
kuHet kayn:ıklarınll7ıda hizi go
cı.nduraeak biç bir arıza ve zil 
yoktur. 

1 
Bıt) ük Reisin de bilhassa teba· 

riıı e!t'ordii(i gibi hakiki kuvvi'tle· 
r:nıiz.i, sağlanı vaziyetimiı..i bula.n• 
dırıp gölgelendiTmek, memlekette 
nıaııevi tel.iş ve ıztırap havası U• 

yand1rınak ga3·rctini giidenJer üç 
be~ 3 üz Jakamı lçindc bir vurgu..a-. 
cu ,;htikiırcı, fırsatçı, politikacı 

un::,Lu·undan ilınrettir. 

Bu ~wısurlar, iki yıl boyunca 

MİHAİi..O V İÇ 
Nevyork rad
yosunda bir 
mesaj neşretti 
Snhistandaki müca
dele, mihveri orada 
30 tümen bu!undur-
mağa mecbur bırakıyor 

Lond:ra, 3 (A.A.) - B. B. C, : 
On sekız aydanberi ınilll\"ere 

karş mücadeleyı idare e~n Ge

neral Mmzoloviç Nevyork radyo
su v.asıtıasil<> bir mesaj neşreL • 
ıniştır General M'11aolov;ç bu mıe· 
sajıncla: cHemıen hemen bır mil· 

yona baliğ olan Yugoslavya ölü
lerine, Suibistan:a Slovaeyanın 

!..-ısını axamının harabeye dönmüş 

olınasna rağmen kumandam al -
tındaki askerler müttefiklerin 

niahi zaferine şimdiye kadar hiç 
bu derece emin olın< mı.şiardır .• 

Demekte ve mihYercileri'!l ker~ 
disile mücadele iç'n 30 tümen bu· 
lundurmak mobuı·iıyetinde kaldık· 
]arını ilave etmektedir. 

Diğer taraftan Yugoslav Kralı: 

P iyer d€ Geıreral M'·haoloviçin 
mücadele k.b;Jiyelinin arttığını 

Bl>vlemistir 

1 

1 Londr~ radyosu ca 
1 
bu sabahki neşri

' yatında, Tüı ı~ alfa-

! 

besinin Türk irfa
nına kazandırdığı 

j büyük nimetierden 
~ bahsetti 

---~~---:sıı-------~ 

Bu sefe!'ki 
Mallar 

tevziat ya11 nız Yerli 
Pazar:arından yapılacak 

ve elbise!ih: kuinas da \rçri ece1
{ 

Ji 
1111 

Kuponların tab'ı 
bitU 

Si.irn«T ıı:;rıJ;: Yerli Maf.lnr Pa:z:ı.rlf· 
1·1 ha.t<a yünlU, pe.n.t·.:...'\.t nle'nsucQt 
tt"\·ı-i:ıi lçirl ic;:ı..p -edı'n haz.ı.;.ıl~iaıı ı.Jer
l't':m;~1.r. 

Öğrend·g.:.m:1if' göre tC'\-z 1ata bu a
yıın •onlnn1'.ıa doğru boş'<>n:.loc:ıl!<tıx, 
Bu sctıer he1l-m. şunlar ciır.-~rttlrz.ca!ktır: 
&&ı~e, pa..zt'i11 p:jamaıkk, pn~, 

Amlt•.:"'ıluiC, yQİJ.U görn~ıt.,!Jt_ \'e loo6-
hİ.rr. ilk kum'1Ş. 

Bu 1ıeV7jeı.ta ı<'ı:Cn oefrrloi g'bö evle. 

rt· 00.gıtıla.ttak v:.un kupo..'Urla. yoıpl
ı eı!'N:tır. c~ uef<ırki tıl.~vD.:'V..a gJ
rU'<'n b•zı l !e.uz..J\.,;: \(' .:::ı: .... sa:i .. l.Al3.:'Qı 
bu sı·!-e--· n. y ... '3.n \·e.riL.'llOI'·• ""Si içmı 
y tcdLrı\1' r :ı.i.nnıııştır 

Bu sef.ı)rkı ~·v:ai1;.tta et&i utıJıl kul
lanıı.~<: k \~ dtj! :.:na aa.d1 oe Y.cırli 
~1~ a:r P'.-u:ıa..~J..., L'100n yepı~ktır. 

H~· Lıta tevzı t: • l~ '.k o!aa lk:tılJ01,:r 

~ l:ı:: tabı bf.t.:1J.ştu-. 

Yine nu..ıııı.r..::.!1 o};;.n bu -kıup.mıl:ır 
Ar •. ks. .. -:o~ın R'('iCOC'k &..ın en».r ~rt e 
ı.:\·ı.1 cdtıle~ ve a'ı•nt gıjrJleri ı..e 

y<"rtıc·:-i g: z.• ~eır~ tr.ı &.&.c~tr. 

A_vr....i l'e\"V'3t:Jat ha.l'k<t k.an;fl.t.:111.c, sil-
·Vt~<-111'~ kı'Oşe y\rn d'f' ciı&:~•t·~ıc_:ı't"EI: rtır. 

Bugün )X"nl harflı~rt k.;::bu:ürni\zü:' 
ıt üncü yJı!,!ön1ntidü:. C.,.;:nhur.yet;_ 
pııiz.n h(>ır rohad.6 :yara\tığı. bc.:y·:.:ı.rı\ ;n
k.Jılüp:;::.Nan biri de A:ap ~~l~r·nıin 
te:-ri.ed:i!t"rl'k yerme ycnl hJrt'c>rin 
koabu:i;dt.l:ı:. Bu· fil\.<L.u .Yı.! i'On:.-.'11L- m(i- 1 
r:asr-b ... tiy :ı..~ Londrn r.?.<iyr·su bu s:ı- 1 
bah.<i ne~:·iyatındQ t1-eCın..'.e 0.:-rnı~Lr =====---==================== 
IO: 

tDevaını Sa: 3, Sü: 1 del ANKARADAKI lh · ikar suc2arına • 

Kibrit Şirketi 
Müdürünün bu 1 Kayan bir tribü-

Pf. üessif Kaza bakma5' üzere 

Hususi mah-
sabahki izahatı ~ün altında ölen keme/er I 
Fia ti ara yeniden uç va ta ndaşın J teşkil ediliyor 
zam yaı;ılmayaca ailesine yardım v 

1 1 
_ 

ğını söytüyor . urguncu ar a muca-
·Bir kaç giJ.ndenberi şehrim './in 

ekser sem ti erinde kilb.rrt hemen 
hemen hıç bulunmamakta veya 
güçlükle te<larık edılmektedir. 

Bu vaziyet hakkında bu sabah 
.kı"br.t inhis~rı miıdüri'e tem·as 
ettık. Müdür bize şu izahat: ver
di: 

(Devamı S•: 3, Sü: 5 de) 

Bayan Ruzvelt'in İn
gilteredeki ziyaretleri 

Londra 3 (A.A.)- Misis Ruz. 
velt, diiıı İngiltere-deki Am<?r'k.:ın 
P:trlliüttü k:t'alarıuı ı:eznıiştir. 

edılecek dele iç:n yeni kanun 

Ui yaralı iyile~erek 
11c.ıtQkfl12eden çıktı 

ArlJ<ıara, 3 (T~· 1 eiorıla) _ Y<nl An-
Jcı. ·:; t-ieltd.:ye l\1•ecıl..":o ı:.,_'.;. top 1 .:ıntıs:n1 J 
ciun \'aJıl \.". Be:~ed.,..,. Rers li !'\evzct 
'1'an00p..'11n &ı:c;,.ıl::not y<>ıpmıştır, 
v,. 1

1 M-ecliee n•u-V ır.:ı::...c.ı_ ... l t d·:ıed'?lt~ 

90n•-a r\·rok cncll.men!.el'C ba\"ale o
JurJl1~-ı:u:-

l\Iı.ıt.(;,,:,k:ben B. Nevzat Tacı.do~n 

Ccm:..'ı,:,;yet Bayramı 11 nl~ esna
s•nda İpodron"d"' vuh."'UJ ge~en mi..ı
es if kaı.n hc8tk:nda ı.tro:isc i17.ahot 
vern~tiır. Bu iza:ha·t.a. gO:-e b"Cı;ı1 rf's· 

(Devamı So; ~' Sü: ' de) 

layihaları hazırlandı 
Ankara, 3 (Te;efon,a) - Heye· 

tı V<;kı!e dün Başve:ı.ılımjz Şuk
<De\'ı:: .. mı l:;:ı 3, ~ü 7 de) 

HaFfaks'ın bir oğlu 
hava nıuharebesin

de öldü 
Londra 3 (A.A.)- İngiltercmn 

Vıışmgton bü)ük elçisi Lord Ha
lilak.suı ikinci oı;ıu Pcter Wood- ı 
un Mısır cephesinde maktul diiş· 
tüğü ııöylewııektedir. 

l;ERÇEVE 

1 LÇÜ 
DÜNYA GÖRÜŞÜ: 
Yeryüzünde yalnız tek tarabn 

bfıki:nııiyeti -e.5a~na dayanan bir 
s.İ)·nse-t yap1sı kalaına7 ve kurula
maz! Ilu hakikati, harbin, bütün 
küreyi kaplıyarak bııı::üne kadar 
elde ettiği ink·p:lardnn öğren· 

menin ı.ama11ı gelm·~tır!. 
İnönü'nün dıış siy;sctinriz üz~ 

rinde b:Cinci har:ikıılaJc ölçü.;ü!. 
Bıı ölçiitlcn, :rahıız tek tar.ıbn 

h:1k..1Jni~·e t.i esasına göre bir si·ya
set yapJsı kunn.ak ıstiyen kimler
se, pek malınm; bu ihtirasa karşı 
savaşanlar da k.imlerS<>, pek mem· 
nun olsun!. 
iSTİKBAL EMNİYETİ 
J\Jilletlerin,, küçüklü ve büylilı;. 

lü ,yeryüzünde istiki~I ve şe>refle 
yaşamak hnkanı sabit olaeaktır! 

Evet, diine ı'e bugüne kadar sa· 
bit olamıyan bu hak, yann saJıit 
olacaktır!. 

İr.önii'nün dış siyasetimiz üze
rinde ikinci harikulade ölçüsü!. 

Bu ö~üden, milletlerin, küçüklü 
ve büyüklü, yeryüzünde istiklal 
ve şerefle 3·aşamasıaı müdafaa 
eden hangi tarafsa, pek memnun; 
bu müdafaanın zıt knfüunu tıem
sil eden de hangi tarafsa, pek 
mahzun okun!. 

KARAR VE İRADE 
Türkiye, berşeyden evvel ııhid· 

ler ·ne, ittifaklarına, d06lluklarına 
sadık; ve be.rhangı bir devlete 
kar~ı içinde giz>i bir fikir yaşat
madan, 3·anj kendi kendisine hiç 
'bir ta!ırik amili olmak istemeden, 
milli emnİ)et politik.asını takip 
iradesindedir. 

İnönü'nün drş siya~etimiz üze
rinde üçüncü harikulade ölçüsü!. 

Bu ö";iidcn, Türki)·enin ahit, 

NECİP I'AZU, K!S,\lCt'i~EK 

ittifuk ve cloootluk nı.nzumcsi i~in. 
de bulunup onu ani yan, oıuııı her 
türlü müscl>biı• olmak me.s"ul ye· 
tinden ç<"k.inişin.i ta?<:dir edc..n; ,-e 
Türkiye eğer bir harbe mcc!Jrnr c· 
dil;rse o vakit ken<lio.:ndcn her· 
şeyi beklcmeğe hakkı olan taraf 
J.inı"<! sadıece saadet dıcysun!. 
DİKKAT VE B..\SİRET 
J\.leı:nleketin1iz, dün~·a ba.tb'.ııe, 

patladığı güııdcnberi en z:'.yade 
tıugiin yaklaşnuş bulunuyor!. 

Bir gün, biFıtmed ik bir i 1fka· 
mettıen, bilinmeıtik bahanckrle 
vatanımızın taarruza ıııanrL kal· 
ma.sı ihtimalini, Biiyük :\lillet 
MecJ:sine, ciddi olarak gözöııünde 
tutmak dü~üyor!. 
Kah·raınan ve aza orduın1urı.u 

hazır ve tetikte bulur-d.urnıınntl, 

t)l~n her :ı.amankinden fazla ı;e· 
re km ekte ... 

Bınılar da İnönü'ııiin d'irdH..nciit 
fıeşinci ve alt~ı harikulf.rlc öl
çüleri!. 

Bu ölçülerden hüziin duyocak, 
yalnız b?z.i gafil ırvla.mak 'si"ycn
lerle, ueticede bizi birde?tbire 
torbaya düşünnek di~'Cnlenrr. 

Haldmruzd.a eı> küçük iyi niyeı 

bes.liyen herhangi bir tarafın bn 
son ölçülere diyeceği h ·çbir şey 
yelı:tur, 

Hulasa 1nönü'niin nutku, dı~ po. 
litikanıız bakım.mdan, i~i!)ıl' sa• 
Tİh bir dünya göriişü, a~ık b'r ruh 
ve fik'·r safı, derin bir io;tikbal em
niJeti, büyük bir karar ve irade 
kıymeti, keskin bir dikkat ,.e ba· 
sirci revhrri yaratan '1.: Jlevltt Rci 
simizi, hu 1nuğlf.k ve pc~n diin· 
yada, tereddütlerin hepsini yeıı.

m~ \-'C kar.arların heJ> ini ,·ern1if 
gösteren bir fe\·kaiiıdeh~ \e,ika· 
sıdır. 
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o NUTUK 
9)tn~~: Ha.re va z i y e t j MAFlf<F.MELERDEt j 

ızatrdon vapur ı · Kenetler kene t-
. DIŞi·POLiTIKA 
' • ' .... il' ' •• ;'.'- : : • • • • t,... .... . 

ltEŞA.T FEYZi 
yolcaıağa 

clı:rr.:n vapuri~· '.e. İzmil'drn İste.n ... I 
b~a g(·'~~. Hava gU~ den.iz sa,.. 

Kaf kasya 'da Almanlar Orta Gür- İer yine vururum! Evveli d~ı: iz kuvveti 
Yazan: Alı Kemal Sunmall 

Günlerden:beri bütün iç ve dış 
cikiuı uınu:miye l'ılilli Şef İnönü. 
nün .)Jillet Meclisind'C irat l>uyur
dukları ııutkun miınası ve eheıu
n1i~ eti iizeriode dwrnıaktadır. Dün 
) anın bu en naz.ik giinlerjude, 
:,Jct·l",:i tiiMü~iinde en sarih ve 

a~ık bir ifade ile konwıan, b~ 
yi olduğu gibi, hem milletine, heıu 
dün.ya)& söyliyen aziz İnöı>il, Türk 
uınJıuriyetinin 19 uncu yıldönii>
mii ferda.ında, yeryiiziinde ak~ 
ler ~·aratan cihanşümul bir hiı<li
se)·e işaret .,imiştir. 

!er, şimdi mütlı~ bir şaşkaılık için ı 

dedirler. Türlriyede, ho7gunculuk 
yaralılauııyacağıru anl•mışlardır. 

• İ • k • t" l ? Da,,-ac' cıs ana mı ınme ıs ıyor ar • - B'.l. ,..,; aı'''"'"şııı: da siYııde, cı>. , Ev\'ela d~ni~ ktıweti.. Alına~· 
yoı-. Yakışa• mı bu yapt,zt? QrJ.;p ""- ların Foıı Tırpıç zırhlısının yen" 

Brz, bu birliği, bu <emiyeti, d ... 
ha nıhu as>r kadar d.ıhi uzak ol· 
nnyan bir mazide, memleket ço
cuklarının kanını dökerek rarat
tık. üzerinde t'.trediğiouz şey, 

mcmlc!.et istiklalidir. 

i..-in, YBV.ı.r ~:ıl!k... Bflıet alınuyıa 

~"'krrıış4n. Boş ka..'113.'f'& buJamad'lm. 

Bu vaz-Y'C"'~t('., ancak 6aJon b~irti kft,1 ... 
yor!«. 

c Yazan: ı. s. Eski Bükreş Ate~emiliteir 00~~.:::e ne"""" var ... '!'= dalkıa- den faaliyete geçliği ~a}ias.• ay-
vuk uıı.""". Böy:.t• şa.K:zyan en3e ÖIJ>. larca '"•·el ortaya çıknııııtı. Jn~J.. 

Bu hadio;e, bu memlekette, Türk 
dn !et' nin llıiikünıieti milletten, 
milleti hiıki'ımetten ayırnıı)·an biT 
kiil olllljudur. Bugiin, her nevi i.ra· 
de ve enerji kudretimizi bu külden 
ahyor, bu küle giiı:enİJOruz. 

Birlik, beraberlik ve itimat ha
Y2.mızı sarsıuak 1boznıak istiyen· 

P.~.BUCUN 

Ö:\IRÜ 

B!r iskarpin dliısı için 20 kuru~ 
alınır mı?. Geçenlerde gazetelerde 
Jı<i~ le b:r ~lkayet nrdt. Bir olnı
~ ucuın bana g-Ondc.•l-diği bir mck· 
tupta diyur ki: 

·Bir p-.buç 50 lira olursa. bir 
cila 20 kurusa palıalı mı?. Çünkü 
hır boya ayakkabının ömriinü bir 
kat daha uzatır: ci!itnın rolü de ı 
b l.it~a gört.:d :-.r.• 

İl.KB AHAR.DA 
BEYAN. "A:\IE 

D:ılıa illclı:tharda beyanııame 

\Cl""l: olan bir arkadaş, hiıl;i, 

kumurü~ Ü atamamı~: 

•- Sonbahar da biti)Or, klş 
gelİlOr, dı)or. Ne \'akit alacağrz, 
ac bu"?. 

Bi1Jt11 Usman Cemal Kaygılı şu 
ccnhı ,·erdi: 

•- Bu sefer de bir istida rcr, 
bakalt:n! •• 

OU. LARDA NASIL 
Yt\PIYOR.LAR?. 

llarptcn evvel, hemen lıer m~v
zu içüı Avmpadan mütehassıs Jt&

tirt'.r veya tetkikat içm Avrupaya 
kveUcr ~'Ollard•k. B\r arka<laş 

~~le d«li: 
•- Şu iaşe ~eri için Avrupa· 

ela na,,ıl çalı~ılı)or, B;r de hwıu 

1 
öğrensek, bakalım •• 

DÜŞ:\lEZ KALK1 IAZ 

BİR ALLAIT 

Bupn seıameti beraberlikte, bir 
likte lıulll)"'r, '8aıieti beraberıce, 

birlikt.1 bekliyor, günün geçici Ü· 

züntü.leriııe, berabe~•"• hi.rlikte 
göğfuı geriyoruz. 

Günlerdir, dünya neş:r ve Y•· ı 
yım vasrt.ılarmda m-.nuıı balısı>

lan İnönünün bu şahe.cr nutku, 
bütün dünJaya, bir kere daha, 
Tiirk milletinin ne olduğıınu, ne 
Japacağmı en kafi 1İshnla anlat
ın~ bulunuJor • 

M··ıı<a İafe tefkilô.tından 

Açıf.:a kalmıf olan me· 
matlar hakkında yap;!:ıcak 

muamele 
Maaşl1 mc;muriy<>t en n klen 

veyahut istifa ederek ayrıl -

dıktan soııza açı.kt.a mülga .iaşe 

lt'şkitatı. na geçm ş ve nxzkılr 

teş'kiJ.d.tın Liğvı üz.erine açıkta 

kalmış olan memurlar hakkında 

2658 numaralı kanun muc 1bınce 

S-1~on br etf d'.en....-k, salonda, l~P"m .. 
le ÜZl'l'.i.ı.ut' bü.1.ün yol<:ulUK. d6v~mır.ca. 
pıİlll(<J.e.y:p ot.ın1lıcak~J'·1z. Bir ::l".'kcıda.ş; 

- İ!'.i:-l:~ mıc,vli al, drdi, n:~dcm ki 
~ :rac ... Oü.nkü, ikinci n.ev'ki sa.
lem dah3. eğ!enc-t'"di:-. Sf-y1:1.h.at.ın na....ru 
gCrtlğıni lr.!Tr.ıfz.::n. 

B\z .r,, öyle y>ıpt:.<c, i!<ilıci me-.1<i •a
lon a-ıd!k. Vla;po.ı:-t:-mtız İmı.r.i:dıen da
lılll gün dogmadan, karanhkta kalktı. 

Bu s:. .oo., "'8b<<l'<l ik.-'\U:. ~ı·c
lN" d'f> &'l:, Otumı.d..-: icFn, biri<finln kal!<-

111:ısır.1 ber.-c: !'Y~·~nz. Cöı>ünilzü dört 
açına!.ısınız Kana .,.t ı.ı. ..-J"«."D'l1e .i.tit1-
yoı"9'Uıtlli:t. Ye« cevtbını a 1 r,yorsuıruz. 

Bu kücıı...k a]1C;nd..ı., ciö?1 ay • ı~r 
:k.aım, c.c'l_d \;ı;tpur İı.nı-rd n tın.rl'keıt 
~r rt.ı.ıxz kuırwdu, !\Iaı.;aııu-. ii.->tü'I'..de 

lı..-nlar, ~ b ;-.rlt l.'6ıi:, b!.:~ ~r, onlu'k.
:. · ('"lı .!L w.ııt ) ıı )-CI' değ.t.ş-

tıi.riJ,"Or D5u~ yo c '.. :tn anı 1.~, -i t.a.-
nıeıst, elirıe blrt·r k L p ala~ br.r kC«-- 1 

ye Q('ki!r..JŞ c.: ·l.)'I' r. GC'ri ka: s·n yolcu

tcırı.·1 tı~ n hf'"'.ef r>- .er kat'('Jı•Mnirı 
}lıt'ld:ı., f ıoo. rna~-ı y red.ırr gi>i, h&

Y'603n!.a oyı.ı ·.ı. SE.y~ )"Orlar, 

Arr!att' 1 ~.a göre. l'n mUhim ı.re 
l1rfy~ ! ıxı .. .:• !(' ', \':3pur YQ1ctt~ıuk1a

"1da <~T.: :ıi.ılmış. • l:latta, içl...,.r.ndıe. 

7do üç .. rt dcla ayni '""ur'o g'd".p 

ge':cn \'C bu. s~1:c1.c ınütooı.~n oyı.m 
o;rı: l WI'. >r \ '3.rJnJ.ş. 

J"llnir \':.ı.pw-ı2r1. 

:.ı.11\.in -e .. ~.• günü 
iaıir.<im. kall<tıtı 
Öjf~ İslıanbcl.a 

gı·~iyo-r. s;ı:.,_1 şucıu . ~L)'(:.0-"".m: \ı<apur 

i'Zmlı'lli~ tkaılbır:&.."eı oyıın ma..qa~ına o-

tu:-an t.:r kaç uy-·•nı:ıJ, bZ, Tvpha.ııc 

muamele ya.pılacaklır. Bu mua

meleye esas olmak i1'in bu kabil 
mamurların hafta iÇE't'isinde bu -

1 

rıl\tı.m. na ymlC:şü.~~r' n, h'l.?lılrı rr. druı 

günkü ad:res~,,:ni Ticaret Vek::i.· ıc.;ıcr "' :;tanuıyu!11'l'd•. Bc!ld cıe otuıı 
bc.ş . '1CC1 bu yolculuk 1nı.:.ıdaidf, 

!eti Zat Levazım işleri m·~ <ürlü- l ""~ az &'E':n-.ic.ıti. 
ğiine t.ahriren bildlriimelen tebılğ İtiraf eJey"n: I;:;.-,, d'e., bôı k.aremı 
olunmuştur. • Y""· bay.Ir. · ootü -Y ~ ırod<le-

MiUculere edilen terazi ve 
basküller 

BeyôZlt ölçü ve ayarlar me -
murluğu tarafından son bir h:d

ta zarfında GOO!kpa!;ada. 9 bocmk 
el terazisi, Tavukpazarmd:ı 1 el 

kantarı, Kumkı'.\Pıda 7 adet el t.e
raııt;i, Çi<;>e~rında 4 tane el 

terazisi, e\lrye yakın damgasn ve 

gayri nizam> diğer ö}çülec mü -

sa.dere olunmuştur. Ayrın Ba -

hkpazarı ve TaMakale civarında 

da mutıtehi esnafta on yedi bo

z .. k, f;;.ırla yazan baskUI iptal o

lurrmuştur Ö.lıçü aletlerini dam • 

galatmıyan 70 esnaf haklrnı~ da 

za'bıt tut.ılarak mr.1!.kcmeye ver.d
m"şlercı:r. 

tınc<> oyuıı tyret1i<n. [ "I, bu <>-
yu..!.CU1a~ 0ı1ttn •"dı, :ıe y :pcıatk:

tım?. Yolr *: dJl..'ıa ı:ru.ı.·;,; l)lP.;;'CC<1r. 

D<'ni:z i~ıf"' vç l.oırı boik<kıncla 
dı:ııtıa ~T .b~ y2.zı y::z:ı.cai'..ıt, l~ 

k.1rrıDr.ı od.-diıd n t z.!.ı ,}"Oİ'Cu alındl.
ğmdıın şlk'.l<:Y ~~.m .. 

.sa:ood'1 Jıeıiraı roı>l:ı:nvonh.r. ~
l.cı:'itıe şöyJ. ....ıwenıer ,...-dl· 

- i:ı:ırJre diniş "" vü~. A:JTi _. 
pw ~ 00.u:,J>m •.• 

:ııe... r;lı.tıma çık't""'11 wılcd, ~ 

lıçi, Mll, oo'l'md•ycn dt..- ı;ıl<a<'
bn o zıdki <>Y'U'!CU ile m<>ıeuldu. Hl>lll. 
bir ıııenç çocuk vo.1'\ı. - ~ 
ı:> so ~'rayı ıır.osaaa bırııl<lmıa lkıall<lınıp, 

~. süt d\'.lkııııkiı keci g'.tıi <iiı.,ı-mı .. 
ywı:lu. 

R. SABiT 

Kıymetleri vergi borcunu 
doldarmıyan gayrimenkuller 

satılmıyacak 

Vel'g: horçlarıncan clolay ha -

.Stalin•grad m ullarebelen uza -
yacağa benziyor. Ruslar belki de 
il. Tesrin ayı sonuna kı.;<l.ır da -
yanmak ve Alman ordu. •ır un a
şağı Volga boyunda yerleşmesine 
mani olrr.ak isteyeceklerdir. Volr 
ga üzerinden takviye kuvvetleri 
geçirmPğe gayret etmeleri başkıao 

türlü izah dilemez. Mareşal Ti -
rno~er:ko'nun şimal ve cenupta 
yapt,ğı fasılalı taarruz1ar da bu
nu gösteTmektedir. 

Kdkasyada hareket haıfö;, dağ 
sarns'arı şekHnde hala devam e -
ct:yor. Fa1<at son günleri ge-çirdiği 
ve kı~ o.Tak üzere duracağı mu
hukak. R •!ar Kın'~as ccµhe:;i -
nıt cenahlarında yani Gr.ozny ve 
Tuapse k'csimlcri 1de oldukça ş:d
...... ~:ı li1.l.:

1
i: ..... ır.ct t,~terrr.1..:ktc ve 

Alman ilr hareket!ni dul'durmak
>fı:;<lırıar. Fakat m~keııde, orta 
Kafa;;..; dağ:arının şimal etekle
rine ciü:·<>n kesiır.ıdıe, billlıa;;.sa bu 
son gunlerde Rus mukavemeti 

zayıflanı . .i g;bi görün~·or. Al -
manlar Nalçık'l~n sonra yeni bir 
muvafiakiyet olarak AJLJ.gir şch -
roni de zoptetmışler<lir. Buraları 

orta Kafk s dağ1annın gc-çit ve -

ren \ cld • ı i \"C boğaz~annca 

yürumck .çın mühim b:rrer ha -
reket r .~:ao:dır. Ruslar, bu dağ
ların Ha er ve K~rıodeniz sahil -

lcr'ne dayonan uçlarını ilerden 
ş ddc~ı~ m 'dafaa ederken mer -
kezde müdafaası ,.c.k ko!G~' olan 
dağl.ı.k ar~..,ide r.edr.:n da~rt.numı~ 

\.llrla .. , ac •. ba. bu l:es,rnJc .. .raZi ... 
nin Alananlnra çı.kaıacağı gii.ç -
lü'··erc ve mcvs.ıme fazla mı gi.ı.

venc..., .... ? ~!J,~~1 T:ınoçe"".ıtO'n,..:n 
ı .. b.ı e \e strateıı ~nde J:ijyle pü
rüzl!'r ,,;_ asa gerek: A·'11a'llann 
-baskın le. iri elde etmek ;;·in- ha
zan en "~ wclli c~]'.>heye ı,,arnız 
etti-ğirı aer hakie biliyor. 

Kafk<o; dağlarının şimal etek -
!erinde harp eden Rus kuvn;etle
rine yiyecek, cephane ve takviıye 
!<ıwvetleri göndermek şüphesiz 
QOK gi>ç'e.,=;şt.ir. Bclki bu Rus 
lut'alarının dağların cenu.p ver -
sarılarına .veya hiç olmazsa• zirve
lerine doı!ru çekilmesi. ikmal ba -

j kımından daha raydahdır. Alman- riim<k gönn'-'Cm! D.y'p oııst>ır.• - tere ve Amerikadan Rus)·ayıı gön· 

b d ·1 d ·ı ı d.' ~kıh~..;)~-. ~\ırtlık. O~,;-.u.J.n..::..0.)In, derilt."Cek harp uıalz•nıesi ..... ; go··tu··. . r u ag "ra ı:ğru ı er c ,.{çe, "' ._ 
•~"' 1 - Ne \-UIW<>ı,...n lkdt' b.ı-': ll. ı r~k • apıırları batırmak ie_:in d<>-
""'63l ara ve vadilere girdikçe da- ıcı.;n l<ll'ılouı! Dedırn. 
ha büyük güçlüklerle karşıla~a • - Ke.ı>'llcr, "-"""'t!er Y'ne '"'"T'll!D! 1 faşan dc.ninltı gemileri • ·on·eç 
caklardı·r. Bu ~llar, tanklıora ve Dt·d>. Bir dclı.1 ~aıı;. sah.illerinde pek emin birer 
rro<>t.Jı-lü kolların hareketine mü _ Ne dcti~nre nar~~ ... ~ d>.ıruı> yer bularak isedikleri zanıan ora-

duruıı to"'3'.ı ııoktaı~·or. 4rtll< taıtwm- J d sa·t <leg·1·1"·r "" an nkmakta. denu' • açılın•k· 
· ıuı · ınli1.\imı ka]u·.aru; davacJ,,Ymı. ~ "'" "'" 
Kııta·s·e inen Makara boğazı _ D"""' eo lm ~'"'.rdı: aıı-&a ılııalhc'I>: tadır. Fakat bii)·iik harp gemileri 

nın \'e So<hum'a inen KlukllıOT'Ski - Eflen:ı"n, cı.ıGi, bu d<ı·V"JJYı clclcil 1 olmadıkça yalnız tahtelbah' rlc~:n 
·ooğı<2ının Almanlar t.arafıııdan lıOr rn<!\'l<Ll<l ...ıı.ııa.ı etını·O.g< ~ ı devamlı iş görüp göreıniyecekleri 
ele g ç·· ·~· · · t.... •• ı ·kıni da ... Ke:ıd'iaiy.!(• her Z<..ıına.ıı ş.ake,fl(' uhabmra •• , ....... uzadı~·a nıu··ıı"ka· 

e ırı ıgı evve..:e soy enı ?" rız ... ııen. luL:! haf<! t~•:.ı:r vuu- - d 

ti. FakM a•ıl en mühim olan Ma- rum ..,.,,, \n<·; gillüşüru.z Bu • .cf<'r lıi- j şa edilnı~. denizaltı gemileri na 
mi"~'"' ve Krestovaia boğazlan ı'tlz .as<~.~ okı.u.ılt; ı~ bura.aıra. ka- kadar çok olursa obuu denizln üsr 
Rusların el'ndedir. daı· vo:rdıniı. Müool.aa. Y•l'<N'r" debt 1 tünde g'den bü~ iik horp ~e.nıf.,. 

!Lıı.arrı gü.ır.tillY(m.lrn. · 
Belki A'manlıar, orta Güre;" - _Sen lüzum goınıu;-ucram W1Jıtl4, rin3 mutlaka mııhaç olllnara~na 

tar.:ı inmek ,.e bu:adan d·'lğuya k<l':l?ci.ı u.~"'l.i.Iı ıa da, .ı.~r :ıe vut'G~Uıtu.ı hükr.ıed.lruiştir. Ergeç tuuhar.?be-
ve bat•y3 dönüp Batum ve Ba - ;.ı.;,af ed.;,-c.,.,.111. Bu oo·=' o.dukça, yi yapacak olanlar J~nız ü lıi ge-
kUya il~·rlemek suretile Rusı,,,rın ;,,. c41i da • !• lcl1'.'<X1 <~..< .:z= ı mileridir, 
Kafkas rr.üdafa::ısını bir çırın.ıda Ş3ıtt:tJC"r dı.n enHdi, Un!co;; c-ı. €."·~- . 

- t" ll'e ooteac.G t. toı;...-ıat'.aı· vu:ı-d:uğto.J. t:.-1.q- ln.giJ zler büyak. lı;ırp gr~ııı!eri--
m31hVPtrr.ck istemiş ota·oa rier. · ı ·· ı • ı · · i'cd:i.L.t'!", n~v.ı l&t!.n 1',~...ıı....ı, i.>...r rey!~ nuı uıunıuna o an ,.,;ı;.2at cruu 
Fakat bunda çuk geç kalınışkrdır. n o.hkuon <'d.C.ii. değişı.irnıedikleri iciı• ıııc -la 
Bun<lan ba.;;ka Ruslar Gürcistan M"™"'ır..-d'n d:>\-.<:1 !.!~ be•;obe<r Ç>lı:-
ıbölgcsindeki iki sıra siJısile üze _ tılar. N•c:>. 
r:~..:ıe de kuvvetli b:r müdafaa Yan•.:, y.ıl<ışır mı bu ....._, Dedl, 

1 - ister y;,J<l!'w . İ<ller ya,.<~ cephesi ku~· •bi iri.er. Maresal Ti-
... ~ın ... Ker. ıle , kt..'.r..ıt 'cı-, Y~ VW"U-

moçenJro'nun, orta Kafka;; eep - ruınl 

1 
he,;i için nasıl b'r tıah'ıye ve h3'- - Yıııh , J&t.Jley• bır:ık! Olılkamn ııJ-
ret-et taaı düşündüğünü ş:mıcii - tln.8 gllıı'ccg.e-n. ~ 
den kestirmc;k kalbi! değil. - U.t<!· s, nıa.t<l'e>i .YOk. KeııE~l6' 

kcne .... ftr, Yine vu::ı.uuın. ~ ıs~r 
Bununla beraber, dağ haı:lb'nde allına g:;, • er n,nıı< \1k. 

başlıca !.<; arruz lst!kametleri ha - - A:ziz m • Kaı~.A-;;m... Maiıvola-
rC'~ctc c:veri.ş1i vadiler ve gr:~!t _ oağırn. 
lcr{lir. BL n~ar da düiman tarafın- - Te-\'be mı';' 

ı - Tcvi.1.: er te \.betil!, 
da olan ı!k giriş yer er'n kapat _ &~ <Wı.:i' 
ımak st.:.rc~itc J·an i iler~en mü - - J3ıir ciı.tra vurursun e!J~ı:'m kırı!-
dafaa ed. _r, Man~~l Tirn.oçen -
k;o'nur bundan \ ;zgeçcbileceğ ne 
lh•irr•' verılemn. Onun için Rıı&

iar orta Kafkasyada:ki Alınan ta
arruzunu geç 1 rin önüne var -
madan dwı:!uruai<lardır. 

Açık if ve memuriyetler 
On hra asli maoşla ilk ve orta 

mektqı mezunLan ar~sından imti
hanla Gümrük ve İnhisarlar Ve

kıfı:eti taşra teşk 4iı tı için <Kol -
cula,.. a!ıına.ca.ktır, İmtiıhan bu a
yr. n 20 inci Cuma günü saat 14 te 
.İistanbuJ, İzmir, Mensin, Ed :.rne; 
Karıı ve Tra.tuın gümrük.;<:rinde 
icra oJ.una.cak:tır. Müracıuıt müd
dMi IOO zyın 13 üncü Perşembe 
günü ak.samına kadardır. 

sın! 

- Kffie'1 f'C' l<nıe.tkr, ,.,.. vurur
sun! 

- \?a: 1 ahı. \~LtITlQ..:.n... B-. um vur-
co:aan, VLi u1 

-- l 

:ı. el.~·;.z~ ttıı.lrı.:..::unI. 
:, ym '\. ll...,ı 'SU':" 

B· af.a Kareı;c.: çyy--Y 
n:ı• ı :z· C<> A.li:>:ı >ruı 1 Ş da.-
vandaıı v-:ı .,~! 

- \r~~r.ı.rn ••m•:!..,. 
- 'fo tı>vbcsö ded:mı ya! 
- füıy Y .i<ı e yüc #rnin yuOı;a 

ta-·ar n".ı t ... jın, Yiuil bdkaı'un da, 
ııılaşw.:Cc; d;\'<'• n. 

- Yul'ka '3 ra!m.' ros&d.$"' t,.; 
old•. &!gen~ oarum öyl<> b!<· a.illı:iıııt 
bö:--rğı: Lt:)-ıvr ıkıi •.• 

II<ıkfloi)"q 1nğa ş'.mdld.en t:.a ~ 

L.-ıd·n?. 
'\rok ca..'lı:m ..• Ma.k'."3ıt LetaıLt! 

Da'V'll't"ı davMtndan \"!17.geçrnf'.lt \121ere 
lrep:ılı bulunan ll)&l>:'r'TllP ka,p.ıow. vır 
rup iç.,.-i ııir<Ji. 

IJÜSE'"İN BEHÇET 

•Fon Tirpİ-ç,. in varlığı onların 

nazarmda Alma.ayanın ını vct:t de-
nlz kuv \etinin eheınuı~yctiı·~ art .. 
tırmaktadır .• ı··()n TirpiçJ> "";ur\ eç 
sahillerinde barınd.~ı ~-ı·rdcn çı· 

karak açılır ve Rusyaya ı;:ımekte 
olan gemilerin yolıınu ke,ch'lir. 

Geçeıı. ıı~·larm nıkualı bu bahse 
yeni bi:r chemıniy >t \ crdinui~Iİ 
Bahis o zamandanheri kapanma-

m~, vakit vakit daha açılın:şlır, 

Bugün g"mi kafüe!erini 'urabiJ,.. 
mesi için .Fon Tirpi.;• in art k o
zaklara açılması da lazmı ı:tlnı.i

yecektir diyorlar. Atlas Okyanu
!>UDttn eug.inJ.erine g.dPrek nakli
ye kervan!.armı araınağa lüzum 
:kalıuıyatakbr. Çıinkü mfrttefüıler 

RusyaJa yardmıı nklaştı"nrnk ı

çin yolları daha kısaltın ,lar, bu 
suretle Alınan deruıaltı \'e dcni:ı 

üstü gcmk.rine daha yakla•ı_mış
tır. 

Angl<•nkson tarnf nın Rr uya 
olan yardımını kesmek için Alman 
tarafı •)·lardanbe·i türlii tü.rlii uğ' 

raşınıştrr. Denizaltı vesaiti ile, ha
va kuvvetlerile \'e ıJ.cnizin ii'.;tiin

deki harp gemileri!c. Eğer Alman. 
ların elinde az çok bir deniz kuv
veti olmasaydı şimdiye kadar müt 
tefiklerin nakliyal>nı sclct·~ye uğ-

TARİH SOHBETLERi 
~.~~~-:----~~~~~~~~~~~~~~~_.) 

ratmak iç'n giriştikleri ~le kendi 
hesaplarına muvaffak olaınıy •• cak· 
!ardı. Onun için hcrşeyden c;-vcl 
deniz kuvvet; diyorlar. 

ÇIKIRIKÇI HÜSNÜ 
Rr ruh'y:ıt profc örii, ::eçenler· 1 

de yczıi."'ı ilmi bir makaleye şu 1 

o • olun~c.ı.k gaH:menkull.erin 
bymetl<.>ri verg. orcu rı u ve satl>j 
mo. rcf ;ı..ı. y-..; ... ".1.1 uı u d.o1durn1ıa -

d "" tal<' rrle wp lama<:a~ vaz -
g<><,·ı.r.,.,i Ma ye Velo.llel.ince a.-

Yazan: R. EKE E KOÇU 

Bıtgiin Ahnaıılaı ın elinde .lıulu· 
""° dunaıımaıuıı faaliyetine biis
bütün mani olıtbilm~k Alr'.;!o,ak· 
ııon taarfın;n aınirallcı r..:e en bi
rinci gaı clerden olsa gerek. AJ.. 
man tarafı io.tcdi;!i gibi bu i~tf 
mı>vaffak olabibnf.ış m dil? Rusya 
ya gitmekte olan geru lwfilderi.

nin taarruza uğradığı rnkit \'akit 
haber verilmektedir. Yaz ayların
da l;'tiıılcr' n tı:zıtn ve a) 'oııl ''° 
hol olduı;u ıııevs'mde •F'n Tirııiç• 
ıa de yolda bekl'yerek ge!.n ge 
<:Cn gcnıleriı bat,racağı sıon:a va
kit J.ayl-etmedc.n Norveç S2'ı l ne 
döııere 1ı. lıarmacn~ı talınıiu edili· 

)·urdu. Lakin artık yaz ııyları geç· 
tikten ha ka geceler de uzadıkça 
ınaıruş, büyük harp gem~~iııin is-

serle\ ha) ı ko) maştıı, •Sefalet bi~~~:l=dt:ııi111t(ı~ib;~:.Z~l;a 
kall;aınaz un•.• 

lıiılıı b~y profo~ör!. D inyada 
t1üşı.1cı, kaikmaz Wr Allah .• El
bette dünyadan sefalet de kalkar. 
A.a:..ıııa .e lakw.~ 

A.HMCT RAUF 

Gözlü~çülük kanununda tef
siri istenecek bir madde 

Yoo:zat mcbusumua: B. Sırrı Iç- 1 
(:rz Büyüt '.\1illet Medif;ine bir 1 
takrir vererei> 23958 numaralı 
ıgö:,llikçü1ilk kanununun muıvak
vak iKinci mad<i.esinıd<:ki c.B.t ti
carethane açmak. kaydınin tef
sir olunınosını istemistir. 

Y<llc.n bir lıanı<'.ı~ mız, a:;r :ı.rotııı.. 

beri, l>..awgazıi a'.xme ~ , ı.;ıt;gu-

rıe - &.ır ven!iPD<l<'n mlsJ tazla.-
yle ~u N~ feçt.'lllerde, 1 

şim~ll<·n !>:<' ırbn<>< ge 'O.. E11<:eıti ' 
E&Atıi muıyrne ıe._!i. IYI-eğer, saat~ y.an ı 
taımb..'1.da bir biQi;iı: dcl>lt aç-.l:r.cş, o
nu:i"'1 mu.>emad.'y!'n hava ~r dı>- l 
rtlf'tl'N,Ş .•• :oeı-. 1-eohi.rnl-endı, lıi.r kaç 

1 

8(ia:ı .KWU13, 7eni oy:0 fa1'ur:ı>ı 00.Wr- J 
ken ır.emu..""a vaıi,ret ar.-kı.t;:ıciı.. ıtYa. 

p.locik bir iıı )"ık . .> oovcıbı a>.,dı. 
Çürük \'C <klk fr.i.,t·n c~sını. a.

b<ınelılT mi çekıeu'4<, bu ıııand1 -e«l•r?. 

BURHAN CEVAT 

chlli( C'l .nm·.IŞtur. 
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f Mizahi ve roılli roman No. 18 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

t...,, ______ ",,J., Mufıarrh": lliEZİ.lIB lllCJHİDDÜ<I \., _____ J 

Çocukl<.r! -Dy~ tdcr.ıı· E'tll-- ı 
Den n b~ a€.zyur, AUaıh eonunu 
he yır < • Ş -md• """ lıidiP tst.re.-
lı ~t • Art-k ya...d.ı;:.ne si-

"" r 

y.ıı z t'İ Ddirın. 

f' l "l R,..tip \'i!TT~! •• Cah.- ı 

~ 

G 

• B-z. bU::-e.tJ\lŞlZ .. 

Oy ;...:ıe Aı "'1!a 
e t • ae gla. :CUIC&: 

-·ladık ... 
o.ursı.ınuz 

a .,....._~ ... 
- Td>il <tt nıi'.m tabLl. 

r~ A.• a ka masJıll?. 
ilı r. cı d<ı ~<İSİ ı;. r ağwıcbn 

leı 
r .~ n e!Et<J.or< :ı:!l çalı.. 

C b:.cl•} ae ondan aşağı dP
Pammi:ınıın :<1.1;gr n o.laroğı.D& 

uş g;ıım ,ı:.;! N& D"Y odadan 1 
t:.,... llz ö:ı.oc brr bi.ri.ne sarı..:.u:> 

~ .,,.,.... ô<ı:medt'l'Ck ııl<a-
lar.wa &ooştu!a.r_,. 

Bı"1 d.ai<""' ~ tuva.a~< -ııı. tıa.. 
zl.-)'<'fl ,_k.. g. nç bC\·cklı iu.>1 ~... !q>
ll) a. upı..ya rn~Ü·\ .J- r • ..iı.l yo .... ~ ... 
Onlaı· ne :\."Ct1in o~ bas3-
ı11G&<ı'.a bı. km.• dah:ı q,"-.dc w;irı et.. 
ra:ta göz e.t.:k:an S1rada mE:ı · \CD:a 

aWt br~meLna Şlk, çı·ıvt.ıt " g-enç bfr 
kı:;dıın •:1< a.d>rr.uıt a.:ım.,tı. ~ıp yelli 
a.,loimn se p:ıoroo: f~ 'De d:ı..;;ın, Far 
hi:r('ıye V1Cl"Cilil n;ı~"UY1a ~ 
d'üın lırıyrnn oıı:ıu,::" gOoe mdı:nı ta.. 
rr.arrSul.e ı:ınut.n.ışt-~ 0:?.m d!<v~~e j 
adım a.lttlrn< eörilre Qıh.ceye !ın'

dadı: 

- ş.,. .......... dıe dşimi:ııı boızdU. •• 

=!~ bı raıY& gel<><<'lk ""'"""" bul- ı 
~ lavralc bir k<ı.l-dlııobadan son- ı 

,.,. Reiitıin lrolurıd:ı.n çe~ bil- k:ıç 

- at!..ıa ... ~di-.'.e"d."n çıke.n 
cev;ı. kaduı da dört bOS :uık Slll-

I 

ı·aıyınca k..uşı:.:ıştu:..ı "l'am yüz yü
-ır g~ Fa:ITiı'e ;!" s;tyQtı göz.l~ini 

~ gUıç ada.n"" dikı11>."11< duroın 
- Vay Ra'iip Buyfı r.<lıi! 
Rotop FJıi<reyi t.nı;yınca rı;..!wr'iııe 

!ııın.nuned ı: 
- \T~ S'l ~z'!f 

Genç kodın aı:. l>ir ;,tD= il<> rol'du' 
- Tanı;yomadın~ d;,'mılkl... N<ırey;, 

böyle?. 
- Şöyl.:> btnıo: dolaşn~ ... 
- Siz dw.d< il<i r:ır.d('VUyu ayı:& ..... 
~ vıe-.1"1"Sitıiz ôyl.ı mt?. 

- Af buyurun \"<lil:tW ..• Ba.zan. şaş-
lonlık ijılıc ~ ... Yarı.i ... 

- N~ yx>r&OO~ Nt: d:yonnuı?! ... 
Cahı:;.ıe :ıa.Li ınce el' ·l-~00 Rüü.bln 

,..ı..:.,"i!la ' m:ış 'ır lcu\"V'('tiyJ:• ç<kl
yor u. I:.JA.p yı.rUJoo:, dereccdle. !urpa
laru:.n ycir.U::<..'11 kurtat'tTiwya ça.l:ı,şal'Qk: 

nıh'ôe~ "'-""P ve."m<1!< !s!>..-fi; 
- B.7an F..;i:1' .. 
- Ay 2'.hnı da bi ;"rsun ha.?. 
Fafhıre ı ana ccv ... p yr~: 

- D«'>a cl:;n iM b · yal,-arııl:ı ran.. 
dıe>vu •'1'1"fl !il kadı ı~ ad>:ıı wı'lll.acak 
!<ada.r bur. " d ~ı: ya bu ... 

-Y.a!an söyiilyomın' z' ... R.r>trp ~ 
oen b«ş:<a bu d(lnya yü2'!lncre kıaduı 

gör.ncdtğ.nJ ~ y~zl1':l"Ce yemin.le 
söyledi. Öyle cllofji mi Ratıp?. 

- Tabii ..,IC. .. Or:ısı doğru ... 
(D~vauu Var) 

Ge<;en ı:•nn sonl:ırmda, ad1 İs
tanib11 un huyu ~ırc lle••ndE. bi
ri obn ş ~ naf · 1b~ la) !arından 
Çıkır:kçı Füsn" Lftnga· yd . 

Gözünü o zaman pek ' a' lı o
lan I.5.ni\!a ııos•an .l -~ın lııovarda 

:ilemJ,,:;-de a<;mıştı; dal-.,, yalın 

Eyak. pirpiri bir mahalle çocuğu 
ik<'n eem ;n <Met kaşh esna! r . 
ğitlerin !:aradt altında semai 
kal}n· 1ı;1r<>:er:~ girmiş. fülya 
ibahçelerinde, .:Menek:je. ve .a.,.. 
l'ncik, gitıi nevci\'an ıro.,.,klerin 

oyunrrını seyretmiş. gedikli mc-y
!ıaneıer·., meşlmr a~m.l la:rını 
tanımııı. koltul<laroa tulumbacı 
kavgası, bıçak oyunu gl'irmii§tü. 

Çıkırıkçı Hüsnü, keşnııiri ten 
ustüne alaca eıa gözleri ve koyu 
kumral saçları, sel'Vi kırması boy 
ile erkek işi geniş pençeleri ve 
'bastığı zaman toprağı çökerten 

kocaman ayaklarının kütiirdeyen 
U;ıpukları ile bir erkek güzetiydi. 
lCaıbadayı aleminde ilk şöhretini 
yaıptığı zaman, karanfil bıyıkla -

rının ucunu yeni bunmğa başla
mış on seki;: yaşlarında bir genç
ti. 

Bfr akşam, on sekiz, yirmişer 

yaş arasır.da ikı arkadaşile, b'~ iki 
atınok ve şöy'e bir keyif çatmak 
için Liınganın me~ur gedikli 
me'}<hanelerinden cMermerlı. ye 
gitmi~lı. Uçü. de pirp•ri kııyafetti: 
Başlarında dal fes, s:rtlaında al
tın kost.i -şı cametlan, ~kmeli 
salta, ayaklarında elifi şah-ar, ye
menücr'n arkası kırılmış, topuk
lar meydanda. 

Mermcrl:de uslu edepli şöyle 
bir k<l§cye oturdular. Ve tezgah 
başında. dört beş yeniçerinin de 
henüz keyif çatmakta o1ı:luklarını 
gördüler Yeniçer>leri saygı ile 
seJ.amladıl.ar. 

Genç!erın edroi ve terbiyesi, 
ycn.'Ç'Criler~n boşuna gitti, n-ıey -
.hane oğlün?nm eline kendi mere
ior.ınden bir iY.i t:ıi]:;ak vererek: 
•- Şu dehkanlıl.ara g:.itıir, ıb'z

den de selam söyle, ra~ eğlen
sinler ,sıkılmasuıları. .. dediler. 

B.raz sonra Mermerliye, İstan
·buiı:n azı!ı tulumbacıların.dan üç 
Jcc..puk, Baru1lhancL Mcmı;;, ile 
arkada§lsrı girdi ve kapıdan gi
rer girm€a:, birer niini altılar. de
likanlı:ların karşısındaki masaya 
orurdu!or; bir ib<ik şarap iıstedi -
!er Gürültü ;le .Keseriız, 'bi-çeri:z:, 
vuruıız· diye kıonuşın.ağa ıooşıa -
dılar. Derken, Mem'ş, etrafına 
şöyle bir bakınıp: 

- Ulan bu alcşam burada epeJ" 
ce kuzu var be! ... 

Diye bir taf atıtıı.· Ayakxlaşları 
da: 

- Yayla mı burası be!.. 

- Kıyamadan kim kesecek!. 
Diye gülüştüler. Yeniçeriler, 

tulumbacılara dik dik lbakhlarsa 
da, berikiler, burunl.annın ucunu 
göremiyecek kadar kabarmıştı. 
Mem·ş bir mani attı: 

- Adam aman kum su .. 
Çeşme kuru, su bularnk ner

dcn içim kuzu su! 
Bunun üzerine, Çıkırıkçı, ar

kadaşlarına: 

- Ben bir şey ya'Pacağım- dedi. 
- Şu yen'~r~ dayılatıdan 

destur alıp bunların üçünü de 
süpüreceğim!.. 

- Herifleri gözüne kestirebil
dıı mi? 

- Isıracak köpek ulum.az, der· 
fer! .. 
Çıkırıkçı yanında duran iskem· 

lelerden hrrini ters çevirip yem -
çerilerin önüne kqydu, bu kaba. 
daYllar arasıQ<la, bü;yoüklerdeıı. 

de !t.r •stemekti. 
Yen"çerderoen biri sordu: 
- Çocu~ meramın ned.r? 
- Dcsl'.r istiyecegim. 
- Ne yapacaksın? 
- Şu m.ıni atan ağalara mey-

hane iskemlesi mı ağır yoksa tu
lumba sandıgı mı, oııu an'.atmak 
ıı>tiywum ... 

Yeniçer:dcrden bİri: 
- Destur be delikanlı! .. 
De~demez, çıdurıkçı Hüsnü, 

ka1dıl'dığı iskemleyi M~cı 
neferlerinin masasına fırlattı. 

Sofra aLtüst o)du. Meıniş kamaı;ı

nı sıyırııp fırlarll<en, ikinci ıbir iS

kemle b'değine indi ve elindeki 
ki:lla meyılı.anenin ta öbür kÖIJl"
sine fırladı. Hüsnü, knştu, kama

yı aklı ve yenil<;erilerin onu™! 
k.uyoclu; bu, Benim bıçak ile işim 
yok, kafalarını iskeml.e ile kıra _ 

cağım! .. • demekti. Yeniçeriler a

raya girdi, tulumbacı Menti§ l1e 
arkadaşlarına: 

- Ağalar ... GördüniirL ya, her 
kuzunun eti yenın.yol'Inuş!. Hay
di bakaLım ... Elc!Elbinizle dışarı çı
kın! .. de<;ii. 

O günden it:ıbaren de, Çıkırıkçı 
Hüsnü, İstanbul kabaday•l.arı ar 
rasında b.r şöhret olıclu. Bçağını 

kınından sıyırdığı görülmedi ve 
ywnruğun un şanını hiç b;r za -
man lekelcmedi; yumruğunu, da
ima İstan.bulun ,çamur. denilen 

mütecaviz kopuklannın eıı:-.csin
de kuJl,andı •Merm<>rli. d<' sofra 
sa'lıi'I:); akşamcılardan biri oldu. 
Ç;kınkçı HiL'"nüyü, altın. va

rakçı esnafı.rı<kn Nazmi ve Haj"
dar isminde iki genç, bir ~ce yo 
lun'll. bek1iyere'k .. ırkasından vur 
dular. Ölümü, İstanlbul kü'llıani -
leri ve kabadayılan a.rasında de-

i.ifade rdeceği aydınlık saatleri a
zalmıştır. Bu cihetten •Fon Tir· 
piç. in faaliyeti gelecek kış arl~
nıııda öyle ehemmiyetli olaınıya
cağı tab;id>r. Liıkiıı biitün Alman 
den.is üstü, denizalh ve hava kııv
vetlerinin işfüakile uğraşıhnakta 
devam edilecek olursa acaba Rus
yaya İngiltere ve Amerikadan yol 

!anan kaflelerin yolu tamanıilo 
kesil:miş ola.bilecek rni'.'. Bunun 
çin İngiliz tarafının lıc;aJu şöyl&

dir: Giden kafilelerden b '.r kısım 
gemiler batırılmıştır. Yollanacalı; 

gemilerden bir kısnu daha batırı
labilir .. Fakat giden gemiler'n ço
ğu şmd•ye kadı>r !Uurmansk ile 
Arkırıııcli buiınıı!!;lnr, götiirdülıı

leri malzemeyi çıkamh;lmi~lerdir. 
Demek ki yardım mahem~•inİD 
çoğu yerine varabilmektedir. 

rin akisler bıraktı. Macc•ası, ıFun 
h T <le<; tan halinde yıllarca . CV • 

:endi. Şu k.;t'a, .çkırckçı Hüsr U> 

des'ııinındandır: 
Fesinı.i Keman kl4tma eğdim. · 
Ccwyir ),esimi beyazlar 9ıydim 
Dü.nkü. gü.n Langada. .M:enııc,... 

lidc idi 

Bugün kara. toprak ımesk>en;,n 
oldu.. 

REŞAT EKREM KOÇU 

[ 
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Hadiselere Bakış 
Mısır cephesinde İngilizlerin 
daha yeni hamleleri bekleniyor 
Staliıııgradda ve Tuapse'de Alman taarruzu 
gevşedi - Bun• mukabil Vladikafkas'a dojru 

Alman taarruzu gelişiyor 
'.l1elDe ~: Sen1ı Mt>ıırıı1nıOr ALAW. 

l\lısır ce p!ıesindclti mııbattbe 1 
bütun zihinlı>ri rııoeşgul ediyor. 
N•~ l ink'l!1af ebnekte oiıduğu hak
k:;nda 'j)(,r dakika yenı bir ha.her 
!xldeniyor. Bütün ga;,eteler de, 
okuyueular:na yeni bir haber ver
m<'k i!>ın aynı durt:mda bulwıu -
;,wrlar. 

L'rd.radan gelen h!illx>rlere gö
re İııgiiiz taarruzunun ink-§af 
gö.,-tcm1cmesi, yeni İngiliz ku -
n1andanı c;.:neraL Monıgomeri'nin 
yer., l:ıiT tabiye kullandı.ğına at -
fe<l Jıyo.r. Topçu baı·a j ;:.tc-şı al -
t,pda muyin sa.halarır.ın tcmiz!en
m<si, miıhr»er ceph<:'<iiıı<le açılan 

g.,diklerin genişletilmesi, öyle bir 
.Kaç gün iç>nde ha!Jed.ik!cek me -
C<·lt> olarak telaJclti edilıruyor. 

Jl•1ı çQLdeki ha<tlat ha:kkında 
gcıcn en oon mal(mnat İngiliz kuv
veflerinirı, sahile yalcın oia:ak 
ıgıriı;tıkl.eri yeni taarruzdur. Ber
im kayna.klan İn.gili7J.Nin Ela!e -
ıneyn'in 30 kilometre bat1sında.ki 
Alm. n hatlarına ginii.kler;m ka -
bu: etmektedir. 

İn~.Lizler müh;ın zırhl• kuv -
f :i bu taa•ruza sokmuşlardır. 
Sa·t! rce süren b'r tank muhare
besi ve gögüs t'Ö<,'lfue ~'aşma 

c • ;tur. 
!r ~ıl z kaynaklarınd~n bu mu

har Jıa!<.kı'lda e\<:ilı malüma-t 
,-a.lrr.t."mi;l r. Fakat yine Berlin 
.ka) naklarına gore, lbu İnıgil.iz :ta
arruzu karşı hüc:um'larla pOOür-
1· fır.üş ve İngilizler aLdıkları yer
lerı geri vermiışleTdir. 

Demek ki bat. 9'lldeki mulıa
rc:fbe ş:dtdetini gitt:i.loçe arttır•ynr 

Her gün alınan ıııe~elerı bo.kip 
€~€Ctfİ1tz. 

RUSYA MU!tAREiBl18.İ!NE 
GELİ!N'OE ... 

Stııii.ngrad'da Alman ba<lkısnun 
azaldığı anl~üıyıor. 

Rus tebliği, Stalingrad böl.ge -
sinin bir }<,.~ kes"mi.ııde karş ta
arrılT.11 gcçilıdiğini ve Am.aniarm 
bazı müstahlıem nwvızilerden çı

knrrldığını bilıdirmektedir. 

Almanlar tarafmdan kuşatılmış 
ol-:,'11 bi.: ev 24 saat müddetle lf..
tek Sovyet askeri tarafıncfan mii-
c ~faa edilıniıştir ve Alman la r çe
k.lm~lerdir. Şef1rin batı şimalin

de Ruslar d%ınan mi.iıd.faa hat
larına girm'şler ve b~r bölük d~ 
man piyade6ini yok etmi.şlerdir. 

'Buna mukabil Alınan'-'r orta 
Ka'fk:ıs)'<da Nalçık'ta durmadan 
taarru zcderek, a.azi kazanmak
tadırlar. Bu çok çetin arazi aıra· 

s•ntla yapıl.an mı.ııhare!belcrden 
sıonra, Almanlar Alagir şehrini 

alınış.l:a.-dır. 
Orcinlkit;;e şt"hrinin cWm<lryol -

Jarırıda da Alman uçakları tara -
fmdan ağır tahr!bat y1'ıpi.l!l~. 
Görüı.G,.e nazaran, şimdik. hal -
de, Stalıngra<d'da ve Karadeniz 
~'m;.a:ı Tuapse'de ba.-;kıyı k-e'l.;ıot -
mişlerse de, Grocmi ve V1ad.kaf
:ss .stikamC'tie'"L '>..(' taarruz ş'd

detl<>rini arttımuşland.r. 
Don - Volga nıı.:h~rellıesi bü -

tün şiddet.le devam ediyor. Stıık
hıo1an 'del) ve.il>en bir habere göre, 
Alınanlı:r mulıarEJ!ıe hattına 100 
kadar tüır.en getirın:şlerdir Bu 
harıp sahasında Almanların 250 
bin ölü verdikleri g[ıyleni~·or Ya
raJ,;lar da daıhil oimak frrere, Al
man kay:ııbı 750,000 olarak !ıesap 
edlebilir. 

Milli Şef'in Nutuklarından Sonra 
f 1 inci g!l}ı.rl~&n Dı•vam) 

Nutuk şclıriın;z piyasasında d'a 
umu!an tesirini göStermi,;ı!ir. Dün
der.•lıeri kara.bo.rsada bariz bi.r 

du~runluk ve çckin.genhk bilbas
sa ~ze çaı;ımaktadır, Bu çekin
g nli k 'billıa.'l5a u.hire lborsasın

dıi J«>ncL.ni fazla hiı<;seltirm'.ş ve 
pıı asada bazı gıda maddeleri bol
lar.m:ığa ıbaşUıdJğı g·ıbi fiatlar da 

normale doğru inmiştir. Bu me -
yaııda s~dey:ığ fiatları kiloda 
35 - 40 kurlJi btrden diŞrü~tür. 

Ankara, 3 (Tele&ınl.a) - Sev
gili Rei$icümhuruır.uz İsmd İn
önü.nün evvelkl gün Büyük Mil
let MecLinde söyktlikler' nut -
lrun. derin allııislert devam eıbnek

te<lir. Nutuk yurdumuzun her ta
rafmda büyük bir memnuniyet

le ka~k.nm>Ştır Vilayetlerden 
gelen ha,ber>erde bu cihet 'hil!has
sa tebarüz C'ttiriln,ekte ve ba'Z! 
yerlerde ıı.'lilıirc !iatlarır.da da su
kutlar görüldüğü bi!dirilmc.kte -
dir. 

( SEHIRDEN ve MEMLEKETTEN J 
* ~eı· ş.i:tc.ell M,ınuru ya.rın 

A. !ın;.~ad;,ı.n ;JC'. hr..ı11-.i2e döı:ııcı.W:: v.e YQ... 

r~=ı \0'1:·~.r~t.e bir top.::ı.ntı y.ap .... "a«·ak 
yıcn ~t:'kt'I' te\"'Z;i:;ı.tı o1eıtZ'Ul.J4,il9. görü

~ült:'cU~'tıl:r. * 5 •lkeci<ic: Murad ııe ca<ic!Mir.de 
tii.tuncü HU.eyinle Ak k'br-t "*i<ı
cid.~· ıırınd;n ~ biC L'Vlu ık.i.b~ti bet 
kr.Jı.:-u;.a 98.t~~l'ıoctau d~ Mclll Ko
rwıın.!l ?.futi.i'."-~ verll•tr.r,.r!'Ciir, * Koıı>rv:ıtuarll> ôlit tar>ııı koosert 
bu •.:;:mı Şu.~ir Tiya.l.ro9urlun Komedi 
k.· r.i.rrll;ı v<.ri:~ur. * MIO:ıl'Jrlara erıak ye ~ el
ı,,,. . ; i>k kvmr-ş tevV olunın'1"1 Jı<ılcJAn

ı:laıkl k:OJ>ll!l l~ btr İtOlÇ iüoe ka

dor Büyük M'~ Mecı..:nıe ve,.;Jı&. 

cx1ktlı. 

.JT ç.t~·~ .r.ıttı kilosu 86,5 kuruf
'W.ı·1 nıu.ur~: e gut'tfllUŞt.ür. 

* °"" ıt Ziru\ ~kl.mef.e,.; tnra
lın~u Rı~"dt· be.ses cdi~te olaÔ 
cYe-rl• Çay Ab. yt;l'~rı> rıcten üçilncliı

:iın 'ın t(> n it!~ dU:t. a tılm 1.şa:.r:. * ŞN:1tı• l\[ "'Cı lsİ d Ün \."ali. W Be.le-

Yeni Polis İkinci 
Şube N üdürü 

vazıfeye baş•adı 
Bi.: müddeltcnl>eri n.iinllıal bu

lun:1u ~l"'hrin1lz emniyet 2 in<:i şu
be ınü<liırliiğüne Ahlat kaymaka
nu • 'anıık l{araye! layİn edi~ 
, . ., rnıifc.,iue l>nşlamı~tır. 

Vilayel imiz maiyet mcmurluii· 
le de' let hizmetine gi.rcn Nrun.ı.k. 
Karaycl B:ı;hacsk,i kayakaınlıtuı

da da bulunınlCj, kıymetli idare it
nıir leri.ııdendir. 

Genç müdürü:müze yeni wa&İfe· 
•illd., b:ışarıl:ı..r d.ileci.ı.. 

<1lyıe Jlet H. Lü.U Kıı·~nn nnırWn 

~ nut!cru le acıf~wr. Vıali nutıkun
cı.. ._ C:..,·lıtım gdnm;,.-e çalııış

nıak. vıe gt"Çim 11k111tıs.ım hafı!lııetici 

1t-rlbirler almıılt lc<ıp eWF>i de ılö7-
lemi~b.r. " 

Bir çocuk kam
yon altında öldü 

Galatasaray Li6esi ilk kısım ta
lebelerinden 8 yaşların~ Must;l• 
fa adında bıc l,lOCUk cMin Ortaköy 
caddesinden geçerıken ıı:ıför Ke -
malin idaresindeki k8lll()'onun 
sademesine uğramıştır. Çok şid· 

detli ve ani ol11n bu çarpışına ne
tıcesinde zavallı çocuk kamyonun 
aııtına düşmüş, feci b•r şekilde 
çiğnenerek ölmüştür. 

Fakat bu feC.i kaza bununla 
kalmamış, kaza kuıb.ranı yavruyu 
hastahaneye götürmek iizere ge
len sıılıhi •mdat otomobilı, dôn~ 
te Beşiktaş cadıde;inden geçerken 
Y aıhyıa adında bır şahsa çaııpmış, 
bu zavallı da vücudünün muıhte
lıf yerlerinden ağır surette yara.
lanmıştır. lfad.e verem'yECek de
recede tehlildi yara alan Yal1(yQ 
da aynı o tomı::bıle al umuş, hasta
haneye gatürülmüştür. Her ili 
şoför ha.k.kııııda wunı! takiıbata 
başlanm.ıştı.. 

Adliye do~ K6mil Ünsıılan 
lbu sabaıh Alman hast:aılı11nesine 
giderek, Mustalaı,m cesedini mu
ayene etmış, detWne ruhsat Yel'-

~· 

1 ZAFER DIYAROMALARI 
SERGiSİ YARIN KAPANIYOR 

1 

İ ( l ınci Sah .fed.tn De-\'am) 

Japon filosu Salomon 
açıklarından çekildi 

neler.ini göet~cn diyaroruaJar Av 
1 rupada yıllorcfanbcri yapılan ye ! nm\·affak olan <"•<"rlerdendir-

1 
Eminönii Halkevi, ment1ekeei

mnde ilk defa tatbik olunan bıı 
teşelıtbi.i>Ü halka tanıtmak üzere 
açtı~ sergi ile taptaze bir ~ en.i.Jiıj!e 
önayak olmuştur deniiei>ilir. V~glml, 3 (A.A.) - Haher büyük hava ve <ieniz muhart-be - Bu mclıa.rooe esn=ırula j&poo.-

a~ndığına ~re, geçen Pnarıtesi 
günü Guadal Kan.! ad:ısının tak

riben :ıoo kilomet.re şimalin.de A

merikan .l'losuna karşı yaopıJan 

ra Jaıponlar Salomon ada',a-rı ci -

varıll<.la esrarerıg;'Z 

çtkilıniış:erdir. 

bir ~urette 

!arın .iki ta!Y)'are ı;:ı:mı sHe, ki a:ııtı 
!ısı ve iiç ıi<ğlr kmvazöıii .cidd! ha- ı 
sarlara uğramış, 100 llrs.dıı.r japoın ı 
tayyaresi de aorı:-ca 'ır.sara uğra

tıl!ın.ıştır. 

Amerikadaki Gazetecilerimiz Dönüyorlor 

• •• 
Sergiyi hazıırl-o an dekoratör 1 

Vedat Ar, diyaroıııalar hakkına 1 

verdiği teknik i.za.hata ~öyle b,.- 1 
!adı: ! 

fi.Jl İnöoü ıneydan nıuhare-bl•-;i sa• 
hasında emi>r veri-ti. Türk kadı..._ 
run i.stild,;.ı barbinılr clöğiiıırıı el'
keğine cephane ta .... ·sışınıı l~ozan 
zafcriade '.\filli Şt>f İnönüııiin Tür 
küıı istiklal bcratıw dünya ınillet
lerme tasdik. ettiren n1unlıedeyi 
in,.,...ını. Ebrdi Şefin dil inkıli'>b> 
na ait hatıralarından lıdka ders 
':enşın1; nihaytt ~~nırlarııntznı. 

yıl:maz bekçi.•i kahraman ll-leh
metciğin şaıı.9 bayrağınırıw altın

da büyük. ve i•rcCU vazilesini ba
şarısını gösiercn y~i diyaronıaclaa 
ibaret.. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Biri~ 

Amerokaya ve K'r.adıı.ya şimdi>ye 
kadar tert;p ed'i<•n ziyafetlerin 
en mrakllıSlnı tam<ımlayr.n beş 

Tük gazetecisi sekiz on gün için
de Bre:r.'lya yolu ile dönuş seya
hatlerine b~lıyacaklaıdır. 

re\l.er' e3Jl,·Sınd~ genş p:lo">r 100 
tay:ı·arel k b'r filo ile akl'Cpat··k 
göstc-ri l.Pt·d:e bulu nmı..1~l~'rdı r 

Texas ha.va ar.trcnf'n1an ffi.('f -

ke-zlerrndc nlbirinde Tü~k gaz:ete
leri mua,.,,am bir n:kJ;ye tayya
rcsil.e bavalanmış)ar, burdan son
ra hava mcyıdamnın kxıntrul ku-

Köın:ir yeri-ne 
1 

satılan toprak 1 

ve kumlar! 

- Garplılru-nı çok ebewmiyet 1 

verdiği di~aroı:mılsr bizde maale-
1
1 

sef bugiine kadar Jımal ed:lmiş
tir. Şanlı bir tarihe malik olan 1 
bü~ iık nrrllıetim~in, daimi ruyarıo- 1 
n1a serg-'Je-rile bu ~erefli taı1ııi:n.i 
llL~tklcn nc.,ile en ~ahih, '-'"ll tanlı 
şeklıle sunmak f,r atıru bula~ak-
tır. 

Beıı; bu tqeblıii>iimü Emnöniı l 
Halkeviıı'n .osyal ~arduıı şubesi 1 

\'=lasilc tatbilı: mn·lciıne koy- 1 
Jıun. İki bin füa kadar bir mas
rafla tU gördüğünii>: yedi diyaro
rua_; ı meydana gcLnbild:m. Şlın
di; c>erinıin gördugu raghetteın 
!:er n'at:•ar gi.lıi ben de oı.ıı.lı.zuı 
\"C san'at zaferini tatıul.!l biır v ... 
taoıla~ \'az;yetindeyim!. 

Bu tabllC>lar, muaan adan ha
urlanmı~ olmakla beraber o ka
dar canlı \'C o kadar hakikatin 
kendisi ki; Çanakkale tabl<>snnu 
seyrederken iman 1914 de en kanlı 
boğt~n1alar;u örnc~i o!an Çanak
kale mellıamcs;nde hıılunduğunıı. 
hani deyse tepe..iınd ~ ın' ilik eJıc. 
cek bir düşman Uıbü~lıniin t<"Siri 
akında buhındvğu.:ıı; •an ~-or •• Gazctce.ler Nev)'ork'ta bir kaç 

gün isbralıat ettıkten sıonra tay
yare i.le Florida'ya hueket ede -

ıes:ncıen bir m&neVTayı S<Oyret - Bazı depol rda halk 
m~rd" Bu m•r.l'na esna.>ır.da 
yüzlerce Amerikan askeri ır-otör- j nasıl alda\ıİıyor t ne 
lü taşıtlar, hava müdafaa ropları, p; ro!alar kullanılıyor? 

ceklerclir. 
Tütrk gazeecilen zirai meselele

re ıoa~, büyük bır alal<ıa göster -
mi§>le't'Cl.ir. 

İn.g .. lıiz impaarlorluğunun ge -
n~ antreneman pl:ınına dahil ha
va me)'Cianlarından birini ziya -

1lc>plar Ye mitralyözler!e bu-den-

'b:re nakl.ye taıyyareler;r.dcn çı -

karak hava meydanına taarruz et
mişlerdir. 

~~~~~~--~ 

Büyük Şen 'in 
Nutku, Meclis 
ve Hükumet •. 

İs1mıtbul Asliye 12 i~i Hukuk 
Mahkemesinden: 

Müddei: Hatice Genç. 
Müddeialeyh: Mustafa Genç: 

Vefa Kovacılar caddesi !\tersin 
apartmıan 60 No. da zemin katm
da iken halen ikanıelıofob• meçhul. ı 

Müddoi Hati>ce taraliııdan müd

dei-alteyiı Mustafa Genç ale~bine 
aç>hın boşanma davası için müd
deialeyhin 26-10-!>42 pa:ıar!esi gü· 
nü saat (10) da ma.lıkeıı:ncrnizde 

hazır bulu1t111861 lüzumu ilanen 
tobliğ cdrlmesi üerine muınailey
hin o giin gebnenıesi veya bir ve .. 
kil göndcrnıcıues;ııe mebnıi hok
kında gıyap kararı itıilıaz olun
muş ve inıla hlınan bu karara ait 
ihbarnamenin b!r niisbası da mah
keme di.-auhaneMııe asılmış ve 
keyfiyetin on beş gün miiddetlo 
ilanı için t:Wıkikabn 19·11-942 per
şemlbe günü saat (10) a bırakılmış 
olıhığu teblii ycrİlı• geçmek ii:ı.e 
n ilin olunur. 942-«l'l 

Ankarsdeki müe~-
::»if , ... aza 1 

Kaçak eşya buıu· 
nan motorlar 

Bu:-ga.,dan Ull"anımıza ge1en 
300 1Mluk Terakki motöründe 
kaçak zücac~·e e:,.y,sı ç»va!, çiz
gi!: defter, yünlu '·um'<· eşarp 
ve \xılya ç,.ırJberleri bulur.Il"uş • 
tur. 

Mezkür motörün kaıptanı Yu -
suf Dir.çerle al.tı tayfası k,aÇ'>k -
çılık suçiTe tevk.i:f oluı:mtışlur. 
Diğer taraftan y!ne Bul:garis -

tandan gelen Eüdayi Kerim mo
töriinde 9 tay.faya ait 235 kilo ka

çak ya>pağı ve Ahme>t Mert kap
tanın 'ıdaresindeki üçüncü bir 
motörde de kaçak makas ve ku
maş bulunmupır. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakimliğinden: 
( GA YR!MENKUL SATIŞI) 

942 / 67 T. 
~fatl'Yloe icret.ı~iııe -mnen>ııce varı'ııyed olunıın vıo ~ bof".. 

cundııııı do'.•?'• satılmııı.-uoa 1<>3.rar ""'"'len Ölü zeı..ıı KBlm mut.a.ıarrıt olduğu 
FW~ 9'1:.vı .loapa C:v•I'l C9kı Satw:ıı. Kar•ııö< yuıi Vd<!di Kaa-.ılıaş mabalıl.eai ..,._ 
k1 Mual:ıılt: c•dd"61 y-en.i T<tdc~ muslutu soı.-,.k en 'El<• 41 e.sltl ve ;;<ili 37 mı. 
!Ilt3ralı maoibahQe ahş:ııp baıJerı\n muhammıen keym,-u 1894 llnı 50 K. tuc. E
vır.n eYBRtı: 

Ama&ırOı 95,75 metre murobbaı bahçesi i<i buçulı: katlı vıe blr;,,ci katb 
b'r ttışhk bir sata bor oda \'C bor mu~ ve bor be;A ara katl!Xia bir lror;doı
ve tı;r oda vıe üat ı.aıta bir rofa lki od:ı ye b(r hılld<mt> ibar<>t o'.up e~ 
vıe teı""8u <>lı'-14' ku:YtBI movcut!=. ~-.U,. !.'llYrl men!tıUıüıı ooro a:rt<?ı'
'""81 2'6/l ı /942 Bı>r;;l.'llY'lbe giınü sa.oıt 10-11 re 'kı:ı6:1T il<,"ya.zıtta Vez.ııı<c•lc <le 
FabG Su'.tı 3 ünci1 HUkuılt Mail.ıoeme.;i ..a,looundn icra edi!<>t'(k\.r. °"G"ri -~ 
ıruı 1ooyme~n yCıııd~ yetmiş beış'ı:ıi buldı,ğu 1.akrl&nle 1alibrıe ilDe rdlleoclt 
buı!madıı\t t<ıl«li:-d<! ron ta,J>bın ta.a.h!ı\. ı bal<> ıoııdnak ÜJO<'T"e 11/12/942 saat ı 
10 - il d;o ii<inci artt.ırm.3& iara edii ruk <n !,lO'k arltıTaoo ;h:ı;. ~ittir. 
Venl1'C<'iı: mthol içJnde satış bedıeJ;,ıin tıırnıııırm 00.C.ıııw~ğ'I tıııı.xıı:nıe ihall! 
~ 7 gU.,. zarfında telkrar .,-ı ~maya çık,rı'.ll<ıllc "" "" son °' t'lıı.ıııınA 
ilıoi.e cd>leccit M6<l:ıı t:.rln 1>aıt zuhur et j: t:ıkdllrde fuıt>rine ilk lhal cdnıı .. 
Qıeııı bü"iin m<ISl>Otlo.de birl;ı..11<• bi!A ~. '.; lıffi 1ıaıhsl edllc~r. R~ t<>lld
lır;ye ve ı.ha!.ır pullaırı ve 20 Be'lJellk tft\·:z o.•d.e~ v-e tapu harçCı.n mü...ıtıeri:Ye a.i.t 
olup ııı.<>ş gür«ine kadar -'lll • gi "" ioaJ'('cler lıerekedeıı ~ •• 
llıeır hangi l:>ır ffll<lilde •t.r;w ı>:anl.aı-'1 >alış 1'tin.ün<:ı"n e, .. , ... 1 evrakı. mUtbote
leırOTle ~~ ltızıım.r. lllıü'ı2\Y deye işt..~ <ldıecdcl.e!" ...,; ııormlif, 
ııat<l!ıırı lir'oe ecle.mış ve k:ıııbu.l ~~fıad'zedl~:erd>r. Taiip a.!erılar>n yüz
de ,..a ooçulı: P"7 M<çelttsyle birlid<'ı~ mle7Jcür gün v-e -ııe m.'lhl<'ememize 
~ve uanın bor nüsbaslll\n rıe!f- 00v..-- 16Jitr ~ ""' raıı.. 
le. - eimalt istoeıtı.e."'1 lı<'T lllÜ<> ı '°"Emlftıı 942/67 numanılı. terdaı 
Oııcv•sı•lllo m<ını<ı&at edebı"l<'oel<.!tori lü. • .u b!Mm alldıatilnıa& IO'lıl zamaııdıı 
~ mefc•mme kA:im olımeic ~ ıl.iJsı olUD\.V'. 

Bazı semtlerde yapılan k~mür 
tevz.!a.ı:. ..... 111 ~:r..:ıyct c Ll!m ... ~~e
dır Bir vku,yucuırıuzun sLJ.)•led.lJı 
ve b]l' arkad~ınuzın bi~t vak'a 
mah~l1ine g tlerek şlhit o.dı;ğu 

tevz: ~ t a h;akhkl.arı- a bır 'nisai 
\"ercJ:m: 

Kamür tevzi mües.->esemnin )Jü.. 

tLi'l iliı~a. na rağıne!1 oJ..:3eır yer-

k-ci.; kömür taş, lıapTdk ve kıım
b \~Ur:ek.tr<ii.r. B::izt .-.:w:ür 
yJo:cy'.c lcr kl'nd a alann a hu
cPilav ko,, cT Xl \i€"r », c.Zerd.c de 
ka•:t, cı.l1..€'r.1JO.en de i.itıve et.>, 
<lf.r fta!I d kat., .Sulu tc'oprak 
ve w.ı: v>er>, ·Fa- •eye de is!er., 
c'fn l .)-n1U)lorst.n,, nlinası.na 

g 'c ki .. 
E0 cr ' _.ıra l:a.ılf'ş ver.::ınez 

veya s:ı.2• p,Jn bt-k'~~m "" kö
m'" yerine ha~s O. po fiOJ>!"d.'l'ıru 
2.3 ] ,-aya almalı: itlıtiın .. u çoı-~ur. • 

B:ı suretle elc9er l ı:nür dıcpc>
la!"ında rııeyl:lana gelt"ll ltop>rak 
kt.yuları her gün bi>raz dıi'ha de
rın~eımıdktedir: Baz.ı d<'pO!arda. 
bu kUJyulatm tekrar ve ko:.Cju 
8'Ç- ı.b<Imes> için kumla <JoY.iıı.rui
chı,k ları. da görülnwk"led.r. 

Uunuıml. ve sı k:ı k.on1rol lôzım

dw-. 

Avustralyahlar 
(1 iDcl Sah•ftd.·n Dovam) 

7000 k'.şilik J:ı,i.r kuvvet çı.karmağ• 
yeltenmiıjler fakat Amenkan ha
va h.ll<irniydi bun•· mani olmuş
tı.r. Bu çıkartma hareketiı:e yar
dun eden gemiler ş'male d-ığru 

çek >lm:ışlerdil-. 
- -"O""<---

KİBRiT ŞlRKETi 
'ı ı.ncl Sl b...'Mr-u Devam) 

•- Biz P'yasaya her zaman -
.!ünden faz]a kibrit veriyoruz. Is. 
trcnlbulda bulunan 33 topWıncı 
ibay :n<z haM"da üç kere r.ıuay
y~n gii l roe b:-.:e gC'lcrek ih!ı -
yaçlan k.ıdar kibrit al=kta.Jı.r
lar. Cumhuriyet bayramında bile 
tatil yaµmıyarak kJlırit d:ı>ğıttık. 

ELm•.::<le aeıgari iki senelik stok 
.fp~ oai maddomi"l olduğu ve bol 
kibrit vero.<>imiz halde peya.>-ada 
kıbr.t buulnm:.masına biz de ha;~ 
ret etme;..tey:-z. Ki:i>rit fiaılarına 
:zam ya.pılacağı kıat'iyyen doğru 

değildir.• 

Avcı ve bahkçı 
KUŞLAR ... 

Köpekler naS>l av hayvan.laruu 
parçalayıp yemeden siplerine ge
tiriyorlarsa, terbiye edilmiş şa· 

hiııJerin de avlaclıkları hayvanla
rı ayni şekilde efen.dileriııe göUir
düklerini biliyorsuıwzdı.ır. Fakat 
deniz.de de buna benzer şekilde 
balık tutulduiunu. belki duyma
mışsınızdır. 

Çinliler, Komııoraıı denilen kış. 
!arı kendilerin<> alıştırırlar. Bu 
kuşlar, denizde y<ıkalad.tkları ba- 1 
lıltları zedelemeden, yemeden sa
hiplerine götürürler. 

Sahpleri de kendilerine burulan 
bir his..<>e verir. 

KormoranJarm •ahit geçinme 
tarzı zaten balık nvlamalı:tır. 

Fa tib Su.lb 3 Uooi1 lhJlıa>k lijk;,,,ı t.-

i&ıclen: Dtl/23 ·r. 
~ mabt:ı>ıııec., vaz'~ er 
~ KMlılf'l öe;re*nı<1li Aft R>m:ya 

"'' k.ı;ı>n""I• A.Ima.ııc:ı ren kitapları 
5/11/942 p,~ g\lrıÜ s..a\ 14,30 
do. .Beyaz:tt.a Soıha!&r Çla.~ında a.. 
ltelıl miioıa'.Y'f'de ile ...ı:.:...,.. 11"1 oı ... 
""'. ( 225 ) 

Genç saıı"a!kir ilave etti: 
- Şim.li de Türk tarilüıLiıı diya 

romasını nıeydana geLnnCo<je .ka-- ı 
rar \·crdhn. Yiizlercl'. binlerce 
tab\.odan mürekk~p ola"ak bu 

• • • 1 
yem cscnmı, balnınmudan mü- t 

ce:;senı heykencrle meydana geti
receğim. 

Sergi; diyaroımalar yanyana d:t
zilmJş ta bJ.o!ard.aıı milrekkep .. İçe ' 
r\den L~lanan tablolar sırasile: 
FaııJ.iıı. l;;taıııb " fetlıı, Atııtür
kiin Çanakkale muharebesinde 
ilk hatta t'phcyi teftiş dişl, İıı
önii uılerlnin kahramaru Mill! Şo-

Stalingradda 
( I lllCI s4\b·rcdec De-vam) 

kayıpOıır vertlinLkten sonra yeni 

mevzilere çckilm.şt:r. 

Yuıu •k.,<am kıtp•natak olan 
ı>eıı:-i; ILüşadı müteakip d'an d&
vam eden kalabal•k h•r hnlk kiitl&
sinin hücumuna ınıruz kaldı. Ba 
yeniliji takdir ve san'atkan ile 
hiunic;i Hall<e\ ini tebrik eden kar 
lalıalıkta itt'.fakla tcia[fu.ı edilen 
hilllliın: 

- Çok ~el!. 
d..u ibarot .. 
Vedat &'ı:n dediğ: ı;ibi; zengin 

ve §anlı vak'abrla dolu torilıimi
z"n böyl~ dlyaromnlarla meydana 
ıt•tİTilerek •e)"t'i< :>11dc gii»el ""1tat 
eserlerinin tcşbUi maılıiyetmde 

kalnı•yarok; yanularmı.rza t:ırihi 

ıni:zl kıılaktan ızahla değil, ;:<fzle 
görülüp haiızada ebediyen canl>
lığını mııhaiau ed..:ck h r belle
yi.şlc en iyi ders ,ı,nlünde tarıJı 

olı.umağıı hizmet edecektir. 

R.AlL'olİ YA<az 

Ramide bir ev yıklldı, 
ihtiyar b"r adam 

yara! ndı 
füım.Jde Cum:. mahal.k-s.>nde 

Ka.'bristan ookağı:ıda 16 ııum.ıraL 
ev bu s<ı:bah ani olarak yı.kılm;ş 

Tuapse.nin şmaJ. clığusundoo 

R~ düşman kuvvebni ~ira;ı 

geri atınşı.ardır. Burada 300 Al • 
man ökiüriilmü.ştü.- Ganaiın eldt. 
edilmiştir. 

, ve bu e'-de otur&n tin y.ş :da 
ru h.met cn.k.a;: a!tında kalm ~ ır. 
itr..;ye d<'rbal }et.şır:~ v<· ll> ,;) ar 
Mehıned: koluwfan ve yü7.; rlen 
~aralı oLarak enhz altından çı -
ıkarm.ıştır. 

ihtikar suçluları 
t ı lncl S;:ıhifeo. 1:- ~P.vO\m) 

rü Saraooğlunun reısl.g;ru>e txıp
lanara.k saat 15,>0 daıı 21) } e ka

-------------- dar mi.izal<ereler~ devam etm ştir. 

Şimal balı ~inin b'r kesi

mimie tankların desteklediği düş

mıın kuvvetleri meVTZilıeri>m.ıııe 

taarruz ebnişleırlir. Bu t.aarru-ı: -

la.- geri atı~ ve düşman ağır -kayıplara uğra~ır. 

Sarıytt Su.Ilı Hukuk 

ğind.en: 

Rumel«Uısarı Meydan sokak 12 
No .lu evde ikamet ed.en B:ış:nalı: 
M~met bwtahğından dolayı kaJ.. 
dırıldı{i'ı hastanarcde vclot <'dip 
ter<"ke:.ine malıkc'Tlef'liııce el lro
nulan ve mü tevef!aya ait tahrir 
E<iilen muhtelif cinsten menkul eş-
ya 17/11/!>12 tar-.tı Sah günu ıat 

10 da l>i'müzay<"Cie satılacaktır. 

Tal't>lerin ·1ı.in ve saati mezkürda 
m.ah2 llin<lc hazır bulun:na!an ve 
varislerin 3 ay ve ala:aklılarm da 
tbir ay mlıc:Ld~t zarfıı.da tere!~e 

defterine alac:ıltl.ılırnnı kay.! ett.ir
meleri aksi takdrde müddetleri 
mururuııdan oonra hak ülialan 
mesmu olamıya.:ağı ilan olunur. 

(~/36 Tere.t.e) 

Diger taraftan Tıcarct Vekaleti 
vurgur:eularla mü~•deie ve ıaşe 
ma:dde1erinin f:atJar1n4n tesb t 
er'_j)me~ı ~ n i.cap eden kaııun 
~"ıalannı h"azır!ıamrştır. Bu pro
;ekr ~k } akırdı ec!ısc ve. -
J.ecektir. Bu 1ıiv' n r m an n-!a 
ılıtıkcr suçlarna bnkrr. k ı. ·c 
grn.ş al , •lı m•h C'll 

rıılrnası , . ., bu m k rde 
k.;.rr.den 1'a Kahcle<.,ve 
U:ıirının de a oıar K bulı; 

rın tekH cd leet scylenrrckte
dir. Bu tekl..fin !\-I(!(':.... ta·a!ıı1<1an 
teşcı.t olunması da kuvvdle muh· 
i.emc)dir. 

ZAYİ - -'11 E l'<:Jtrutt 

ı f!11e'n·..ıır~ından alıclı ""1 nc.r ..... ~ trınıt-
1 ,....,,...; ~ et1irn, YN'l n &laci.ğ>ı."TidlaD 

l e:M· run lı:\ılknili y.A<'ı;.r 
1333 Il<ıotıımi u Beb<-< l oiiılu H ~ 

' Gvy .. ftkupaı11M-nt'iıt öı.e.ı -'= 

• 

FAHiŞENİN 
( YVETTE) 

KIZI 

KATHE DORSEH'UN SON iBDAi 
~ baş döndilrücü ~ehvet ve i.Jıtiraslarile sukut eden 

ana_ Gayrime1"• bir isd.ivacın m aJısulü bahcıtıuı: bir k12 ..• 

İstaıııbuhm say>ıı ııineına me.rakWa rına müjde m•Eilllıı 
Yarınki çarş:ınıiıa matine !erden itibaren 

ÇENBERLİT AŞ sinemasında 
=;: :z.ıJ- H [ i H R ı C H 6 [ORG f : ~:,: ~~n ;.~ 

1-KISMET 
Bu •eıte Şa.rk si-nemasında en çok rağbet gören hır aşkın-.• 

Bir cinayetin_ 2 yetimin hazin romanı 

2- ÇALALIM DA EOELi 
'11•••-•••Taııgolar, Btmı!ıalar iilmi JI 
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, TAÇLI DELİLR 
' j DELi PETRONUN DELİ Kili 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

·1-\, ---- Çeviren : REŞAT EKREM KOÇU !\"o. ] - -· -- -- ·-· -• - -
Birinci Katerinanın ve Çariçe Eiizebetin 

z arr anında Roman oflar serayı .•• 
. •• -

il • il -• 
l!I il il - '11 

im - -
B.r hukümdar sıfatile V(>rdiği 

(m•ır:erin !.~:lb!k3~•nd.:ı hazan a
ın· l'.<?r\e beraber ~lı.şan Deli 
P<:t1'>, on SC'kJz.inci asrın ku'V'velli 
I<usyas:nı yaratmıştı Bu uğurda, 
(;nune çıkan cngei'eri devirirken, 
ekseriya, •İn'Sanlık. tan sıyrıl -
m:ş. paralayıcı bıT m ... blük ol -
mt;:ştu. Bu b:ıkımdan, müverrih
ler, onun devrinı kaleme alırlar
ken, kalcmlenni altın suyu ye
rine kana batuırlar; Deli Petro 
için. bu ak bet1 muhakkak ki en 
ai{ır b:r Ct-"ladır. 

Bir koca ve bir baba olarak ta, 
I'c:ron~ hususi hzyatı b:n b.r 
g~r.p vak·a ite doludur. 

Orı..da hıç bir cici.di ~ ol
madan, karıs;nı ~ış ve bir 
nıanastıra k:ı.p,mıştı. 

Oğluna gelince, S'-oeli.ç'ler is
~amnda hükiimıfar ale)ihmde kı
yam ile suçlanmış z nci re vurul
mu~, \"e Petro taraLndon veril.en 
hükmü sade.oe kağıda geçirip ıe.b
lıg eden lı.1kimlerden mürekkep 
'b•r kukla mahkeme t~rafından 

m:IDkinn edilmi~ id'; ve b" gece 
yatağ:nın ·çinde, ş'lte ve yastıkl.ar 
arasında boğularak rdam ed:lmiş
ti. İdam hükmünü y<'rine getiren 
elkrın Petro tarafından satıp a
hnd,,,ını d~ünm<>k be',ki de faz;. 
la ha<ısasi,·et olur dıyen!er var
dır; bu mütılı:~ adamı yakmdan 
tan•yanlar. Çarev;ç Aleksis'i biz
zat bc{;ıduğunu iddia ederler. 
Kansını kxığan, \"e oğlunu yok 

<'<kn bu hükümdarın varisi kim 
o\~:caktı? Pc:tro, ver~sct kc::.nunla
rı"' d~ünccek ınsanlardan de -
t;ikl . Bir giin, etrafından kimi se

çer ı$e, vet:ahdı, hal<>fi o olacak-
1ı. 

Deli P€tro'nun saltan2t varisi
n , ;ıöyle b r tesad.if ortaya çıkar
dı: 

Seyalıatl<C<ir.rlen birinde, o za
manlar henüz NOhans adını ta
~:ıyan Pc!t:r.ıburg'dan Polonya'ya 
r. tluken, Liwnya'da güzıdcsi 
MeııŞkm"a uğrar~ı,ıı. Sofrada 
h'nnet e<lcn hdın'.ardan biri ile 
fazla ak'ıkada.r oldu. Katcr'na a
dını taşıyan bu genç kadın, bir 
Js\·eçli zabitin metresi idi, csiT 
d~üş ve Menşlkof tarafından 
alık.onulm~tu. Katerina hak.kın
da gözıdesind.:n bu malfunatı alan 
Pctro, onu yanına oturt.orak bi
ra-~ kon~tu; genç kadın muhak
kak kı işvebaz, şuh ve harikula
de zekiydı. Körkü:Uk sarhoş o· 
lan Petro, yemek masas.nın üze
rınde duran şzmdan:ardan birini 
Kat<"tinan~n elıine verdi: . 

- Haydi kadınım! dedi, yatak 
odamıza kada.r gidel·m!. 

Menşiloof, o gece sevgili melr 
resini efendisi Çann kıoynuna 

verdi. 
Ertesi gün Polonyaya doğru 

yoluna devam eden Petro, gü.ı.el 

Katerinayı pek çaıbuk unutmuş

tu. Eğer, yıllarca sonra, Meıışi

kıof'un bazı i.daresizlikleri yüzün
den Uvonya eyaletinde çıkan ka
rışıklıklıa.rı bizzat yatıştırmak için 
'bu meml.ekete ikinci bir seyahat 
ya.pmağa medbur kalmasa:;ıdı, bel
ki de bu güzel kadını hü; hatırla
m:yaea lctır. 

Petro, jdaresiz valilerini azle~ 
meodi, onlara, sopa ile mükem-

Gümüş ta'ba~as~nı ~attı, bir ı 
k 'brıt ~ verdi. Ote.k.i s.garayı 
kapar g ıbı aJ.dı. Kibriti çakığı za• 

nı;;n, ihtiyar adamdan bambaşka 

ıb:r sur<ııt meydana çıktı. Son de

r"Ce azimli ve gergin otıduğu an
laş.t.an genç bır çelıoe ... 

K 'brit söndü, fakat sigaranın 
ucu kırmıu kırmızı yanyordu. 

ibtiyar alaka ıde sordu: 

- H•pishanede size altın yü -
rzükler t~ımanıza müsaade edi
yorlar mı ? 

Karş:aır:daki adam kısaca gül 
dü : 

- Bizim zümreye mensup eş
kr. do,;tlar, ahbaplar şah.si h:ç 
,bir müce\hcr taşımazlölr. F;;ka t 
brnim .,armağımdaki yüzüJHl bu-

mel bir dayak atardı: 

- En kalın kafa, sopa ile en 
ince işleri öğrenir ! 

Derdi. 
LiV<>nyaya ind <ği gün de, ken

d:~:ni yü~k ünf].Jrmasile kn~ı
layan Men~ikof'u, kocaman ellc
rile adamakıUı tokatladı; 90nra; 

- Çôcugum!. Senm sofranda 
daima güzel şa<aplar, bol et ve 
ıı.,·yar bulunur ... 

Dl)·erek ıltifat ettı. Fakat, sof
raya oturur oturmaz, ilk işl, bü
yük bi~ hayret ile Knter:~ayı "'1'a
mak oldu : 

- P..:ı'..ony:ya gid.e rk~n göroü
ğüm o gü.zcl kadın nerede?! 

Diye sordu. 

Menşikof, Ka!cr 'r.a:- ı deli g bi 
seviyordu. Çarın. onu hatır!ıyaca
ğını hiç beklı-miymdu. 

llu suaL karş.sır.da donakalmış

tı. Fa.kat fazla tere<ldü.<le de gcl
meuli. Ef~ndisinin bir işare•. üze
r ine diıber Kateri r.a meydana ~ıK .. 

tı: Bır kaç yıl, onu, o kadar 
gençleştirm ş, güzcllrştinmişti lci, 
Petro, hayrrnlok içinde bir çığlık 
attı. 

Katerinanın e\i,,<lc bir gümüş 
kpsi içir.de, Ü<; ku.pa şarap vardı. 
Petn:ı bunlardan b!t:ni aldı, gayet 
sakin, tatlı bir sesle : 

- Bu ak~am g.eninle 1yicc an!a
(Dt~vamı var) 

--• • • • •• - - -
il lil -- -· - • --ı- - - -· a 

Soldaıı sağa: 

l - A.1<fı>m ııa:k!- 0 : (Ecnebi llr inıc), 
2 - Kı·m;ı;ın .iç.iındek-, Ses, 3 - Kök, 
4 - Ads:ıı:tıı, s - \ 0

Ln, 6 - Nota, 
B3-şımıwc.lu k>llar, SO;miJ6<. 8 - Zu
lüuı, Ed.:ıt, 9 - Son, G-tr" ~-iı•m1t..'k. 

Yukarıdan ·~•'": 

ı - ir:ı:;en-taı·ı v:"' h:;yvmı!&tt ö 1dü.
ren at·tt, Ti"?" e!f°..d"i ~~rpuş. 2 - Göı 

rcnı::. Top. ıJ.,a,,3 - ıı:..'lll• E i111ve

s:O.ie mıı.')"\'tl, Sonvn.ı l!.' navftiıy·ıe çam 
9akl7ı, 4 - YPma, N<d.'\ t>d.atıı 5 -
M;,dı.:ni 5'<ml, 6 - İ•'<amJ>;l.:t. biri;, 
İtı.ka.t, 7 - 'r.•rst i.sim , Tıtrsi No1.a, 8-
Nota, E:ıc.trl''ktı(n eıu:--r, 9 - Çöl rüırr 

giın, Soruouz!uk 

Dünldl bırimaeannı halkıl.ilınit 

tekit: 
12345678, 

1 s AIL A,TIAlllAIS 
2E,LEM8BANf 
3 L ı tilv A 1ı KIA~trı M 
~ A R A S 1 1 R A ,~ 1 i 
5 M A ~ıY ._Ş jE t1 ı 11N 
CD D/Ü A ~i N A M r; 
7 T ld.S 1ii! K,A TAR 
tAM,EL

1
E•DALA 

s K l R .i\ I ti 1 K ıf;i' Y 
--~~· --:.ı. ·---.. -

Gayrımenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sanc!ığı Niüdürluğünden: 

H""'n Ahm..t O:Uı,c;d>:ımir :r.IWO Hesap nc;rruıroslyle 56IY" •>ruziden al. 
dığı (265) Liraya kar~ı Yı•n?bahçıc<lıe Dct!.cruna:- ~lım•·t Çel ... ~ ın.;:Jh:..:~esirtdıc 

&:·ydi Bc"ty dı.ığınıi.ı ı ~ 8 Yenıi 22 r...uc;.-:n.; a!.ı. sıenccll'n a.rs..-ı ve- tcı.:'Cll kJ.-
leir ev' b rirı de.t"f'oec\e t_potc:fk. ctrni§tir. 

Dos'Yadıa mf!rvoot ~pu kıa.ydı sureti1W.1.ıc- tllOlkür g:ayri mer:.lku."'li.n ~ 9'Z'l"r.t 
ır.-:.haJ:ıe ve a_-.!:.D!-0!n cyn! .k:ıpı nı..:ımaıt"aJa. hududu sa.J;"ı mü.t.rcz 2 l.larita nuıruv.. 

ı-alı mah..11 solu ~.l:t,c.tye ırrelı a!t{as;ı BclOOiyıt• mala. ·ve 4652 Jl..,11"''.tıa n'l.JnYaı~ 

.maıh-al önü 9 ırıe·tl'e1~k Y">l il~ ma~ldut 11-0,25 ıru:'tre mw.'abbaı m.ikta.nnda. 
mü 'l'Z a.rsa 0.:.tluğu bı?y:ı:ı od)L~r. 

iıkıra:za esas o:e.n n uh::ıı..'N'1'"li.n raporu nnıc:bf.no:~ mt:zıkik. gayri menr.ı;:u!lin 
u:•ı.rwn mt\;ıa.hıa.sı 110 ır~~'tre murabbaıı olup booun 57 m(•tre m'.ııraıbbaı kısanı 

ü;J.ri'lk'.!'e k.'5g'.~· btr buç,·k kat:ı çat:&:. ai"}Şap ev ~ıi':"r. st.~ 
BiNADA: Yanın ılQat •tibaır ol'unıan alt k:ıbt.a. 1 oda., 1 nıutrcrlk 1 ı htl'a, l 

<><>un~. 1 S>oğı<ıo>k . Üs k<ı~la 2 odO\ ı 5001, 1 1""u vardı.-. 

"\r~ndıt..1 borcun va:i!ımem('s!.n(:en dtılz-:yı G7llPllzn takip " ı l':.-:.e 3202 n8..ı

ma:ra:ı kJa.nunun 4'6 ıncı. rrıadcles.ir.in mat.uru 4.0 ıncı ma~ g ,:·e satı1ıroa.;ı 

icap eden yuka.rıda y.;ı-nıiı k.\giı• ev bi.r buçU:C ~Y mtl.ddır-tıle a._ k a...'1ıtu•mıya 

koıvn-.:Ş:.. r. 
satış tapu sicil Jroydına göııı:. yoıpı:makt<cır. Art1ıı"ll:8\J'a glrrrck SIA:Y<'n ( 187) 

Lira pey ııkç<.9 ver<cci'.t'1-. 11!.ill! B••.ıi..alanm·W.n b:r Mı temiı.at mo.~<.tubu ci.a 
k::>\!Ul olunur. 
Bin1c:niş bütt:-n vergilrr1e nc:e.:Uye rc..rlmleri \.°0'kıf ıca:~, ve tft.v!z bedelile tclla-
1.iy-e rüsumu borçluy3 aittir. Arttırma şartn:'1rrıesi 27/10/942 tarihind{'n it.:00:-en tct 
kfk etmek istiycn!er~ Ssndtk Hukuık İşlerl Servisindı açı:k bulunduruiacaık.tır. Ta ... 
pu s:.c!l Jt3Q"dı '"~ sair Hı.zumlu iza·h.::ıt ta şa.11.ı:ı::ı&.T.cde \"C tak.p düsy.a-.... ın<ia \':.:dır. 
Artt:Lrın.ıya g:rmlş ol.:ı.nl:ır, bunları Iıt.; .. :<.~ edt' rok satılığa ç:k<ı.rı!&n gzıy.rim-er.·kul 

~ınd:ı her şcy1. tğ:-enımiş :ı.d v-c trlfı.ldki ohr:ı.ur. B;r!1ci url'-:-rnJ: 23/1:!/9'42 
t<lı;:Jl:ne trs:ıdüf eden (Çn~a) günil C'ataloğlunda ka;n Sı:ın<lığı~nııxi:a sa.:ııt 10 
c...'ll.n 12 ye katlar y:ı.pılac :ktır. 1\Iuıv. k.kat ih:ıle yapı~"T.OS! i(tn t,.fkr! ~±-!~cdk. be
d<'En t.erc-itı3n alınması icap eden g::tı;yri mıen..\ul n:.fikcllı !\yeHy!e ".:mdık alaca
ğını tt.ı.ma.rr.en C"fÇtnŞ ol:rn.3ısı ş:ırttır. Aksi t;?kdird(' oon at1ıllranın taahb.Udü ba"..\İ. 

1ı.aımanc ı;ıa.rtyle 11/1/913 tarilınc müı;ad•f (Pazari">i) günü ayni mahalde ;-e ay
nı ~Jıl'tc son arttınnaWı.rı yapılaca:<t.Lr. Bu arlt .. :ır.a<la g .. yri mf!Jku1 en çok a:t
tır: ·;ın fu;';ündc bı:-akıla.c ktır. H::.t.'.tlari tapu sk:i!leri-y:t• F.abiıt o!rr.;ya:ı alak:-adar
latr V'l? irti::(ak h°'°1<.ı sshiplcrin'n bu haklarını ve hu.:u ·ytc :ı.:ı. \.~ n~ar!!e cLair 
fddi.n.Lnnnı J!An tarobi.ndrn it'ba:r(!n 2.0 gün ııe·n<lae l"\'ra•l,1 ıı~~ls4::..itı·!cı"l:yJe bera
ber ~ b;!dinnclcri lazımdlir. Bu sı.ıırctJc heldnr•;ı.1 ~l.diımrm·'Ş olenJarla 
haıkla.rı t.aıpu s:.C!i.lf.:iyle rnbit olnıııya:nla.r satış bedelinin pa.yla~.sındaın ha.rtç ka
lırlar. Da:lıa !azla nıı:ıı'.üm:ıt ;:ıJmak istiyen:oı"in 942/167 ~ nurrn .. oiıyle Saıı.
dığırnız Hukı;.k İşleri Scrvisiı:>c mü.ra.cnat etmel~ri lüzı:.mu ilan olW'.!ur. 

DİKKAT 

EMNİYET SANDIGI: 
Sanıbkıtıın alımın g'yrL menkulü ipol<'t< g<io'lt':mdt lstryentere muhomm;.,

l.erCnLzirı koymuş oki'.tğu kıymetin ':"o 40 uıı t~cavüz f'l~mok üzere ihale be~ 

ddicin 7..-ısına kadar bor'Ç vemne.k SW'etiyle ko/ıeyl!J< gooı.crmekte<!lr. (923) 

Sahip ve &ışmuha - · Etmı İrııet BENİCE - Neş6yat Direktörü Cevdet 
.KARABİLGİN SON TELGRAf· MATBAASI 

Tefrika No: · 3 

..,,;.ıya geli~ken çekıp çıkarmadım. 

Küçük miı geldı nedır? Şımdi o.n 
Hti ay mı ne var, Y• tıyo.rum. Be

ni d1şarı<lakı medeni hayata ba·ğ

layan y<"gane raıbıta budur Bu
nu görürn:e hayat'ta neler kayıbct 
tiğinu daha ıy-, anhyorum. 

llrtiyar kısaca dedi ki: 

- Elli, belki ka)ıbettiklerinizi 

fazlasile ka.zanmağa muvafifak o
lursunuz. 

- Olul'Sam, hi'ç te fena olmaz. 
Karşısındaki adama dilli tle 

ıbaktı: 

- Ben sizin maharetlJ insan o
ta'bıle<:eğıniz· hiç bcıhmin etıme -

mlştim. Son defa bir ad~a ... 

Öteki omıızalrını silkti : 
- İltifat ıstemem . İltifat ta et-

menı. Fakat siz de QOk maltir 
danandınız. Eğer siz mektup!an
m.n ıçi ndcki ş:freleri hallıetme -
seyd.nız, şinıd•. bUr~~·a gelmiş ol
maııdınız. Fakat daJıa bir müddet 
ik.mız de aynı maharetı göstere
bil:n;ek., İ)~· olacak. Hanri Rı.kar

do'ya kı:rşı. i6ted:g:mv.z gfüi ha
reket edabilcceğim1z için, si:z.in 
evvela bana ilımat etıırıeniız lfuzım 

gelır En küçük teferrüatın ha -
zırlarunasında ve en ummadığı
mız teh•ikelere karşı kendimizi 
korumak ıçın kaf.a bırlıği yapa -
cağız. Betkı sız datıa faua mah
ruım!fllere katlanacaksınrz. Haıt

t.;>... Dartıınu< hapishanesindeki 
yaşayışınızı belkı arıyat:aksınız. 

Fakat dünya bu! Ucu bucağ bel· 
li değil. Yarın ne olacağını da 
kestiremeyiz. 

- Ben s ;ıze bir şey göy.l.iyeyiım 
mi? Cehenneme gıı:sem herhalde 
Dartmur'dan daha çok rahat ede
rim. On iki ay yat.tun. Siz bu ha
p ishanede on iJ<j ay yatmak ne 
demektir, belki bil:ırsini2. Günler 
W!ğil, saatler, dalukalar geçmek 

,~---....... 

NİÇiN 

Veni T okalon 
Pudra s.ı n ı 
KULLANIYORUM 

~ ·~~r 
ı ıı 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esba/Jını anlatıyor 
ıt Onun bir çok ca.ıtp •• 

yeni renklfri vsrdır. 

ıt O, bütun kullandıtım 

pudralardan daha tnce 
•• d>h• t.allltlr 

1't Ondaki hakıki çiç•klerln 
ntri.5 kokusun, oere4tiŞ 

ediyorum. 
,.. O. bütiın gün sabit kalır 

Çünkü terkıb,nd• b>şk• 
hlç bir pudrada bu1un
ma~·an K.rcm;ı kbplı.ğü 

vardır 

Jt Ye{tmurlu, rUtgA.rh na, 
vaya nıtmen Yeru To
k.alon Pudrası t.entmı 

d;ı.Jma teriJ tızc muha 
fo.zo eder. 

'+ Crnlnlrn ki htr ne t-a
hasına olursa olsun bun
dan d oha iyi bir pudra 
bulmak lmk~ru yoktur . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCAlllN DA GÖNi'E 3 KAŞI> ALINA BILİB. 

Gayrımenkul Satış ilanı 
f starı bul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Sa.ltıhad.d.ın İı!~ ölü Kt('.m.::ıl<•thn sağlığında 576/1333-9 Hı:m.p !lUffi:i'l"Ds.İYl"f! SQn

<i·;..f;:ı,llZd"<In a~ıd.r;.kkın 1400 J~raıya k.a-:tı Sülı·yıma~ l'v!o~la Hüısr.ev m'ahn.J-

l
lc6.ntfe Kıi..rıa~ J.~ sctle;ığın<la ('~ • 22, 2. 2 yrrrı 24, 26 nunm.rol. l ~:; iki 
e\'ı b<1.·DOı de:.~ 11»'00:<. l"'ltn~ı.şl.t rdir 

DosyQdd. nııPvt:ut \•(· kad.ast"'O')'a müti.tıc.o·t tapu kaydı suret.inde mt:z*-U r 
fga)·rl mesıkL"Jiln cSU!ae-)ıme.~ w:ho~ ayll'i sok~l.i.La ayni ıatpı 5'i2 ada 24 

pıtffi't..J nunı~u~ 244 m+"t.re mariiobbaJ m('SB.h'-'61 olan ahşap bahçeli ev cidu.ğu 
ve yain1" Km-.ııl,;ı.a'n MS<'"""'1 ."Jl1:Tiet OWdct nmnoo. (3000) ı...,.a ıook;ıb<· \ 

''ıı>:!I' iluııoı dl~ lpolıl>i< n!d - ve aŞt'>OO. llıi h&c'<t de m<>vcut olduğu> 
b t")'K'l.1 edUniştıl". 

•Bu ipoı-.>tt ve bcctz~er ~ ve ırM;ı>ıeı*J.tnıc bı*ttruına n).Uaa'r dıe

ği 1l:lL r. • 
lf..oraıt. ~J"l9.'1Xb. mf'vc-.ıt vıc tapu senedi nl'UcCJlocc ı...lud'l.ı ~ w sol ta.-

.rt:!l.{111 A::a.z ~. a~t.eı H ·nt tx:~ Q[ıphı.·ı:ıi Klt"a2Jt M.esctl ~ı "iit:· 
mahdu tll>!", 

~ esa..'i ola.tı mulvanırnin 1"3pCll'"u nuıcı:t;>.;no.• rne-.A:Cır gayn mıelllruliliı 
umUın rr.~h~ı 248 met.it! °'"~Jl o!up buın:UTl 14.8 cnet'I'e nıu:ıa.bıbaı kJBmı 
üzcr·n\! dış;-u: ...: l :nı <'n iç.lrrı kanıı;n boyaJ:ı ~'n ket«yle tJ..ırabeı· dlört ka.-t 

ahşap O;ıi f'l.• ycr.r .. ~'1:r.'1tır· . Ilıer 7ıel:iJııin .l1E.V1ltn k<:.hr.dQ 4 oda, 2 rr.ut:tak., z hela. 
~ıınCI ka'1.111do ti oda, 2 oolb , 2 bl•:a ~:i Motı::raıa fi odıa, 2 hela. Üçü:nıcü k.a

tt;r.rla 6 C<in. 2 hcl':i vi.rd~.~· lf.::ıler mcz+c:tr ı•v1c-!·1n her bi!"ind,. b rer taşl.ık se-
1k.z:~ odi3, \J\Tr so!CA, b.::r mu.tr.-\~ b;rt'I: at· !·;i.I', ~t.'r hela. ~ od.unl.üc.. Jru
ı yu.. €, t.':'tk t(f".lrotı \.·arc..1:·. 

1 
\t:.C:OS:nC:c lıo1"l"t.1n \"O."l!.ın<.'nıl!•siı:lrlıen dı,J~,~ ysrı!an. ttı·kip ii0t·rine 32'02 nu

n:ıfL<J]J ku.rıt.:'!l ... ın 4U lfl<'ı ın:uicDEıs:wn rruı:.ufu 40 ıncı n-:(_dJ,"ne göre ~"&.ıtı.:m.'lSJ. 

lic ~> cdl n yiJI,; !.<.,l;.ı y~-zıl. b3'hQ( .• • ~t ~ı:ıp ev•Jn t.rrcınn b·~ ·buçı\lık ay mud
~dt~~ aı;ık a.ı tL.r.lıtl~iY·ı ko1nr.u~ı~u..-, • 

ı SUı'...,. uor'° ka;'rl· gOııı.' yz.pıimaı'.(latiır. Arttımı.ı:tya gtt't11ıElk i:itiycn (388) 
J...ıra PlY :·' vc:'<<.•ı :._ı :\l !:ı L:a!1kGları. zc.. n b r nin k:mina.t ncı-':ktubu da 

3 2nci teşrin 1942 
18 00 J>roc'ram ve ll!Rmlff.et sut 

Ayarı. 

JS.03 Mil2ıi4<: Redyo Salıon o.tııe<;tr&. 
01. (Şc!: N•·cip A.ş.1<m). 

1815 Mü2'k: Fn;nl Hey'.,t, 
19.30 Meml elı.t t S' at Ay<m ve A

ja~ Haberler:. 
19,4.5 Miiliılt: Ş:ı,ı Solo'la.n - Sopra. 

no Rıs.b:a. Er~l'r. Pr&"'lO; W. 
Sctı.l<ıt,mg<: I'. 

2<!.l 5 Radyo Gn..,..,•!. 
20.H MUız>lk: F.Lın Mli"•'i:• (Pl.J 
21.00 Konv6tna (E,·•n Sa:.ta), 
2us Mu..ıt: Bc•'<kar s:. ::.h-ı (Pl.) 
21,30 KoonUŞrıa (Poco!ıa Kutusı.J 

21,45 Müz~: K
0

3S.:k Tüı'k ?viiiı.iti 
Prog.ran.ı. (Şc(• M• ud C<ıı.•l), 

22 30 Menılck.ct S:ı;.it Aya~ Aja.n.t 
Haberler! ve Borsc.lar, 

22 45/22.50 Yarınk~ Program vE Ka.

l>ln.11. 

İstanbul Dördüncü 
icra l\1emurluğundan: 

940/825 k"bLı. o~_ı..."l'i..l'" E.: ... r ~ot.tün \X---g r-: &..·.N.:.'·.)·' ıf':ittrı\~ı-i \""e vakıf :Cil.!·e& ve tavict/ 
f beck'~ı ı!-e t1 1 l!t.J~ 1USU!1 ı .t:cmy! "C"l <:t-it:ı 

Artı:-ırrna şortn::nı~ı('SI 2i/10/942 tarhin<kn f''ıb:ıı. "'n tc~'1c et-
n·,cık OGt.y~ .. 1.• ·e Sar:tl~'" liu:Ku:ı<. İf:l! n &·n'l..:in<le açık bulun.du:ııl.a.caktır. Ta
pu s-cil k~yıdı w.· ~4r '.üz_.:n.lu '..z.:.h .. t ta şaroı~1nedıe \.'C tak;p do5\Y ..;ır.ıchı vardı..ı·. 

IMı.tırn.aya g;r:nıış olar. . ..ır. b:ıı:l-la:ı tc~ik'.·C:- '<~' saU: ,.,,_. çf.ka.rılan gayri ~rJcut 
h~t~tı~:C.a h "l' ~<)ıl O.!§ ·.c:llm:"'i ""d v~ tl·l.:Jd:..ti o hın ur. Binnc:ı arttım·ııa !?3/12/9'42 

jtaı :ı ne tL.htd.ut e<lcn (Ç~rş:ırnb.:<J gik.ü· ~~cı~uıır..a ~~ Sı.ndı.~;.m zda saat 1-0 
dan 1.2 ye ka.a.ar yapı1<?-caıktu. M:l'\.·~t !hn.ll" yapıiınası .çın t( kLt t&~<.-oc:k be-

Evvelce Ankara Ycni§ehi 
r Necati Bey caddesinde 28 
ln,umarada mukim i!ccn hü: n 
adresi bulunamıyan Nazmiye 

cu l·•ı ieıl'ıhan a.'1t!'r- sı icr..p eden gHyri !lle:'lkul mükt. ·~·f.y('t!zy-,-c !i.indlk alacıa-

ıg;nı taırr..atı~n f;''<."":lltŞ o1ıl ~ı şart.t;r_ Aksi. takd :'d.1 ' &...ın aı1.tırantn taahhudü baki 
t~1... :.;. şa -ı...yle ll/11913 tar...hine mv,;:ı.<:.f (Pnzi'.?'1.t."Si) g'.!nü ay:.- rn~tıalde ve ay

r.·. sa:?.tL• 00ı:1 a-1it;ırn:ıa-1 ya.pıJacıc.kl!T. Bu ~r:-:~.rına.-is g-~ıyri m~u en ~~c al"t
t:l'ICl.'lln ~C.Uı.<lc t.-.•·:.ı.k:.1: :2t..ır. H<llk1a!"l tapu s>Clleı-'iylr sal:>.!.t olınııyan a t:ık-adar

J:ı,: vıt.' !rtifı:"k tdt&ı 90.lllp:cır:nin bu hak:!a.:·wı YC hıe:r.JS)ylf' talz V'C nı"6al"iJC dair 
·id'd.iJ.l.a•-ını j!l t:aı~~...ırt'n it:ıbaren 20 gün :ç:nc.e evrakı m!lcili~tı·lcr:yt<ı bera
b<'r d. ... b"'<l;r"IT<lfri ıazı:m<!ır. Bu sw.ırt'c hc:.k:ar:nı b-ild;rır.~rr.Aş ol"':ıL.:la. 
hrk,aı !3 ıı. 11'e'rLyfe · bit o~mı}"anlar s~tı~ b Cc~ı.n:n p:aylaşma~n.d~n hail;; ika 
h!"'"l. r. D :r.ı 1 ~:-ı,!a r.ıa!üm:ıt alnu.ı11{ iat.:y~J~~ "n 91(}/2.ı006 ckı ya nı.nnaraslyle Sa.nı

dığ!;l'Jz HukU:t tşlı•rl &-ı-v~in.-e mü.raca.at c-trn(·ler: lüzumu ilin olunur. 

* + 
DİK KAT 

ve Perihan'a: 

El':lNİYET SANDIGI: 
SÜTU"<U) ı SandııJ;,t>:ın :ı.Jın:ın gayri menkulü öpot<-k göstrrmek iı;t:;><>nl•rr muh~m.'1'1r.-

____ _, ~rı . r1 .. 'r. Ja>ymuş olduğu kıyrr.etn '70 40 mı trcavil2 etmcrrı.ek üzere ihale be-
( HALK 

llaztnci ma1ireye i?.a.f<'fcn İ~ 
tanbul maljye muhakcn!.'.?t nuit~Hr

lüğii ta·rafından Üsküdar svl.'1 hıı
kuk mahkemesinin 929·110 sayılı 

il5mına mü~tenidcn :l leJhin·z<!e 
39 lira 75 kuruşun ra;, ve frcroti 

vckal l't ve nıa'failarl a b'rl:He talı 

sW talcl>!le tanzim e<lil" p y11lını:ı
dak.i adresinize gö-tıd{'r:len icra er... 

mirk~i a<lrcslerin'zin meç!ııtl bu
lunması hasebile bilfıtcbHi: iade 

edihn!ş ve za!ı!~ao3 da yap!ırılı.ıt 

tahkika t net'ccsindc aıl.rCS:n:Z bu· 
lunaruamış olduğundan icra emil'o 

}erinin bir ay miiddctlc ve il:inC'n 

tebl;ği su;retilc tcbJ"ğ-;nc karar n
riln1iş oJ<iuğu:ndnn i.şhu n:..n n ta 

ırihi nC'Şrinden it.ilbarrn Jı.crcu:ı ö
denme i ' re3-a b-u nıiidJct z:'.ittı:ıda 

ait olduğu ı~:ı~1hkenıc::.-cn :.ını:ı 

geri hırakı1dıgıı.a d~.r L r harar 

gC'tirmeıı'z lazımdır . Ak · halde 
hakk. nızda cchri .'cra yapıla,.ağ ı 

\"C l·in-c bu nıJdc!ct z.:ır:.ınd~l nıa' 
beı·anında bulunmazsanız haı>sle 

taz~lk edileceğiniz hakikate mw

halii beyanda bulunduğunuz tak

dirde hapisle cezalandınlacağımz 
lüzumu icra eınirleri tebliği ma• 
kanuna kalın olmak iizere ilan c»-

Bir g.enç kız iş arıyor "idecıin Y"'""'"'"" kad.ı.r borç venr.ek suretıyl,. kolaylılc ı:Wterme.1<'.e<I r. (918) 

* 18 yaşında genç b"r k:zım. 

A:levi v~iyetinıin bczuk!uf:u do-
1:,yısrile lş arıyorum. İ'k okul 
zunuyum. Yazı.-n diiız.;ündür . 
Daktilo bilirim. 
Yazıhane, t~carettlıanc, hususi 

mücsı;ese ve buna miimasi\ yer
lerde kendime münasip iş arıyo-

rurn. 
Bana. iş verecek hayırsever iş 

s~hi:plerinin bu adrese müracaat
ları: Çarş~mbada Sultanselim 
cad. 43, MecLlJ1a. 
Gelen iş verme mektupları 

Bahtsı2: Bir iş verme mektu
tubıınua. vı:trebr. Acele a'.• f rma
nıız mercudu r. 

ZAYİ - YenilOOY NüftE Mlenıurlu
~ ..Jldıi».-n r.rljfui k.."\ğı.dlln.ı zayi 
e-ri®. ~ni çıkanrıcağ~ından rstd
sinin hikmü yd<tur. 

Y'o'<ıi.l<:öy Kıaplılıba.l<lk"I eokalit N. 26 
Y\lsuıtl<>ğlu l 326 değ> )!l}'u Y'\!Suf 

R<oa>\ BÜYÜKÇAPAN 

'bilmez. Ondan sonra beni yen; 
.bir lı.apishane d a>ha bekliyor. 
Braooon hapishanes .. . Oraya gi
rerneırı belkı bir daha çı.k.mıy.a -
cağım . Ben;m de kendime göre 
halledil.ecek işlerim yok değıl. Ben 
·bu şleri, hem de bana fcnalrk e
denlerin yardım ı ile halledecgi m. 
Onları hakıkati söylemeğe mec -
hur edeceğim. Ben nasıl ıztı r~p 

çektimse, sır~ı ge'diğı zaman, 
onlara da ayni rztıraJıı çektirece
ğim. 

Öteki ayağa kalktı: 
- Kes artık bu lakırdıları, de

di, bu k adar geveze! ğe liiaum 
yok. İster mısın, cı'\·arda ne kadar 
hapishane gardiyan varsa, hep . 
sı buraya gelsın?! Rikardo'ya kar
şı kının varsa. onu sakla! Şımch 
öyle uzun boylu konu~anın sı

rası değıl! 

Ötekı kendisini tutmak için . 
dışım ~ktı: 

- P,,Jti, dedi. ben de b~ımın 
üzerinde dolaşan fırtınanın ne -
leri yıkıp geçeceğini biliyorum. 

(D{lvomı Var) 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Bulınr ma.kinete-r., Di-z.r-1 ve benz:n motö.rlrrı t.2ım ratmda ~ ça•lıştın! .mak 
ü:ıJfrc biıoıi.nci s;nıt t.e'~.,;yc"CI Jcr:.1 itıtiy:aç v3rd1r. Ta.tip ol<.. Jarın bonscnri.s ve 
iyi hal k5.~~tk:-:-!y! 11 ~rl:kte J;n:t'.han edilomcJ.t ü~ Go!ouJt DenJz tabr:ıoo..~rı 
Gcne-1 ~lü"3.r.irlü~i.iıı1-0 mi.i raoaa t.laTı. ( ı 005) 

O. Denıirynlları ve Limanları İşletma U. İ~1resi İlanları 
Muh•"""'<"n brd•li (1540) Bin beş yüz k:ı.ıtt lira (2J) ylmıi b;r ımruş o~an 

muhte!;f eb'atta (5683) Be~ bin a tı ) se.men üç adet Uımb~ ve CcmCci F.::
ncri ş;şcsi ( 1-0 İ'kın~!ıreş~in 1942) salı günü seat (15,30) da Hay'Carp'J.şada Gar 
b:n~ı dahllmd~ ıromıcyon tarafından kapalı zarf usulitylf" rıat1 n ;:ıjınc:ık.1.ır. 

B u işe girmt'k. iE'iiycnlerin (115) yli2 on b<'Ş lira (52} elli ıkı kuru~luk. mu

v<ıftdtat teminat, kanunun tayln ettiği veıikalarla tek\ıf]rrin~ muh1ıevi zarflarını 

'1Q>ni '"'at (14,30) on dört otu:ıa kadar Kom'"Y'On Reisl>~in<' ırermelen ~mıdır 
Bu ~e A't ş:a.rtnaJn<•Jer komisyondan parasız o!eraAc dağıtrlmakt~clır. (8G6) 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden : 

GölC1ik Drn'z Fabr'J<alan ~in dôkiiımü~ lhtiy~ç görüldüğünden iolı:lciUc
rin ty;llk kağ!dı. ve boııserv>is'erlyJe bi!'l\k.'" imtihan edi!m<k Wıere Geı.cl 
Miidür;üge mıii~ı. ( t008J 

·Fener kulesi inşaatı 
Devlet Limanları işletme Umum Mü-

dürlüğünden: 
1 K~ş.I be<lc.I; dört b>ıı üç yilz dört m &€ksen oel<Oı ~ - Ferıô-
ked~ yapılacal< ldleir frner lrulıesı o;oaıt.ı a.çJi< ebil~ lwoulm,,..,ur. 
j llfuıvül<ko.t terrıı:natı üç )'>in Y'ttml >kı ]""" s<iuBı \Y<.'(lo k'U...,.nır. İ.balır.si 9/ 
ıt/942 tal"i>e>r.ıe nı.stbyan Pil..._~ günü saat 0n OOşa:le ca.ıa.ı.a rıhtımıııı:lbld 

IL'mum Mli.d>ıiri<llf< binııısında toplaıııacalt o!<ın Satıc Alma Korn;syoo.urı.cıa ya
.pı16czktrr 

Şartı>amıe '-"? l<?!'errüa>! M'l!Üll SÖJZÜ g'CQ('O ~'Olldıa göNJd>iJic-. (866) 

lstanbul Defterdarhğından : 
B>r iumıı O.'\fi:eı-00.ri.ı.k a.ntıarııı& '"' b>r k1"1r.ı da Çırkmıa.ı<çıl..-da cxza

frlıi hanı:nde mlf'\..<."l.lt 471 parQ3. mu.h.11rl;füJc:n.~ rorrdnlrcı. dol11p. rrra:cm. ooıba ve-

8:ı;.ı-e 9111/942 .Pazet·t,;a g"ml '""'' 15 cie M·l 1 E.'11>l.\.4>; Müdü.-itji.inde rnü.1.1'-
'fi('id<d korrıiızy<>n<ia lrop<ııı :ınrl u5'.11.yJıe sa.!ıl ""'-'<1l.r. . . 
/ ~!ulıamın.en bed~l (10701 Tuminatı (J~OJ Dı-ad1r. ~·kJ,;Jl:·ı"1'1 :!4.90 sa.yolı 
k.anur. hüıkıümıl.cr1 dni!-csi!"liÔf' h:ızırlarım:ş tı ·k!ı:f me/:etıı.ıpla:-1'1.1 lha~rı günü ~ 
Jı4 de kn-00.:- KomiGYOn ReıE.,J,ıijiTw'. tevdi cıtırrw1 °r: mıt«te.z:dı 

FnzlQ ozah:ı~ iç.o meJ!k(ır Mıid:url\lbı müraııllU. (870) 

lunur. 2-11·94.2 

FaUı Sulh 3 üncü Hu!<-111< 1:.,.-Vm-
bigndt'n: 9-;2/34. T. 

18/Z/94-2 tar:b.inr~ &.ı:-rıaty3 !\.lı he.-
ba C"·.C.Ccsı CO r. ır:::.:"' ::ı. ... c ll J"'-uo.n 

1 h..1 :-+ ..... hoancd(' \·mt erl~n \ .. e.ı·y .. t l{::ı
ro.k..:::şın ·~an t .. rıtlıın.i-cn Jt' o..:·fn .'.l.l-:ı
caık \'e b<>rc.;l!l.rı.nın JJ:r öy vı' rd.d<:ıy ı 

\"01"'.Qo-et cd'l.'n.!.l ı :n th; ny iç:ndc • ::ıi:ar 
c;;;,t:arı 1 ~' tn::...-fı:t.ır tı·!'l~C~.:!ı.n lI~ 

~eye d'l'1.'-l"t'cial e~: lll~ o-Ju-
uu». (224) 

Üsküdar Sulh Hu
kuk l\lfahkemesind ~n: 

942/156 

.Hal)'rl1arrPQŞl l\1'\lm~lnC Ha. t:::h:'.'.11.~.ı,. 
ôe 5/l/9>i2 t>a.rihdı•>cn 31/7/942 l;Jiri
h me kadı.V" nH . .tı.tclı! taı~ll~rdıe Vt;fat 
t>doen kıetıınln bu tın~ b:!a.r h :S"'.aha
necil·r. a 1 ıtıırrııamı..ş ol!;.ın nl'lllıa.11ta tJ-ırı. 

13/11/942 cuma gü·ıu sıı.at 10 c~ m...oz.
kıl :- tro.stah(lnede açık a: ttınm:ı ~lır s:ı.
tı:aret< pıa.'!""9.ıy'a. f.'ı>vrr:eJ('ğır.dıen taıl"p 
oiaıı'.ar.:ı satış gı..lnü n;ıah.ıl!inde b,a .. 

2.ır b~tnınaları. 
2 İ;ıbu O!u-~.e'"'Clf'n a.J.ac-n"k \'C bo!'9 

ide; ?. nda oot ;anların b:.r ny \~ ve
ıt<ı<::ıı•l i-a~u..;;.14:da b .. ılun'n.!arıın tıç ay 
i<;-inıdıe \"f33ık V<.' sen t-dı:ı.ı ~ ıuciy~~ 

lı·ı·~yle bfrl~tı• rr.rbk.rır: ·ın ıc m lro
ca::.t.l· ··ı ,.e aksı t.Jk.. rde or..ıt:ş p :,;ı:"'c.

rının H11zineye tıt~S.:tm eıci!:lcce-ği iliı.:ı. 

o~un\11·, (229) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
Kaciık.öy Süreyya. s ~t ·11 .. ..,1:-,ja 
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