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4 Sovyet Ordusu Bir.den 
os of üzerine Vüriiyor 

İTALYANIN 
VAZiYETi 

1 

Varlık Vergisi için 
Hiç Bir Şekilde itiraz 

Kabul Edilmiyor 
Harbe girmek kolay, fakat harp
ten çıkmak gUçtU.r. ttalyan mil
leti harbe girdiğine pişman ohnuş 
olabilir. HattA İtalyanlar artık 
harpten yorulmuş bulunabilirler. 
Fakat İtalyıı bugQn tek başma 
mukoıldenıtına hlldm bir vaziyet
te değildir. Hususiyle bu harpte 
büyük fcdakArlıklara katl~tı.r. 
İkide bir tekrar edilen Megaloide 
rılıırından vl1%geçmeyi g~ze alabi
lir. Fakat bu kadar fedakArlığa 

katlandıktan sonra. kolay kolay 
düşmanına teslhn olacağın! zan
netmek yonlışt:ır. 

Kotelnikovove MillerovoŞehirlerinin 
Tamamile Sarıldığı Bildiriliyor 

.Sadece Mükerrer Tahakkuk Eden Vergiler Hakkındal<i 
~üracaatlar Tetkikten Geçirilmektedir • Şehrimizde 
Günlük TahsilCit Yekunu 5 Milyon Lirayı Aşmış Bulunuyor 

Stalingratm Cenup Batısmdaki 
Rumen Kıtalarmın Müşkül Bir 

K "d da Kafa AJ Varlıfk sahipleri kendilerine . , _ 
Orl Or n man • tar~eailen vergileri ödemeğe dün I , 

Jl. Zekeriya SERTEL 

Duruma Düştüg ... Ü Anlacıldı d devam etmişlerdir. Günün SO-
:s' na ermek üzere olması basebile 

para yatıranlar çoğalmıştır. Bu 
arada evvelki gün ödenen miktar 
5,111,984 liradır. 

Yılbaşı tatili münase'.letile 
normal şekilde vergi ödeme 
;nüddeti perşembe günü sa"'lt btr
de sona erecektir. Ondan '-·'nra 
"·ergiler ilk hafta içinde yıizde 
bir, ikinci nafta içinde yüzde iki 
zamla ödenecektir. Bu harpte talihi ters ~iyen 

devletlerden biri de ltaL 
yadır. İtalya Afrikadaki impara
torluğunu kaybetmiştir. Uzuıı 
emeklerle hazırlı:uı.an ltalyan or
dusu, !ngilizlere 300 binden faz
la esir vererek yok olmuştur. 
Akdenizde İtalyan donanması 
büyük !kayıplara uğramıştır. Son 
Zamanlarda İtalyan şehirlerine 
yapılan hava hücumları da bü.. 
yük tahrı'bııta sebebiyet vermek
tedir. İngiliz gazetelerinin SOll 

Torino bombardımanına ait ola.. 
rak neşrettikleri fotogra.flarda 
büyük Fiat fabrikası da dahil 
olduğu halde 70 sanayi mü~ 
Besinin yakıldığı görülmektedir. 

Defterdarlığa her gün yüzl?rce 
kişi müracaat ederek v~r~ıler 
halkkında yeni bir karar olup ol. 
madığını ı::ormaktadır. Bu husus- Bir maliye şubesinde varlık vergisini ödeyen miikelJefler 

~:z;!~r~~~e ~~k~:;a::tm~:;n!~; \ G d G 11 ş • 1 
~:~:~~~ :::-!!tn ~~·:;:::~:dn~:f: • e a u e 1 m a 
~~~e :::ı~:~;~;rğ~üb::::!ıv:~:r:~ Afrı·kaya G'dı·yor 
makamları fuzuli ışgal ettikleri (Ö- i 

Şark cephesinde Sovyetler tarafından igtinnm edilen toplar 

Ayni zamanda tersanelerin dört. --, Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet 

.~:ı b~s!a~j]=~~~ uı~ı1~19ı1ttlil:lfö9 1~:e~z1;o!e~~~!'es~!d~~:~:t 
de tayyare motörleri, lokomotif, kıt'alarınm taarruzlarını geniş-

rülmektedir. M.iikerrer tahakkuklsr 
JfJZr. Devamı Sa. 2, Su. 4 

---o----

Yeni Tren 
Hatları 

Fransız Somali si Müttsfikf ere il'. ; 1ıak Etti 
De Gaulle. Milli Komite Reisi Kalacak, 
Giraud ise Başkumandanlıaa Getirilecekmisl 

Londra, 29 (A.A.) - General 
de Gaulle, dün gece raayoda 
Fransaya hitaben bir nutuk <;oy
lemiştir. General nutkunda. 1' ran ~ makineleri ,tank, otomobil Yolga - Don Çevres·ınde lettiğini, Çet.a.o şenrı ile diger i Veka?e·~. Bunlardan 

~ saire yapılmakta idi. Milano- meskfuı mahallin zaptedlldiğini 
da çıkan yangmlan görenler, bildirmektedir. Stalingradın ce- Bir Kısmınm Etütlerini sız milli komitesinin nasıl kuruL 
bunları Neron umanmdaiki yan- Almanlar Müdafaa nup batısında da Sovyet kuvvet- Tamamladı duğunu anlatmış ve denııştir ki: 
gınlara benzetmektedirler. leri 20-25 kilometre kadar iler- "Fransanın umumi menfaat-

1talyadan 90il zamanda şehrL M h b 1 • y e !emişler ve birçok meskun ma- Ankara, 29 (TAN) - Nafıa ve- terini temsil ıçin kurulan bu ko-
tnize gelenlerin verdikleri ma- u a re e e rı e rıyo r halleri almışlardır. kaleti, Ayurdu demir ağlarla ore.. mite yavaş yavaş imparatorluğun 
lfu:nata göre ltalyada dahili ~ Soıvyet haberler bürosunun ~~ planları tahakkuk ettırmek büyük bir k.smını bir araya top-
~yet de pek fenadır. Evler, Q"' hu,'5usi tebliği, Stalingrac!·n c:cmu- ıçın_ çalışmalarına devam etmek- layabilmiş önemli askeri kuvvet. 

teller ve mağazalar kömül.'Sii7- Yeni Rus Hücumlarrnm Püskürtüldüg"' Ü, bun~~ taa~ruzların Kotelhko~ Dte~ır. AdBapaı zan -l Hend<'k - leri ayak ~stüne tutmuş topr:ik-
dür. Kalorüer ve sobalar buse- vo ıstıkametınde yapıldılpııı ve uzce - o u - smetpa;;a YO- la d b" w · t . tt·a· 'b' 
ne yakılamamıştır. Halka verilen Günlerdenberİ Çevrilmiş Olan Bir Rus Soıvyet kuvvetlerinin bu ke- lunun 263 kilometrelik, Adapa- :;

12 
a ırt gıkil~m~n _e _ı,,ı gı .1 

gıda da pek azdır. Şimali İtalya.. ıtJir Devamı Sa. 2 Su. ;; zan - Arifiye - Mudurnu - m avemet eş erınm ıdaresı.. 
da adam başına günde 150 gram Grupunun imha Edildiği Bildiriliyor ' Bolu - Gerede - Ismetpaşa yo- ni de başarabilmiştir. Milli ko-
Eık:mek, haftada 90 gram et, ve -::;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:=:;;;;;;;;;,;;-;;;-;.-;;='1 Berlin, 29 (A.A.) _ Alman ı• f lunun 253 kilometrelik etütleri mite bundan başka birçok ya.. 
ayda bir yumurta verilmektedir. r )ıordulan başkumandanlığınm teb- ır Ka ileye sona ermi~ir. Bu hat 34 mı!yon hancı devletlerin Fransanın bü-
l:Ialk arasında umumi bir hoş- Ha r·ı c ·ıye l Hği: :ere~ bölge,5inde. düşmanın liraya çıkacaktır. Hattın Ajapa- yüklük ,istiklal ve tamamiyetineBir nutuk söyliyerek Giraud'yı 
tı.utsuzluk ve yorgwıluk mü.şaha.. mevzu hucumlan akını kalmış- Taarruz zarından ayrılarak diğer bir hat.. ~ Devamı Sa. 2. Su. 3 hararetle öven Gnl. de Gaulle 
de edildiği söylenmeiktedir. • • • txr. Alınan ve Romen kıta'Jarı -~ la Mudurnu - Nallıhan üzerin- - ____ ..;..._ ________________ _ 

Halbuki müttefikler ltalyaya Vekılının k~rşx._hüc~ma geçerek düşma~ı Almanlar 15 Ticaret den Ankaraya bağlanması pro.. 
!lsıl şimden sonra ateş ve kan puskutrmuşler ve bu arada hır jesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu 1 G u·. n 1 er Geçerken 1 
getireceklerini vadediyorlat". Şi-

1
. h t çok tank imha etmişlerdir. Gemisi Batırdı suretle hem bugünkü hattın yü- • _ 

ınalt Afrika ve Libya harbi bit.. za a 1 Volga ile Don arasında ve bü.- Bertin, 29 (A.A.) - Hususi künün azaltılması hem de din-] 
~ilden :mn.ra, ltalyan sahillerine yük Don kavsinde yeni düşman tebliğ: İngiltereden hareketle distan yolunun kısaltılması müın j S T A N B U L U N A R M A 5 1 
pek yakın mesafede birleşmiş hücumları şiddetli" müdafaa ınu- cenuba doğl'u giden bir kafile iki kün olacaktır. 
:ıulunan müttefik hava kuvvet- Menemencioğlu Parti harebeleri esnasında akamete gündenberi denizaltılarım1z ta- tliJ'" Devamı Sa. 2, Su. 3 
!erinin geceli gündüzlü İtalyan • uğratılmxştı.r. Günlerdenberi çev- fından takip edilınekteydı. De-
ıehirlEµ"ini yakıp yıkacağını söy. GrLJpU lçtımamda rilın:iş bulunan bir düşman gru- nizaltılanmız dün gece bu kafi-
:Uyorlar. Gelccc!k aylar içinde 1 B B 1 d pu imha edilmiştir. leye karşı müteaddit hücumlara 
ttaıyanm daha büyük faclıılarla eyanatta U un U 24 llkkanundanberi hava Jmv- geçmiştir. Topyekun 85.000 to. 
tarşılaşacağına şüphe yoktur. Ankara, 29 (A.A.) _ c. H. P. vetlerinin de işti.Tak ettiği mu- n_ilato tutarmda 15 gemi ve ay-

Bununla beraber ltalyanın Meclis Grupu umu.mı heyeti bu harebelerde 65 tank, 30 top, ağır nca kafileye refakat eden geml
mhverden aynlarak mtinf~rit gün (2g il.kkanun) saat 15,15 te ve hafif birçok piyade silahları lerden bir destroyer ile bir kor
nıllı yapmak istiyeceğini, veya reis ·vekili Seyhan mebusu Hilmi ve diğer harp malezmesi tahrip vet batırılmıştır. Başka 3 gemiye 
hüttefiklere boyun eğeceğini Uran'ın reisliğinde toplandı: edilmiş veya ele geçirilmiş çok de torpil isabetleri kaydedilmiş. 
:annetmek biraz fazla nikbinlik ttlfj" Devamı Sa. 2, Sü. '1 tir. 
,ıur. Hp.rbe girmek kolay, fa- Celse açıldıktan ve geçen top-

iaşe Darhğı 
Yüzünden 

Bir Milyon P arislinin 
Şehirden Çıkarılacağı 

Haber Veriliyor tat harpten çıkmnk güçtür. !tal- lanbnın zabıt hulisası okunduk- ş 1 k ş ' 
ran milleti harbe girdiğine piş- tan sonra söz alaralk kürsüye ge- aş 1 a c a ey 
ınan olınLIŞ olabilir. Hatta ltal- len Hariciye Vekili Numan Me- _ • Fransada Almanlara 
ranlar artık harpten yanılmuş nemencioğlu, son haf tal~r zar-
)ulunabilirler. Fakat ltalya bu- fmda cereyan eden uzalt yakın Elb• f B 1 d• R • • H lk Karşı Mukavemet Arttı 
~:in tek başına mukadderatına dünya siy~ hadiseleri üzerinde 15 an e e ıye el51ı a a Londra, 29 (A.A.) - FransIZ 

~tıkinı bir vaziyette değildir. Htı- gr_up umumi h~yet~ tenvir et.. A H rf I • l I y I hududundan gelen SOn haberlere 
:esile bu harpte büyük fedakh- mış ve bazı hatıp~erın sorgulan- rap a erı e azı mış göre, iaşe müşkülatı, bir milyon 
aklara katlanmıştır.İkide bir tek na cevap vermiştir. Parislinin şehirden çıkarılması 
'ar edilen megaloidealarmdan Ruznamede müzakere edilecek Ekmek Vesikaları Veriyor DI zaruri kılmaktadır. Analarla 
razgeçmcyi göze alabilir. Fakat başka madde olmadığından saat çocukkların Britanya ve Norman 
nı kadar fedakarlığa katlandtr 16130 da celseye nihayet veril. tan M:-:!b:!:1:z!~ :ı::a p;·,. _,...,,.,. ~ .........- .. dia'ya gönderileceleri söylen.. 

ttfr Devamı Sa.%, Su.!_~--_ _ _ _ _ _ _ . _ ile verildiğini yandaki sütunda ~~ , • ı • mektedir. 
t ._._..........,.,..__..RUF•~=~• amaxu a -Z> resmini neşrettiğimiz vesikadan - . rv,,..> ..._-1..J..,~ Yeni tevkifler yapıldı 

r 1 ·ıt A .k 1 tlb 1 '"'\ anlıyoruz. Ekmeğin karne ile . -.~ 1 ~ -v ~; • , Nevyork, 29 (A.A.) - United 
1 ftCJI ere ve merı a n a arı ..) tahdit edildiği her yerde karne- •i""'J'Çl.--J.r • -~· v-,.;.:·4 •Press: Fran.sada Almanlara karşıı 
'- ~~s .... · . .> -d) r' t. . . muk t gı•tttk dalı 'dd t 

1 
• 1 • ler muntazam bölümlü kartlar ~"".'...::> '" 1 ;...:.s;.. .. vv 1 aveme çe aşı e -nntlferede ace Nezaretı halindedir. Elbistan'da ise gün.. .,..,, ~ \---.....> ~-- lenmektediT. Alınan idaresi aL 

~ 3' lüık istihkakm belediye re~ ta- , ··. • 1'o .> tında bulunan Teuluse, Nice ve 

Nasıl ÇallCIYOf? tafından resmi mffil:ür .bas~rak .,.,. ~ Touloııı radyoları Paris çevresin· 
:S '-'tl imzalanarak verilmiş vesika.. . t de 150 kişinin Almanlar tan.tnı.. 

lar ukab ~ •":( , dan tevkif edildiğini bildiriyor. 
YAZAN : M. ZEKERİYA SERTE{; m ili alınabildiği anlaşı· ,,,.,'*?:' ' 250 kilo infilfilt maddesile 6500 

lıyor. 
Jngiliz iaşe tıazınnrn başmultarririmize verdiği dikkate 
değer izahatı bugün üçüncü sahifemizde okuyacaksınız. 

~ .............. ~ 
• 

! · b kad lan !lflı Arap hiırllerl i1e :razılmıı olan vesi- yangrn kundağı, 150 kilo kimyevi 
şın , ın:1ya ar 0 s a.. kanın fotoğraf! (bu vesikada ailesi madde ve 95 bomba musadere o.. 

sına hır diyecek yok. Fakat asıl etrad! ile birlikte bir vatandaşın 1350 1 ne.+..... Muh-1:.. d 
araIIl ekmek istihkakı bulunduğu unm'"':ıl........ uu.ı. propagan a 

~ Devamı Sa. Z. Su. 6 razılıdı.rJ. &tfC. D_ç!aılı! S~ 2, Su. ~ 

RE F t K 
HA l 1 D 
KARAY 

Danimarkadan beş yüz bin lira bedelle bir 
bahk fabrikas? satın alacağımız hakkın.. 

· dnki haber, bu fabrikayı kendi sermayemle ku
rup kendi hesabıma ışletecekmişim kadar beni 
sevindirdi. (Tabiidir ki talaş veya paçavrayı sı.. 
nal tahlillerle uydurma balığa çevirmiyeceği, 

balık imal etmiyeceği için ona "balık fabrikası" yerine "balıkçı· 
lık fabrikası" dernekliğimiz daha doğrudur) fabrika balık unu, 
konservesi. yağı yapacşk, tut1kal çıkaracak ve bunlara lazım olan 
ter.e-keleri hazulryacakmış. Mükemmel! Fakat harbin en civcivli 
yılında, herkes canım dişine takıp savaş uğurunda son takatini 
tüketirken sanmam ki Avruparun kara ve deniz yolları Dani.. 
kadaki koca fabrikayı lstanbula götürecek kadar boş ve ticaret 
nakliyatına uygun bulunsun ... Fazla hulyaya kapılntıyalım: Dört 
buçuk otobüsür. Mısırdan getirilmesi bile mühim bir mesele ol
duğuna göre balıkçılık fabrikasını ancak harp sonunda kurabiliriz. 

Zaten bu işde çok geciktiğimiz şüphe götürmez bir haki.kat.. 
tir. Bar: ı ve rahatlık yıllannda Boğaziçi suları üzerinde mehtap 
sefaları yapar, çengili çağanaklı festivallerle Ağustosböceği ha• 
c-""i~~c- '•'&t"!ılf, sular altında akıp giden tükenmez altın dizile. 
rlnı düşünmemek, yahut düşünenler oldu ise de işi bir türlü 
gerçekleştiremedik, büyük bir servet ve frrsat kaybedildi. Is
tanbulda suların üzeri kadar içini de göz önünde tutmak gerekti; 
zinı biliriz ki 4 milyon tonilatoluk tica.ret filosu ile Ingiltere, 
Amerika ve Japonyadan sonra birinci gelen Norveç'in başlıca ih. 
racatI,servet ve refah kaynağı balıktır. Balık sanayiile bir şehir 
değil. bir devlet bile idare edebileceğine bundan daha canlı bir 
misal gösterilemez. Demek ki kendini zar zor ayakta tutmak 
için her kapıdan irad arayan tını belediyemiz şayet bir balrk.. 
çilik Türk şirketinin elinde bulunsa, daha iyisi bu belediye öyle 
bir şirket kurup da Boğaziçi ve Marmara balıkcılığını inhisan 
altında işletseydi bugün İstanbul dünyanın en bakımlı, temiz 
seçme merkezlerinden biri olabilirdi. Istanbulun balığı Istanbulu 
fild!şinden, sedef ve kehiibadan dökülmüş bir masal şehrine 
benzetecekti... Eğer daha güç olan şeker sanayüne verdiğimiz 
önemin bir mislini balıkçılığa verebilseydik! Istanbul balığı ya .. 
rm, yukanda bahsi geçen fabrikalar kurulunca dünya piyasala• 
nrıda tütünlc.>rimiz, üzüm ve incirimiz, fındığımız gibi daima 
alıcı bulan §Öhretli bir ihracat malımız olacaktır. A vnıpa şehir
lerindeki gibı İstaııbula da bir arma yapmak lizım gelirse bu. 
narin 'U,'5kw:nnılarla çevrili bir kürsü üzerine azametle kunılınuş, 
yanında palamut balığmdan ild siJAhşör, bize gülümseyen irl bir 
torik olmahdırJ 



1 •i ~ J 1 Piyasada 
~~=~==:.!....~K~I~~-~. Faaliyet Arttı 

- Feyza. tliyorcln, her IC)' bi .. u. 
n artık hl.den de kaçar oldım! E•iıı 

de bulwıdı&iıuı halda )'liziinü be 
n hemen h ç goremiyoruz .• 

Feyzl herlı:eıten duydufu bu nevi 
temlere &U cevapla kar11l'lk vermek. 

eyct;: 
- Ne yapa111J11 Kabahat bende de_ 

ıl, baharın ıllzelliiinde.. Her eeııe 

a mevsim bu dere<:e fi1111nkir olrnı. 
~or. Bırakın da 111 muvakkat cennet.. 
en bır kaç zaman kim ala7DDL 

Onan varhtmı '/uplıyan bilyilk sa.. 
deti Cuneyt temıil ettifi halde, keıı. 

sınl memnuni7ete ve ıevince boğan 
' ne Cuneyd ıı amil olcluta. baıb te 
epler de vardı Jrı. banlann başında 

' Gorilcü belası'' ndan kurtulmaaı ıe. 

liyordıı. 

Hakbten bu dert Feyzin yılcf;ran, 
h ttl öldilren bir mesele idi. Dah;ı 

ocuklutmıda. 7etipniı akraba ve ah· 
bap tnzlamıut ~rilcü7e çıkmasından 
kendisi muuzep olur, onlann heıa 
bına ıilnlerce hem ilziilllr hem öf. 

elenirdi. Xendt kendine: "G6rilcl ne 
demek? derdi. Bu bdmlar, seaç ku_ 
!arın :fuetinefıble OJ!ll7U. blr tabın 
denalzlerden balka lıir ICY delil 1 QB.. 
" oplluuu anumıa ·~ bir m 
namak için bpc bpı ıezerler, her 
bırlııde bir mlktu ot11nr bir )'Uldan 
kuı kritik eder, bir 7Udan Briııilr. 
er .. Netice de ekseriJ& sıfırdır- Çin 
kil çop hllmllniJet tabibi deiilcllrl" 

Feyzi, bıı m.aııtılmdakl iubctı. 
Yetişip bu ldctla 07UJlc&lı o1maia 
namzet bir çala ıelc!ikten •onra daha 
171 anladı. 

Sık sık ıelen ıörlctder onda •11-
C'ckli bir aublyet bahraııı a)'&ndır • 
makta idiler. Buan Jl)'an ed110r, hiç 
bırine çıkmamak için ~yatıyordu. 

BiiyUklerinla isran ve uıdhatleri kar 
ııınnda htrmıdını tirtir titriyerek: 

Yazan: Kerime Nadir l S 
bara aıaıı bu sör11cu •Umresini beıı1m u ene Zeytinyağı 
Jaavul&m alau]'or .... ı&m... H.ıc Rekoltesi 30 Bin Ton 
cıkıp sitlikten eonra, beieomed.ikleıi.. İhracat plyuaamda ta~ an-
a: imi eden uzun sük\ltlart insanı çi maktadır. ingiltereye sevkiyat başla
ledeo çıkarır ... Baknlmı oiullan ne. mlştır. A~,n deri piynsasınclan 1n
nin nesidir:'.. Kız tarafından beleni glltere !çin kilosu 220 kun.ııibn ke
Jecek midir?. Bu cihet de daima on. çi derisi ve 160 - 170 kuruı anı
ların jııtefinden sonra ele alınacak bir 1 smda koyun derilen satılmıştır. 
lı:eyfiyet olda!una göre, doinıdan Tütün ihracatı diı artmışUr. Mısır 
dofnıya gururu •e izzeti nefsi ile ve Almanya7a tiltün gönde~it.ir. 
OJD&nan 1uzcl.tr... Ben kimııenin -t ithalAt plyaaalarmda durgunluk var
lc:neesi ve maıkaraııı olemanıl. dır. Son ıilnle:rde yeni hareketler 

Feyzanm aizmdan hiç bir zaman 
fena söz çılanadılı için, lnlllandtlt 
bu aiır llua, onun 1"a nıetelede ne 
ölçtiıiJz bir iiblran ve ne IOftııuz bir 
isyanı oldafunu antatmalta yeterdt 

Kendisiı:ıl teıklne ve kandırmaia 
~lışan aiı. laalkt arasında yalnuı Ca. 
•!dan hanım filrl'ini tasvip etınekto 

idi. Bii7iik1erin nuibat yollu $Özleri 
n. i keserek: 

olmamıştır. 

Zeutinuağı rekoltesi 
Bu senenin zeytfn7al rekoltesi o

tuz bin ton olarak tesbl~ edilmiştir_ 
Bu tnlkdarin 71lzde ::rirml yedi buçu
~unu hük\ımet alacaktır. Yağlar için 
bir talimatname hazırlanmış ve uç 
sınıfa ayrılmffttr. Birici nevi yemek
lik, lldnc1ai fabrikalarla yapdon bir 
anlaşmaya göre fllilre edilecek ye
meklik ve Qçilndl nevi de sabunluk 
olarak istimal edilecek yağlardlr. 

- Peysl elbetltr haklı! Derdi. Ne. 
dir o öyle satılık inek ıibi ikide birde ' 
IQmln banan Bniine cıtmuık!.. Ben. 
nllalıl de cıktnam bilWai de çıkmamr. 

/~ Bicili 
Ticaret odast ihracatçıbnn ne ,ıi

bi maddeler ve haııgl ınemleketlere 
ilıracat yaptıklarmı gösteren bir 11 
ıl.cill hazırlamtttlr. Fabrikalar h•k
ldnda da bir is akili hulrlanm.ııhr. 
Her iki sicil iktısadl hareketler hak• 
kında istenilen malumatı havidr, 

Annesi: 

- "ta Mili naat kocan Terecefis1 
D11e tonınca, omaslannı silkerek: 
- Ben kendim balacalım •• levlıip 

evtenec:efim .. Di7e cenp "iwtrdL 
lıte, uzun yıllar .ıe.am e4ea be set 

li pandomina Penl71 mlMn harap 
edip bitinn!ıti. Bm... 10n QJar ı. 
cinde 15yle üıtil.te nstıwaıı vablar 
olmuştu ki, ı:avatıınm c{1e4en cıhıa 
11ııa. ramak kalmıttt. Bir ,.andan Cfl 
ne7de alt mllphem bir lmhJe yapr 
lııea, d!ier taraftan. 1ceac119int bir eı'ki 
taman kın bctar af; cahı1; lcl.ı ve 
ınuti addederek, bentiffni hiçe sayacak 
bir hllcmn1a !itine cuftanan ll\tyükle 
rin tazrJdnden b~lıYOr ve blr "ıenc; 
k1%,. ı hlll kendi zaviyelerinde cöriip 
•an•aııe,, tlblr edilen lMadalıca aauı. 
tere 1apan mahitin kiıtah lnsanfan 
arasmda çaresiz, boynu bülriilıı: ve 
mUtcvekkı1 dolaştJrordıı. 

- Devamı nr -

Yeni Tren Hatları 
~ Baı tarafı 1 incide 

Bundan ba~llta Somurcuk -
Ilgaz - Tosya - Osmancık: -
Merzifon - Amasya arasında 

kurulacak 265 kilometrelik de
miryolunun da etütlerine de baş.. 
lanmıştır. 

Irmak - Zonguldak hattTnm So
mun:uk .fst.u7onundan antlarak Dlv. 
dk çaymı takiben Oısmancıta kadar 
olan klsmınm ihalesi yaptlmıtr. Bu 
bat ;yaplldtğı takdirde, Boğaz.köyden 
me\o-cut hatta bağlanmak suretiyle 
İstanbul - Erzurum arası f30 kilo
metre kısalacaktır. Aynca Nafia Yc
kAletı Clvr.tkll - Sungurlu - Ala
ca - Kayabarı arasında bir hat Jn
~ası tasavvunmdadtr. Bu hat ynpıldı
lt takdirde Ankara. Emırwn, Sivas, 

VARLIK VERGiSi IC.iN 
Hiç Bir Şekilde itiraz 

Kabul Edilmiyor 
l:'iif8 Baş tarafı 1 tnctde menfaatleri icabı oldutunu bu twıtına

m~na olmak ıızere itiraz mahiye- sebetle bir kere daha hatırlattıiz. 
lind.e buhınarı mOrecaatıar kati~ 
kabul edilm1"ecetındt!n bu müŞelle!
lerin hiç bir suretle vili::ret ve di• 
ğer makamlara baş vurmamaları ıu
;nunu bildirilmiştir.,, 

Öf renc:Hllnıze g6re, buı ~rlerde 
vergi mikdıı.rtnı azaltabileceklerini 
id<idla ederek twıU bunu dolandır
mıya çalışan kirııseler Ulreml~tır. Bu 
arada Muzatfer adtnda biri kendine 
memur süsü vererek bir fabrikaf&'e 
müracaat etınş \"e 2500 lira mukabi
linde bu fabrikat6riln vergisini ten
zil ettireceği. vaadinde bulumn111tur. 
Alman terUbat neticesinde llılwıatter 
2500 lirayı alırken SUÇ QstQ yııtca-

U rlada tetligat 
Urla (TAN) - Burada 21 :mükel

lefe 29.500 Ura varltk v~rıfsi tahak
kuk ettirilmiştir. Bütün mtlkelletler 
verıt borçlarınt tamamen ödemişler
dir, 

/ apartada rJergi 'flliitan 
İsparta, 29 (A.A.) - VllAyeUmlze 

ait varDk verslsl ıtateıerı udmışttr. 
Bu listelere gGre, bCttırı vlll,.et l~r
sinde bu Vft'llJe tabi tutulan mQkel
letJer çin tarhedilen vergi mikdarı 
291.255 liradır. 

lantntştır. Antep, 29 (A.A.) - Şehrimizde 
Vatandaılaruı. v•,U.ini .Dormal, ftrlık versisl listeleri aılmşttr. U

mtıddet içinde ödemelerfnJn tendi mumt yekön '192540 liradır. 

TaksDerin Benzinleri 
Yakında Arttrılacak 

Taksi otomoblllerinln sete!'ilen ta· 
mamen kaldtnlmuı dOşQn11140IQ ve 
ancak on .ıtJOk bir bem:bı tem4n e
dilc:Hği ieln bu ~ on glln Jaıdtt 
daha çallfbnlmaınna mO.ade edJJdl .. 
il yazdmıftt. 

Tahldkatimza 16re, takai1erln .... 
ferden menedibnesl katlnen mevsuu 
bahis defild.lr. BllAJda, bir haftactan
beri taksilere verilmekte olan yarım 
benzin ı.stlhkaJanın 8 - 10 gQn 909-
ra taın olarak verilmesi için tedblr
ler alliunald•dır. Fevkaltde bir mani 
zuhur etmeditt takdirde, bt1ton tak
ıdlere tklnclkAnanun t1k haftuından 
110nt'n tam 1st\bkak bensin verilecek .. 
tir. 

AL TIN FIYATI 
Altm fiyattan Je!Jlclen 7i1bebnek

tedlr. Anadoludan selen but tacirler 
p!yasamızda.n altın toplamdtadır
lar. Bir tacirin 70Jı elll bin lJralık 
altın aatm aldılt •nl&f•lmıştır. All
kall makamlar !o hum.ta lncelemela 
re başlaftUl}N'dır, RWçe albnın gramt 
452 kuruştur. 

Merhum A. lhsan'ın 
Cenazesi Gömüldü 
TDrk 8aetn Blrlllll lıstanbut Mınta• 

kMI Rolallllnclen: 
Blıllal deBinin ~en Ah

met blaan Tok&6z{ln aramızdan ebedi 
o1ank ~ıtuıı Gtrmmekle mllte
..aıtıs. 

Mefhum:. ceııueabdn pek andlll ve 
fail nefeehıl 1ı:aea&fnda verdltl De
linnende:re mezarJ.ıtına a&rıillmetlni 
vul7et etmıı ve eenue tererıfnln bu 
can (dQn) yapllmumı allelll bu .. -
bah (dtın aba!a) kararla,tınntı old.u
IOnden bOtfhı t.,ebbQIJerfmfze ral
Bıen eon -nzlfemlat ancak 1artn (bu 
ıQn) ıaat 11,15 trenile ve TQtiln çltt
llll Yolb'le kabrlni z.11arete ıtdecek 
beyete f,ııtak etmek suretl1le ;1tpa• 
catız. 

Gidenler saat lT,17 t:renne ıene 
TOtfhı çlftlfjinden ~k trenle 
dön~llecekletd.lr. 

'O'stadm hatırumı tam ~tn fırti
,.enlerln bu sl,.aret heyetine fltlhak 
edebileceklerini ~ 

Vapur Ucretlerl 

Maaş, BuCJün 
Yeriliyor 
Daireler 
·Kadar 

Pazartesiye 
Kapahdır 

Memur nıaqlarmm verilmesine bu 
sabahtan itibaren bqlanacaktır. Uc
reUl ve maql! batan memur ve müs 
Wı.demlerln maatlart b1ltQn remt1 da
irelerde yann ölle)oe kadar ""1lmlt 
bulunacaktır. 

D!fer taraftan, yılbaıı mtınasebe
tt1le yarın öğleden ııora ~•Cuma gQ
nO. bO.Uln recnt daireler tatil edile
cektir. Ancak bu ıll>i tatillerin sona 
CUınartes17e teaadilf ettlli takdirde 
kanunen bu kabil Cumarteal J(lnle
rinde resmi daire mllesseselcrln ka
palı kalması IAzbn geldiğinden resmt 
daire \"e mtıesseseler 1arın öğleden 
baılıyarlk Pazartesi sabahma kadar 
tatil bulunacaktır. 

Millt Korunmaya 
Yerilen Suçlular 

lliıon Melkon yGksek ft7atla ço
rap, Mustafa Silnmn dUkkAnındakf 
maUarm tızer!ne etiket koymadtğtn

dan., Hatice ve Mehmet aKJ dükklmn 
da 1100 gramı 80 kunııa ekmek nt
trklanndan, Nuri Çatal ve Arlstidl 
sattndart mala fatura vennedlklerin
dcrı, Şehzadebaırnda Yuınır İncegllzel 
Ytık9ek fiyatla ekmek aattıklal'lftdan 
yakalanarak m!Ul korunma mahke
mflrine VttD.mlfUr. 
Şeftk Tokat, Anadoludan ptlrı:Ull 

bulda)oı istif etmek tısere Abmet Yl
d!Pra laldatırktn ~ Gato yakalaa
mıt '" mmı lı:orumna mlllıkemetlne 
verllmltUr. 

Trakya Umumi 
Müf ettltfnbı Tefdıleri 

!:4lrne (TAN) - Jttrklareli, Teklr
dal vlll;ret ve kazalarında teft1f ııe
)'&hatlne çıJmı11 olan wnwnl ~Qfettıı 
veldll Salim GQndofan Edlrne,oe n
det etmlttlr. 

Umumi mcıtettfl veldll bBJp vlll· 
nt ve kualartııtn 1qe -ve ekmek :it
leri ve 'b!lhasa 'lrı 25 devlet hllBele
rlnln tamamlanması Jılerl therlnde 
tetkiklerde bulunmUJlur. 

Vali l,Uefll 

, .... DiKKAT:--, 

J Ekmek Karnesini l 
J Parasız Dağıtmı-

yanlar da Var 
Beyollunda bir .. mtte yeni ek· 

mek karneleri dalıtııtrken halk• 
tan karne bapna 25 kuruı Uoret 
letenllmlı. a.bep aoruh.ınca da: 
"- Blrllllln bllro, kllıt. kalem 

veulre masraflarına kal'fıltk o• 
larak alınıyor.,, Cevabı verllmlt 
2& kuruı kDçDk parad,r. !stenli· 
dlill zaman ver!lmemesl aytp o· 
lur. Bu dDtOnce ile derhal verll• 
mektedlr. 

l Ancak hlt bir yerde hlt bir 
1ebeple ekmek karnesi mukabl· 
llndc para alınmad•ilı halde bu 
aemtte alınmat1 biraz gariptir. 

ı Herkee verdlill para mukabl• 
• Jlnde bir makbuz: istemek hakla· 

1 

na maliktir. Halbuki, bu lfte 
makbus yerine karne verlimekto, 
daha garibi dl 2& kuruşu vereml
yen ekmek karnesi alamamak:, 
belkl de •ı kalmak tehdidi kar• 
lf•nda buiunrnaktaclır. 

................ ~·~···· .. 
Yün ipliği 
Dağıtllacak 

Nüfus 
Çile 

Başına Beş 
Verilecel 

Yerli Mallar Pazarlarmda 7enl ,tı.. 
dan itJbareıı yQn ipl.W tevzllne bat
Ja.ııacaktır. Her n!lfws içbı ııQfua c:Oz
danma gOre bel çilelik y1ln verııeee»
tir. Yünün çilesi 7tiz dört lı::uru,taa 
da#ltılacaktır. 

Yerli Mallar mQesseaesin1D balb 
pAzen tevzi etmek Ozere hazlrlad!lı 
kuponlar1rı birlikler vasıtasl)'le ma
hallelerde tevzilne devam edilmekte
dir. DaJıtma iş1 biter bltmea Ja.ıpan 
numaralarına &6re tevziat ıQnJer1 ı.
lan edilecek ve bu kuponlarla aabp 
baılanacalttır. 

Memur Kamesinden 
Beıyüzü Dün 

Belediyede Çalınch 

- Ni~? Di7«da. Niçin. "Beııi 
beieain,. dl:re bir tüun ya'b•cı m.. 
dmıll bqnaıa l~P oturayım? .. Z&. 
len !ttSatı suHlnııeyim derken ıunu. 
'or, ınalaçap claraJma odetken atakla. 
ıryor, yilrlrke; b1Ur etmemek ~· 
tdncenliiin yüzünden n adımlan do 
la111or, yahut da bir maNya çarpr. 
ror Blltila banlar birer bnrc1ar .. 
tnuıım dııma ıösterlfbıe balmıata 
ıelmiı olan 1ıa kadınlar bta balltıre 
tein iı;.in dlecekler v4 nleriııde en 
\tiçlk batalan blle l>llJllterek dallı 
tıadaklı birer eilence mnsan 1'8P8 
caklardır .• JCı1111.U ve maiyeti nlnız 
aha ıoz4e, sırma .. cta, sU1 4adakta 
Hnaıı Tc b!r uwcede aranacak anJ.t 
aenlut. vl! lıllmll alı1&k slbl hakiki 
merıyetleri Udnc.l pllnda anan iti 

;:. ~ADVO 
• 
BUGUNKU PBOOltAM 

Diyarbakır yolcululı:lan da bir hayli Edirnede Fakir Talebeye 
kısalm11 olacaktır. BurR ve clV"arı-
nm da demir::roluna batlanmaaı ıçın Yemek Veriliyor 

Denizyollar, Şirketi Hanb'e ve Ha
liç vapurlartnm bilet o~e ,.az
de on bet zam Japllmlfbr. Bu ram
lar :1ft1J :Jl]dan itibaren tatbik olu
nacaktır, 

B1r kaç atındenbert rahat.lıc batu
nan vali ve belediye rela1 Uttı ıar
dar b"flepn1s oWu&undan, budnd.m 
itibaren 'TUlfesine ba'1tnealdD". 

1 KOCOK HAR!RJ ER ' 

Ankaradan belediye79 gOnderilen 
memur ve mahdut gelirli vatandaş
ların ekinek karnelerinden 500 ~ 
llk bir paket belediyede kaybolmUlt 
derhal belediye kapllan kapatılmJI 
ve herkesin üzeri araştırtlmı,tlr. 1.aa Proıınm 

f.H Ji .. u~ 
7.40 H•ber* 
7 U Orlteaua 

12.30 JIOııllt 
ı:ı.u Jlllaik (PL) 
12.45 H•berl'er 
U:OO Şarkılar 
111:00 Prorraın 
11:01 Jl'ad MFIU 
11.45 Orkestra 

H:IO Hıberler 
19.41 Yurddaa w..ı.r 
20. ıs R•dıoo santcal 
l0.45 Bir marı 
21.00 Evin Hatt 
21. U lolol•İ' (P1.) 
ıı IO Temall 

1
21 :SO "•ndo 
U IO Hıberlıtr 
22.45 Jtap•nıı 

1 C*C& G'.LlM H,f!BHllEA 1 
Tunus'ta Yalnız Hava 
Faaliyeti Görülüyor 

f rablusta 8 inci Ordu Vadiülkebir Civarında; 
Mihver Kuvvetleri ile Temas Halindedir 
Kahire, 29 (A.A.) - Orta ıarlıı:ı rette desteklemektedir. 

teblllf; Dün VadiOlkebJr çevres.lnde • .. 
dDpnanla te asta olan ldtalarım.ız AllllaJI ~ğiM gen 
k81da deler ~ bir hareket bildir- Berlin. 21 CAA) - 'Tebllj": Tu• 
aıemlflerdlr. Dlllta dQ~en keşif mülrerelerlniıı 

'Muharebe çnrest Ozerhıde pek az yapblf mevzıt ilerlemeler pQskOrtUl
fa U,et olmuıtur. Tunus ve Lagou- müUlr. Hava kuvvetlerimiz çok sa
lette 27/28 İlkkhun ıeceaı bombalan- J1da tank ve araba tahrip etm.i,tlr. 
m ,ur. Ynk garları :yakmm.da yan· Hava muharebelerinde 5 fngfliz ucatı 
gnı1ar ~ıtmıı,lır. dilfürillmQ,ıür. Bir Alman uçağt lca
Yukarda bildirilen harekAttan b<ltilrı yıptır. 

tıçaklarmus dönmOllerdlr. hJ • L---1..1 
•'" gemı ~Nil' Amerikan namı t~bliği 

Sönal Afrika Amerlbn umuml ka
rardh!. 29 (AA) - Resmi teblll: 
HarekAt devam edl7or 'Ye mtısaıt su

tte ıer:ılşllyor, P'ramız kewff ve bom 

b apklart kuvvetlerimizl tesirli --

Misafir lngiliz 
Mebusları 

Dün Ankarada Resmi 
Ziyaretlerde Bulundu 
Aılbra. 29 (TAN) - B. M. Meclisi. 

nuı ınlııafirl olarak phrimizde btılunaıı 
tncilb mcballanndan liberal partltin. 
du Lord Teviot, ilci partitiııclen l!ııL 
Lawacın Ye mabafuaklr partisinden 
Mr. Wec!derbtanı, bqttn ıaat 10.30 da 
B. K. Meeliıi rcislıü. 11, ıs te Baıve 
kili 11,35 de Harfei;re Veldlitü maüm. 
lannc1a dJv.t etmittir. 

Meclis reial ve llarıekil, kart bırak,. 
mü areti1le ba dnreti iade etmit 
terdir. Heyet unca vali ve belediJe 
reıline de birer kart bıralmıııtır. 

He:ret ıeretiııe aaat 13,15 te B. lıt. 
Meclıli Haricl::re encümeni reisi Kon 
,.. naelnuıa Ali Mu.zaffer Göker tara 
ın4aa Anadolu kliibü.ndc bir öile ye. 

meli verilmlıtir 
R.,.t. qat 16 ela Atatlirkiln mısvak 

bbr &11 rcUe nuıhteıem bir 
tak ko-,maı n Ebt4t Selin ~ne. 
llalranınd 5 clalr b suren b r ti 

e b'a!UJU1ıu1t d r 

Londra, 29 (A.A.) - Amitallik da
iresi, lnılliz denizaltılarının Akdenıı:
de Ild dil~an iaae gemisini batırdık
lartrıt ve 'batka bir gemisinin de )>a
tırılmrş olmunın muhtemel bulun
duluna bildirmektedir. 

Birmanyadaki 
Harekat 

Bunun Geniı Bir 
Taarruz 

Tasrih 
Olmadığı 
Ediliyor 

Yeni Delbi. 211 (A.A.) - Rearni: 
Şark ordusu mlltrezeleri Blrtnanyada 
Arakan b<Slgesinde d<Şnanla temasa 
ıirmişlerdlr. 
Londr:ı. 21 (A.A.) - Bu sabahltt 

Yenl Delhi tebl tini tefsir eden Reu• 
ter ajaMimn Hkert ya•an ş&yle ele
mektedir: 

Şimdtıne. Blrman)'ada müttefik: !
leri hareketini geniş mikyasta bir ta· 
arıı.ı.a dahil etmemek lhım geldili 
ötrenillyor. Bu, daha ziyade Japonla
"°' Hlndistana taarruz: etmeler.ine 
yarlyabilecek bir araziyi kullanmala
rtna manl obnak için yapdarı blr a
kındır. . 

!22S 

lnıiliz parJlmento bası yarm içti. 
,na halinde iken B. M. 'Mcc1is1nin mü 
zakerelorını tak p edec klcrdlt". Heyet 
~ 7ırın abah ye ' ~e ecnebi ga 
zeteçilerlc bır konuıma yapoıc:aklar • 
ır 

.rapılan ettıdlerin mmıtm bir kısmı Edirne, (TAN) - Şehrimiz San'at Milli Piyangonun 
Fevkalade Çekilifi 

+ TRAMVAYDAN ATLAYANLAR -
loil ftl atın ~ad• H ~si traııın:rlara ato 
larlıetı nltalaamq •• blnr lire pua cusııı1 
slrPbnlmJ1ftrdır. 

bitmiştir, Bu hat Bozi5yük - İne- okulunda bugünden fUbaren fakir ta
göl - Bursa - Mudanya, Bursa - lebeye sıcak yemek verflmiye bnşlan
M. Kemalpaşa - OkçuglU arasında m1ştfr, Bugün yaptlan ilk tevz!atta 
yapılacakttr, vallmhı Danlt Y:urdakul ili? ,ehrim,Js-

Boza:rQk - Mudanya hattı 1!2. d• bulunmakta olan ~aarff mQfettlş• 
Bursa - Okçug61 hattı Jse 95 kilo- ı lerinden Datı;tal AJcbel ve Yı.ısu! Zi-

'.Miut Plyanıunun 1043 :vttbaıt fev
kılAde ~kilişl, Ankar;ı:Pa Serıtevi 
bina<ımda saat 22.45 te ynpılacakttT'. 

Bu celdlltin l>OtOn saftıalart ayrıl 1&· 

atte radyo ile Hlln edilecektir. 

+ DILSNCILD TAXALANIYOR -
loıi staJHde IOllaltlanle .ıleacilerln cok ful• 
lfttılr seroıaı&t .... btrcolr ıllletıeller 7&lt•

I h•klama_!I.! taldbatl ıPcilnılıtlr. 

Fakat ekmek karneleri bulunama
lnllt bu yüzden mutemetlere tevziat 
biru ıeciktirllmlf, fakat dQn alt1a
ma dotru mutemetlere karne .11lğttı· 
mtna b•flamıntttır, Bu aklama kadar 
memur karnelerinin te•nlinlıı tamam 
lanmasına çalışılacaktır. :ınetre olacakilr. 1 ::ra da hazır bulunm~latdır. 

+ 'OPURUKçvLUX - Orut<erff C.
lıff admda bir phaın tıfllrilkd!Olı: ,..11tılı 
tesblt edUmlt 'ft auctlıtl palı:alaftaa C.Vber 
mablıcraeya nrilmlıtir. 

G. De GauDe Şimal 
Afn1caya Gidiyor 

ktf] BRf tarafı l incide 
saygı gösterecekleri taahhüdünü 
de almı~r. Böylece Fransa ne 
gerçekte, ne de huk.u:kan hiç bir 
7.aD18JI harpten Çlkm1f değildir.'' 
Ş>hretll bir Fransız a8keri ~efi 

olan General Giraud'nun Şimali 
Afrikadaki Fransız kuvvetlerin.. 
den bir kısmını mücadeleye baş
lattığını söyllyen General de 
Gaulle sözlerine §Öyle devam et
miştir: 

"Tnnsız lmparatorlutumın mQca• 
dele uğrunda b!r}Cfmesi şimdi bir di
lek olmaktan ç~. pek ;yakında ta
hakkuk edecek bir ;aye haline gel
m.lştlr. Fransttlarhı tek vatanı var
dır ve yalnız tek ç\rp~ ,.apmak 
gerektir. Fransa tekdir ve ayrılmaz." 

General de Gaulle, Glraud'dan si
tayi~e bahsetmli, aavaıtn en karanlıt; 
devrelerinde esir olmut yQZQnden 
Giraud'nun Fransız ordulan baı ku
mandanlıtına get1rllemedJlln1 116:rle
ml11 ve "Fransız Cilm.hurfyet hükO.
metinin bu vaziyetten o saman çok 
müteessir oldujuna. fabsen ıahadet 
edebilirim.,, dem}3tir. 

MiiUkat yerl 
Cetair, 29 (A.A.) - Bazı P;J'ialara 

göre, Gerıeral de Gaulle, ııWıan. Ge
neral Oiraud ile göril~ek ilzere pek 
yaklnda Afrlka)'B cldecektlr. 

Fran81Z SomallBbuh 
Londra, 29 (A.A.) - Resmen bll

dJrildiline •Gre. Franstz SomalJsl blr
leşmJş milleUere katılmıstır. 

Mareıalın mekıubu 
Vidıy, 29 (A.A.) - MarC1Bl Petain, 

radyoda okunan bir mektubunda di
yor ki: 

"Şimali Atrika11 mnttetudere tes
lim eden bütün tefler bunu benimle 
anla§arak veyn emrinı ~erine yapLık 
larınt iddia ettiler. Bu te.CSirl kat'! 
surette tekzip ederim. Ben taarruza 
mukabele eınrlni verdim, onlar yap
madllar. 

Darlan haiz olduiu sılattan istır.ade 
etti. Giraud'nun Jse hiç bir meşru 
salihlyetı yoktur. Benim adıma yapı. 
lan hareketleri reddederim ... 

V anlan kararlar 
Nevyork, 21 (A:A.) - BUttln Ame 

rikan aaseteleri ilk n)'f alarında ŞI. 
nıo TaJmlı cueteılnln Londra ırıu.. 
ha.biri tarafmdaıı verllen bir haberi 
neırediyor. Muhabir d!1or ki: 

''Church.lle De G ıılle, oile 1eme. 
iı de, cans butun F.ran11zlar arasın 
da birlık vtlcude rclirmrk olan do•t 
m:.ddciık bir progr nu ııorülimü5tilr. 

laıe Darl!iı 
Yüzünden 

·o\•vE·f ·r-~1 1 ·c· ~ - y tı.J .1 .:Jf Şaıılacak Şey! 
12/r Bat tarafı ı lnei•e ~ Baş tarafı 1 incide 

· MAN TEBliGi 
· d 4 ·· l'fmd 60 85 kil garabet bundan somra bqlıyor. 

Di18 88$ tarafı 1 inelde sımt c il~~ . b-~~k~ Çünkü, 1942 tarihini taşıya!\ bu 
yapmatkan suçlu 134 kişi dw 

2
me
8 
~.er ıg~ı o 

1 b k . d • vesika 1928 senesinde yani bun· 
tevkif olunmuşlardır. anun gun\1 u _ esım e darı tam 14 yıl önce kullanılması 

!lcl maıbua presi cialmdlkterl yerde alman esir sayısı 3500 dur. 12-27 k asak dilini la 

l:t1} Baş tarafı 1 incide 
sayıda da esir alınmıştır. Düşma
nın uğradığı kanii kayiplar esir 
-saysma nazaran çok yükse!ttir. 

BQy(lk Don kavsindekl mQdafaa mu 
hanıbeleri esnasında "Julla" admdald 
ltalyan ttımenl bflba•ııa tmıayb et.-eJe ıesfrilmtıler 32 teksir, nıakinealyte ilkkanun arasındaki devre içinde h a~e~ ~l e ımr1 .. 0 

n arap 
milyonlarca propapnda varalı:aama düşman yalnız ölü olarak 17 ,000 8 e ı e yazı '"'

66 

• 

•az'inet edilmiıtir. Demiryoluna tah kişi kaybetmifUr. Devlet kanun ve nizamlarını 
rip ~tuıek üzere balunan tethltcller Sovyet haberler bürosunun tatbiık mevkiinde olan bir bele
MontpeJJierde yablanmışlırdır. He • bildirdiğine göre, Almanlar Orta diye reisi nasıl olup da böyle ap
rauld viliyctindc 15 ld~i tevkif edil 09n'da SovyE<t ilerleyişini dur- qikar kanunlar hilifına hareket 
mi~ ve bü1ilk sayıda veaikalar müsa durmak için takviyeler getir- edebiliyor? Büyük fıikılAbmuzın 
Ötre olunmuıtur. Nice'de, tehlikeli mişlerdir. Fakat Alman birlikle.. yalnız yazıya ait kJSJninı bile 
bir komlinist oldufu ıöylf'.nen bir ıah rl şiddetli Sovyet hücumları kar- hazmedememiş bir adam nasıl 
sm tevldrınden sonra batblanda 78 da la x- ledi · 

miftir. 
İlmen gölilntln cenup dofu,lunda 

d~an olddetll bir topçu at.qhıbı 
ve tank kuvvetlerinin destekled1ll 
bOcutnlartna devam etmı,tlr, Ba hO• 
cumlar clüfmana atır ka1fplar T81't 
di"ilerek pa.JdlrtQlmQftilr. "' Scw-
1et tankı tahrip edllmlştlr. 

Şimal cephesinde bava Iaınetled
miz Murmansk demiryolu Qııerfııde 
ehemın.iyetli 1stas;Jonlan bombalaıııtı 
Ur. 

ka
,_ 

1 
dı Lf ~-

1 
da D stsın muazzam kayıp ra u6 - oluyor da be ye reisliğin-! se. 

... nıruı ar r. onu. ara arm e ~ aktad ili ~ 
Gaull'cU ,enerc!en biri bal11nan zı ram ır. ç yor· 
k Sovyet kıtalan merkez cephesinde 
!ıi tevkif olunmuştur. Pollı araıtır. taamızlara devam etmlşterdlr, VeU- R~ koydujumuz vesika, 

malan ıonanda tililılar •e infilik mad ki _ Lukl çevresinde düpnantn iki ne hususi not defterinden kopa- lfalyanın Y aziyeti 
deleri buluıımllflur. milSt•kem mevzii zaptedilmiftlr. nlmış bir yapraktır, ne de hususi m- ea, tarafı ı lıldde 
Belçika 

Grev 
Hc11dinleri 
ilan Etti 

Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) 
Mllstakll Belçika ajans!nm verdill bir 
habere göre, bilttın Belçika bAkhn
leri on gQndenberi ırev halindedir. 
Greve sebep Brilklel fsUnaf ınahk9-
mesi azalartnın iJlal makamları tara
fındaıı tevtificlir. Bu mahkeme ip 
makamlannm hoşuna gilmi1ecett )Jlr 
karar vermiş, bunun üzerine mahke
me azalan tevkif edilmiştir, Bunu 
protesto mabadiyle bQtün Belçika 
mahkemeleri kaptlartm kapamıflar
dır. Bu ırevdenberl yeniden tevkifler 
yapılm11tır. 

Ba proenma sBrer sen,ral De Oauıte 
Fransn mıın komitesinin relıt kala_ 

cak 'Ye bu k«ııite mtittcfiklt4n kon.. 
trolü altınc!a bıı1unan bfitün Frantrz 
arazisinin !darca.ini ilzerine alacaktır. 
Bu komite anmmt Jrararsihrnı Lon • 
dradan Ceuylre nakledecektir.. Ge. 
neral Girauc! mUttefiklerli! l>irbıcte 

'8111&n blltün Fraaaz Jranetleriıün 
be~komatanlılma ta)'in olanac:aktır, 

Fabt ba prosramın Amerilnıcla bil 
yük bir muhalefetle karplanacatı tah 
min edileblltr. Bilha11a bur Amerl 
kan diplomatları arHmda muhalefet 
büyük olacaktır ctinkil bunlar ıene. 
ral De Gaulle'll Amerikan taraftan 
tellldd etmiyorlar. 

LonctradaJrl kanaate ı15re, Jl'rarıtrs 
ıuba7lan Te memarlarr aruıncla bir 
tasfiye yar11lmaıım1 tavsiyeye deler 
bıı:- tedbir ı;ayıhyor ve her :ki ıene. 
raJ cizlicf' mihvere yırdım etmlye ça 
ıı~~ntaT" içın idarr~e '!'et bulunmtnıa. 
I'!'t!a müttehktirler. 

Rje'\' '• ı batıstnda Almanlıır ileri yü- bir mektup nümwıesidir. lmı.alı, tan aonra, koılav kolav düp•m. 
rllmiye ve birliklerimizden birini ge-- üh'" 1 · t t .,, " 
rl atmı:ya muvaffak olmu~larsa da m 

1 

ur iı ve amamen resm ve- na teslim olacağını .zam:ıetmek 
Sovye\ muharipleri kar:sıltk taarnu- ıikad.ır ve bu vesikayı Türkiye yanhft.ır. 
Ja durumu dilzeltmişlerdlr. Cümhuriyetinin Maraş vilayeti- Yalnız bu harbe b~ edr-

Nalçlk cenup dotuunda Jotalan- ne ballı Elbistan kasabasının be- lerle giren ltaıym mil1ettnbl 
mtz iki ıneak'Cın mahalli işgal et.- lediye reisi tanzim etmiştir. Ba- artık büyÜk hulyala.rcı.n nzgeç.. 
rnl:Sı keslınfnde 24 Alman nak na hayret etmemek mümkün mü.. mif olması ve realiteyi 1örJne1e 
u7e uçatı tahrip olunmuştur. dür? • bqlamış olması mümkündür. 

Sov;yet kuvvetleri şimdi Rostof'a . Müttefikler, harbin baJlangıcm-
100 kilometre ın .. tede bulunmakta.. M urlar p da .Alınan dil emleket-
cl.tr. em a arasm terde tatbiic~o~~ =~ .. 1 kol aı-

Roatoı üzerine K k "'6.. ~ umCI§ ve Aya kabı yuetini takip ederek tı.tyaA 
Londra, 29 CA.A.) - Rualar, Pa· • --1- milletinin bu ruhi haletinden 11-

artesl sOnil akpını Kostıov'a 103 ı 8Y:&n1tl tifede edebilirler. Bir memleketJ 
kllOmetre mnafec!e bulun111Wlardr. 
Ayni dakfltada stallngrat ötıllnde Umumi ve mülhak ve buaud bQt- içinden fethetmenin ıillhla fd-
çsnber içinde bulunan Alman ordu· çeı.r1e belediye bQtçelerinden a,-lık hetmekten kolay olduğunu AJ.. 
sanu kurtarınba tefebbtls etmt, o- alanlara parasız elbiselik ve ayak- manya tecrübe ile isbat etmt§tir• 
lan mllhlm Alman kuvveU, batan kabı ver:llmesi ve teVJJlat!ıı villyet- Belki de müttefikler şimdi bU 
süratt71e ricat etmek zorunda kalm11- let"e J6re yapdaealt tarihler hakkın· zemin üzerinde faaliyet haliD• 
tır. Dün ltualar, 18 lll 2t kilometre dald karar, ;yQlcnk tudlke !Uran et- __ ..ı 
ilerlemişlerdir. ve halen Kotelniko- miıtlr. dedirler. Bu faaliyetin semeJ:'al 
vo'111 tehdit etmektedirler. En azı 18 Şehrimizde ereklere -1bisellk ku· geç alınır, fakat muhakkak alJ. 
mühim mahal geri altnmftbr. Aıinan ma11 tevziatı Martta, kadınlara elbl· nır. Müttefikler için en büyijk 
lnr, 12 llkkAnundanberl 500 den 1az- selik kumaş Afust09bı, kadtn ve er- muvaffakiyet ümit ve silAhı bu
la tank kaybetmi§lerdlr. Halihazırda keklere ayakleabı 944 yılt İkinclkA- radadır. 
ılmalden, şimal doludan ve cenup nununda ;yapılacatır. Kadın ayakka
dofudan 4 Ras ordusu Rostof ilze'ine btlart yüksek ökçell ve fantazı ol-
yOr(Jmektedlr. mıyacaldır. 

iki 
0

fe'/ılr lltllıldı 
Ankara, 29 (Radyo Ouetesl) 

Millerovo ıellri Qç tarafından çevr!l
miftlr, Sovyet kıtalart bu ,ehre 4-5 
kilometre mesafeye kadar yaklqmtı
tardır. Buradaki Alman kuvvetleri· 
nln bQyOk bir cesaretle tutunup kal
mış olmalart diler isttkameUerde f• 
lerllyen SovJet kltalartnm ileri hı
reketlerinf. :frenlemiıtır. 
Kotehıikovo'nun doğusundan Vol

ga ldlkametinde çekilen So\'JPt kt
taları 1f'krar frtJ döıııo.rek dllrt elin 
ıdnde 100 Ailomctre ılerlcy p Ko-

telnlkovo'yu ıer1 bu-akmr,tardır. Bu 
tehir henil% Sovyetlerin eline geçme
m!11 olmakla beraber çemberin içine 
düştntn pnla~lmaktadır. 1.tı: Rus or
dusunun muhtelif istikametlerde yap 
tıldarl !lerleyiş netlceııinde, Stalin
grattan cenup batı istikametinde *za. 
nan Alman koridoru hem daralm11, 
hem de l!O kilometre cenup batt fs
tıkametinde uumtı, demektir, Bu 
\·aziye.t buraclalcl Alman - Runıen ı-.-ı
talarını Dona nisbctlC' d. ha g,lı; bir 
duruma aoıunuı olU)'OI' 

• 

lsviçrejle Muhalefet Partisi 
Liderleri 'fevkif Edildi 

Londra, 29 (Rad7o 19,415) - lsviç
re Federal meclisi muhalefet parti!ll 
ni feshetmlye karar vermlı, bu tir 
kantn liderleri tevkif edllmlftlr. Pd .. 
tinin gizli mensuptan tıç sene hap!J 
~•asına çarpttnlacaktır. 

İngiliz Büyük Elçisi 
Yakında Dönüyor 

Ankara. 29 (TAN) - Mezuneıt 
memleketine gitmiş olan lngllt ren 
A nkar:ı Btl~ ülı: eJı;lsl pek :; ın:tl 
eebr.ımlu 2elmıa bulun ktır 

-

-,, 
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Arzularmı Yenmek, Yine Arzulann Kuvvetindendir. Büyük Şeyler 
istediğimiz Zaman Küçüklerini Ayaklar Altına Ahrız. En 
Büyük Arzular lştihalatımızı, Tatminlerimizi, Hatta Bugünkü 
Saadetimizi Aşan Kuvvetlerdir ki, Biz Onlarla Gündelik 
Hayatta Fedakar, Feragat Sahibi ve Kahraman Olabiliriz 

Bürhan Toprak Maarif Veka- terin hakkı var. Onlar yalnız 
let1 klasikler serısi tçeri. r- YAZAN : -, rikri hayatımızı zenginleştirmek 

l{azan; M. ANTEN S'.nde Epictcte'in "Düşünceler ve 1 : istemiyorlar; ayni zamanda aoti. 

Sovyet Ru,syada Alınan ce.. sohbetler,, ini tercüme etti. 10 sc Hilmi Ziya ÜLKEN! on sahasındaki bir boşluğu, ken 
nup cephesi büyült sarsın- ne kadar evvel ayni miitefekkirl a dlni kuvvetle hissettiren ah15k 

lılar geçirmektedir. Alman kay- ve ~~ar Aur~lc'.i Semiha Cemal : \ buhranınr da önlemek istiyorlar. 
l'lakları vaziyetin vahim olmadı.. tercume etmıştı. Geçenlerde ya - Schopenhauer'in hakkı var. lf. .\C. 
llır iddia etmektedirler. Fakat rnn olarak neşredilen P..iscal'm Geriye bir yol kalıyor: O da 9ununla beraber acaba stoa' 

, ondra ve Moııkova kayna!t!.ı.;nı- "Düşünceler .. ini de buna kata - arzulara dizgin vurmak ve soi. cılık bugünün insaniyle 
\lan gelen haberle:rc göre; ş~ cak olursak Stoa ahlakına dair que gibi yaşamaktır. Şüphesiz .,ağdaşabilecek midir? Akla ve 
diye kadar Almanlnnn yapttkla- memleketimizde ~ir ne~ri~:ıt ~e. • bu ahl3k, prensipini akıldan ve tabiat ni.zan;rna ina.~a.~ Yu.nan 
:ı karşt taarruzlar, ne Stalingrad reyamnın başladıgım scylıyt'!bth. tD.biat nizamından alıyor. Müte _ hC'mşehrısinı, bugunun ın -
la ,ne Kaikasyada ne de Don ile rlz. al ahlaklara bağlanannyanlar o. c;aniyle; kanuı1lan vapıp bozan. 

Bürhan Toprağın bu tercüme- rada kendilerine bir selamet li- ;htilaller ve buhranlar icinde va-Doncç arasındaki Kızılordu taar. f k 
si, gerek eserin bütiinlüğü ~erek manı bulabilirler. Nitekim hala c;ıyan. bir niT.ama ~usamıs a at 

tuzlarım durduramamrşlardır. tercümedeki itina bakımından ö- dindar veya müemmen olmadığı 'lnu hala bubm;ım1$ ofan im;ınf 
Sovyet kuvvetleıri Doneç'ten 3o tekilerden üstündür. Ayni seri halde • ahlaki bu tnn:da anhyan ı·arşılaşhrn1~k k:~bi'.. mid!.T'?. ~u 
llostov'dan 100 kilometre mesa- icinde Plotin'in EnneadP.s'lerini. ve böyle yaşryanlar yok mu? hana haylı mu$kill uo::unu -
eye kadar yaklaşmışlardır ve Pascal'm Provinda1e!i'lcrini ve Hatta ahlaklı adam deyince bi. vor. Arzularını yerunek - ı>ızer ka 
••1ı11exovo, Katelnikovo şimcndl- şarktan "Ahlak misrrı,. tercüme- raz da • her türlü korku ve ümi- nun korkusu veya istikbal iirni -
fer kavşak noktalarını tamamile sini görmek isteriz. Bu !luretlc ya din üstünde _ kendine hükme _ -tinden dt"i!ilse ~ vinc arzul:ınn 
1·ember içine ahnışlardır. Alman n tnsavvufi Sto1cıue ahlıikcıların den insanı anlamıyor muyuz? !ç ku~~ti~dendir. Bü":".ü~ sev_le_r is 
ar çok miktarda nakliye tayya- dayanabt1ecekleri bir milli kütiip timat doktrini iman ve mezhebi 1Pdıınmız zaman knr.nklerını a
tesi kaybetmişlerdir. Yalnız bir hanemiz kurulmuş olacak ve bu m• olursa olsu~ muhtelif tipte in vr.klar altTnn alırız. En hüviik ar-
ün içinde 24 Alınan nıı.'ldlye ~reyanda yeni nesrivat veya mü- sanlar arasında "bak işte ahlaklı .,.ular istih:ılarımrzı tatmi"'lPri -

tayyaresi düşürülmüştur. Bu tay nakaşalar yapmak imkanı doğa - bir adam? .. dediğimiz zaman P.k- ~izi. hatta her ıtiinkii sMdetinı; 
~arele!' şimdi. Stalingrad önünde caktır:.. . . seri kendinde bu meziyeti belir- 7.İ asan kuVVE>tlerdir ki. hiz on -
,, b · ın· alınını<: olan kuv- Ahlak sistemlerırnız araı:;mda- ten insanı kastetmiyor muyuz? '11rla ırllrırf Plik hl'lvAtta fcda'kilr. 
,eın er •ç e ır k. b.. -k f 1 -rı "d tt h b k h 1 h \'etlere yiyecek maddeleri ve 1 uyu ark arı~ o ve a rı aıı Bu bakımdan Bilrhan Toorai!ın 'f>rağ'11t s~ i i ve a rtıman o A ' 

h lz . +e ... -ak i . da- doğan savısı?: ahlaktan bir faraf::ı \•e bütfın onun ı;ı"i'bi stoa nh1akrna 'iriz. 11.r ... +.,ı..ı.,+ tr .. nnnl:;ı,.YT'IT 'hil 
arp ma emesı ~.... çın bırakarak burada ins:m! ahlakla- tlair esPrleri C'Oi1;ı1tmı:ık iı::th•Pn- ~ De~nmr Sa. 4. ~m. 1 

ha uzun bir mesafe kat'ctmek zo- M üç Krupta toolıyahiliriz: Birin_ 
tundadırlar. . cisi bbiat üstü bil" alem kabul e-

Bu vaziyet karşrsında Stalin- den "müteal ahlaklardtr ki. bü 
&rad ve Kafkasya bölgelerinde. tün dinlerin ·~hWklarm1 bu züm
ki bütün Alman kuvvetlerinin, reye sokabiliriz. tnsanlar bu tehi 
iın.ha edilmekten veya esir düş- at üstü ve mutlak prensibe hafi 
lllekten kurtulmaları için umumi fand1kJar1 icin ba!"lrnlann:ı ıar:ır
bir ricat hareketine başlamak ü.. lı o1maktan ç-ekinfrlcr. fldncis; 
~ere bulundtikla.n zannedilmek- ahlakt nizamı saadette ve onu a,,. 
ledir. arzu.lat'1mıztn tatmininde bulan 

ft>icurle.n ahlaktır ki. bütiin tat
De Gaulle 'ün Nutku minler fani oldui!u icin her hat 
Hatırlardadır ki, Ç&rçil, b~ tın ardından bir elem .[!C'lebnecek 

r.lan bir müddet evvel General ve- bu VÜ7rlen ~;:ı:>rlete eri<'.mPk ı:ırı 
eak arzuların üzPı-in~ yiikselmek 

be Gaulleı'ün hazırladığı bir Lut· vani bir nC'vi a1A'ltao:ırzltk <ata-
k~ - Fransızlar arasında henüz "11Xie) halivle mümkün olacaktır 
r. ıalledilmiyen aynlıkları ziyade- ~üncü ahlak ise saadeti imran -
1 ştinnes; endişesile - söyl"' ıme- lann tabiat nizamına uymakta W' 

.ne müsaade etmeıni§ti. G~.l<?ral o nizamın değişmez kanun1anna 
D • Gaull'i.in bu nutkunda ,•rrıali göre arzularına dizgin vunnak
Afrikad Vichy rejimini idaı:ae ta oldu~nu sövliven stoicien an 
ettirmekle itham ettiği. AmıraJ laktır. Stoiauc'e j?Öre arzulan -
Darlan aleyhinde sözler b·ılun- rnızln tabiatin sars1lmaz nizam1 
cluf.'U tahmin edilebilir. arasıııda tP.zat old11<!u zrtmıln orı I 
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Bu Akşam M E LE K Sinemasında 
Senenin en ~zcJ ve heyecanlı filmi 

Büyük bir sanat şaheseri 

YARALI KADIM 
Baş Rollerde: 

J O A N MEL WYN CONRAD 
CRAWFORD.DOUGLASe W E 1 D T 

Numaraiı koltuklar erkonden nldrrrlmalıdır. Tel: 40868 ' ~ ~,·--·.--•• .,,.-:::::::;::::::::::::.·u:.~-:.-;-:_w;,.,, 1 

Yann Matinelerden itibaren 

İPEK SİNEMASINDA 
Müthiş '\"e heyecanlı maceralarla dolu muazzam bir film 

Amital Darlan'ın ölümü, De tarı ö1dünnesini bilmeliviz. Yu - 1 

Gaull'e alenen ;;öz söylemek im- nan hikmetinin bu vüksek üade I 
kanıru vermiştir. De Gaullc'ün si modern çaJ1ın ihtiraslı \•e taş- K o R K u s u z 

km havahna ne derecede uvu -
dün Londra radyosunda F.ran.sız vor; tabiat kanunlarından süphP PİLOT 
ınilletine hitaben verdiği nutuk- ıı:>dcn ve ccmivP-t nizamını esasın 
ta mihvere karşı savaşan bütün dan sarsmak istiven modern in 
1' ransızları tek bir kumanda al- ~s.n onutı la TIP öerPrene uvnsah; 
tında birleşmelerinin bir gün lir. buraları düştinülecek mesele 
mı:selesi olduğunu bildirmesi lerdir. 
bakımından büyük bir siyasi ve lr + 
ı:t!lkcri ehemmiyeti haizdir. su lrndar var ki, yeni dünya 

.Bu nutkunda, hadiseler tiola.- nm beklediği veya verdiği 

Baş Rollerde: 

LLOYD NOLAN LYNN BARI 
' - il , 

ı·--------------~, 
Yarm Akşam SARAY Sinemasmda 
Bilhassa Yılbaşı şerefine intihap edilen çok güzel bir film 

Centilmen Gangster 
Büyük aşk ve macenı filmi 

Hiçbir ıvakit öldünnemış katil... Uğrunda kadınların 
mücadele ettikleri erkek ... 

Baş Rollerde: 

CESAR ROMEO (Cisco Kid) 

Ylsile - yani müttefik kuvw~tle- ahlak görüşleri bir tarafa bırakı. 
rinin gelmesi ve Darlan'ın ölü.. lırsa insanlık henüz bu üç telfık
ruü neticesi A Şimali Afrikada kinin arasında çalkanıp dumıc:ık 
Vichy rejiminin geni§ ölçüde in- tadır. Hala kütlelerin büyük bir 
hilfil ettiğine i§aret eden De kısmı dinl alllaktan kuvvet a 
Gaulle, General Giraud'nun va- tryor. Fakat münevver zümrenin 
ta.nperverliğini ve askeri kudre.. ilim terbiyesinden geçtikten, ve 
tini övdükten, düşmana kariı sa~ yeni hayatın icaplarına uvduktan 
vaşan bütün Fransızlann l~birli. sonra yine hala ~u ahlak:a bal"!. 
~ · · ek yakınd tahakkuk P.ıde-- lanınasım beklemıye imkan yok 
gı~:n P . . 8. . tur. •'Mavra., dan şüphe eden in
cegı ve bu bırliğın Fransız mıL san ··in ahlaki hareket bütün . VIRGINIA GILMORE !etinin iradesine uygun . o~r~ vap~;·ıcı kuvvetini kaybctmistir a.. 
kurulacağını, FraDıSlZ milletının Tııbiat nizamını yaratTp mahve - .,.i••••'•••••••••••••••••••••" 
hürriyet ve istikWine kavuşup den mutlak bir prensip yoksa ivi 
kendi rejimini ve hüktimcti ken_ ile kötüvü nasıl ayırt etmeli? E
di tayin edeceği güne kadar ğer iyi ile kötünün miyarı içti -
Fransayı temsil edecek ve Fran- mai vicdansa, Hiın bize bu ~ic?~~ 
Eaya ait işleri idare edecek bir nnı örf ve adetlere göre deıtıstıgı 
heyetin lüzumulu olduğunu söy. ni mutlak olmadığmı göstermiyor 
lem.iştir. · mu? Kanunun sartı: emirlerine 
General Giraud'nun Afrika yük uymakla bu izafi emırlere uvmalr 

.-•TAKSIM SINEMASINDA-
Cuma günü Matinelerden itibaren: Yeni sC':ale müna.->ebetile 
Sinemacılık aleminin en meraklı ve heyecanlı sinema Romanı 

ORMANLAR EJDERi 

sek k miserliğine • ..,..ıtdikten arasmda ne fark kalır? Hllsılı 0 
~ be -~t D mutlak imanından ayr.ı1mış olan --------------------------

sonra yaptı~enı Y~. t~ e bir zihin için ahlaklık itiyat ve DevletDenizyolları İşletme Umum Müdürlüğünden 

Bir mukaddeme on b~ devre 31 kısim hepsi birden 
,_ Muanmıah.- Esrarlı. .. Kanlı sergüzeştler filmi.. _, , 

Gaulle ku~e . e l§ıkır . ya- -mı korkudan baska nedir? Hal - te1 tm ,_ t b lnd ilnh 
1 

btt1 120 lira k dr 
ğ 1 mı.:ı ve endisınin J - 1 - ~e em... zın.lr şu es em a urum a 0 üc-

paca ~. soy e ıı • • buki insani kötülükten meneden retli bir muhasiplfkle, 120 lira üı::rctll bir muhasebe memurluğuna 
bir politika adamı değil, bır as. kuvvet zabıl::ı kuvveti nevinden m.O~abaka hnlthan!yle ve en :ı.z orU m.eırtep mezunları arasından me
ker olduğu ve aSker kalaca6ıru değil, fakat bütün zorların üstün mur almacakt!r. Müsabaka iıntihanındıı muvaffak olarak bu v~lere 
tebarüz ettirmiŞ'ti. de devam eden bir kuvvet olına- tayin olunacaklara verilecek oylık ücret, 3658 sayılı teadül kanun ve 

bnglo - Sakson kaynakların.. lrydı:. "Allah kara taş üzerideki hQkümler! dairesinde tesblt olunacaktır. İmtihan 11.1.943 tarihine rast
dan gelen haberlere gö:e, De kara karıncayı görür,, dedikleri lıyan Pazartesi gün!l saat 14,30 da Tophanede kfiln umum müdürlük 
Gaulle'ün riyaset ettiği Fransız icin değil midir ki, dindarlar ah bfnasfnda bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapılacaktır. Lise me
milll komitesi merkezini Cezaire taka mutlak bir temel bulmus • mnu olanların, yüksek bir mektebe mukayYet ve mtıdavim olmadıkla
n.-ıkledecektir. De Gaulle'ün bir brdır. Fakat olan olı:ııuştur (Alea nnn dair ''esika fbraz etmeleri şarttır. 
mümessili Amerika hariciye ne- Jactes). insanlık. hiç deği1~c mti- fstcklller.ln 8,1.948 cuma gtlnü akşamına kad:ır aş:ı.~ıd:ı. yanb vesa-

• eti ile diğer müme:;sili de t€'al alemden süphe eden msan _ tkle blrUkte ve pulsuz birer dllekce ile Zat tıılerl mOdürlüğüne müra
~eral ELsenhover ile temaslar- lık. kendine ahlaki bir temel ~ul caat etmeleri lAzımdlr. 

bulunduktan L-..ı- mak zon.mdadır. o wman rrer1vC' A) - Nil!us hüviyet cllzdam. 
da sonra wu~aya · 1 k B) - Askerlik terhis terkeresi, 
d"nmüşlerdir 0ıı 1 • w iki yol kalıyor: Ya Soıaue? ma.. C) _Tahsil vesikaSJ 0 

·· •· bu. haberler mi."ıvere va epicuriPn olm:k, • k"hm~nuı D) - fyf hal k~ğıdı, 
Butun . • rtenis ve f Pls<>·ri nıı:ımısıvle eoıcu- lı · __,_ 

karşı müttefiklerle beraber sa- .. l.en ~olm"k ~ünhcsfz h~vatı SUVP E) - Çalışttğl yerlerden a nmlf '!)onseı-v ..... 
z1 1n tek blı " F) - 6 adet vesikalık foto~af. vaşan Fransı aıın, ya ız .,a btrnkmak ve ?.Pvlc1P..-ine eı:::ir 2 - Bundan başka Halle ve tstlnyc fabrlkalar!yle Orlak!Sy ve Azap-

kwnanda değil tek bir siyasi ıda .... ımak nemek ifı>ıtitni,.. Ti':ıkAt. 'F,. kapı k15milr depolarına odacı ve bekçi ve tstlnye fabrikasına dı Dok da-
re altında da toplanacakları ve nieırre'iin arı:ırhi:Tı viit-«?k aHık~ yakçıst almac:ıkttr. 
bütün Fransayı tem.sil edip mu- c;ızhl;: hali sırf hav~MPn ib11ret • Bu vazifelere istekllletin as"kerllklerinl bittrmiş ve ohız yapannı 
"akkat bir Iıükılmctin kuru1aca· f +-.r. tnsa.n daima va bir hanfo. v:> ;-('Çmemi~ olrr.ala" ~arttır. 
ğı gunün pek uzak olmndı6r ka. İ ı, r elem:n Wİ1'1nP hu1ıın:>C' •1, br T:ıl"pk.-in Zat i,;leri mlidhı liıJ"lirn lzc yazt ile mlırıır:aFıt ctme1eri ın
aa;;ıtiııi ~ermek edırlcr. Su hok1c ya Ikdonisttı'l.crln ya zumu iları oluour. .(Z665) 

1 
i lngiltere ve Amerika intibaları : ~ TAKViMDEN 

ill YAPAAK 

lngilterede iaşe 
işi Bir Memleket 
Meselesidir ' 

Yine Kumar 
Makineleri ----

Yazan: ULUNAY 

Kalabalık sokaklara, ana .. 
1ara., geçit yerlerine ko. 

nula.rak halkm vannı yofunu 
sföp süpüren kumar makineleri 
hakkında geçenlerde yazılan ya.. 
%Jdan pirelenenler var: Ewelki 

k Ed H••k"' t gün imzasız bir mektup gönder-
Bu Zihniyetle Hare et en u ume • diler. Mektubun y~rı kağıt seı:ıe-

1 . B e·ı· B ti idi. Fakat ilk satırda memleke Bütün Halkı Bes emeyı orç t ır, unun ti çok yakından ilgilftndtren "Co 

için His Bir Fedakarl:ktan Çekinmez ~~~u:~:1e~~ D~~~~:1~1ru:!1~ 
~a mecbur etti: bu suretle marul 
maz hakikatler kanısmda kaldık. 
Bunları okuyucular1mıza anlat
mak için imzasız mektuptan bazı 
cümlPleri mealen alıyorum: 

"Bıınlar kumar makineleri delD 
üzedt:rlnde Çocuk Esir&'eme 'De1'1l0-
ii,. ntn ~tlkctini talJYEI •Pot" ma. 
klneleridlr. Bizler ba sayede Kara 
ma her ay cayır cayır 300 lira 'ftri_ 
yonız. Bu maki.nelerin •Por mdıty~ 
tinde birer eilence nıntalan ol&z.. 
ıiuna eldeki mahkeme Ulms fJe lab& 
ta buırnı. Ne o!uraa olsun b!ae bmı 
lan işlt!tme halda ven1ıniş, brom 
bu salahlyeti para mukabilinde b!u 
devretmistir. Bu karar Kunım ldaro 
heyetinden çılmnş belediye, Tı1lyetj 
temsil eden yüksek mıtlcamatın tH 
dikine iktiran etmistir, S1z lstedili
niz kadar kalem ealm. Biz nthayet 
malrinevi Taksimden kaldırdık lıd: 
iş yapmıyor diye kaldırdık ft Str. 
keci, Beyaztda, Galatasarayma, Blh 
çekap:ıya, YUksekkalılınm.a ı!elıt • 

1. aşe Nazırı Mr. _ y AZAN:_, o~ t:ıgiltcrede tık._, 
Wulton İngil.( ' b~ n.~vı. ik~ısactl Okuyucularınıza bu spor en 

terenin iaşe siya-! • i diktatorluk _ifade makinelerinin ne olduklarmı an-
setini izaha de J M. Zekerıya Sertel 1 eden bu s:stem latalım: Bunlar yaylı birer alet -
vam ediyor: f 1 hakk~da şu ızaha tir; para koymak için yanklar 
- Her sene is- tıverıyor: vardır. Buraya para konulur ve 

tihlılk edilen m.da miktarı ve - Nezaretin iaşe siyasetin - bir manivela çevrilir; eğer numn 
halkın beslen~c ihtiyacı evveL de tuttuğu yol, bir kısı~ ha~- ra tesadüf ederse kazanılır. Et~ 
den kalöri, protein, yağ ve ma- kın aç kalmas~a mukabil bır mezse para Jrldcr; ortaya muay
den olarak tesbit olunur. Mem kısım halkın luzumundan faz- ven bir para kovup zar atmakla 
leketin bu bakımdan zirai istih.. la doymasına mfuıi olmak, her bunun arasındaki fark halkı a
sali gözönüne alınır. Ve sonra kese :nüsavi rn?:tarda gıda ver dam akıllı soymak için bu maki 
boş kalan kısım ithal edilir. ıneldır. Onun ıçın halkı smrfl~ ııelerdc kaza~cm fazla gösterll-

IIarp içinde dahi serbest ti- r:ı ayırmaktansa, herkese aynı mi~ olmasrdır. İste enayi kap3~ 
caret taraftar! olan Ahmet E _ nisbette gıda maddesi vermek cahğı yapan -sözüm ona- spor 
min Yalman soruyor: siyasetini takip ediyoruz. mııkin(>lerl bunlardır. 

- İngilterede hükt'.'ımetle it _ "Yalnız çocu~b!", hastaıa;, Hi~bir mahkeme bu m-altinele 
hnlat tacirleri arasındaki iş bir gebe kadmlar, 1scıler ayrı bır rl spor mahivPtinde göremez; ve 
:iği nhengi çok takdire şayandır~ itinava tabi tutulmuşlardır. buna dair bir ilam VPremez. 
Biz bu i.5 birliğini temin edemi "Gebe kadınlara her gün faz "Cocuk Esirjleme Derneıii., de 
yoruz. Siz buna nasıl muvaffak la olarak bir kilo süt. ve bir ~il. htrhir kurum avda 300 Ura 
oldunuz? Nazır gülüyo!'. miktar yumurta verilir nıukabilinde bu m::ı1rfTıecflere bir 

- Bizde şimdi hususi tfcaret "Çocuklara yaşhrına göre ay '"latanta veremez. Vilhet. bele -
denilen bir şey yoktur, diyor. rıca fazla süt temin olunur. diye hicbir zaman bövle bir ka
Bu memleketin iaşe siyasetini Mekteplerde her ~ocuğa .s;ünde mar dalaveresini fasvip edemez. 
ben tesbit ederim. İthalat ve ih fazla olarak yarım kilo süt ve. İşin iclnde mutlaka bil' vanlt~ 
racatT da münhasıran ben yapa. rilir. 4 yasına kadar çocuklara 1ıf: vardır. 'tyanlış hesap BaJ!dat 
rm1 Bütün hususi ticarethane - nizamın dört misli yumurta al •an döner.,. 
!er yalnız benim emrim altında mak hakkı verilmistir. Ayrıca Eğer "C"..ocuk Ec:i't~eme Derne
calışTrlar Memlekete hangi gı. küçük çocuklara ktıfi miktarda di .. nin a7RS1 makinP~nerln tefa 
lfa maddelerinin ne miktar it - por+ııkal suyu dağıtılır. l-ıiirlt> sa'1dtkl:ırı semtleri btr do
hal edilbileceğini ben kararlaş "İşcilere ırelince, hunlara bü 1r:ş1r1srsa bu dönen tınldRb l)a· 
tn1rtm. Benim müsaadem ol - tiin vat!lndaslara vesika ile ve "'P vefü::tiT'f'nlerin cnl'hınun koru
maksıztn hiç kimse İngiltercye rilen gıda maddelerind!'n maa- 'l'l'3ğa mecbUT olrlnldan vavrolar 
bir dirhem mal getiremez, dük da. he- ~in f;-ıhrikall'!rda ızavet 1::-n ihıı1"et hnlnnriul!tınu ~öriirler. 
kanında bir kilo gıda maddesi UCUZ fivatJa (20 J]e kTrk kUrtJS l\f pc:ı>1ı> c;imdi bU içtima! metin 
satamaz. Yalnız nezaret mev - arac;rndı>' iic kap stC'ak vemek ~ .. nııv1ı.:frHr. 
cut ticaret müesseselerini ken. VC'ı-ilir f ~lerinin icabı olarak Valimizin. belf'rlivenin. faal 
di nezareti altında çalıştırır. rabrikl'lrla vernek viv~mh;en ;~- "mnivPt miiniirıi""iirnıı ehemmi 
Bunlar vasıta.siyle ithal edilen rilPrr> de fazla olarak peynir ,•eflp dikhtini celhı>rlivornz: 
malzemeye muayyen bir fiyat d:ır"tıhr. °Cocuk F,c;frlle>mP De-mPltt .. eti 
ko~ur. Bu fi~tın yükseln;erı;:c "Hastıılara. doktorJnnn ver _ ketinin arkasına ııizlenerek ~uk 
Ei ı~in açığl hu.ktımf't kendı but di~j raporlara göre ihtiyadarJ ~enç, yaşlı demeyip önfine gele
çesınden kapatır. Devlet,. bu olan siit. yumurta. et, yağ ve ni soyup soğana çeviren bu ma-
maksatla her sene 120 m:lyon irı> veo:i1r!'lc:17 verilir. kineler. bu ahiak bombalan der 
İngiliz lirası ·ardım yapar. sa "ffarp İnı?ilterede yeni bir hal toplattırılıp denize atttnl 

Jtl.. .\C. 1akrrn vıı~ma c:artlarr do?!ur - malt. D 

Nazır, şimdiye kadar tica- Zira "Çocuk Esir~me erne-
"'PttP li'hM;ıli7min ·vı:ıfam l:lfr Devamı Sa. 4, SU. 1 ği aydn alaca~ 300 Ura ile burı 

ıa;' yüzünden memleketin ahll · 
kında acılan i~tfmaf karhnlan te 
davi edemez; ayda 300 lira iç~ 
mah~olan çocuklar sonra 300 mıl 

.t1ayaarpaşad~11 saat 9.25 tc hareket eden 24 saat 13 te hareket eden 
:ıo ve &aat 21.30 da hııreket eden 48 No. lu kııtatlar Oe Pcndlktcn saat 
10 48 de hareket eden 27, 14,05 te hareket eden 33 ve saat l!J.45 te hare
ket eden 45 No. 1ı Banliyö kat:ırhlrıntn, gôriilen lüzuma binaen 1.1.943 
t:ırilıinden itibaren lşletilmiyecekleri sayın halkımıza il~n olunur. (2648) 

Dosya No. Cinai 

51150/17 Erenköy Kozyatağmda Hilmi paşıı soka
ğında 6 No. tı köşkün bir senelik kart. 

5120114!1 Fcriköyd~ ccpherl Bulgar cad, arkası bos
tanlar, tıa! tarart baruthane ile mahdut 4.3 
dönliın 675 zıra mikdarndaki arsanın bh· 

Bir senelik 
kira bedeli 

15() 

Te· 
mlnatı 

14 

!*:r.elik fc:ırr. l 09 9 
Yıl.karda yazıl! gayri menkuller 4.1.943 Pazartesi günü ıaat 14 te Mil

U ı.mU.k Mudür1ü:!ünde müteşekkil komisyonda bir sene müddctlc ldraya 
verilecektir. 

isteklilerin muvakk;ıt teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cUzdan
lariyle birlikte mezkllr gün ve saatle Milli Emlük Müdürltlğüne mü-
~a.u, (2437) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Mensucat s:ı.ntral TOrk Anonim şirketl 400 bin Ura sarmayestnl 

temsil etmek ilzere çtkaracai(ı her birl 100 lira kıymetinde 1 numara
dan 500. numaraya kadar 500 ve beheri 1000 lira kıymetinde (1) numa
radan 150 numarııyn kado.r 150 ve kezıı her biri 2000 Ura ldymetinde 
ı numaradan ıoo numaraya kadnr 100 adet ki ce..-nıın 750 adet hls!e se
nedinin 4400 lira damga resmlol 28 12.942 tarihli ve l!'i-4682/5506 sn· 
yıb maltbu.: mukabilinde Defterdarlı't veznesine yatırtlrnıştır. 

Keyfiyet damga resmi kımununun 39 uncu madd .. st hükmüne le•°'fi-
kan ilAn olunur. (2552) 

letanbul ll<lncl lflAs Memurlu~undan: 91:!/38 - İstanbulda Ankara 

caddecindc Reşit c!P.r:d!. Htını 15 !\o. füı Muhsin ve Münir F.min kardc~

tcr iflo:;•nın kı:ıpntllm:ıınııa m:ıhkcmccc ka
0

nır \'Crllm.ş oldu~ ılıın olunur. 
(70(;:!) 

vonla kurtan1amaz. . 
Memlekete kumarbAZ yetişti -

recek olan böyle yardım eksn: 
'llc;nn! 

Beyoğlu 3 üncil sulh hukuk hAkim
liğinden: Elen! Bodukoğlu taraıından 
Beşikta,ta Hasanpaşa Deresin4e Bos
ta.neıvell ııokağtnda 1 No. h hanede 
mukim Bodos Bodukoğlu aleyb.lne 

ahkemcmizde acılan alacak dava
:ıdan dolayı mumaileyhe gönderilen 
davetiye me~hattndan hnlen ika· 
metgdln meçhul bulunduiu anlapldı
ğmdan ve davacı vekil! tarafından 
Uinen t.eblil:Bt yapılmast istenildl!in
den talep v~1e 15 gQ.n müddetle 
ita.nen tebllgat ifadna mahkemece 
knr:ır verilmiş olmakla mumalleybln 
muhakeme rünil olan 15.1,943 tarlhl· 
ne müsadlf Cuma glbıil saat 10 da 
mahkemeye bizzat gelmesi veya bir 
\Tekil g5ndermcsl, aksi takdirde da· 
vamn gıyabında görillece~ davetiye 
makamına kaim olmak O.Zere l1Aıı o
lunur. 

KAYIP - M2 lelleıdııe alt 942/844 
numaralı tayfa tezkeremi kaybettim. 
Yenlsint alaeağtınclıan etddsinln btık
mU yoktur. Galata YalJtapanr Berıa
mut soka~ No 11 Ahmet Y'llc!ıs, 

fetılr Ttyatreeu DRAM K18MI 
20.80 d• f80v0t< ht.,.fLlL) 

Perıen•b• gOnlerf 111.SO da 
TARiHi MATINI! 

KOMl!OI KISMI (VE KÜRK0M VE) 

c-ztamba ıDnleri H de ~k ptreısi 



i o Aranıyor--.. 
Mt+"wet llJeria4e pbftııtlmtk Qnl'e Almanca Unnma qlna Ud 

-.m•·l'I• ....., .__ i1i ..... qajt ec11lecekUr. Tallp olllD1adn P. lt. 
1MO ..._ ,... De mGracuGarı. 

D. '-IQoll*' lıletm•I U. Miclürllğl lM•l•n 

t.lanbal ...... tiadan ... Half~ ....... ,.,.. tleNt tarlf.ı.t. 
78llllm ....... llolQlll71e, t.dJI .......... . 

Yeni tarlfeJlr 1 lcıDklnun MI ..... ....._ ltlbartn t.adk ol• ""' 
hl' .... 

w .. .a.bd --- ........... ,,,, • ..Br. - .. 
murlukta ı.tıat •lmablllr. (W) 

- ............. ..,.., ...... ~ ............ 
M. M. Y. IANIUL 1 NU~...AU 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI : 

...... ..... • -- -Llnı 111.• ı .. 

la Satılacak 
·Yıı.ıı.a ...... u .... lltldlrltlilnden 

.......... Oiılll ...... 1rllD ,... .w,.lnde blrDantt olan tak-
........ ı ne : tr 1ae1 w.. ... a. ldlwldır 

11• 11 

......... tiri illa) .. 1ll1lftldmt tlmlnd (llO -
,.. :#> _. ..,_ U11JM1 .,._ ..... Pmıt111 aana mı 
il 61 ti.'ialıa ıM 'alrt JJ11ııtaa llDIMOk Nnua+ q,lamvk ..._ 
,_.. J&lr ..... ( .. ) 

llldp w +tıat Mtftrl:-llalll L6t8 DWtlnel 
O..ıtedlk " lf6fllfllt T. L. f. TAN ........ 

~ıall '117 •• ---
~ rıd''a ........... ... 
... ~ ...... Tüllm .... 
mJabe mUQrtıetl -....... l-

...__ 
ld aputDwa ...... ehell1I ... ı 

wn•idd lt:O:ıerea lhnDarQa w 
............ 1111o1ııd 1 

-------~ W aını. Yeni Mmdac1ll _... • ltlD4la 11 ... ,. marunt .. 

ISTANBUL FTE ......... ,,...,... ... .......... ..... .... ..... .-. ...... 
Qılıılı ...... \ıi ... » .. ----- .....,,. U.• 

.. • • • • ... • • 
• • 1 -• • • - ... 11.• .... ~ BUi Kanıı- ..... ıu u.11 -

OtaJııcdlr • .. ... -'lütmnhme ......... Ti .... -..... llbl9 .... " ..... ••• ... ... Balat s.nılllt .. .... • .... -
UtGlnf lt1erl c::.ıl Klıııtm ..... tel-" ... ı&..,. 

l.aiut - ~ ... JDf1a -
-... . ......... ...... .. ... ...... -Bllmlluaa ... tı.tl KJ).Jl. ,... ..... 1 

.... AJI Cr .... ~-- B.K,.11. ~ il .ma... ::ı-:t. 
.,_ ...... C*mk 1 ....,.. ~ S'.cıatw .......... • lilı ......... KahftCll A.11.P. ~ a 

.. ee&tk llDmılOs IU>.B. nı-. 17 .,, ..... DSl:Dr. .. .... -- • lllil1da • Ba1ıW flltm~ t.• - • • IC'UflUll dllldlm ,.. K.11.J'. =-- 1 • ~ A.S.B. .. 

•m • " ....- - -'1t. •M w.ıe iM 
Jt.:. - 1.11- '·'° 
... ... ı.ıt '·°' 
S,. OQG ı.a t.• 
s_ ... 1.18 f.U 
E. ... !-!! fJI .. ... .... , .. ... ... ·- , .. s.. .... l.ü , .. 
K.. 1.• .... , .. 

'9 aı •. J..• l.IO f.11 
1 2 s. 1.11 , ... ...,. ~ ... '·" 

., "' V, t.00 T.• 

... ,..... ... &. ı.oı '·" 

..... il v,, '·°' f.11 

-_..-. 

'·" T.8 

'·: '· , ... ... .... 
ı.lt 
ı.ıı 
ı.1' ... ... ... 
1.11 

w .. ... 
••• .... 
••• .... 
'·" ı:.n 
iM • •• •.•ı ... 
1.11 

ll> .... ·- ı. ..... ,....., llni.rt .... 
, .... 7S ..... ,1 tpcleY.....-:-~O*h*e• rle '8ım ~ 

-~11 :: 
ı.n 
1.11 . ... . .. 
ı.a .... • •• . ... . ... ... 

lO.OI 

ıt.eo ... 
••• 
••• -an 

--

...... 
ln ... 
••• t.71 

'· 71 1.H ... 

HJC.V. .... -· .... .... 
1.cn .. ,. 
-

~ 

KUÇOKÇEKMECI • SlllECI 
tt 11 • 11 .... • - .. • 

°""'" ...... l'lyatl hWI ..... ..... LJre u.. Ura 

ı.a., - - -1 • ,. - ... 

INDAN .... ..... ... ... 
l.IT . ... 1111 IU 

"·" m .. • 1111 ..... • •• 1111 • ... .. 'it. il -s.• .. 
••• .. 

• •• -... 1111 ltİI -M .. 

..... --s.. Ti .. ı.• 
1.11 ... 
ı.a ••• 
ıı.• .... ... J.• 

• •• "·" o.oo ı.• .... • •• ••• ... 

.. • 

DONOI .. - .. • • - - - - - ---- ----.. ,... , ... 
'.Y. ... , .. 
K. '·" ,.. •.11 K. .... ,.. 1.11 
v. 1.17 ,.. • .. 
s.. ı.- t.ıt -,,,, ı.cn uı 

s.. ,..- ,_. '·" ı.u •• s.. Ut ,.. ,... l.ll ... 
&. •• .,.. ,... ... ... 
s.. ur ,,. ,_. ı.- •.• 
K. l.IO '·· ... ••• • .... 
k. •.• '·· ... .... ... 
&.. ... ,. ••• ..... .. 
it. T.GO T.CI «U I.• t.• 

~ &. T.GI T.11 1.lf l.M t.• 
ft4nW V. 7.0I T.M ..... '·" t.11 ..... ·e 1'a 111 bflır jllms ~ dnleıt "'8r • ..... ...,_lal~ it. 0NmMce "Ylllllıılls -ta 111• 'iL 

... ... 
••• t.oı 

••• 1.11 
ı.ıt ... 
UI .. .. ... .... ..... 
uı 

... ... 
••• 
•.•ı •• ... .... 
t0.00 ... 
'ıo.• ••• it.il .... 
\UI 

11.11 
11.ll .... 
ıo.-
11.11 
11.lf 
DA ••• ••• a.n .... 
ıo.
u. • 
~ 

il.il 
il.• 
il.il 
UJ,I 
1UI ... 
11..n = 11;.a •• n.• •• ... 

••• ... 
il.it ... 
ıa.ao ... 
il.il • •• .. 
1l,IO ... 
il.il 
it.il 
H.• ...... 
MJI 

HM .... 
ı: 
H.11 ••• il.• 
ıe.u 
U.11 
u.ı• 

·~ 
-~ u.• 
11.11 

.... 
11..lJ 
11.IO 
ıe.n 
11.-
11.11 11.• 
ı•.• 
ıe.a 
ıt.• .... 
ı•.• 
11.18 
17.11 

n.ıt 
17 .. n.• ., .. 
ft.M 
n.n 
ıt.-

••• 11..• ... 
• •• 11.11' 
11.-11.
ıt.• 
il.il 

......... -
• ~ .......... 
• U.IMl .... 1Ult11 

• t.Ulll aut il .. 
.... d!tı4*ı1l llUlıase•"'*"' 

... 
'8111 .,. 
111 

-.... ... ... ... 
••• .. . .... . .. 
3 
18'11 
Ali ... 
• 

• --

• - ..... 

.......... 
..... ---.ı 
MI 
tu 

111 .. ... .. 

• -•• .... ... • • ••• ... .. . 
11.JI .... 
• •• ... 

WC1). -
n.• n.• •• .. .... 
1UI .. .. 
ti.tô ... 
= . .. .il 


