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'l'ELGBAFLAB BU . S.&B4.BKt IstanbuJ' da Varlık vergisi 
listeleri bu sabah asıldı Rommel ordusu Ageyli'nın 320 

Halil Ali Bezmen 1,500,000, Armenak Şe- kilometre batlSIOa Ulaştı 
kerciyan 1,000,000, Narliyan 1,000,000, M.h . 8 . . I ·ı· d ·ı k 
Şalom Biraderler 1000 000 Suraski 1 .v~rm mcı .. ngı ız or ~s~ 1 e çarpışma 

. . . ' .' - ' ıçın duracagı zannedılmıyor. Tunus 
750,000, Sahıbınm ~esı 600,000. T. cephesinde durgunluk devam ediyor 

Geseryan 800,000 hra vereceklerdır 
Varlık vergisi mükellefleri Üstcai 

bu sabah saat dokuzda tah.il ıube
lerine asılmışhr. Alakadar mükellef· 
ler, tahsil ıubc erine müracaat ede
rek, kendilerine tarhcdi1miı olan 
\'ergi miktanm öğrenme~• baıl
nuılardır. Evvelce de yazdığımız 
\'eçhile, .lıtanbul vilayetinde mU
kelleflerin miktan 60,000 i. tarhe
dilmiı olan Varlık vergisi miktan 
3 30 milyon lirayı bulmaktadır. 
Muhtelif tahsil ıubelerine talik edil
miş olan mükellefler listesinden ba
zı isim ve rakamlan neırediyoruzı 

Halil Ali Bezmen 1,500,000, 
Armenak Şckcrciyan 1,000.000, 
Barzilay Benjamen vapur şirketi 2 
ınilyon, Cislavet lastik Ş. 1,200,000, 
Agop Mihailyan 400,000, Meh-
rnet Karamancı 100 bin, 
Tevfik ve Beıir Tatari 100 bin, 
Avram Mazon ve Salamon Boton 
kollektif ıirketi 105,000, Ka.talan 
biraderler 120,000, Rcnker kardeı
ler lı:ollektif ~rketi t 05 ,000, 
~unus çimeato fabrikası 200,000, 

aranto mahtumları 150,000, Sa
lamon Behnuarea 150,000, Nahme 
Pesah 200,000, Fikret Bayrakta
roğlu ve ~iırekfısı 60,000. Suraski 
rnahtumlan 750,000, Evliyazacte 
Nuredin 25,000, Talat Terci 80 bin, 
Kitapçı Semih LUtfi 90,000, Kana• 
e.t kitaphasi sahibi İlyas Bayar 450 
bin, Yakup Bayar 150,000. 
le Sucukçu Apik 5 O bin, Kendir ve 

eten sanayi Türk anonim ıirketi 80 
bin, Suren Polndyan 1 79 bin Lay
boviç 150 bin, Sahibinin s~i 600 
~in. Narlıyan Lutfiyan 1,000,000, 
.ala~on Beha 120 bin, Şark deri 

tırketı 3 30 bin, Vidman ve şeriki 
2 ~5 bin, Turyağ ıirketi 150 bin, 
~ırkor Znngoçyan 300 bin, Sokoni 

1 ~kum 332 bin, Şalom biraderler 
ıik o.o._oo.o, Çikolatacılık ve ıekerci-

ıırketı 150 bin, Bohor Uzycl Pc--
Uccı ~O bin, Milli assürans 260 bin 
rH arlık vergisi vereceklerdir. 

ıbin 1-j.dav~tçı Mitat Karabetyan 1 00 
da~at urnık Cesaryan 800,000, Hır-
'Ver,,.· ~

1 Ayaş 600,000 lira Varlık 
.,ısı ver ki . İ ece erdır. 

rat •ahiplerinin Varlık 

1 vergisi 
satnbuld 

hakkuk t .a. gayn menkullere ta-
c tırılen V 1 k . . .. 

kclleflerinden b' akr ı ver~s~ mi u: 
de şunlardır: ır ısınının ısım en 

Onnik Verter 20 b' . 
]ıyan 50,000 S . m, Edına Nar-
h . il ' erkıs Kınacıyan 1 00 
ın, yas Bnyer 30,000, Alaeddin 

70,000, Alber Siy ... il 
7

,. 
lb. s·· B on ogu arı "' 
Bın, k um3~ b"ank 140 bin, Emlak 

2oanb.ası Al l ın, .Baker 22 bin, Alis 
ın, il emcıyan so b' o· . . O I • ın, ımıt-

D
n alm4a0 vb~ saEmıre 40 bin, yalnız 
a~ 8 xı, lak virketi 25 bin 

Aznıf Yusufyan 30 bin F . A ' 
bek 30 b . K • enı ta

m, amer Atabek 3 b" 
Mehmet Ali Abut 80 bin M d' ın, 
.A- 100 b' , ar ıroı ~opyan ın, .Şirketi H . 
ı l 3,500, Y edikule Ermeni hu~rıy~ 
iO bin, Balıklı Rum ~aıtanca· n~~ 
J>in, Deniz Bank 6,000, Cumhu~i t 
Merkez Bankası 12 bin, Agop T~
l'e.burunyan 40 bin, Abdurrahman 
Ahit 80 bin, Fa.tma Kozluca 50 bin, 
Serpuhi Misketyan 20 bin, Veli 
J\lemdar 20 bin, Şark Türk ano
Sllm sigorta ıirketi 25 bin, İstanbul 
~um aigorta ıirketi 32,500, Asikü
i'asyon sigorta anonim şirketi 13 bin, 
Cat Franko 23 bin Hakkı Tecim 
?.5 bin, bayan Scaiy~ 80 bin, Leoni
.~a Demanogos 50 bin Nafiz Kazım 
t"'rat 20 bin, Sunullah Hamdi 50 

Jn, Alber Masat 30 bin EcJv t 
asat .30 bin, Santiyan 'Petro ~S 
n, Ziya Kuntay 30 bin Laf . , . k . . osıyer 

~~orta ıır etı 30 lira ödeyecekler
~ır. 

• Galata Belediye tahakkuk şube
•ıne asılan listelerdeki mükeleflerin 

MiLLi ŞEF'IMIZ BU S 8 H 
ISTANBUL'U ŞEREFLENDiRDi 

-------------~------~-~~ Reisicumhur Vilayete geldikten sonra 
Beşiktaş Kızılay aşhanesini ziyaret ettiler 

Londra 17 (A.A.) - Marepl kol batını te,kil ediyorlar. Artçı eair alındığı z:annedilmcltedir. Ha· 
Rommel'Jn ıicat yollan üzerine dök· kuvvetler Almanlardan mUreklc.ep- va kuvvetlerimiz. çekilmekte olan 
mUı olduğu kara maynlannın çok• tir. Mihver kuvvetlerini mütemadiyen 
lul'una rağmen, ıeklzlnci lngiliz or• Rommel orduaunun ricat yollan dövmektedir. 
duaa., pyanı hayret bir eUratle iler- barap olmuı nakil vuıtalan 'Ye yan• T h • d • t 
lemektedJr. İnailbc kuvvetleri Ela- mlf memı.i enkazı ile doludur. Mih- unua cep eım e vazıye 
ııehllanın eJ>fl1" ıarbında bir nokta- ver kuvvetlerinin ricat ıekline balu- Londra 17 (A.A.) - Tunusta 
ya vannıılardır. lıraa, dinlenmek için mola ver<iikle· iki taraf kati çarpışma için hazırlık 

Dün ıece Kahire rad10ıunda bir ri umanlar mUıtema olmak üzere. ile mefglll olduktan lçin, karada dün 
ılSzcil, çekilmekte olan Mihver ktn>- durarak muharebe vermek latiyece- mühim bir hareket olmamtftır. Müt.
vetlerinin Elageh.llanın 320 kllo- if zannedilmemektedir. tefik hava kuvvetleri, Tunuata Mih• 
metre bahı1nda bir noktaya kadar Kahiredeld Reuter aJanıının ip- ver üılcrini fasıla11z bir eurette bom• 
varmıı olduğunu •~ylem .. tlr. E.la- rahna göre, !nail.iz kuvvetleri, Mih- bardıman ediyorlar. Müttefıkleriıa 
gehila'dan ilk çek.ilen İtalyan kuv- ver artçılarile temu t•İI eıtmiıler- bava hücumlan Tunus ve Bizerte li· 
vetlerl olmuıtur. İtalyanlar, rlcat dir. Vuku bulan oldukça tfddetli bir manlannda tasviri imUnıız tahriba• 
etmekte olan MihvCT kunetlerlnln muharebede Mihverden bir miktaı ta sebebiyet vermiştir. 

Carlanın 

beyanatı 
Bir Rus muvaff akiyeti 

Fransa kurtulduktan 
ıonra ıiyaai hayattan 

Surovokino'da Almanlardan 305 
ve 1500 kamyon alındı 

top 

çekilecek - ı Moakova 17 (RAdyo) - Dün 
Uıındra 1 7 (A. A.) _ Amlral ~:~e yansı neıredilen reımt Rus teh-

Darlan Şimalt Afrikadald müttefik lıgı: . • . 
Umumt '-- .... r ~L d" d b l j 16 bmncıkônunda askcrt kuvvet-

ıuı ... gcull nez ın o u unan I • . S 1. 

tik. Diğer bir kesimde keVf müfreze
lerimiz, cephane dolu 1ki depO')'U 
havaya uçurdular. 

1\lillt Şef Beşik tnt aşhanesinde t ·ı· A 'k t ·ı · 1 erınuz, ta ıngrad mıntakaaında ve 
ngı ız ve men an gaze ec.ı erıne k h . 

t " b tt hat h' b' 'hti rner ez cep csınde C'V'Vclki istika-
yap ıbgı l eyanda x. a. 18 ....ı:. ıç ı.r ki - metlerde taarruz muharebeleri yap-

Rzev'in babsında ön erlerimi-z. 
düımanı dayanak noktalarından çı
kanp atblar; düıman taknben 200 
ceıet bırakh. 

Re1.oılcumhunımı.r1 M11ll Şef İnooll, 
bu sabah mat aektzl 20 geçe hıuusi 
trenlerlle ~mizi eeretıendlrınlş
lerdlr. Mllll Şeflmis, Haydarpaşa 
gnnnda İstanbul Vali va Belediye 
reisi B. doktor Ltıtn Kırdar, Parti 
reısı Kaysert mebusu B. Suat HRyrl 
'Orküplü, Emniyet mlldürü B. Haluk 
Pepeyi, kalabalık bir halk kütlesi ta
ratındnn karşılnnmıftır. Kendllerln! 
karşılaşmağa gelenlerin beşu~ blr çeh.. 
re ile ayn ayn ellerin! sıkan MllU Şe
f imlz ga.n dolduran halk tarafından 
coşkun tezahUratıa alkışlanmıştır. Va
purla İstanbula geçen Reisicumhuru
muz, dağruca Vll!yete gelmLşlerolr. 

Relslcumhur anat 9.30 da Vll!yetl 
terkederek Beşiktaş ıo.şbanestnln bu
lunduğu Sinanp~ camlhı1 teşrtf et
mişler, fakirler& da~tılan yeme~ ve 
dağı]I.§ şekllnt gözden geçlrmtşlerdlr, 
Bu esnada ~ellin tadına ba.km13lar, 
yemek almak üzere gelen halkla ıro. 

nuşmuşlardır. Bu mbah Beş11tta9ta 
kıymalı bulgur pllA.vt verilmekte idi. 
Yemek plşlrllen mahalle giren M\lll 
Şefimiz, ahçıbaş1yı çaRıııarak 1zahaı 
alrn~lal' ve şu dlrektırt ve~lerd1r: 

- Ahçıba§l, senden temiz i~ bekle
riz. İyi malzeme kullanınız. 

Parti relslmlz, lU}hanelere alt yemek 
Ustesinl gôstermlştlr. Bu esnada Rei
sfoumhur Va.llye şunlan sormuştur: 

- Burada kao ~ yemek yiyor! raıı u unma tısını, yet>nne ma sa• w d t .1 Va.U: dının Franaanın kurtuluşuna yardım ma
5
ga evka~ ~ b er. b d b' 

- :tJd. bin !ldfiT• hergtln yemek ve• etmekten ibaret bulunduğunu ve urovo ıno nun . atuın a ır 
rtyoruz. Fransız milleti kurtulduktan sonra meskun ~ok.tanın ışgali csnas~nda 

Komıu kesimde ön erlerimiz bir
çok mukabil hücumlan tardettilerı 
takriben 500 düıman subay ve erini 
ve 1 6 tankını imha ettik. - İstanbulda ne tadar ~ye ye- kendial ıiyast h tt k'l k kuvvetlenmız 300 top, ıakrıben aya an çe ı ere ı 500 ,_ b'I 'k' d 

mt-k dağıtıyorsunmıf Fransızlann hUkumet ve millt siyaset . ıı;amyon ve otomo ı' ı ı e- Rzev - Vinmza yolu mıntnkaııın· 
- Ylrmi bln ki§b'e. §eklini ıerbesçe tAyin edeceklerini ~ıryolu katan, ccphan~ ~cposu va da müfrezelerimiz, mevzilerini dü-
- Bundan b8f1ca ıışhanelertnıs ve.r beyan trni f bırçok levazım ele geçırdıler. zelttiler; 5 tank tahrip ettik, 

değU ml? e 1 ır. Stalingradın cenup batısında Ves- M d k tak d d"' 
- Evet, mUtea.ddit yerlerde ~a- Londra 17 (A.A.) - Cumbur• naya Nusk'ta kuvvetlerimiz bir düı- oz.do mın uk asın a .. uomanık 

neler açtık. rdsi B. Roosevelt, Fransa kurtulduk.. m n gurupunu tarümar ettiler 50 3muannkı _ ... ane ~ • avcı met.ıknı Dy~ete 
Mütea.ldben """an- terkede Re· ta · l O 1 • • h ,_ l . . ' mes un yen ıoga ettı . uıman ""'ıfü ...,. n n ıonra amıra ıır anın szyaıı a- tanıt ve a tıncı tank tUmenıne men- ·ı 1 · · · · d d k · · · d 

lsicumhur ahçılara: yattan çekileceğine dair yaptığı be- sup bir Alman i ade ala nı imha ı er eyı§ımızı ur urmıı ıçı!' pıra e 
- Allaha ısmarladık. diye lltitıı.tta yzı- .. tın general Eisenhover tarafı _ tt"I p y yı ve tanklarla muvaffakıyetsız bırka9 

bulunmuşlarc:tır. ·ı da k ' d" · b'ld' ·ı · ld .. n e 
1 

er.. mukabil hücumda bulundu. Hassa 
Oto bııı rtn bin k ,__._ n en ısıne ı ırı mıı o ugunu Stalıngrad mıntakasında dördü ta- k akl l 3 k h ... 

mo e e er en şeıuu.o v "'t fkJ . Şi it Af "k ... az arımız, tan ı asara ug· 
mahrukat varlyetınl soran Mllll Şetl- a;ak~ te ~ki enn - ;a b rl ~ı. ayk ııt ~çagı. olmak. üzere 35 düıman rathlar ve 9 kam)"On ve otomobil! 
mlze Vall şu izahatı vermlşt.ır: a as .. arı .gun en e ' ırço uçagını ımha ettık. zaptettiler. Düıman muharebe mey• 

- Bu sene mahrukat boldur Hava- y rdımlar gormüı olduklanm beyan Stalingradın ıimal batı semtinde d d 300 d f l b 
· ctrni•tir '- l . • ] anın a en aza ceset ~ 

tarın yardımı ile iyice stok vllcuda g•- " • ıtUV'Vet erunız, faa mubarc"e hare- raktı 
ttrd'k. jketlerinde bulundular, ufak gurup- ,· , • w _ 

Bulgarlstandan mangal JtömUrU 1 d"' b 1 d .. __ ,_ Nalçık m ıımal dogusunda dut" 
geliyor mu? A K A M 1 aarıml ızd ~olmdalnın ub~~--ugut 8Allayka man piyade ve tanklarla küçük gu• 

s çı ıp agı ı ar ve 1r1U1Ç a Cf no - ) 1__ w b 
- Evet. Bulgartstandan da kömür taıını gamizonlarile beraber havaya ~P an1?ı~ aııu~ırmaga teşeb üs et.o 

get1rtlyorur. 1 uçurdular. t~ 5 O. k1!ı 'Ve 5 tanlı: lkay'bederek gc-
Vall, Barbaros tllrbesinln ~ılan av- Mübarek Kurban bayramı- 1 Fabrikalar mahallcainde to u rı çckıldı. 

lusunu Relsteumhunımuza göstcrml..ş, h • • · pç ve: nı sayın okuyucularına tebrik ve avan ~tefi teati ~dıldi. Tam lsa- Londra 17 (AA.) _ Almanla-
- Beşlktaşı güzel bir hale koyuyo-. eder. Bayram münasebetile, betlerle du~manın hır ııra tahkima- nn, Satalingrad'ın cenubunda Ko-

ruz, demiştir. gazetemiz cwna, cumartesi ve tın1 yıktık. telnikovo bölgesinde Rus hatlann-
Rets!cumhununuz Beşlktaştan ayrı- pazar günleri intişar etmlye- Stalingradın ıimal bau.ında ateı da birkaç gün evvel açtıklan gedik 

larak Dolmabahçe sarayına gitmişler- cektir. muhare-besi oldu, Düıman bir gün tunamile kapatılmıı ve Almanlar 
dlr. evvel terketmiı olduA"u rqevzileri ııe- bozguna uğrablm11tır. Ruslar, Ka-

=============================================:. ri almak için kilçük gunıplarımıza laç'ın 65 kilometre batısında Şir 
kartı mukabil hücumlarda bulundu. nehri mıntakasında Surovokino mın· 
Bütün bu mukabil hücumları püı- takasında 3 meakOn yeri zaptetmit" 
kürttük ve takriben 200 düşman ıu- ler ve birçok top, kamyon ve hatb 
hay ve erini ve S tankını imha et- malzcmcal iğtinam etmiıılerdir. 

kuk ettirilenler 42 olmak üzere 
198 dir. 

Yusuf lzzeddin vereseai 150 bin, 
M. Nuri Can 200 bin, Hnmopulos 
205 bin, Karagözyan 2S bin, Hayri 
fpar 16 bin, Tevfik Amir 1 O bin 
lira vereceklerdir. 

İstanbulda olduğu gll>l V!Hieyete 
merbut kazalarda da varlık verglsl lis
teleri bu sabah erkenden asılmıştır. 
Kartal Kaza.sma 570.000 lira varlık 
vergisi tahakkuk ettirllmlştlr. Kıırta1• 
dakl mükel!ctıes adedi de 200 dü. 

Valinin beyanatı 
Vali ve Beledlye reisi doktor B. 

Löttı Kırdar dUn gece geç vak~ ka
dar Vllt'lyctte meşgul olmuştur. B. 
Ltlttı Kırdar, istanbula tarhedllen 
vergi mlktan hakkında. dfuı gece şu 
beyanatta bulu."'lmuştur: 

«Varlık vergisine tabi vataudaslıı
rın isimlerini havi listeler, şu d;kl
kada dahi henfiz tamamen Jıazırlnn
mış değildir. l\:omlsyon sabaha kadar · 
çahşmalanna devam edecektir. Bir 
kısım şubelerin tlstclerl ikmal edilerek 
yerlcrfnt' göndt'rllmlştlr. Komisyon, 
kat'i yekuna henüz varmamış olmak
la beraber size İstarılmlun varlık ver. 
gfsl olarak verecetı rakamı, küsur- - Lokantalarda tam elli çe§it yem.e,k v 

•R>ii.kka~Ierı 

Kurban kesmeyiniz! 

Kara kıfa giriyoruz. Zaten kasap- lere daiıhP onlan doyunnak ·~ 
lak hayvan aayuı azdır. Bir müddet tile mi eevap kazanmak lstiyonu
aonra daha azalacak, Belediye bir et nuz? Kwlay Kurumu binlerce fakir 
buhranını önlemek için timdiden yurttap doyurm.ıık 4ini üurine al• 
tedbir alıyor. Mezbahada haftada mqbr. Kurbanınızın parasını KJ
Üç gÜn hayvan kesilmedne milsaade zılaya vennekle dediğiniz yft"İne p-
etmiyecek. Haklıdır. lebilir. 

fıte tam böyle bir zamanda KW"' Kimsesiz cocuklara bakmak, ,. .. 
ban bayrnmına giriyoruz. ihtimal dinnek, giydinnek yolundan aevap 
yarın lr:urbnn kesmeyi dii§ünenler kazanmak mümkündür. O zamaG 

vardır, Onlara hitabediyonız: Kur· kurban parasını Çocuk Esirgeme 
ban kesmeyiniz J Kurumuna verirsiniz. 

Kurban insana aevap lawuıdınr. Bınılan yapanarmı yurttapU1DI 
Bu sevabı yurdmıuza felAketleri et sıkmbsı içinde bırakmadığınız için 
yaklatbnnamak auretile de kazana- kazanacağnız sevap iki misli olut". 
bilirsiniz. O takdirde yol, kurbanın Zaten böyle bir zamanda e:kur· 
parasını Türle Hava Kurumuna ver· ban» kelimesi bile inS11n1n kulağına 
m•~. . .......... ~ .. 



Sahife 2 17 K:\nunuevvel 1942 

:·zON &EliŞi · lstanbulda varlık ı -HA~~ ou~uMu 
I
·.san her~no!a.~m!~~e~!.!1!.~u2::!!~L vergisi listeleri ! Rommel, T rablusgar-

ôtebcrisile alakalnnması tabii hlrşeydir. İstUkievlgibio bu sabah asıldı ~ b hı· d. 
d~ noksansız olsun. Fakat küçük bir para~ mukabilinde vnp~~~ ( 1 ·ta ıye e ıyormuş 
bıııen yolcu l"'llpunı satın almış sayı'lmıyacagı tçhı orada g'ördugu 
noksanlan bizzat gidcnneğe kalkanayacağı gibi kendisini ~oı (&Ş tarafı 1 'inci as'b:if ede) l Dtln blldlrtn~ 1sbnlerden başta 
yerine koyarak bilet parasına mahsuben başkaJanna da tamir etti- auz otaıs]I ıöyllyebllirim: 330 mllyo~ yüz bin Ura verecek olnn mükelletı~ 1 

rcmez. Bütün dilekler mal sahibine ildlrlllr o da )'8pacağım ;jl.lra! 1811 ı;ısm. 60 bin küsur mükellef- rln mllteba.ld 1slmler1n1 bildiriyorum. ' Maksadı T unustaki Mihver kuvvet-
yapar. ten tah!U edilecektir, Derld Salıman 6a.rdıı4 çuvalcı li&-

Adet bövle olmakla beraber kiracı veyn yolcu tarafından ileri Yarın sabah (bugün) bütün mü- Y1m ISıkar. çuvalcı İsal: Le::reya, çn- J ·ı b• } k f b• •• d f 
sürülen dileklerin makul olması, durumun göz öniinde bulundu- kellener mensup oldak.ları Maliye vo Valcı Yosef Lereya, tiltfuıcU Bohor, eri e Jf eşere eSaS l Jr IDU 3 aa 
rulması ve mal sahibinden ancak ,Yapabilece~ şeylerin istenmesi Belediye tahsil 3Ubelerlne giderek tL ismet, tüccar ibrahlm Katrdıçnlılb, de- hattı kurmaktır 

'° bf oldııtaım ıverıt ımtldanm iijftıne- rlcl Ml.şel ArdW, manlfa uracı ra-
limmihr. Ne yazık 1ki diin, Beyletbeyinde oturan B. ~unus Serinç tn1b: him BeG1 "Beı1d. lhmcatc:ı YUsuf E -
adındaki ıolmyucumdnn ald~ bir mektup, bazılanmızm, duromu b'llerekl • I 11 _ • .. rngOO:~u. Jhracatç:ı. 1zı:n1rl1 TalD.t 
hiç g<n fuıiinde tutmadan 'bir takım yaptlanuyacak şeyler isteme- Ankarada Var IK vergısı Erboy, halı kumaşçı çoıakzade Lmıı
ğc kalktığımıza bir misal diye gösterilecek mahfyettedir. Ankara le (Telefonla) - Şehri- ted §1rketı, tüccar M.. .Ataman ve 

Şimali Afrikada: 

Sayın okuyucum gönderdiği mektupta di,Yor Jd: Şirketi Hay· ımlzdckl v.:ı.rlık :verglsl mükeIJefler1n1n Baha .Erman, tUccnr Harrt Jlro, ma.- ı Libyada Tırablusgarp latika-
rıyenin bazı vapurlannııı üst "t".e alt 'SBlaıi'lan yağmurlu günlerile 1sm:lle wt>.reeekkrt 1"1'81 :m1ktannı gös- .nıraturacı Tevfik T.e ~ ratm, '9'.l- met.inde Rommcl ordusunun 
nkmnkta ve yolcular aneta vapur lçi:ncle şemstre açmak mecbnrl- terlr :ııste'l~ l>u ba.h !l!ııll:ı; :a:ısil vr..ıeı Muiz Rmn1m0s. ıQUTtileı Bohor rlcati ve .ckizinci lngi&ıı ordusu 
yetini duymaktadırlar. Şimdiye kadar alAkndarlnra yaptığunız şubelel'lle Hllktmet 'konağı, e e ye Pcrcra,, ltlUıJA~ı .Ba.rkl kollekttf şir~ tarafından takibi devam ediyor. 

• • •W• _.... :b~ Çankaya te.ymakıımlığı ve keti aerlcl Davlsldl. tüccar Sadn11.ah 
rnurncaatlcr bır netice -vennedıgmden vasıtamda Şirketi H ... , .... Defterdarlık binııs:ında asJldı,,. K • nh tiittlncft 'MU!:z Şen İlya lngilmer. marr:ıal Rommd'in 
yeden ,şu ricada bulunuyoruz: Şirket vapurlann akmasına bir Dl- .Ankırra ıv11Ayet1ntlı ıta:hsll edlleee1c :d ' ve ricat yollarına pek derlr.lere 
hnyet \'ermediği takdirde yolculara, :seyahatleri müddetince kul- ~l'hk 'Vergisi yektlını ~!2~00 '!inı.sı 150 000 rua nrecek oıa.n J!lUkellefler gömdüğü mayn tulalaımı te-
lnnmak ve vapurdan ÇJkarken biletçilere bırakmnl< şartne birer knznlardan <elmak Ozerc 16,658,800 ftD\m~r: miiiemek mecburiyetinde hu--
§Cmsiye tedarik etsin!» llradlr. Mükeilleflerden lbıı.zılıınnın .Tlro şürekAsı tlrketJ, ıtıtfuı 1h:ra- lunduklnn için, tnkip hare.katı 

n. Yunus Sevinc'in şikayeti pek yerindedir. 'Fakat Şirketi isımler1n1 ve Meyeccklerl vergi mlk- cn.tçısı Ell oe!Ardln, nıtacatçı Ahmet Yllvt\f ve ihtiyath bir surette ra-
llayriye vapurlarında gördüğtl bir noksanın gide_"Til.mesl için yap- tarını blldirb'orwn; 'Raif, üzümcü tüccar !Rahml F111be11 pılmaktadır. 
tığı 'teklif böyle lılr zamanda altınaan lkalkılncak t,;ibl göriin- Türldye F.]tcr ~lknlan 933 ibln, ve kard~lert. Londnıdan gdc.n eıı .on ha-
miiyor. Gerçi Fransn ,.e İnglltercnfn bazı büyük tlyatrolanndn, Malatya bez ve ipek fabrlkn.sı 235 bin, 200J)00 ahlık mükellefler tunla.r- bede:re göre, Rommel kuvvetlc-
sahneyi daha iyi görsünler dlye oyun müdetince kullanılmak ilze- Değlrmenclllk limited firketl ı3,500, dır: ri, Trablusgarp yolu üzerinde vo 
re seyircilere birer dürbün vermek Adet olmuştur. Bizde de canlı 'Ulm shıenuı.sı 2',!iOO, Top~ molurul- Tıil..'"1:8.l" ŞııJo.n Biraderler flıkeU, ilı- Agcbila'mn takn"ben t 70 - 180 
'Sinema göstermek ,çfn 1btr slnema 1clares'l seyb-cllerlne gözlükler ı.ert o!1s1 2 ın1lY-On ~ bın, DeVlct racatçı Mustafa. Hnydnr Nazlı. kilometre batmnda :Nofelia'ya 

- " draa.t .ılşletme!m ikUl'm!lU S9 bin, On- Yüksek :mlktama 'VCrgl tarhedlln 1 rd dagıtm~. ~· aknt bunlar ancnl~ .bolluk %amnn~ncla yapılır _§ey- nab .And 15 bin, .Oallp Ceylı1n1 lD diğer milke!lefier !QllDlardır: !kadar varmııı a ır. 
lerde_ndı.r. l olculannın her lsteginl yerine getinnefl gaye bılen, .bin, Halk ban.ka.Q 12 bln. Halk 6.!lll-

1451000 
'lira Şark sa.nayı Anontm Madrid.den ~e1eıı ihaherler, 

hatta bir zamanlar vapurlarına gramofon bile koymaktan çekin- dJğı ~ bhı. .Akdeniz Güven .sl.gorta şirketi, 172 000 tüccar Hakkı Balcıoğ.. mare~l Rommel'in evvelce !\'a-
miycn Şirketi Hayriye, yolculannın bu arzusunu yerine getirmeli ısirekl 20 bin. Beled.lYe!er bnnlalsı 125 ıu 122,ooo 'nıraeat Ta ltball.tçı şer!! ld olan tahminler hilafına olıırak 

istese bile piyasadan binlerce şemSfye tet'!arik -edemiyeceğf ıfiphe- bin, KAzmı Ril:Jtü 1!5 bln, Tald~. ve R~zl Eyent, M,000, Bavel Ttmt t.11- ne Misurata' da ve ıne de Trab-
flizdir. Bazı y-01cu1ara şemsiye, banla.nnn mupınba vermek Pruretl- HU.c;eytn Ort.e.ç ıo bin, Aclll Erguven ttln ştrketl. '80,000 -yaR"cı 'Bebeta.y Ka- lu. çevresinde ~h bir mukave-
le dnhi bu arz.uyu yerine geürmek mümktin deliJdir! :20 bhı, Arlf Gümtlştek'ln ve Zlya 10 lomidl. met göstermek niyetinde bulun-

Onun için biz Şirketi llayrlyenfn ,.me vapurlann alam yerle- -bin, 8alt1 Franko .200 ıb1n !Hayim Dan- 75;000 l1rahk mükelle!ler eunlnrdır: madığını bildiriyorlar. Ma.clrid'-
rlni kapatmak tarafına gideceği ne inanıyor ve B. Vmım S&o fel SO 'bin, Jak Acıman 25 bfa. Çuvnlcı Sıılamon Kurodo, Burla Bl- den gelen telg'taflara .lnıınmak 
Vlnc'in teklilinl zemin ve zamana uygun bulmuyoruz. Mcrke:ı bankası rz77 bin, ~lA.k :1.·e raderter, komisyoncu .Mateo .:A.la.lo! llzım gelirse, mareşal Ro:nmel, 

~ :Şevket Bado .Eytn.m !bankası 2.34. bin, T.iirk1ye İ§ Mahdumları, tüccar Mustafa Kara- kuvvetlerini Tumısa nakletmek 
bankası 229 bin, Vehb~ Koç 79 bin 1 oğlan ve İbrahim Kara.oğln.n, Yakın için T rahlus limanından vapur-

~lillJllilMJ#i[SjR lfijfj 
Bayramda yapılacak 

500. Umuml mağazalar 60 bin, Ziraat ŞaI:k, Tilrk ihracat ~etı. 1hrn.cntçı lara bindirmektedir. 
bankam l milyon 1i24 bln, T!caret Ktııun Taner, Lfttfl Krom Ecza de
Tfirk anon1m şlr'keti 14 b1n, "Keç'l.- posu lspanyol mahfillerinin dedik-
borlu ~rket1 32 b1n 600. Memurlar :lthalO.tçı Jozef Benmayor ve Knr-

1
. le.rine bakılırsa, ma.reıal Rom-

ioopcratırı H bin 600. Slnem.ıı. iş llmt- d~ert ~irketl, ~I iznhn.r Leon mel, kuvvetlerini Tunusta bu1u-
ted 21 lbln. Kozlu kôm\lr madenleri oğlillan §lrketi, zahlrec1 Bafder, 01- nan 1teneral Nehrlng kuvıvetlc-
143 bln 600, Kilimli kömür madeni r1tllgll yetmişer bln llra., mtlte:ıJ.ıh1t rlle birl~tircrek Sfax ve G • 
185 bin 600, Sümerb:ı.nk yeril mallar Mahmut Tmnz 60,000 llra, elblsecl heıı'i de içine alacak bir müda.-
pazan 1 m1lyaıı, Sümetbank deri, Jozef Çukure1, tütüncü Yın.uf Biber- ıfaa. ihatb kunnak niyetindedir. 
kundura mtles.se.sesı 200 bin, Silıner- o~lu ilzümeil Samuel Bencuya. toptan- iBu manevra, muvaffak old~u 

lacak, fnkat Trablusgarp ıehrini 
Jeda etmek icabedecektir, 

T unusta,, dün de barb duru
munda esaslı bir değiıiklik ol
mamııtır. Muhare!benin merkezi 
mkleti Mecezclbab çevres.inde 
toplanmaktadır. Mihver kuv
vetleri Mecezelbab"ı almak için 
iki hüeum daha yapm1:1lar ise de 
lıedeflerine ulapmamıılnrdır. 

Müttefikler, nihru muharebe 
için Tun usta asker, u~. tenk 
ıve malzeme yığmağrı. devam et
mekle beraber, Mihver Uslerini 
de geceli gimıdüzlü sıkı bir ruret,.. 
te bombardıman etmeği ihmal 
etmiyorlar. Son iki gün zarfutda 
Tunus, Bizerte, ~et. Sfax ve 
Cabcs ilıılerile Na.poli llmanlan· 
m eid:detle bombardr.nan eyle
.ıni,lrciir. 
Doğu ceplıesindeı 

.5talingrad' da ve merkez cep
hcainde Rus taarruzu devam et
mclde beraber, c:ıaslı bir geliş
me kaydedilmemi§tir. Ruslar, 
Almnn mukabil tarruzlannı püs
kürttüklerini ve merkez ccphe
ahıde iki meskun noktayı de ge-

. çirdikıerini bildiriyorlar. Fakat 
merkezde ele geçirilea meskun 
yerlerin is.imleri bildirilmediği 
Jçin bunlann dıemmiyeti hok
Lnda bir fikir yürütmek kabil 
değildir. Yalnız ıurası şimdiden 
Jddiıı olunabilir ki, ilk taarruz 
Ve muluıbil taarruzun hızı yavaş
ladıktan sonra doğu cephesinde 

bank iplik ve dokuma müessesesı 433 cı Yaser Duek, 1tha1Atçı Muiz Siya.ve,, takdirde Tunuatak.J Mihver kuv· 
bin, Silmerbank depo ve çelik hıbrl- ~irket1, 1br:ıcatçı Abuaf ve Prco, tüc- vetlerinin miktarı m 00,000 ı bu- ~tır. 
kal.an 165 b1n, ~ k:17mtırlet1 606 car ve komlsyoncu Mlkalef ve şerik- .J) 

futbol maçları h.arcUt tAbiyevi -bir mahiyet al-

F enerbahçe - Beşiktaş yarın Şeref 
stadında karşılaşıyor 

bin. Knvarshnıı b:ı.kır madeni 100 .bln, llrl, çelebi. Taranto ve ~lu, lthal~t- ~!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!'!!'ı!!'!!!!!!!'!'!!'~~~~ll!!!~"'!!!'!~~"'!-.'""""'"'!llt'!''!m!"'!l!'!"!!t""...-.ı 
kömür sntış \'e te'"21 ml\es.5eSeSI. 48 çı Alb:ı. ı. 'keresteci Bellr. aabur.c'.l Satı 1 an 
bin .Adana pamuıc mile.ssesesı 39 Ömer Muharrem Apayam o!hıllnn, 
blıı, !stanbul Emniyet &.ndığı 65 bin, ıt1111n.t.çı Arnun AJI, 1thalA.tçı A. AZ
.A.-ık:ıro mensuc"t mtı esesi 40 b!n, rak!, :Uırncatçı Saltın.on oeı rdin, ih-

eski Yeni e 
d - '- Ulus matbaam 40 bln, mvırt Zlr2.4t racat ve 1 hnlft.~ Suph1 Erkin pr. J k l • d 

Bayram tatmndc ;ok zeni'Üı fut- dım .. n almabilm~i. yanın wd oyun.- 1-şletmelcrl kurumu 23 bin, Hay1m keU, tüccar Yusuf h:nırll ve Talfı.t, apon uvvet erı evam· 
bol hıırcketlerine ahit olacağız. Be- culann bu çocu~n oyununu bflerek 'Motolo 20 bin, Fuat B1bnn SOO 'b1n, lthnll\.tçt Hüseyin Tatart, keresteci }ı surette sılaştırılıyo:r 
ıiktaş, F~nerbahçe ve Galatasaray oynamalan ıartı1e kabil olur. Veri- 'Feyzullah Neclp 10 tim, V bl Koç ve Cemnl, 1thalrıtçı Fra.oko J. ·~ to k . __ _ 
'kulüplerinin tertibctt1kleri dostluk lccek pe.:ılan 2-'3 metre fler.b.inc ıve Sadık ıı bln, Hal'i ;Naci ~ıe>g1n ıo (llrketı, Çt:valcı Jak Elya.zer, Bulvnr Sofyada bir omısyon 
kupası maçlanndnn ayn olarak Fut- Mclihin büyük a!lrat ve enerjisinden ılin. Bur?n. birsd~'er l:ollekttt şirketi §irket1, tücwar Alıı.zrakt, ~uvalcı s mı tarafından tetkik Londra. 17 (AA.) - Yeni Gi-
bol ajanlığı tarafından tcsbit edilen istifade edebileceği oelilde verme- .200 b1n, Rehber tıcare+..hanes1 200 b~. ellL,er bln um, Mesta kerestecilik şlr- ne· de Bunn'nın doğu ve batnında 
bir programa göre b8.3'J'tlmm birinci lidirlcr. Halbuki Melıhten kllaik bir Arım Araa ı:l! -Oğlu Danyel MO bin, 'keti 65,-000 llın, keresteci Fevzı Sa- edilecek Japon kuvvetleri üzerine müttcfiklo-
ogüntinden itibııren üç ayrı etadda lig makez mu'h:acim ıibi pa.a elmak, Yıı.se! .Bonamo .50 b!n, Yu.ı:;ut Roso :ve j nıhan 65,000, manlfat\1111.Cı .Alber ve -- rin baskm ııiddetlenmektedir. Papua 
ve kupa maçlanna devam edilecek- oyun tanzim etmek gibi iş1er !bekle- oğullan 60 b1n, M:ıı!z Lllmml 80 .bin, Bohor, elblsecl Kohen "Ve Şaban, Birkaç sene evvel Bult.anaruıııette yanmııdasmın oimnline çıkanlmıı 
tiT. Bayram günleri bilhııssa futbol mek yanlı~ olduiu gibi, baylc kıy- V!tnll Eskenazl 25 b1n, .Bedros ~lu 1tha1Atçı Sımto Ruso, ·90rapçı .J&n yıkılan .Maliye n.rak lıaZlnesl.ndf'Il olan !bin kadar Japon askeri rnütte· 
merak1ılannı :fazlaaile memnun hıra- metli hir elemıının \•erim.siz bir tc· Oozl 20 bin, Zıım Hanr1 40 bin, Ham.. Ayıntabı, manifaturacı Omer Tatarı, 1>1r tısm:ı. evrak okka ııe Bulza~ fik tayıyarclcr taTafından devamlı 
L k k ld · di1 · · ler ve ~erl~l 15 bin, Yuntet. Uğurlu mnnUaturacı Cazım 'Bezmen, tüccar .... ~.... ... •• 1 ... ,~tı. Bu e~,,... ... ~ blr surette dövülmektedir. lhrar nokta• ıuıca oe i e tanzım e ı mıştir. kilde kalmasına &eben olmaktadll'. "'l 1"' bin Muiz Alb""- I!S b1 ........ "" -~ .__...... y 

.... ol!> u u , wı.rek n, Tlkveşll Hakkı Kava.darlı, tüccar Ha- Jcısmı sanra. geri alınmıf, b1r kı&mı 11 Japon ccsctlerile ve yakılan taşıt• 
Hiç ıüphcsiz bayram tatilinde Giincı kulübil zamanından'ber.i ifa- Lev1 Nesim Mlznl't: !5 bln :Nur~tin san Serter, keresteci mımı Selv111, 1se Bnlp.rlstan'da kalımetı. lann enkazile doludur. Müttefikler 

yapılacak lce.rfılannalar arasında en ııınaıı oynayan Diripling üstadı Ro- Ba.kl Ersoy 20 bin Şakir biraderler 50 lthalft.tçı Emrullah Eyi.ipotlu, otom.o- B,.,_, .. pzetelert §1mdl bu evrıı.-
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mühim maçlar ynnnki Fenerbahçe - bii'n1n Melih·ı pek gilzel bir aeb1de bin, KAnl (Ha.raççılar) bira.derler bU maızemeclsl Avnl Meserret.ç1ottıu. kın ~k ve tamılfi ve teroümesl apon uçagını uounnu§ er ır. 
Bqiktaı 'Ve ba~amın üçüncü gilnü idare ettiği görülmü,1tür. Fenerlilerin 10 b!n,, İl.YM Batum :SO bin, .Mümtaz 1thaltı.tçı Jozef Blncnya ..,,, oğlu, çu- için So!yada cQsmanlı ~•ralcnın 
yapılacak olan Galatasaray - Be~Ut- bilhana bu cihete aikkat etmeleri Yngcıoğlu 20 bln, Hallt Çinglllt '10 "Vl\lct Re:rael Ardıtı, eıı,pkacı Bedri tcdk1k1 Jç1n Alınan - Bulgar. !komls- Bir Mihver ticaret gemisi 
taş dostluk maçlarıdır. Bu kartılq- lehlcme olur. bln. Akerman, tütüncü Mebmet cevdet y.anu namUe 1k1 taratın Tllrlooloğ.. k l d 

ı iki «d ş f aıadınd l~ Gayn menklil snhl.p1er1 anısında <>nb~ı oStlu, snnaf Mutz Peco, lar.lndan müre'lrı..1.... bir .to~ ya a an ı 
ma ann sı e ere a 

0 Tıumuaınn diier taltımlanndan olan Ankara Bledlyest de vnrdır. Ödftyt>- sa.raf Bencuya laırde~er .brknr b1n te§:d..l edlld1t1n1 blldır1yorlar. tım1 Londra 17 (A.A.) - İngil13 
caktır. Be~taılılan yann Fcncıbahçe br- ceRt -verg!. '1'4,000 Ura.dır. V&1o1Jar nıtL ııra, Şark Halı ~rttetı 39,000, E..~f mahiyette ola.n bu tefeldtWün 1§8 Amlrallık dairesi bildiriyor: 5000 

GBlatasaray!ıı Fenerbahçe araıın- pında :göreceğiz. Bundan evvel ıbir di\rlügtı 56,000, Vehb\ Koç 19,200 llra.. Aba.!1 bankası. sa:buncu Turyap; şir- başlıımuı münasebet.ile Bofyada ll1m ton1W.toluk bir d[Şnruı ticaret 
da geçen pazar yapıları ve yanda yamnda, t&lcnnlannda mütemadi Mfiteahhitler arasında en ytlksek keti, tficcar Barkı ve Ben}amen, tile- abdem.1sl toplantumda 26 1k:1ncltq- gemisi Atlantikte abluka hudut
kalan maçın nahoı hltıralannı or- bir tekilde yaptıldan de~iılk1iklerln ;:~d:~=~ T~, ~= .'!; :nizn;.9':rı!': ~s~~U:kl"';. r1n günfl meru1m ,.apıl.m.ıfUr. M~ lannı. geçmeye teşebbüs ederken 
tadan kaldıracak ol:an bu müsaba- :al~lerineı olduiunu lpret etm1,- v'· Qellktn• 15 000 H$kı Kural ve dı. •a. '"'•'~' nudmıN .Ma.arlt N82arett er.k.lm,ultn İngiliz gem!lert tarafından yaka-
Jdann: mninc yalaıır bir tarzda ve tim. Fcnerbalıçe ıle y•ptıklan eon '9 ,. • rJJıgıller, TilrkOlotlar, 8ofJada b u- ı~tır 
dostluk tezahürleri are.mnda netice- ı:_ .... -ından lbu hatıı.va .Oii.-medeıı ortakları 9000• LCW Kozan so,o~~ Varlık vergisi mükellef- :nan .Alman lıtmlerlnden profe.sôr __ • --------
1 b 1 . ak d ~ ··--. ~ - ,,.... Tahsin İbr:ı.him Gören 200,000, -"1 I . d Vlkto Jtı1st1an Leıo Santuaıer 
enmcsini u maç ata iıtır c en çıktılar ve muvaffak da oldular. Fa- Halle .11mited §lketl 100,000, Arif Molo erın en unutulanlar bulmımr .... 1 .. rdır. ve 

Eutbolculardan istemek hakkımızdır. L_t "t-- - ~· a v• u· d·~ ,_.. 12. 000 lir -
Ve yaptığımız tahkikattan, edimli- Şü~'L mu. ~ı yer :ı ~ı 1r 1k"'' '!ırın, ' a. varsa Vlyana. iUmler akademisi prote-
d .v· . 1• .. kul"" "d .ıuiln'lin aım yerl o an ao açı mev- lzmirde Varlık vergisi ,Ankara ıa (Tele.fonla) _ varlık m~lerlnden Vlktar Krtat.Wı, Bul-

insafsız ana 
ıgımız ma umata ,gore, up ı a- ,_ •. · d d ıı:.. _ _,"1dü B .. .,.,.,., 

he l • d 1 b h .umı ye. ırga ı~. goruı . u maçın mu··kelleflerı· vergisi ııstelert uıldlktan 80IU'& yenJ.- gar v• blitUn ..,-.u Avrupa tar1h1 re yet en e oyuııcu ara u u- •• I d k ti y ,_ bn....«• eh--ı t1 _,A_ 
0 

y • d "' "" 
ı· 1 k ti clir ktlfl ri uz:er n en ço zaman geç . apbıı;- den tetkikat yapılacak ve unutulmuş için "'3...... '7.lllUUye ......u ,,... enı ogan çocugunu 

wsta azım ge ~. a . e . e lan JC!manlarda lbilıliğimiz takımlan izmlr l'I' ('relefonln) - Vnrllk ver- olanlar varsa bunlar lWdandA 7eni ma.ıı1' e-vrtı.ltuım tedlc1kJ. lüzumu.n- k t 
vermekte tcreddudetmemıflerdır. ile ça1ııblaraa, diden olduğu gı"bt, g1sl listeleri, dün telefonln bUdll'dl- listeler tanzim olımacıı.ktır. dan ıbahsetmtş, mevcut evralcn ted- uyuya a b 

Geç.en pazar yapılan karşılaşma- anlqmı, ve rakiplerini 'korkutan bir l1m veçhlle. saat dokuzda asıldı. Ka- M • d kiki 1§1nde Alınan A.11m1erin1n Bul- ----- - -
ela roktanberi aıkı mar yapmamıı ta'kım haline gcldiklerl :mulıakkak- lal>alık bir lıal.k. erkenden maliye hL anısa a gar tarUıçilerlne yardım edeceklerln1 Erenköyünde Ş""ln"bakkalda 

,.. Y nasmm önünü doldurmuştu. :ımıntsıı 16 - Mıınlsa. VUAyet mer- gRT·Jemf..+1r ..,...,..lu 
olan Galataaaraylılan çok iyi hazır- tır. varlık verglsl tarhlyatı kaza itlbıı.- kezi 802,4'10 Ura, mülhııka.Ule beraber "'J 9 " • 1' :tar1hç1s1 Ba~dat caddesinde 34 numara,. 
lanmış ~ulc1uk. B~aua ~~a Arif Yukarıda da kaydettiğimiz gı"hl,, rııe mmtakalar şöyledir· Ödemiş fltl milyon liradan tazıa varlık vergi- Bunda.n ooı~'ra B~a Törk lı evde hizmetçilik eden 20 yaşın• 
olma~ uzere Cemil v~ Kuçuk Mu- her üç l:ulübümliz:ün futbolculann- 218,600, Tire ~57,291 , Ke.tnB.lpaşıı. s1 ödeyece.ktlr. ~= ~=;cıe~=~ tarlwnln da LiitfJye'nl:n, yeni doğan ÇOC'l,lıo 
zaffenn oyunlan ıtaltdırle ika?'fllana· d b .. b k 1 d tluk '- 227,850, Bayındır 295,150, Bergama 'l'eklrllat 16 - Va.tlık vergisi ko- mem'baı11 adlı bir konferans verm.l.f, ğunu evin bahçeSindekl kuyuya 
cak kilde giiu:ldir ve takm erek ~ u musa ıı a an os xupa- 263,700, Kuşadası 69;1JOO, Menemen m1syonu mesaısını ib1tımılş ve mü- Tütk evrakının tedklkln1n Bulgar attığı zabıtaya haber verilınit! 
anla:a. 1 erekse nc!ca balua!ıdan j1 ısmlne ~kırk bir tah~dİ ?ynama- 64,850, Dl.kll1 53,415, Çe:me 84,500, Itellefler UA.n olunmuştur. tarlhl iç1n ehemnıtyetbden be.hsey. Kadıköy itfalyesJ çocuğun ces~ 
kusursuzdu. Bu enerjinin yalııız Fc- ;.n~ıe;:ele~:!:dc ~~: ~;.:~ ;~:;~~: Torbalı 32,622, Urla 29,500, "Karabu- Tektrde.A' m'1'kezl 2M,388, Şarltöy ıem1§tir. d1nl kuyudan çıkannağa çabŞ, 
nerbahçe - Galatasaray maçlarında 

1 
. • • d . nın 19,000, BeferlhtsaT 18,500, Foça 103,700, Hayrabolu S0,100, 1Mai.kata mı§ 1se de kuyuda fazla su olmaal 

hasıl olan bir pıırlama mahmlü mü. me ennı temc.nnı e erız. 11,675 liradır. Kauı.l!rın tutan 36,850, Saray ~B.1112 lira ki. vllft.yet ltl- T b uk' 3000 li yüsünden ceset birkaç defa kan• 
yokaa her maçta tekrar edilebUceek ŞAZl Tezcan 1,890,280 Un.~JT. lbarlleB57e,ooo lirayı btıJ.muttur. o r a ava caya takıldığı halde çıkanlama-
bir kudret mi olduğunu bayramın ==================::::::::ıı=-==s===:s ursa mükellefleri akını yapılmlf mıştır. Ceset bugün çıkanlacak• 
üçüncü a-ünil yapılacak Beıiklaf ~ Bom 11 ;- Vllft.yet1mk varlık ver· Kahire 17 (A.A.) - Öğrenll· tır. 
tında aörcce"'iz. ı gım mükelleriert listeıert asılmıştır. dix.ı,.., ..... göre Tobruk llmanı hıgt- alt aiımm. 

.. ~ • - Barsa hudutııın dııh1Unde vergi tu- ı:,u..., ' L-0.tflye nezaret ma ;;:_--:_=t. 
Fencrbahçe t&bmı. Calata.saTay tan 9,302,874 Ura ve mükellef miktarı llz hava kuvvetleri tarafından ve tahkikata başl~tır. Kuyu. 

ınaçmcla kendisinden beldcncn oyu- da 1263 dür. haziranın sonundan llkteşrtn so- ya attığı çocuğun gayri meşru ol-
ınu çık.aramadı. Y.erdcsı paslı .klbik Belll başlı mitkelefierln D.&1.mlerl nuna kadar SOOO den fazla. hava duıtu anlaşılmıştır. Tahkikata 
aistcmlerini tatbik ettikleri anlarda §'lllllardır: Ncslın Bahar 1100,000 e.kınmına maruz kalımştır. Bu devam ediliyor 
muvaffak oldular. Netekim yapb1t- Molz .ıvr.arko S00,000 Mo1z Havlucu akınlar esnasında 65 gemi hasara -=-====·=======-
lan iki gol bu ,ckildc 0y.nadıkları 250.000, Mehmet İpekçı 150,000, Molz uğratılmış ve bunlardan bir kıs-
anlarda oldu. Merkez mUhacimde 69.ç lM,000, J'an l61nel 130,000, Madlna mı batırılmıştır. 
oynattıkları Mclihin te.m :randıman Yanm asır.illan fazla bır:zam:ınd:ıberr -.e~· ve Povı 125,000, Mebm.et İpe:ter 125 İlkteşrln 23 den ilkkAnun 14 e 

u bin, Nesim Slmcn, Da.v1t .Bahor, Mol2 kadar bombardman edilen hedc!-Yermcdiği 'bu maçta da görüldü. 
Halbuki bu ç.ocuk enerji kaynağının Oıl~an .. vardır~Bu •• SO seneden. fazla 'tecrübe • Ma.bmnrot, Nesim Karako, Bohor ru .... ler aramda, . Ka:ııd.la, Palerıno, 

har yüy,er bin. Leon Aramiya 80000, Napoll ve Cenova vardır. 

TEŞEKKÜR 

hudutsuz bir yanı.tıhşta olduğunu ve deneme demektir. •S~· salibl. yükse~ Ömer !L11trı Mutlu 65000, Balnmon 
müt "ddit kereler İ!)pf.! etmiştir. De- J3enaCles, Haylın, Mara.ko İz:ıJc altını.. 
ğil bir buçuk saat. 3 saat bile. ~·ani 4'e umumi olanJtlmada_bu_muvı((aldyetJeit ıar biner, Maıko l3aI'Jlh, All Fersuh 

Aile ibüyüğümüz bayan fatm& 
Mu'hıinoğlunun vefotı dolayısile c_e• 
nazesine bizzat iıtirak eden ve bız
leri muhtelif suretlerle taziyet lGt.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• funda bulunan zevata ayn nyrı tc-
ve 'M~met, Ynlro Kalaçı, llayim Kn- şekkürc teessürümüz mani oldu{:un
laçı, IsraU Te"ıjroğlu, bak cece, Jan <iatn minnettnrlığımwn arzına gaze• 
Slldon, Bohor Aras, Alber Jtray, Ko- t . '. istirham ederiz. 

iki maç üst ıııstc çıkrabnüecek !tud- ve orta.klan, İllyn. Kalaçı, Avram 
rette olan Melihi oynatmak devil. oy- Arnmyn, Mustafa Kotrıılı, Bohor Ko-

mek rz d r. Sfratte Bakan ben, Tahir ipeqi, Neılm Lamı, Muiz 
U.1&.LU urn lllUlllt:!'I v,.....c ~ Ulf 

hen 1cu'kar b1:n Ura varlık yrı~ ve- enızın 



~- . - ~ ~ ..._~~- ,,._."' - . -

..:===========================================================================================================ıı::::===========================-================~-=--=-~- ~ 

n Bi.:r ç:m.rp• da il 
Kiraz renkli kedi 

~---mmı ....................... _ ............ ,........ --------~--------B!ll---, 

İstanbul adliyesi tarafından 
kapatılmış bir pastacı fıruunın 
önünden geçiyordum. Kapalı ke
penklerin üstündeki kocaman 
mühürlü kAğıt dikkatimi çekti. 
Neydi acaba? •• Pastacı fmnı nl
~n kapatılmıştı. 

Kar hadleri 
Ticaret odasında yapıla

cak toplantıda tesbit 
edilecek 

Kapalı kepenklere yaklaştım ve 22 · 1 . 
üzerindeki kiğıtta şu müthiş taf- Ayın .. ••~de . atanbul Tıcaret 
silAtı okudum: r<BU fınnda yapı- odasında muhım hır toplantı yapı-
l t lann ı . d akrep çık- Iacaktır. Toplantıda Jst.anbul, An-
an pas a çın en ,_ ı · M · T' tı... l in ır..ara, zmır, ersın ıcaret odaları, 
gı ç ... » • ... Birlikler umumi katipliği ve Tjcaert 

. Daha ilerısinJ okuınaga cpastaesare- Vekaleti mümessilleri bulunacaktır. 
tim kalmadı. K~ell ' Ticaret odalan mümessillerinin şeh
-~r~.ma~ pstasta, f:i~:lı t!a~ pey ıehrimize gelmeğe başlamıştır. 
üzumlu pa a. şe , pas 1 Ticaret oda1an mümessilleri, ııeh
yorduk ~- e<akreplı pasta)ı y1 rimizde yapacaklan toplantılarda it
Uk defa ışıtiyoruz. halatçı, toptancı ve perakendecilere 
Dünyanın en büyük yalancısı kar hadleri t~it edilerek ilan edile

diye tanılan ve bir çok dillerde cektir. Bu arada memleket mahsulle
haldanda ciJt cilt kitaplar yazı. rinin de kar hadleri tesbi~ edilmiı 
lan P. T. Barnum'a dair iki fık- olacaktır. 
rayi hatıl'ladım. Şimdiye kadar .ithalatçı ve yerli 
Bamuın akla gelmiyecek şekil- tüccarlar ~ehrimize getirdikleri mal

lcrde halla kandırmasile meşhur lan yilzde kaç kar haddi ile satacak.
bir adamdı. Ve kendi ismile bil· lanını bilmiyorlardı. Bu yüzden kon
tün diinvada tanılan sirki işleti- trol işled de aksamakta idi. Ham 
yordu. Bir giin bütün gazetelere maddelerin, manifatura eşya"ının, 
şöyle bir nan. verdi: demir eşyanın. hırdavat ve her nevi 

rrKediler hemen hemen her yiyecek ve giyecek maddelerinin 
renkte olabilirler. Fakat kiraz kar hadleri tesbit edildikten sonra, 
renginde kedi şimdiye kadar gö- ticuette zincirleme usulüne nihayet 
rülmemiştir. Bamum Hindistan. verilecektir. Komisyon bir madde
dan böyle kiraz rengi bir kedi ge- ye yüzde kaç kar haddi koymuş ise 
tirtıniştir. Koşunuz, Bamum'un o -~add_e kaç elden geçerse geçsin, 
kiraz rengindeki kedisini görü· mustehlıke vardığı zaman o kar 
nÜZ ... » · haddini aşarruyacaktır. 

Ve halk «kiraz renkli kedi» yi A Pa~alılığm önüne geçmek ve .ihti
görmek için o günü sirki doldur· kan onlemek bakımından komısyo-
muştu. nun yapacağı toplantılarda alınacak 

•• • • 
1 

kararlara ehemmiyetle intizar eclil~ 
Fakat mudhiş bır şey··· Bar· mektedir 

numun kedisi kara idi.. · 
-~~~~~~~ 

Evet kara bir kedi! .. 
HaJk küplere bindi: 
- Bizi aldattın •.• Hani senin 

kedin kiraz renginde idi? Bu ka· 
ra bir kedi. .. 

Barnum yüksek bir yere çık· 
tı ve şu cevabı verdi: 

- Allah Allah... Bir çok kara 

Şeker tevzii 
Memur, dul ve müteka

itlere dün tevzia ta 
başlandı 

kiraz cinsleri yok mu? .. Kirazın Dünden itibaren dul, yetim ve 
karası olmaz mı? .• Sizi niçin al· mütekaitlerle memurlara ekmek kar
datmışım?.. neleri mukabilinde ~ker tevziine 

Bu mesele mahkemeye düştü, başlanmıştır. Memur ve müstah
hatta hakimler bile Barnwn'un demlerle dul, yetim ve mütekaitlerin 
yalan söylemediğine kani oldu· birincikanun istihkaklan için nüfus 
lar. balllla yapılacak 500 gram şeker 

Gene bir gün Barnum şöyle bir tevziatı gazetelerde ilan edilen bak-
ilan vermişti: kallarda yapılmaktadır. Tesbit edi-

«Başmın bulunması lazım ge. len. b~kkallara mütesaviyen şeker 
Jen yerde kuyruğu kuyruğunun verıldığinden, nüfusu mütekasif bu
bulunması lazı g~len yerde de lunan semtlerde saat J 2 den sonra 
başı olan bir a~. Bu garip mah· ı:ıeke~ 'bulmak kabil olamamıştır. Bir 
lfik ·· k 'ste · B ııemtın bakkalınde şeker bulamıyan-

U gorme ı rsenız anıum· ı b .. d d"v l · 
un · k' k ar u yuz en ıger semt ere gıtm~ 

sır ıne oşunuz ... » gve me b k ı ı d .. . . c ur a mış ar ır. 

Muthiş hır kalabalık bu (cbaşı· Memurlar kooperatifi, salı gi.iı;ıü 
nın b~lunınası lizım gelen yerde ismi geçen bakkallara tekrar şeker 
k.uyrugu olan atı)> görmek için dağıtacaktır. Dünkü tevziatta ı:ıeker 
sırke koştular. Alelade bir hay· alamıyanlar, salı günü yapılacak tev
vandı bu! .. Yalnız atın kuynığu ziattan istifade edeceklerdir. 
dolu bir yemliğin önüne bağlan- Şeker tevziatından 
mıstı ..• Ba~nın önünde ise bir • "f d d . 
şeyler yoktu. Hakikaten başının ıstı a e e emıyecek 
bulunması lazım gelen yerde olanlar 
kuvru~ı vardı. İstanbul Vilayetinden tebliğ edil-

Yer yüzii halkı Barnumun mift.i.r: 
tniithiş valanlanna senelerce şa· 16/ 12/ 1942 tarihli tebliğe ektir: 
ŞJn kaldılar. Halbuki bu adamın Hükumetçe ekmek ve ekmeklik 
~ütün yalanlannda yukardakJ hububat ve sair eşya maddelerinin 
~~i mis~de görüldüğü gibi hafif d~ğı~ıl:rı8:sı hakkın~aki talimatname-

r .. hakıkat kokusu vardı. nın ıkıncı maddesınde (Husu3İ ka
Oniiuden geçtiğim pastacı nunlanna göre aynen veya nakden 

8arı:ı_urnu. da gölgede bıraktı. nefer tayını zammı alanlarla iaşeleri 
lı Çunkü o kestaneli pasta, kiraz. d.evletçe. t~min edileni.er) in b~ tev

Jlasta, elmalı pasta diye malını zıattan ıstıfade edemıyeceklen tas
satıyorclu. Gelıtelelim ·aldığınız rih edilmiş ve şeker tevziatının da bu 
şey r<akrep]i pa~ta!ıı çıkıyordu.. esaslar. dairesinde yapılması talimat-

. . namenın şeker tevziahna ait olan 
Hikmet Ferıdun Es J 6 20 · dd ı · · d ..,. · •••. ••• •••••• - ncı ma e erwıı egıştıren B .......................... ek talimatname hükümleri iktizasın-

elediye resimlerine dan bulunmuı:ı olduğundan, bu mad
Yapılan l de şümuI.ü~e girenlerin. şeker tevzi-

Umumi n 1. zam ar atından ıstıfade edemıyecekleri ve 
edilerek D 

1h~l!s tarafından kabul hilafında hareket edenler hakkında 
dan tasdik ad,_lıye Vekaleti tarafın- Milli Korunma kanunu hükümleri 

e 1 en B 1 d" b"'t · d · · d k'b ne ajt münakal 1 1 e e ıye u çesı- aıresın e ta ı at yapılacağı tebliğ 
diye vergi ve ~ e~ e m_uhtelif Bele- oluı;ıur. 

mlar Beled" esırnlenne yapılan 
za. t'r Bu ar:; ta~afından ilan edil- Tramvay kazası 
mış ı . a sıgorta . k l . 
ıien tahsil edilen yüzd ~r e~ er~n- Samaeyada oturan Ali adında 15 
iıjı;sesi yüzde ona çık el eş ıtfaıY.e ya~ında bir çocuk dün Bayezitten 

arı mıştır Sı- Y d'k l "d b' gortalar şirketi müme ·ı· B · . e ı u eye gı en ır tannvayın sol 
.. ssı ı, eledıye- ta L d k' b .., 1 

Yeye muracaat ederek k d'I . . rarın a ı asamaga ası mışttr. 
' en ı ennın T E d k y bu zamdan evvelce hab d I ramvay tyemez en geçer en o.-

er ar o ma- d'k 1 d l ·ı k dıkları için müşterileri} ı u e en ge en tramvay ı e arşı-
e muamele- 1 t Ali b .. .. l ak ıerini ona göre tanzim ettikl . . aşmış ır. unu gorunce at arn 

erını ve ,_ . . d b k' b ) aradaki hesap muamelatın k .Mtemıı ıse e una va ıt u amamış 
ın arış- 'ki k 

maması için itfaiye hissesine I Ve 1 tramvayın arasına sı ışmı~tır. 
yapı an Baş d - tt 1 Ali zammın yılbaşından itibaren tatbi- ın 811 agır sure ~ yara anan , 

kını istemiştir. Belediye, kanuna ııy- Cerrahpaşa hastanes~e kaldırılarak 
g - "I 'yen bu talebı' redd t . kaza etrafından tahkikata başlall"' un goru mı e mış mıştı 

v~ zammın ilanı tarihinden itibaren ..... ~· ................................ . 
muteber olacağını bildirmiştir. 

Tahta biçerken 

Kaybolan simalar ... 

• 1 

Kurbanlar 
Fazla mübayaat 

yüzünden et fiatleri 
yükseldi 

J 

ESKi EVLENMELERDE MÜHiM 
ROL OYNIYAN BiR iNSAN! .. 

"Kardeşim... Kargayı damda, 
kadını da hamamda görmeli imiş,, 

Kurbanlık koyun satışı ıher taraf
ta art?nııtır. Koyunlar Mezbahadan 
başka sokaklarda da dolaıtmlarak 
satılmaktadır. Bugün arife olduğun· 
daın, hayvan sancılan dün Mezba
hadan çok miktarda canlı hayvan 
aJmı,lardır. Mezbahada fazla alıcı 
karşısında et fiatleri yükselmiıtir. 
Alakadarların söylediklerine göre 

«Kaybolan simalarıı arasında Bizim oğlumuz minyon dünkü fiat > ükseliıi 8.nzidir. Bayram 
görücillerden sonra çöp çatıcı kı- • ti ertesi tekrar fiatler normale düıe-
lavuzlan unutmamak J.Az:ımclır. ıs yor... cektir. 
Vılkıa hala. izdivaç kılavuzlanna Kılavuz kadın bu evde kalmlş s·. ·L, .. 1 ı d ~1 

kızlan gittikleı1 yerlerde: . ır ııu gun evve can 1 ag ·~~n 
rastlıyoruz. HattA bugün bile _Eteği belinde, hanım h 0 ,..,....., kılosu 70 - 75 kuruşa .. sa.tılır.ken d._:ın 
bunlar vasıtasile evlenenler ve .........,. • .,. 94 k k d ,_ ı di-k k dın k dın ık t 1 ş· dl- uruşa a ar yu.ır.ae mıı, ger 
hattft mesut olanlar var. Fakat cı •k ~ ı:-ııJ ;aze ·• ~ k cins et fiatleri de artmıştır. Beyaz 
her halde bu çeşitten kılavuzlar ke d' a .. ar ~ a ğ"!t' u~unu er ~ karamanın canlı kilosu 70 kuruştan 
son derecede a~tır. Sonra e 1 gorm;~ide ... 

1 
amusu m - 80 kuruşa, kıvırcığın 6.S kuruttan 

ıteski kılavuz kadınn tipi de artık ce~7m... ~h ;ın:an .. bitir zdi 89 kuruşa, kızıl karamanın 70 ku
ortadan ka~ gibidir. .. iye me ~. e e eme · ruştan 80 kuruşa fırlamıştır. Sığır eti 

Halbuki bir zamanlar evlenme Boy le uzun muddet kısmeti kapa- H t. d d .., . ildik ktur E 
işlertnde bu cerbezeli kadının ne 1ı kalmış olanlan baş göz etmek ~ ı~ e egı§nl k.{0 

60 ~zt';ı~ 
mühim ne şaşılacak bir rolü için bütün gayretleri ile çalışır- ~ıgır a.nnın. ;a1 

1 1 o
4
s
0
u 

4
; k ' ı-, ı dı Ül ,,..,, ,_, d" v1 ger cıns sıgır ann - .J uTUıa 

vardı. Şehrin muhtelif semtlerin-ı ar JLZ\.u aıuar unya e - 1 de öyle meşhur kılavuzlara rast- ne girdik_Iel'i takdirde, kendile~i- satı mıştır. 
gelirdiniz ki bunlar yüzlerce insa- n~ v~dedilen para oldukça bü- --------
nı baş göz etmişti. Hayatlarını bu yuktü. .. . VATANDAŞ 
işle temin ederlerdi. Çok guç bır davası olan nasıl 

Kılavuz kadınlar üç sınıftı: p~k mroıir bir avııkata giderse 
Hnmamcılar, bohçacılar, aıeıa.de boyle kısmeti pek kapalı kızlann 
kılavuzlaı·... evlendirme işi de hakikaten üstat 

olan evlenme kılavuzlanna hava. 
Ha~amlarda çalışan k_adınla- le olunurdu. 

Bugün en büyük hayır 
Kızılay At ocaklarına 

yardııpdır 
nn çogu evlendirme işlerınde a- Böyle bir hayırlı iş için altın 
deta i_h~isas p~yda etmişlerdi. para zamaımnda hayret verecek 
OJ?:la~ ıçrn ~~ v_e fırsat .da derecede kabank rakamlar vade- Canlı, cansız kurbanla.rınızı a.şağı
~usaıt ıdi. Çünkü bır çok _gelın- denler vardı. Eskiden kılavuz ka- daki aşhanelere makbuz muka.b111nde 
Iık kızlan, genç dullan bır tek dınlarla daha ziyade yalnız anne- teslim ediniz: 
peştemalla, ~atta bazen çı~ıç.~p~ ıer veya onJıır yoksa namzetlerin ~ = ;;;~~ ~~:a!~=~i 
lak,. en samımı vaziyette gorur- hatırlarını pek 2ılyade saydıkları paşa. camii. 
ler~. . ihtiyar kadınlar temas ederlerdi. 3 - LA.leli - uıeu ca.m.11 imaretha-

Bır vakıtıer evlerde banyolar Erkek annesi bu kadınlardan nesı. 
da pek nadir olduğu için hamam- birine gelir aradığı gelini tarif 4 - Eyüp - sokullu medresesi. 
lar MetA kadınlı!_ ~rkekli bütün eder ve me~elft.: • 5 - Be~ikta.ş - stnanpa.şa. ca.mı1. 
halkın devam et~ıgı!_~n ~ahrem _ Erendim bizim oğ~umuz 6 - ti'sküdar - Ahmediye imaret-
za~_anla~ı ~eçırdıgı bır nevi minyon istiyor... Şöyle ufacık te.. hanesi. 
kulup halınde ıdi. . fecik, kara gözlü kara kaşlı fın- 7 - Kasımpa.şa - İlknıektep yanın.. 
Hamamcılardan bırl, mesela dık kurdu gibi bir şev olunca da Kızılay :ışhanesl. 

evlenecek o~ıu o~~ ~ir _kadına hemen bize haber ver .. Öyle !en- Çic_ek vakaları 
yaklaşır ve ışi munasıp bır tarz- lenmiş bir şey olmasın... derdi. 
da çıtıatırdı: Bu söz üzertne hemen kılavuz ihbar edilecek 

- Aman hanımcığım ... Elimin atılırdı: Vilayet Sıhhat müdürlüğünden: 
altında öyle bir taze var kl sor- - Aman istediğinizden Al~sı. var Çiçek hastalığına karşı miicadcle-
ma ... Nur parçası mı nur parça- bende... Çitlenbik gibi bir taze... de en büyük silah hastaları tecrit ve 
sı ... Vallahi bir soyunup da vücu- Hem de yüzü yerde, uysal, ken- aşı tatbikıdır. 
duna sıkı sıkı doladığ'ı. peştemal- di h!linde... Kuzu mu kuzu... Hastalık mihraklarını vaktinde 
la taşlıkta göründü. mü bütü.."l Vur kafasına al lokmasını ağzın- halber almak çok mühimdir. Umumt 
başlar ona çevrilir ... Afeti devran, dan... . Hıfzıssıhha kanunu hükümlerine gö
mahbubel cihan!.. Meşhur söz.. Bu suretle projeler yapılır, zl- re bulaşıcı hastalıklann ihbar mec
dür ayol. ııKarkayı damda, kadı- yaretıcr tertiplenirdl. Ekseriya 'buriyeti hemen umumidir; yani has
nı hamamda» görmeli imiş ... Es- talipler birbirini merak ederler talığı her bilen ve işiten hu !hban 
manımcığlm, o kolları bir görsen, görmek isterlerdi. İşin garibi gör- yapacaktır. 
asma kabaklan gibi.. O gerdan mek 1steğinrte bulunanlar en zl- Vatandaşlarımızdan bu hastalık~ 
pahlze... Kaymak tabaklan gö- yade erkeklerdi. Kızlar, genç ka- tan şüpheli vakalar i~ttiklerinde aıh-
ğüs, limonata sürahileri gibi dınlar evlenecekleri erkeği evvel- hat te~kilatına haber vermeleri 
baldırlar ... Kadife gibi ten ... Val- ce görmek arzusunda pek bulun- umumi srhhat namına rica olunur. 
lah1 de billahi de tallahi de ben mazlardı. Yahut bu arzuyu şid-
kadmlığımla meftıln oldum kar- detıe duysalar bile ekseriya açı- Mersin ve Hatay 
deş!.. Sonra merak ettim. Boh- ğa vuramazlardı. mıntaka ticaret 
çasına da baktım. o tiril tiril ça- Eskiden taliplerin birbirini u- müdürlerinin tetkikleri 
maşırlar ... Fistolu gömlekler kar- zaktan görmeleri için en müna- .. .. . 
da:n beyaz... Halleri vakitleri çok sip yer olarak bonmarşe se~ilirdl. ' .. Gumruklerden malını çekmıren 
yerinde... Saklanmak için her Kadın bazen bir şey bahane ede- tucca~~ ~a:~~ .~stanbul Mıntak.a Tıca
defasında verdiği bir roza yüzü- rek hafifçe pecesiDıi açar ve yüzü- r:t m~d~_rlugu tarafından ~lınan te~
ğü var... Görsen ağzının suyu nü göstermek lıitfunda da bu- hırlen gorm~~ ve mah.all_ınde .tetki
akar hem.şireciğim... Böyle bir lunurdu. kat yapmak uzere şehrımızdeki top-
kısmeti kaçırma... Muhakkak kl boıunarşe bu ka- lantıl:"rda bulunduklarını yazdı.ğımız 
Oğian anası bu izahattan bilden binlece heyecanlı karşılaş- M:rs.~n v~ .Hatay. M111.tak_a Tıcaret 

sonra su teklifte bulunur. malar için en 1y1, çn münasip de- m~d.urlerının tetkıklen nihayete er-
~ kor olmuştur. mıştır. lstanbul Mıntaka Ticaret mü-

- Peki ... Ben de şunu bir gör- Erkeğin uzaktan olsun müs- dürlüğü, toplantı ve tetkikattan el-
sem... takbel «refikai hayatıı mı görmek de eı:Jil:n neti~eyi Ticaret Vekaleti-

- Perşembeden perşembeye aızusu yüzünden hakikaten ol- ne bıldırecektır. 
gelirler ... Husus1 odada soyunur- muş garip bir ''aka bilirim. Mersin ve Hatay Mıntaka Ticaret 
lar ... Sen de perşembeye gelirsen Hadise t.arrıam 40 sene evvel miidürlük!eri gümrüklerden mıılla-
görürsüıı!. geçmiş ... Erkek alacağı kadı!nı nnı çekmek istemiyenlere lstanbul 

Ve Esmanım «kargayı damda, şöyle uzaktan görmek sevda.sına ~ıntak~.Ticaret .müdür~üğ~n~~ tat
kadını hamamda görmek)) felse- düşmüş ... Genç kız yanında bir bık ~ttı.gı uıııullerı ken~ılen ıçın de 
fe.~ine uyarak, perşembe günü arkadaşile ve sırtlarında ferace- usul ıttıhaz edeceklerdır. 
bohçası koltuğunda hamama !erle Fcneryolundan geçmiş... O 
damlardı. Müstakbel gelinini kur- Müstakbel damat uzaktan onları niversite bursları 
na başın~~ ve yan çıplak görmek gönnü. ve beğenmiş... Yalnız 1942 - 1943 yılında Üniversitenin 
az şey mı·.. genç kızı d€ğil, yanındaki arka- yok_sul ve çalışkan talebesine Cum-
Hamamcı kadı!nlardan bazıla- dasını... Hemen talip olmuş ve hunyet Merkez Bankası l O, Türki

rı bu işi o derece benimsemişler- epi ısrarla beğendiği tazevt al- ye iş Bankası 5, Ziraat Bankası 5, 
dl ki kendi hamamlarına gelen nuş... 40 senelik karı kocalar ve Osmanlı Bankası 2, Sümer Bank J, 
vücut, boy pos cihetinden alımlı mesut yaşıyorlar... Eti Bank 3, Selanik Baa-kası 1, Şe
tazelerin medent hallerini, evlt Bu kabil hM.iseler eskiden pek k~r fab_rikaları. 2, ~nadolu Anonim 
mi, bekar mı olduklarını hemen çok olurmuş!.. Turk fagorta şırketı 3, Bay Zekai 
tahkika girişirlerdi. BcMr ve ev- «Kimsecikleri çok ~paydın 4, Bay. Evliyazade Nured-
Ienmek istlyenler1 akıUanna yer- ' dın 1, Bay Hayrı İpar 1, Bay Uhut 
leştirirlerdl. çöpsiiz Üzüm .• 7> Uzman 1 bura vererek yardımda Lu-

Bohçacı kadrnlar ise çöp çatı- Evlenme kılavuzları daha son- lunmu:ılardır. Kendilerine Üniversite 
cılığı açıktan acığa değil, öteberi raları fotograflarla dolaşma~'a adına teşekkür olunur. 
satmak bahaneslle girdikleri yer- baslarnışlarclır. •mınııııııınuııım ıwrııumıumuuuıuırımınımııı "'""' 

lerde yapmağa kalkarlar... Vaktlle bunların ağızlarında uğraşan kimseler yok değil ... 
La.kin asıl faal olanlar doğru- dolaşan ideal koca tiplerinden bl- Yalnız bunlar gayet asri çöp 

dan doğruya evlendirme la.laVUZ- ri mesela. şöyle bir adamdı: çatıcılardır. işin garip tarafı es-
luğu edenlerdi - Aman efendim... Gmde va- kiden bu kabil kimseler hem er-

rJahkemelerde: 

Keman meraklısı 

iki arkadaş 
Kemal, emniyeti suiistimal 

suçundan mahkemeye verilmiş. 
Yirmi, yirmi beş yaşlannda bir 
delikanlı. Kahverengi, kalın pal
tosunun göğsünden ipek b0; 
yun atkısının kabarık düğümü 
dışanya fırlamış. Pemıenantlı, 
briyantinli saçları arkaya tara
nıp ensesine yumaklanmış. Alt
lan mantarlı kadın iskanplnler1-
nl andıran kalın köselell spor 
ayakkapları pınl pınl parlıyor 
ve adım attıkça keskin gıcırtılar 
koridorlan çınlatıyor. 

DA.vacı Ulvi samim.t arkada.şı 
imiş. Fakat bu hadise üzerine 
aralan açılm.ış. Koridorda dargın 
bakışlarla birbirleri:ni süzüyorlar, 
gözgöze gelince başlannı çevlrl
yorlar. 

Mahkeme açıldı, Kemal ile 
Ulvi hAkimin karşısında yanyana 
durdular. Hüviyetleri tesbit edi
lip d!va evrakı okunduktan son
ra Ulvi diivayı iza.h etti. 

- Kemal eski arkadaşımdır. 
Kendisile çok se~1rdik. İkimiz 
de musikiye meraklıyız. Keman 
çalanz. Benim kıymetli bir ke
mamm vardı. Birgün akşam üze
ri Kemal bizim P-Ve geldi; <ıAman, 
Ulvlclğim! Bu akşam misafirle
rlrn var. Kemanını bana ver, ya
rın iade ederim» dedi. Bir keman 
için bu kadar samimt arkadaşı
mın hatınm kıramazdım ya! Ke
manı kendisine teslim ettim. Ara. 
dan birkaç gün geçtiği halde 
kemanımı getirmedi. Birgün ken
disine rasladım, kemanı istedim; 
tclşim çok olduğu içln getireme
dim. Yarın mutlaka getiririm. 
Kusura bakma» diye özür diledi. 

Bu sözüne de inanıp sustum. 
Bir lıafta daha geçti. Yine Kemal 
ortada görünmedi. Günün birin
de müzikli bir toplantıda benim 
kemanı bir çalgıcının elinde gör
meyeyim mt? Nereden aldığını so
runca; «Kemal adında birinden 
satın aldım» dedi. Ertesi gün 
derhal Kemali bulup mesele-
yi anlattım ve kemanı istedim. 
ccCanım. Beni ne sıkıştırıyorsun? 
Kemanın kaç lira ise parasını 
vereyim. Biraz bekle. Elime para 
geçince öd.erlmıl cevabırtı vermez 
mi? Görüyorsunuz ya, bay Ha· 
kim! Yaptığım iyiliğe böyle kar
şılık gördüm. Kemanımı istiyo
rum. Mademki bu kadar sam.imi 
bir arkadaşım bana bu münase
betsizliği yaptı, ben de davamdan 
vazgeçmlyorum. 

Kemal sorguya çekildi. Başı
nı önüne eğip ellerini oğuştura.
rak yavaş sesle cevap verdi: 

- Arakada.şımm söyledikleri 
doğrudur bay Hakim. Bir akşam 
misafirlerim gelm.1ş, kendisinden 
kemamm emanet olarak almış
tını. Ertesi gün işim çıktığı için 
kemanı kendisinP. iade edeme· 
dirn. Aradan birkaç gün geçtl 
Bir gün acele para lazım oldu. 
Eşten dosttan kime baş vurdumsa 
on para bulamadım. Şu sırada 
baba oğula bile on para vermt. 
yor. Paraya da çok ihtiyacım var
dı. Bir mağazada güzel blr kun
dura görmüştüm. Pek hoşuma 
gitti. Onu almak istedim: Fakat 
elimdeki para kifayet etmiyordu. 
Üzüntü içinde dolaşırken keman 
hatınma geldi. Hemen götüıi.ip 
rehin bıraktım ve parası ile de 
sevdiğim kudurayı aldım. Biı kaç 
gün sonıra dA. borcumu ödeyip 
kemanı alacaktım. Ben, ınviııin 
kemanını satrnailim. Sadece reM
nf' verdim. Fakat ondan sonra da 
işler aksl gitti, bir türlü para te
darik edip alacaklıya veremedim. 
Elbet giinün birinde para bulac~ 
ğım ve kemanı alıp sahibine iadeı 
edeceğim. Arkadaşım bevhude 
üzülüyor. Bu kadar kızacak ne 
y;:ır'? Ben de kemanı rehin bıra
kıp aldığım tJarayı havaya har
camadım ki.. Ayakkabıya ihtiya-. 
c1m vardı, Aklım. Kemanı da ver
diğim yt!rde dııruyor. Fakat pa
ram vok ki alıp da kendisine ia
de edeyim: 

Dinlenen şahitler de Kemalin, 
tnvtden ema:net olarak aldığı ke
manı başkasma sattığını söyledi· 
Ier. S:.ıç sabit oldu, cmniveti su1· 
istimal sucundan dolayı Kemalin 
on heş gün hapse konulmasına 
ve altı lira muhakeme masrafı 
ödemesine karar verildi. 

Bayezit civannda bir marangoz
hanede çalışan Aziz dün tahta biçer
ken a:ığ elini bıçkı makinesine kaptır
mış, parmaklan parçalanmıştır. Aziz 
hasınneye kaldırılmıştır. 

Bunlann elinde her çağda genç pur dumam gözlük!.. Kibar mı keklere hem de kadınlara müraca
kızlar, ge'nç kadınlar, orta çağda kibar ... Efendi mi efendi.: İstik- at ederlerdi. Şimdi hemen hemen 
olanlar, hattA yaslılar hile vardı. bali gayetle parlak ... Kimsecikle- yalnız koca bulmak maksadile 
Namzetlerin bütün servetlerini, r1 yok ... Çöpsüz üzüm doğrusu!.. onlara b~ vuruluyor. Çünkü es
rnallannı, mülklerlnl, kapalı,..ar- Al hanım; ken<llne evl~t Pdersin .. kiye nazaran koca AdetA bir 

hanları hepsini bilirlerdi. mış kadın değilsin ... Bununla ev- bir koca, iyi bir kısmet için bu 
Hele kısmeti çıkmamış, evde lendirirsen hep birlikte haşır ne- hayırlı teşebbüse girişenlere 200 

kalmış kızlar tçln ekseriya bun- şir olursunuz. l> - 300 lira, hattA çok daha fazla 

Bütün koruruna. ve yenme kuv
vetıerlnin göklere taşındı!!'ı b!r 
dünya içinde çalışınalarllDlZl 
da.ima yetmez görmek "l'e hamle· 
lerl!!'l:zu 1.rr.kftn llstüne çıkıt4.:ı.
cak kadar çoğaltmak zorunda
yız, Kurbanımızı Hava Kuru
muna vererek göklerimlzlıı ko
runmasına yardım edelim. 

TttRK HAVA KURUMU 

• şı içindeki dükkanlan, yemişteki Sen kızını di:ıfntn dlblnden ayır- zümrüdü mka kuşu oldu. Ve 1yi 1 

lara baş vuranlar çok olurdu... Şlmdi de evlenme !şlerl ne vadedenler varmış.. - Es ._ ____ _______ ,,. 



1 isap ağası Hüseyin Bey 
lstanbul esnafını korkutan şehremini 

TASARRUFUN HARBDEN 
SONRASI iÇiN EHEMMiYETi 

i\'iyecek, jçecek, yakacak, l(iyo- tamamile HliMyin 'beyin p.hat tak.dl-
fjk aatan esnaf ve tüccarın ·hileye rine ve keyfine tabi ldh •uçlulam cAk akça kara slln içindir> ıözü tansa faiz getiren devlet iııtikrazina 
tpması, - halkı aldatarak me§ru Liçblr itirazı makbul deiüdi. Şay.t, taaamıfun, fert için bugl.lnden ziya- yatırmak.tadır. 
tJmıyan vasıtalarla - kazanmıı ıöylenenler oluna b.b ~İık haple, de yar~ alt enditelerle allkalı ol· Bizde lhe.r teyin satı§ı aerbea vo 
~zde ötedenberi mevcuttur. Ancak. iki aya çıkanhrdı. Bu ltiharla itiraz- dutu.hu çoli gilzel cıanlandımıakta· yük.sek ffaderle de olsa t•mfni mUm
,.naCın ahlaki saffeti bozuldukça hi- dan fayda yerine zarar eeleceğini dır. Fortlerln bu tuarnıfları yekGnu, kün olduğundan, lbu nevi mecburt 
\.kfnlığı da artıyor. Tabii zamanlar- bilenler, verilen hapis kuanna itaat mlllt eervetin ço~alıauını ifa<ie et;. tasarruf mevzuubahis olamaz. Bun
b göze - pek de - batmıyan bu derek (İplikhane) Y• gitmeie razı ti.ii aibi t>u yektm, latfh.a.li artmmak dan ha,ka hilkOmetimiz istikraza 
ciüşI..ün karak:terli. ıinsi ve yoiaaz ti- olurla.rdı. (2) l:iakıımndan, ya.nnclan ziyade bilhaa... millt müdafaa ihtiyaçlan için mec· 
car et uaulü:. fevk alide nmanlarda Hüseyin bey, ı 2 7 4 tarihinde ilk d.. .a buaUn için bir kıymet ifade edeT. bur oldukça t&veccüh etmekte ve 
Y'e böyle harh yıllarında, iltihaalin fa olarak Şehreminliğ~ tlyin edil· Y ~ tuarruf, ferdln b~kbale ait para kıymetini korumak Jçfn muha
azlığı karşısında. hallcın ihtiyacı artı- mi~ fakat ıiki eene ıonra azledilmit- endı§elerine cevap verdıği ııibl. c!" rlp devletlerin .ade harb Bnanımanı 
tıkça çabuk ve çok kazanmak hll'lt ti. yerine ııra ile Sağır Ahmet bey ml;yetin hali hazır fatihaal ihtiyaçlatı- için dei:il, fazla parayı piyaaadan 
ela çoğalıyor Te ihtikara yol açıyor. iJe Hacı Ahmet efendi Şehremini ol· nın ela bJr kar§ılıfı olmut olur. çelcmelc içfn hfr vuıta olarak kul-

Türk:iycde demokraainin. parla~ muşlardı. Fakat bu iki :ut, esnaf it" Bugllnkü prtlar altıııda ıu ıon va• landıkları 18tikraza pek tıtmayUl 
manterizrn.in illim olmadığı eeki lerini takibetmekte, yiyecek, içecek nl, htisbütUn başka mahiyet kazan· gast:rmeme1'tecilr. Batka bir yaıınm 
de\·irlerde de - ba.iık.ın hukukunu fiat1erini kontrol ederek ihtik:Ara maktadır. Bir kere, iatihaal, sade tetkık mevzuu olabilecek bazı ıebep~ 
korumak bakımından - ihtikirla, m.&ni olacak tedbirleri ittihaz etmek- 1ermaye ile değil, ft kuv'vetleri ile lerle bunda haldıdır da ... 
unalm hile ve yolsuzlaii}e u~ı- te 18.yık oldufu kadar faaliyet gö.- do hudutlandığmdan, taıaartufun, Şu halde bizde piyuadaki fazla 
rordu. Eldeki birçok tarihi vesika- terememiılerdi. O umanki Vükell, iıtmaali~ artmasında roılil buafuı için parayı çekmek için çıkar yollardan 
lar; fr:mıM'l.lar, cbuyrultın lar, Şehreminliğin.o tekrar Hilaeyin beyin pek m~nemez. Vakıa ıemıa~ biri, tasarrufu teıvik etmek ve b~ 
chükmü ıer'ilcr> - zamanına g~ ·getirildiği takdirde 'bütün lflerin dü· ye, insan .&yı yerine makine .ikame- nuıı bankalara faiz.a yatmlmuını 
re. - alınması lüzumlu tedbir!CTi zeleeeğinl dütiJnüyorlardı. Fakat Jlk sini ve istihsal do entansiflefllleyi tavaıiye etmek ve bunları bankada 
ıösteriyor. Tanzimatın illnından Şehreı:ıinliğindo hilekar eenafı hiç mümkün kılar amma, istihsal vasıta.. dondurmaktır. Bunu tıemin için müa
ıonra devlet, garba. yanaşmak ye>- memnun edemlyen Hüeeyin hey, lannı hariçten getirtmeğe mecbur pet başka çareler dıı dilfiinülebilir. 
!unu tuttuğu sıralarda eski usul ve menfu.tlerl bozulanların saray nez- olduiumuz ve lbir tramvay bandajı- Bundan baaka Merkeır banka.sının 
bükümlerden farklı yeni tedbirler dindeki tesirlerile azlcdilmiıti. Sul· nın temininde bile çek.tiğimi:ı ıilç- son bilinço vaziyetini tetkik etme· 
alınırken ihtikara meydan venneme· tan Ar..z. bu tecrübeli ve faal eski lükler göz önilne getlriÜrse, bu mil· mekle beraber reeskont mukabili 
fe, halkın iıeçinmesini kolaylaatır- İhtisap ağasını affederek tekrar lı !!haza da kıymetini kaybeder, eınilyonuaı. da eski senelere nazaran 
mak içKı muhtekirle ve hileye ıa• baaına getirmek latemiyor<lu. Sul- Bugünün ıartlan içinde tasarruf fazla olduğunu tahmin edebiliriz. 
panlarla da ciddi eurette uğraşnıe.ğa tan Azizin mizacını bilen· devlet iki bakımdan mühimdir. Mademki Merkez bankıı;si bundan vazgeçerse 
luuar verilmiıti. O tarihlerde bu ba- adamları, Hüseyin heyin Şehremin· istihsal harbin doğurduğu birçok ıe- 40-50 milyonluk kağıt para da piya
krmdan temayüz eden clbtisap ağa· liğine tekrar tnyin edilmesini padi§8ı- beplcrle hudutlanmııtır, arttırılması sa.dan çekilmiı olacakbr. Buna mu-
11 H'"seyin bey> di. llk defa Sultan ha teklif edemediler ve bu maksat.. çok güçtiir. Şu halde iltrhlaki k13a· kabil piyaaanın zaruri ilıtiyaçlan Jç..in 
M .. hmut zamanında lhtisap Neznre- lannı tahak'-uk ettirebilmek için bir ra.k istihsal noksanlığını telafi etme- kredi bazı takyitlerle dondurulmuı 
tine tayin edilen Hüseyin bey, 1250 çare dU~ndülerı lidir. Bu, bilhassa hali hazır için mü- mevduattan temin edilebilir. 
den 1284 tnrihine kadar dört defa Huzuru p.hanede araaı.ra (Orta himdir. Fakat insanlığın vaııfı mü· . . . . . .. 
l.htisap Nazırlığına ve iki defa da ) t t'b di1' d' B' ak"·- an,...,..,.;zı b.ir tlipheısiz aeleceg~i düıtü• Halkın varifeıını ıdrakı ve huku-oyunu erı e rır ı. ır ........ -.;.1• ,, .. .. • • r . . . d 
Şdıremmliğine getirilmişti. Arada.. (Pazar) ismind,ı bir O'YUil temsil ndbilmeai ve onun için vaktile tcd- metın ~ ~ ıry~etı. ~yeaın e ~a-

1 Gün!ül< B 1 
1 

_____ o_rs_a_ 
16/1%/1942 rıatıerl 

ı:..ondra fizerlne ı sterJ!n 11.22 
Nevyork üzerine 100 dolar 130.50 
Cenevre üzerine 100 frank 80.-
Madrld üzenne 100 pezeta 12.89 
Stokholm üzerine 100 kuron 81.1325 

ESHAM VE TABViLAT 
% 7 934 Sıvas • Emırunı 2-7 19,-
% 7 Blrlncl tertip Mlll1 
Müdafaa. 19.-
" il İkra.miyell blrlncl terttp 
Mllll Müdafaa 19.-

131,
ts-

Merkez Bankası 
İ.stanbul Umum Sigorta 

Bahçekapıc!A Şekerci 1 
B. MUSTAFA ff MABDUllU 
('tKOLAT OBMİI. 
~ayın Ha?kımısın bayramım 

kutlar 

J 

ASRI DANSLAR 
Evlerinde huıust olarak danı 

8irenmeyi arzu edenler Be
yoilu Anatol han paujı b.rıı
eın.<la Aliyon ıokak No. J 9 da 
profesar Panosyana müracaat. 

ŞEBİR TİYATROLARI 

l;u~q~ııııı Bu ~=ı s:;,,2!~~ da 

ı~ mı' YE KttRKtJM YE 

ij ımnıı. m Yazan: Robert Meuner 

, 

Türkçe.si: C. Cahlt Oem 
• •• 

Dram kısmında saat 20,SO da. 
Btl'Y'UK İHTİLAL 

Yazan: Roma.in Rolland 
Türkçesi: M. Klper 

le,80 da tarlhl matine 

' 
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~----

, - T.. -

Yl:'Nİ NEŞRİYAT: 

.MEŞHUR ADAlULARN l\lliŞIU:R 

SÖZLERİ 

Fransızcası 17 kexe basılın bu eser 
E. Cazes tarafından yazılmış ve Y. 
Bahar tarafından tercüme edllnılştir. 
Eserin Uk losmı süratle tilketım.lş ol
dutu 1çln 1klnct de:!a basılmı4tır. 

FiaU 60 kuruştur. 

ŞARK Sinemasında verilecek btiyük 
:Müsamere: 

Bu a.yın 17 ve 18 perşembe ve cuma. 
a'k.§amta.n Em.!nönü HalkeV1 tar&fın
da.n. huırla.nan btlyQk mtl.samere için 
büyük sanatltA.r bayan K. Arı:unıa.not 
cK~lebeğin Öllim.ü>, cTarla Ku§la.ru, 
cBebekçi DükkAnlı> n l81re gib1 ta.
~ tlAsl.k Bale daa:ıalanndt.n mu.. 
rekkep güzel btı procram hamlan· 
mıe olduğu haıber almm.)ftır. Bu 
danala.nn OoJc a.lk:ıf toplaya.catını 
umuyoruz. 

Em.hı.önü Halkevlnden: 
17/12/19U tarihinde Ord. Prot. Akit 

Şak11! Şakar ve 21/12/1942 tar1h1nde 
Prof. 8aıbr1 Eaad SlyaVUfiil ta.rafın
dan verllecek 1k1 konferans tehir td.11-
d1tinden tarihleri tekrar llA.n edile
cektir. 

Bu ak§am .saat 9 da. 

ELHAMRA'da 
Büytlk Tarihi Şark Fllm1 

Gazi s elahaddin 

k.i başka memuriyetle:ri olmasına ediliyordu. Sahnede tehir pazar1arı· birler alabilmeaidir. Fert olarak ramızı~ dızgınlerini elimı.z~e tu!hı~ 
rağmen, üç padi~ zamanında .34 na iftirak eden esnaftan her birinin böyle olduğu gibi, cemiyet için do muz ~ harb ıonras~ hızım içın ıu· 
tene müddetle - devrinin zihniye• ._ı_ı •• ,_rl l t.._...._ d'--'L böyledir. Bahusus medeni bir millet k.Un.et ve refah devn olacaktır. Ve 

LIUUiue yapı ıyor, .oo.li'- pa J~ı b d d. ki d · timi 
tine ve hükUınetin takibettiği dahilt olarak bütün ıeyirciler ıüldürülü- ve onun layık oduğu hüktimet ha~ gen~ · ~.~~ e. ı~k ı~ ticare k - Münir Nureddinin 
politika ıartlarına göre - en mil• yordu. Birdenbire bir ka..rgaplık ol· reketlerindc ve tedbirlerinde daima z~t.. ıste. ıgınuz Jsb ameti :verme te KONSERİ 
kemmel bir C:.-hremini olm•u• hal· f t ·ı d r'-.t • geleceği dü-l:nür. Netekim Türk mil• da.na zıyade muvaffak olarak ıana-°""' ..,.., mut. eena ı eım.aı e en vı a oyun ırv. .. • • uh ld - ___ , _ _,_ l t 
kın, bilbaua esnahn da cezanın: te- culardan her bf.rl, eşya ve edevatı• leti medeniyet yolunda mcvkiini al- yum~n. m taç 0 ugu ~ew~ri 2

5 lkk.Anun cuma akşamı 
cL"bin arnımaı.z bir timsaÜ olarak te- nı bırakarak kaçmağa başlamıştı. ınak için durmadan ko,arken. onun Çüd~a.kü~yFı tartd l~rlaJ itha! ~edhedılC::~gızi-. ÇEMBERLİT AŞ ı 
lalck.i et•;~ bu za+ bileye i.ht.ilr.ara Oy b·· I L• d b' b' k • hükiimeti de eski idareimaslahat ıi-- n re ene enny run ıgı K sn. ......... SINDA 1 

LA6" .. , unun oy e gll' en ıre ır an 'bi Bu "'nk' is · ~ · ih i•••ıiiuiii'lc.ıviil.J\.iiiiiıiiiıl•••i kuşı ş.iddetli icraatile çok ıöhret ka- şıldıia döndüğUnU gören Sultan Aziı yaaeti yerine dalına fıatiJcbal endişe4 c gu w ü tlsnaı va.zıy~t n a- ı 
•nmıttı. ile malyeti arumda ıöyle bir mu- tinden mülhem uzak tıörii,Iü bir ıi· yet buld';1gu zaman, muhtelif par~- Kadıkliy Balkevfnden 

Çocukluk.lan Saltan Aziz devı.iı- havere oldu: yaaet talaôetmektedir. lann hakık.i ~bn alma kuvvetlerinın k.a: d ·· izi daki m.- Resim ve fotoğra.f HeI'fıislne sttlrlk 
ae yetiten birçok :ratlı ze'\rabn hl· - Ne oluıyor) Bunlan ıöylcmekten makaadım. ta- mu] ~eı~. ov e\~tirumf . etmek isteyenlerin eeerlerln1 8/1/943 
&zasında ~il cıhtiap ağast Hüse- - Efendim.iz, İhtisap ağası HU- a.arrufun haılb ıonruı için arzettiği pke!t eh1?n tayın lvo tkea 1 (çınl ) eBn ~- tarihine kadar Hallm1 İdare m1ıdtır. 

Tttrkçe sÖ'Zlü ve şarkılı 
Muazzam bir film M.rikası 

yi b li ...ı • dikk · lb u ır esaı o aca tır> . u ıti-,;n beyin hatıralan> yapmaktadır. ııe n ey ge yor. ~emmıyete nazarı ati ce et1 b I d ki ı.....·-ünk" fia 'k kl•w• lütıln• te&lml. 
n_ L bil '-• J '- ,_ k A · I rı_ f H"' · h k · ar a ır uu:ıs u t yü se ıgı 
DU ~a • uabra ann w umıı ma- - e&}"Jp Q>na • u.seyın ey· me Ur. b' . 1 b' r ı- d ı 
kale ve kitap teklinde intitaı etmif- den bu kadar korkar mı) Ba§ka. memleketler, harb ınaeraf4 ~~ı ya n.ız sal ~t gbe ıkr 1 vadtan aıda~n] 
..:.. ( ı) ""---t.. b ..-t.. """- l .. .ı k . . guç vazıyet en a ırrun an e.., u.- • ~. u m..,._.ur ,--iye• Bu muhavereyi kaydeden B. 0.- arım o<ıeme ıçın muazzam yekOn• h tb d.. .. k d "d il 
dn namı ve ıöhreti uzun yıllar hal- m1111 Nuri Ergin diyor kiı c ... Ve o lara varan kağıt para çıkardıkl~n a . sonrasm~:- uı~~re e gı er -
kın ağzından düpnediii halde, iua.- zaman rollerinin ka.fi derecede tesir b.alde fiatleri fazla yükseltmemek meıı l veya d de~ılse .dur~unıl-
11.t ve faaliyetinin biltün ..Ebalanm ya.pbğını gören oyun mürettipleri, için iati'blW ınühim. takyitlere ta- rnaısb·· 1

1 lzlun g ~ barel~&dll İledır.dBu 
d lm bl ı.ı,,_ b - '-'-- d 'k.l ri bi al b- 1 h u_ oy e o unca t g ır vatan at" peren zamanın a y&ZJ 1f r eeeı niıaeyin ey h~n a arzu ettı e tutt ar ve oy ece ar11;ı taaarru· I ··ır.u .. ~-t.fif l Sa w 

lmad d ]. · b - '- d - .ı f dih b f b '1 B' d · b · ann yu nu -.ı e ça ıp.n ra.cog-o ıim an, e rmıze u pera.:en• ereceoe tavsi at ve tem · atta u· a mec ur ettı er. ız e Jse u nevı 1 h'"kWrı t' i ___ ı. d eö 
de hatıralara ait menkulit geçmit- hmmu§lar ve itte bunun üzerinedir tedbirler ehemmiyetsiz denecek ka• ı:ı·~ .:a;,~ld ve on~b·İardn a y
tir. ki HU.eyin bey re' ıen ıadır olan bir dar· azdır ve tasarruf ap.ğı yukarı d ıgım . i en te ır e e yar-

Hüseyin beyin p.heiyetini ve esnaf irade ile Şehremanetine tiyin olun· ihtiyar! daıebilecek bir vaziy~ttedir. v~:r:::e;:e~~1:"r.gelen milleti yeni 
lberindeki teVı n nU.fuzunu göster- muf •• .> (Şehreminleri, sahife: 69). fakat fllllU unutmamalıdır ki mec- Mehmet Ol t 
mek bakımından Mehmet Galip bey Hüseyin bey, gerek Şehreminli- buriyetler yalnız .kammlarla temin uç 
-.ıer'hum, ıu ıatulan kaydediyor: ğinde, gerek tbtiaap ağalığında bu- edilmez. Olgun milletlerin fertleri (1) 12/10/1942 t.arlhll •Le TempsD-

c ..• MÜp.riinÜeybin ıı.yti 0 dere-- lunduğu zaman tehir i.tlerinde çok milli şuurun tez.inlediği tehlikelere dan tercüme, maliye bW.teni eayı 33, 
eede imiı ki hadem ve hqemUe ıo- dikkatli ve fiddetli idi: Şehrin te• karııı koYDıak için kendiliğinden do- sahife 490. 
kağa çıkbğında dülckln önü temizli· mizliğine riayet etmiyen, - o za· ğan meoburiyetlereıı riayet ederler. 
renlcrin, delik deşik küfe Ve tabla manki usule g3re - para.s.ıı vere- Biz de tasarrufa riayet ıayeainde fi· 
u.klıyanlann, eksilt okka ekmek giz• rek ıiiprüntil.aünil çöpçüye kaldırt- atlerin bir dereceye kadar yüksel• N 1 kah 
l.iyenlerin haddü hesabı olmazmııl mıyan kim3eyi. narhtan fazla fiatle mesi.ni önliyebiliriz. Orgeneral Mustafa Muilalı kızı 
Bununla beraber bu tekayyüt, bu malını aatan esnafı, hamur, bozuk, Bu hususta çok aöylendi ve ya- Özkan Muğlalı ile doktor albay 
korku mutlaka Hüseyin beyin soka· no"":n ta~tılı ekmek çıkaran fırıncı- zıldı. E..suen bunun böyle olduğu İbralJ:ıim Hakkı Aslaner oğlu Hukuk 
ia çıkmama da müte-vakkıf değil· yı, ~enye kokmUf et .Uren kasa• da meydandadır. Ben yalnız birkaç doktoru Fethi Aslaner'in nikah tö
mia; onun gölgeeinden, isminden hı. çöruk meyva 1atan manavı vel .. noktaya işaret etmek istiyorum: Ta- reııleri Beyoğlu evlenme memur1u-
11rkmiyen esnaf yok a?bi bir ıeymifl hasıl bu gihi 1Uçları görülenleri aarrufun aii-t..esıiz ealti.i ..:w ·· " d 'k' ta fı ·· "d d ]il · .... yuka d k..a d • ·•. ,ekild v-1"0 ıs.11.11 çom~ gun a ı ı ta n guzı e avet erı 

O vakte yeti,enlerden mesmuum -(I • )a Y be.bg'; ... ~ -.. - !eklerde saklanmasını veya kup.it huzurunda yapılmıştır. Evlilere ua-
olmuııtur ki bir gün Hüseyin bey pk · '-- e yale ._ apsed er: çurd~O içinde muhafazasını tavıiye edecek detlcr dileriz, 

' ve o.ıunuş m ıannı enıze o.ıdUt- d "T Fakat uf al ı 
[yübc gitmi,, bir merkebe yüklü jkj rür, noksan tartılı ekmekleri fakir beg!_ıalm. ot. 1 ~aaab. rr .. t pb~r far:ınlın --------------
küfe ekmek görmÜJ tarttırmış ek• h Ik da" d an11; ara ıo gı ı cuz ır aız e. ı=-----------111[, aıeklerden bazısı nokaanülv~ çık· au!u hgıbr ı. Lul k uh batta faizsiz yatm.lnuı!tı lanın gele- N • Ç k ı naıa ayatta ,Q unan pe m te• k. B 'L b' __ _] D--k uşın ile Of un 
mış. Derhal Hiaeyin bey kü.feleri • . , .... .. ce tır. unun ıeoe ı ıucıur: paıı ar 
.kın k · ük1 tf . k b' rem ve ya~lı hır zattan ~ıtbgıme g~ lar mevduata faiz verdikleri takdir- ~ 

1 
.. e çf.e Y kk e ırrıll§ ve kerde ın re Hüseyin bey, İstanbulun ~km.ek de bunu ödemek için aldıkları para- Ferit Kavukçuoğlu 

mn~k:p : :m:nı -;:;ciyeoy b~:; di§~erHilin~ büyük biri ehemmıfı ·yl et vekrir: lan işletmek zorundadırlar. Yukarı- ' evlendiler, 

h 'fi d '-··r l · al d h L...._ ı: eye sapan ann nn anm a da da kaydettig-im gibi bu aralar 17 /12/942 en e ~u e erın tın a ıra&uı- .. _ Şeh .ı_! t_:L_! tı"l h ' P --------.ı.ııiıııİıııııİiıiiiiiııiıoıİılliıiiiıı-9 
111.l§l ••• > palll, h r=~unıkar~ia e - bugün için istihsale gidemiyeceğine 

ı . . . nn aç np e çı ve ceza göre daha ziyade spekülatif mak· 
craatındakı şıddetile bu ıuretle gören fırııncıya bfr daba ekmekçilik 1 ' "' 1 k dı N L!_ ..st,h b J H·· · b h Ik .-.ı ara ıuet oma ta r. eteıu.m ...,. ret u an useyın ey, a tan, ettirmezdi b k 1 ·· 1 

f ı __ 1 ki ·· ··ı 1 · · an a ann tuccar ara avans verme· 
Mna tan youuz u an goru en en icraatında. hu kadar ıiddetli dav- · · kl b d fi yük" 

l d rd H
.. sının ıto ara ve unun a at • 

an1ntazaman ceza an ırı ı. use-- ranan merhum. sokağa çıktığı zar- ı· 1 · b ld w b' dil · b · b"' h · · ıe ış enne se ep o ugu tes ıt e -
:rın eym. en ta ıı ceza.sı ap16tı. man bütün esnahn korkudan ötlerl · · b 1 mak d Me h b h · 1 bik mıştır ve una çare er aran ta ır. 

l'. um, u apıs ceza annı tat kopardı! Bununla beraber bu ıid• Bank l f · le eh · 
etmek için maiyetinde bulunan ka• detli hareketlerine rağmen lUzumunr . d a akr aı]z verme dme unyb':' 

1 f d C:-L- • , • • tın en urtu unca. mev uatıa ı.r 
.-Sar tara ın an ..,.,..uemanetıne ge-< da .fakır hımayeye muhtaç ıatıcıla- .____ h k - b 1 · _ı_il 
tiril 1 b" ib d d. ' . w• ıuwnını are etsız a e getırcıu e-

:_nhere ~ti cezailkteihrtıd e erdi1ı. ra da pa.ra ile yardım etmegı de ec· oek.lerdir. Bu bakımdan bankaları 
.,,.., remanetın n - u e • verdi. Çok mimıfirpervcr olan Hü .. aka ıs ı h h fi.fi t "il 

diği tan'lılerde - tehrin inzibat mu• seyin bey ramazanlarda esnafın He- b r tuba'rl~n. ızBını k al e eknedig? ere 
· • enze e ı ınz. an a ann r ver-

aneleleri de Şehreminine ait vazife• ri gelenlerini iftara davet ile ıon de- me ve hele kredi ibduı faaliy tI ri 
ler cümlesinden olduğundan, veri• recede ikram eder, nüsafirlerile la• durdurulmalıdır e e 
len cezalar yalnız Belediye auçlanna tifeler ederek hediyeler veriıdi. · 
ait değil, alelade diğer yuak]ara da Şaıh.iyetini s&termeğe çah§tığım Yalnız JUrMını itiraf etmeliyim kj 
taalluk ediyordu. Hüseyin bey 

0 
1-1.üaeyin beye ait _ lbu sütunlara bu söylediğim çarenin ilk şartı olan 

Harb malfilU. 
zabitandan eeıa.ı 
Suna. kın Nev1n 
Suna henüz ba-

haya.tında 

Bugün Matinelerden itıbareıı 

SARAY Sinemasında 
Bayram oeretlne intıhab ettiği 

Yarının Gençliği 
MUste&na ve hlssl bir mevzuda çdk gilzel blr film. 

Bq Rollerde: 

SPENCER TRACY - MICKEY ROONEY 
Bu akşam için yerlerinl.zı evvelden aldırınız. 

ş A R K' da Bu Cumartesi 
Matinelerden itibaren 

Bayram Mün.Mebetile emsalsiz bl.r film 

Dansöz'ün Sırr1 
MABGİT SYOME - LAURA SOKRİ - VİCTOR DE KOWA 

Aynı erkeği aeven 2 kadm ... Kadın Entrik.alan... Aşk için çırpınan 
kadın ... Meraklı, heyecanlı ahnelerle dolu senenin en güzel aşk Fllmi 

Bayramın azametine •.• Asrın tekamülüne ... San
ahn zaferine LAL E'nin ıerefine layık 

müstesna bir program 

Bu akşam L A L E sinemasında 
ALOMA 

ALOMA 
ALOMA 
AL OMA 

AL OMA 

DOROTHY LAf.ofOUR"un bu güne kadar yaraLtığı 
fllmlerin en aUzell ... 
JON HALL'un yqattılı btr efsane filkeı.1 .. . 

Bin bir ~ süsle.nen bir renk cennet! .. . 
Kltarlann natmelerl, danslarm heyecanUe ater 
Ienen bir &Ok romanı. 
BAYRAMDA Bütün İ6tanbul'u mestedecek en 
güzel fllm.d1r. 

DİKKAT: :tı.ıc e.k§a.m 1çhı numaralı yerler klmllen 1!8tılmıştır. 
Mütea.klp geceler için flmdlden acele ed1n1z. Telefon: •3595 

Em faizsiz, yani hiçbir karııhksız ve 
aman inönünde bulunan (Şeb.. ıııığemıyacak - daha birçok habrat B 
remaneti dairesi) ne arkasında ka- var. Bu eski Şehremininin hilekar menfaatsiz butkaya para yatınlma· ,ııııııllll••••••••• ayram 
"1Ularla her sabah gelir ve avluya ve muhtekir esnafa k..ar11 tiddetli 81

' 1ırf halkın hüsnü nİ)"etine ve mil· M A Münasebeti le 

Si M ' de konan bir eaııdalyaya oturur, Uti.. bir politika takibetmcai, Belediy~ il terbiye icaplanna bırakılmaktadır. WP 
l>bı son yirmi d<Jrt saatlik vakalara miz tarihinin - bilha.a böyle bir Almanya.da her şey vesikaya bağlı .... 
cla.ir okuduğu defteri din1erdi. zamanda - ibretle tetkike değer olduğundan gelirini aarfedemiyen ı 

halk mecburen tasarruf etmekte ve • 
Çok zencin ve büyük prognm 

MUZIEVYIEN SENAR Her l'llçlunun işlecilği kabahatin bir fulını teıkil ediyor. bu tasarrufu da elinde bulundurmak-
aıahiyeti okununca, Hilseyin bey MıutaEa Ragıb 
milnasip gördüğü hapis müddetini 
l!tı'be kaydettirirdi. Bu suretle me
ae]l meyhaneye girerken kapıdan 
tevrihniı bir müslilman yorgancı.ya 
en bet gün, feneraiz balık a'Vlna çı· 
hn bir balıkçı Ermeniye bir ay, 
tr!zkeresiz (yani ruhsatlyuiz) kar• 
puz satan bir adama on gün hapis 
cezası verirdi. Bu cezalann müddeti, 

(1) Mehmet Galip bey1n: •Tarlhl 
Osm&ll.t encümeni mecmuasııı n.ın 
569 - 172 ncl sahU:elertnde bir ma.. 
kalesi, İstanbul vllAyetı mektupçusu 
pek müdekkik V9 Fazıl üstat B. Os
man Nurl Erginin 1:Şehrmıtnlerb ve 
Htbeyt.n beyi bizzat tanıyan Ali Rıza 
bey meı1ıtmıun: ıOn ilçüncü am 
hlcrlde Osmanlı !1cal1 ve İstanbul 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hayatb eserıerı. Ben de bu mehaz- NECATi TOKYAY ve 24 kişilik SAZ HEYE'Ti 
lerden ıstıfa.de ettim. 1 E F E N J N A ş K 1 

(2) {İplikhane) Eyilple Bahariye 1 J 
arasında halat lmal!ne mnhsus bir 

1 
kı~la 1d1. (Hidematı ~akka) da. lstih- Büyük Milli Revü 

:~:de:1r~~rdrah;:ı11~ ı!~ ~:~,ı ._.•••••••· ı· Ç BaKyram
1
• günl5 .. ·en1~ aaatZ ısMıe tekmilA Tprogl:amNıa E •••••••• 

kumlan da bu lmal~thanede ba.pse~ ... 
Urlerdt.. 

' 



----- ....-~ &--~-...:.. - - -:::--- -.~ - ------ -~ --

BEK TELDEN 

Taksi saati ! 
B fr riyaziyeci dostum var. Hesabı kuvvetli zattır. İki. mAna• 

da da <ıhesabfıı dir. Yani hem hesabı bfilr, hem de hesabını 
bilir. Bu zat geçenlerde bir gece, misafir olduğu yerde iJstüst.e bir 
kaç kere hap~ınr. Kendisinde hafif bir nezle al.Arneti görür. Hesabı 
\'e hesabını gayet iyi bilmesine rağmen gece yansı· sokaklarda 
büsbütün soğuk alınnınak için bir taksiye atlar ve evine döner .• 

Şimdi riyaziyeci t.anıdığmı diyor ki: 
- :Yılluca kafa patlatarak öğrendiğim hesap kaideleri bu 

küçücük otomobil yolculuğunda baştan başa lflils etti. Misafir 
okluğum yerden eve kadar taksi 86 kuruş yazdı. Şoföre kaç para 
\'ereceğimi sordum... Cevap verdi: 

iki muhasım zümrenin 
kaynakları • 

ınsan 

'STANBUL HAYA11 

Yarım kalan 

dostluk maçı! 

-
218 kuruş!.. f 1 b. k h ·· Mu••ttefı·k Bu pek gar1p he-sap karşısında izahat istedim. eana karma· sviçre i ır as eri müte assısa gore 

karışık bi;r takım malumat verdi: 

Saha hissesi meselesi yüzü~ 
den liğ maçlannda biribirlerile 
karşılaşamıyan GalataS.t!ray, Fe· 
nerbahçe ve Beş~ kul'!plerl 
aralannda bir dargınlık1 olmadı· 
ğını, dostluğun bozulmadığını 
herkese anlatmak için dostlulr 
maçı diye bir müsabaka tertip et
mişler ... Şimdi: 

- Sen spordan anlar mısın k1 
böyle şeylere karışıyorsun? 

- Birinci zam yüzde şu kadar, ortanca zam yfude bu kadar.. devletler, bu bakımdan Mihvere üstün bulunuyorlar Diyenler olacak. Bir b:ıkıme 
Bunlara 72 kuruş da ilave et .•. İşte 268 ~ ediyor ... E1lls1nl ~'lkar haklan da var. Ben spord::ın anla 

!18 kuruş!.. .. marn. Şimdiye kadar kulüp def-
itiraf ederim ki şoförün bu İ7.B.hatı karşısl1lda biltün hesap Journal de Gen~ve gazetesinin kontrol etmek için elde mevcut askerler tarafından yapılmakta- terlerine adım yazılmadığı gibi, 

bilgim, riyaziyeciliğiın suya düştü. Şimdiye kadar en kan,ık me- askeri muharriri, iki muharip en iyi kuvvetlerin büyük bir kıs- dır. Bundan, Ruslann son Uıtiyat yakama rozet takıp, boyunbağı
teleleri bir anda• çözdüm amma bunda muvaffak ola.madun.» zümrenin ihtiyat kuvvetleri hak- mını k-ullanmak mecburiyetln1 kuvvetlerine el attıkları m!nası mı kulüp formasuıa benzetip 

Bugünkü taksi saatlerinden kuvvetli rlyaziyeciler bile anla· kında yazdığı bir makalede diyor doğurrnuş_tur. Alman ordu..,~un çıkanlmaktadır. Ruslar da geçen spor partizanlığı yaparal· kimse 
nuyorlar. Ya biz rlyaziıYecl olmıyanlar ne yapalım? •.• Taksi bir ki: hücum kudreti, Rus devinin hak- haziranda Mareşal Von Bock'un ile bozuşmuş değilim. Öınürlerin
«Eaman ve mesafe terazisiı> dir. Bu teraziden iki tarafın da anla- Ludendorf'a göre merkez! dev- kından gelemedi. Bugün ise Al- taarruzundan evvel genç sınıflara de hiç bir spor hareketi yapmadık 
J!\ası Hlzım gelmez mi? .• Halbuki bugiln taksi saatleri m~ 48 letler son dünya harbini, günden man ordusile Sovyet ordusu s,ra- mensup Alman esirlerine baka- lan halde omuzlan pamuk yas-
göstt>rirken bir ta1am hesaplarla insandan fara~ 152 kuruş istiyor- güne mikta.n artan düşmanları- sında bir kuvvet kadrosu muha- rak buna benzer bir müşahede- tıklı, beli bfrzme kemerli, cepleri 

lar. Yüzüne bakıldığı zaman kaç lnınış verileceği anlaşılmadıktan nın adetçe üstünlüğü karşısında rebesine şahit oluyoruz. İki taraf de bulunmu.şlardı. körüklü ceket giyip altlan iiç 
sonra taksi saatinin manası kalır mı?.. Bu suratına bakılınca· kaybetmişlerdi. 1tUA.f zümresi- da yekdlğerini, Uıtiyat kuvvetle- Bununla beraber taarruz bü- parmak köseleli, demir nalçalı 
Sfenks gibi esrarla dolu olan, anlaşılmaz saatleri anlaşılır bir haltı nin kaynakça üstihı1üğündan rini tüketinceye kadar muhare- yük bir şiddetle yapı~tır. Gc- kocaman kuııduralanm kaldınm 
Kokmak .ülzımdır. - il. başka, .ı{Imanyadan daha genJş beye yeni kuvvetler sürrneğe ic- niş bir hinterlanda sahip olan taşlarına siirte sürte caka sata-
---~~~ -------=-- ~ ve daha büyük kaynaklara sahih bar etmeğe u~raşıyor. bir düşmanın asker mevcudunu ı·ak dolaşaıılma da heves cdcmc-

h 
• t• olduğu düşüncesi bile harb mey- Kurmay hevetleri p!Anlanru doğru olara.1{ bilmek daima güç dim. Futbolden çakmam, boksun Bagv' ba çe ve ev zıraa 1 danında Almanyanın hezimetine bu nevi hesaplar üzerlne tstlnad birşeydir. Bundan b1l9ka düşma- isminden ödüm kopar, ko<:>mak 

sebebiyet v~recek~i. < Topyekfuı ettirirler. Ağ1ebi ihtimal Mare- m yanıltmak sanatı bu mubare- şöyle dursun biraz hızlıca yi.ini-

Meyva ağaçlarının 
korunması lazımdır 

Yılbaş~nda fidan 

hediye edilir mi? 
. . Meyva ağaçlarını hem faz.la ıoğuk-

Her sene yılbaıında muhtelıf fi- tan hem de ilkbaharda çatlıyarak 
danlardan ted~rik. edCTek 11cn~ hafı me~dana gelecek böceklerin yumur ... 
'Veya noel !ıedıycııı olarak vcnl:nek- t.alanndan kurtarmak için şimdiden 
tedir. Bu usul ötedenberi katolikler· bazı tedbirler alıııması lazım gelir. 
le ortodokslar arBBınd.a. me"<:~ttın. Çok soğuk yerlerde fidanların göv• 
Fa.le.at son 5 • 6 sene ıçı~de Turkler delerin! kanaviçe veya ot ve yahut 
~asında da aenebll.§ı hedıycsl. olarak hasırla ıaararlar. Fakat çek ıojiuk ol
aa.lon fidanı hediye etmek hır adet mıyan ~rlerde bu tedbire lüzum 
ıeklini almağa baıla.mııtır. Noel ge- yoktur. Ancak fidanların gövdele
ceai :İçin çam fidanı hediyesi mak- rinl ve kalın dallarını hatt! lcabe
~dür. Verilecek çamın k~~nar ~n- derse bütün dallarını' kheçli göztaıı 
tınden olması lazımdır. Oıger eına· ile badana etmek k!fidir. Bu bada
lc~ ~ali>ul delildir. Kökn~rrn da en nayı kuvvetli vo kesif bir ıurette 
lyiai yapraklan ıert ve dık duranı- yapmak muvafıktır. Bunun içiıı elli 
dır. Yapraklan yumu~ ve qağıya kilo ıuya beı kilo ıönm~ı kireç 
do&ru kolaylıkla earkan çqitler koyarak kireci ıöndürdükten bir 
lllılkb~ ıayılmAZ. . gün ıonra bu kireçli auyu iyi<:e k.ar-

Hedıyelik yılbaıı. fidanlan ara• nıtmp ve kanıtırdıkça içine azar 
llnda en makbullen aalonlarda ba- az:ar göztaıı ıuyunu dökmelidir. 
kılan çiçekli ve çiçeksiz ıer fidanla,. c·· h ı k .• 
dı d d . ·ı oztqı suyunu azır ama ıçın 

n r. Bunlann aruın a aınıa yeıı k'l k b. t ak k 

C 
-t.L il il lü k t' f _,1__ on ı o ııca ıuyu ır opr ap P•uuar e ı s en ıya, OJlllUJ, • 1. i b ,_,, .. 

• ...:L__ )j 1r. l d" kak Jçıne ıır.O(Yunuz, iç ne eı 1WO goztaııı 
anıa, ....,,.., ara a, a a ıum. - dök" k · · · B ·1.. 1., li tüele t!._,, _ d-'' 1.. ik ~ ere errtiruz. u ı acı AJreç ıu-

r, ıuwe ~en ut alSacı. aa• d'"k.. .. B 1 h 1 
hal, arokarya çamı, agopya, aepi· yaba o unuz. baudıuretfo azıilr ~mıı 
dietra fidanl ril 1 -Lli fid 1--..ı danyaı bir ana ırças e agaç-

a e ç çea. an ~an lar fihiin" Bada k d kt 
en %iyade aalea, bmelya, Roclo- a rt..•- u~·b. .2ef na d hauru u bAJl 
d d ,_ r;,:] ~-1 dir rı.. eonra ~cı ar o a a tat Ut 

en ron, 111.arann , ın-. amen . ~... dini Av 1 b · 
~li fidanlann • ekleri hiç ol- e :z. gaç arınız eyaz mavımtı· 
-·--- , ~~ t bul rak bir renk alacaktır. Bu auretle fi· 
~ aonca oıanu~ mevcu unr d--1 • • d L-
ınalıd anıannızın üzenn e ne yoıun ~-

ır. lır, -'ede böcek yumurtaaı yqıyabi-

K b h l 
lir. Ağacın üzerinde bir tabaka bar-

arnJ a ar ar dana, atacı fazla donlardan da ko· 
rur. Şiddetli yağmurlardan badana 

neden küçükkalır? ailinlnıe, tubatta bir kere daha tek· 
rarlayınız. 

Birkaç ıene öncesine kadar tane• --------
-' ı.s - 3 kilo ağırlıiında yetiıtiril- Turfanda 
lllİJ karrubaharlar vardı. Bazı hah· 
çelerde rekor sayılabilecek kadar, kalalar açtı 
Yeni 5 - 6 kiloluk k:arnıbaharlar ~e-
tiıtiriliyordu. Son üç dört sene içinde Beyaz renkli kala çiçekleri açma· 
kanubaharlar küçüle küçüle yumruk 1 ğa bqlamıştır. Bu çiçekler dahi ıo
hdar ufaldı. Bunun üç sebebi var- ğanlar ıulak toprakta yetiı,ıir. Bu so• 
dır: Biri, kamıbahar tohumluğu ya- ğanlr eulak toprakta yetişir. Bun
TAf Y&VAf nesli bozulduğuna uğra- dan dolayı rutubetli eamek&nlarda, 
~~tır. Islah edilmiş tohumluk teda- havuzlar içine konulmuı saksılar 
l ~I ço; güç olduğu için cUi tohum- içinde kala çiçeklerini turfanda aç-
~ ar akn ancak küçük kamıbahar tırma.k mümkündür. 

a 1~0: tadır. ~kincisi, karnıba.har Bu mevsimde cameklnlann 15 -
yetıştıren k bahçelerin topraklan ta- 1 8 derece araaında 11cak olması 
b~eln . u~~tiıni kaybetmekte rve kalaların açmalarına klficlir. Yalnız 
~ çe ;.ıın ~Yacı olan gübreler te- fidanla.n susuz bırakmamalıdır. Su

mı~ ·t 1k emetği için yalnız su kuv- lamak için, kullanılacak. ıuyun da 
vetı ~ e arnı ahar Yetiıtirilmekto ol- ılıkça olması 18zundır. Kalaların bir 
maÖ .1.r. .. b de aan çiçek açanları vardır, San çi-

l 
çunRdse lepd deldi ve aoyu bo- çekli olanlar beyaz çeşitleri kadar 

zu muş . ~~ a~ an alınan tohum· makbul değildir. 
larl.a. ,.,etışbrıl~ı Ye Çiçekpazanna İz.mirde kala çiçeklerinin çok bü
getınle_reık. ~ra ~ satılnııı olan fide- yük olanlarını yetiştirirler. Fakat bu 
lerin cıns ı~ba~eedbozuk olmalann• çiçekler açıkta. yetiştiği için kuvvetli 
dan ileri geme t ir. Y o1c.aa ne ıo- olmaktadır l.tanbulda camekSnlar
iult havalaı.ı ı,!~iri, nbe de fazla yeğ- da yetiıtirllen kalalar daha küçük .. 
murlar kamı. .an oz~az. Kuv- tür. Fakat ıekil ıve renk itibarile da
vetli fidan, cınsı kuvvetlı ıve tenı.iz ha zariftir. Kala soğanını ancak bu
aoylu karnıbahar, toprak kuvvetli nu yetlftiren bahçeleTden tedarik et-
oldugu"' müddetçe lı:amıbaharlar d· k ·· k" d.. p· d t dari 

h 1 . ...- me mum un ur. ıyua an e -
bna büyu-k başlı ma su verırler k• k bU _ı ğ"ldi K l . _L 

~:....;;.~----~ · ı a oe ı r. a a, çıç~ açma-

CEVAPLARIMIZ: dığı zaman bile bir ıila nehatıdır. 
Salonlann eüslenmesindo kullanılır, 
aıcak salonlarda çiçek bHe açar. 

Hangi kuşlar zararlıdır -·"'"''"'"'"'"'""'""'"'"'""'""'' ... "'lll"'lU"""'"" 
Bebekt Orhan Meteye cevap 1 ıuı hiçbir zar an yoktur. lıkbaharda 

e . d gelen kuşlar arasında bülibül, ispi.-
B h · · daki orman an ba k a çeruzın yanın n?z, ~tan ara, flurya, aaka kuıu 

Relecek olan kuşların hepsi de za• gıbi a~açlar arasında ötilıon küçük 
rarlı değildir. Orman kuşları arasın• kuıılar en faydalı olan ha(yvancıklar· 
da meyva ağaçlannıza ıal~ıracak dandır. Çünkü bu kuşlar bBceklerin 
olanlar ancak kestane kargası ıle cırt- yumurtalarını. tırtıllarını ve hattl 
lak kuşudur. Bir de kargalarla saksa- böceklerin kendilerini yiyerek bes
ianın zararlı olduğunu unutmayınız. letıdikleri ic;in -faydalan büyük.tür. 
Göçmen •erçeler zararlıdır. Fakat ilkbaharda raalıyacağlnız kuıların 
tdür serçeleri zararsızdır. Ormanda· hemen hepsi faydalıdır. Bunlann 
k1 kara tavuklar hile zararlı kuşlar-ı bahçenizde hiçbir mahsule zar arlan 
dan değildir. Esasen orman kuılan- dokunmaz. Siz.in en ziyade dikkat 
nın ekserisi muhacirlik yaptıkların· 

1 
edeceğiniz kargalardır. Bunların za

dan ilkbaharda gelirler. Kışın ancak' rarı bahçelerden !hiçbir vakit eksik 
kara tavuk bulunur ki, hunun da kı· lolmaz. -

harb» eserinın müellifi olan Lu- !':al Timoceınl·o da stalingraddald be esnasında ge~ bir ölçüde sem ayaklal"lm b
0

ıi irin d lr ır, 
dendorf kitabında «Düşmanları- ~on taarruzunu Alınmlar Afrika tatbik edilmfstir. yüzemem, af.t>s kür ~·n· b"le zor 
mızın adetçe üstünfüğii daha cephesine göndermek için Doğu Fakat her ne olu sa olrun Afrika lrullanınnı, pehliv nh a n tlım e • 
başlangıçta harbi sevk ve 1daıe cephesinden kuvvet çektikten cephesinin açılın&.sı Mihver dev- mez atlamak zıplam. k da hak 
etme~z işini tesadüfe bağlamı§-1 sonra yapmıştır. Mamafih şunu Jetlerini kuvvetlerini daha ziya- getire ... 
tı.» dıyor. Alman kumandanlıgı da kaydetmek 1cabeder ki, Berlin de dağıtmağa icbar ediyor. Bu Amma da cahil aclanısın! di
gcçen umumi harbde, kuvvetle- askert mahfilleri tehl!kenin cld- mesele Mihver askeri ıicalini ye- yenler de olur; bili)orum. Fal at 
ri•nin en bü~ kısmını Doğu ve diyetini tasdik ~tmekle beraber, ni müşkülat karşısında bırak- ben böyleyim işte. Ne derlerse 
Batı cephelerınde, muharebeye 1• nr ·atı neticesi hak- maktadır. Bahusus ki Amerika- desinler. umurumda bile değil. 
sürerek uzu~ sürecek bir müca- kında nikbin bulunuyorlar. Çün- lılar ile İngilizler, simdlden mu- Benim · söylediklerim C\e onların 
dele için ihtıyat kuvvetleri sak- kü Rus taarruzu, alelftcele top. azzam muharib ordulara ve he- umurunda ohnadı!;rı gibi ... 
lama~~ştı. lanmış. 40 yaşını gecmiş ve nok- •nüz Pl süıiilmemL' ihtlvatlara . Ancak; spordan. anfaı~yoru~n 

Bugünkü Almanyanın askeri rnn bir tô ·m .,.örmü-. nlı:ı.n crPnr .,....,~ ·ı ... hıılıırım·orlar. dıye, clostluk demlen ... ı~~~1ı~.ır 
ricali, geçen umumt haıbin ders- 1 ı-ıır .. ~ .. ·-···----.~--· -·------- -- ·- --------- ·-·····•········-----·· arasında lıınJusız gurultusuz 

!erinden ve hatalarından istifade ~ ~~~~~ ~~~~I hoşça geçinmenin ne demek ol- • ederek, - 1nsan kay11ağı kendi • O duğunu da bilmediğimi iddia ecle-
istifadelerine yarayacak stu:ctte <> ~: o o o o mezler ya! .. Ben de. şu yanın ka-
- pl~Jannı tanzim etmişlerdir ~ - _ lan dost!ılk maçına b_u bakımcl~n 

Sovyet Rusya ile yapmış olduk- , , a· t p :.) a rl n b Oy 1 art '" Ü CÜ 1 Ü y O r kanşınag.a ce:aret ~ıy~nım. ~1~-
lan saldırmazlık paktı, Alman- ' ' 1 • ~ de, spor ışlerıne gırebılmek ı<:ın 
yayı iki cephede çarpışmak mec- Avruoanın her tarafında şid- da yeni 1000 frn.kll'<lar eskilerden evve1a dostlarla arayı bozup dost
buriyetinden korumuş ve kuvvet- detll bir tasarruf havası esmekte- boy itibaril~ ~· ~enişlik itibarile lu~wortadan. kaldı~k lazım 
!erinin bir kısmile ve s1rasile Po- d" B .. 1 d tarak bir çok 2 santim küçüktur. Yeni diğer geldiğini de bllenlerdenım. 
ıonya, Fransa ve Balkanlar sefer- ır. u cum e en ° bütün paralar daha az kA.ğıt sar- Neyse... Gelelim bahsimize: 
lerini iyi bir sonuca bağlamayı memleket.~e~~e .. k~~ \paraların fım temin edecek şekilde, daha Dostluk maçının yapılacağını du-
temin etmişti. 1939 senesi boylan kuçuıtulrnüştür. Fransa- kücük boyda basılıyor. I yan birçok spor meraklıları geçen 
eylı1lünden 1941 senesi haziranı- pazar stadyom tribünlerini clol-
na kadc.'.r uğra:.nıl~ olan zayiat, , Monte Karlo kumarhanesinin bütün parasını durmuşlar. Aralarındaki eski, 
yeni sın1f1arı sila.h aıtma çağır- çeken adam fstanbu\'da ö'müş! müzmin kulüpcülük küskiinlli-
mak surctile geniş bir ölçüde ka- ğünü bir tarafa bırakarak el sıkı-
patıldıktan başka müstakbel. ha- B' F te bi saat ı·çın· de mı·ıy,..,nlar kazanarak şıp kucaklaşmışlar, birbirlerini!! 

k At 1 i bi ..ıı. ı bi Iıkl r ır ransız gaze sı, r za- v •• .• • d 
re i:l ç n rçOl\. yen r e te 1 k rh Monte Karlo'nun kasasını bir pa- ahnJanndan opup yenı en samı· 
teşkil edllmi3ti. Eğer nüfusun manlar Mcm Kar 0 uma ane- mi bir dostluk kurmuşlar. Se· 
yüzde onu, sllAh altına çağınla- sJntn kasasını bir pa~z bırak- rasız bırakınca çekilip gitmiştir. vin Ii alkış şakırtıları arasında 
bileceği nazariyesi kabul edilir- mış o~ ?_s!Ilan Orlov un tstan- Kumarhane erk~.nı. bir defa ka- o~cular da karşı karşıya geç
se Almanya, 9 milyonluk bir or- bu1da oldugunü yazıyor ve diyor zanan oyuncunun behemehal tek- mişle.r ve yine samimi dostluk 
du çıkarabilir. ki: <ı?sm.an .. Orlov milyoner ola- rar geldiğini bildiği için telA.ş et- havası içinde hakemin düdük ,.1• 

Rusya seferi b1l9layıncaya ka- rak ölmüştür. Bu parayı Monte memiş, Osman Orlov'u beklemiş- zıltılan ile dostluk maçı başla· 
dar Uıtiyat kuvvetleri meselesi, Karla gazinosunda kazanmış, fa- tir. Halbuki Osman bir daha gel- mış. 
Almanyaya müşkülAt doğurmu- ka_!; bunu kazanmak t9tn kullan- memişt1r. O, kazandığı parayı da- Gazetelerde okuduğumuza gö
yordu. Alrnanvanın insanca kay- dı~ sistemi kimseye söylememiş- ha emin btr işe yatırmış, bununla re oyun bir müddet iyi gitmiş, 
naklan pek büyük olmakla ~e- tir. btr kumarhane işletmlştırhı iki taraf da ikişer gol atıp bera-
raber, İtalya, Slovakya, Macar!&: Osman Orlov çok soğukkanlı Fransız gazetesinlıı ciddiyetle ber olmuşlar. Tabii ki. 0 ana ka· 
tan, Hırv~tlstan, Finlftndiya gıbı idi. Oyunu hırs ne değil, servet verdiği haberi, tuhaf bulduğ'umuz dar gerek oyuncular, gerek scyir
umumt nufusları 94 milyonu bu- yapmak için oynuyordu ve kazan- için tercüme ettik. Yoksa İstan- ciler arasındaki samimi clostıuk 
lan müttefiklerinin ordu1an da dığı parayı israf etmez, bir kena- bulda Osman Orlov isminde bir da sarsılmaır.ış. 
kendi kuvvetlerine katılmıştı.. . ra koyardı. Bir akşam btr kaç adamı k1ınse bilmiyor. Gelgeleliın, kar~-ılıklı çifte gol-

Bundan başk8: isgal edllmış lerden sonra oyunun cluruınu de· 
olan memleketlerm 101 milyonu Portakal barut yerine kullanılacak O-işmiş. Karşıdakine bir gol fazla 
b~lan nü~us~_dan arzcok ehe~- ~tabilmek için gayrete gelen ild 
mıyetu gonüllu kuvvetler bugun Harb dolayısile her memleket ker, hayvanlar için ot temin edil- taraf oyunculan. tribünlerdeki 
miktan 2 milyonu bulan işçller elinde bulunanı maddeden ~mi mektedir. taraftarlanmn tahrik velvclcle· 
temin edilmiştir. Ziraat işlerinde derecede istifade etmeğe çalışı- Son haberlere göre Filistin Ya- rile de coşarak bir aralık dostu 
k~lanılmakta olan esirler, bu yor. Filistin de portakallardan hudi üniversitesi profesörleri por- postu wıutuvennişler. kendi ta
mıktara dahil değildir. takaldan Acetone (Aseton) çıkar- birlerile kıncı oyuna başlamış-

22 haziran 941 tarihinde harb, faydalanmak için uğraşmaktadır. mağa muvaffak olmuşlardır. Ase- Jar. Eh, olur va •.. Kırk yıl bir yas
kıta harbine i'nkılAbettı. Japonya Yafa portakalları her tarafta ton patlayıcı madde olarak kul- tığa baş koyan aileler arasına bi
ne Birleşik Amerika arasında 7 meşhtrrdur. Filistln'de bu porta- lamlır. Bu suretle portakal bir le hazan kara kedi giriverir. 
birlnclkAnun 1941 tarihinde m~- kallardan c vitamini, alkol. şe- nevi barut vazifesini görecektir. OyuncuJar vura kıra carpı~ır· 
hasamatın başlaması, kıta haı- ken galiba hakem de heyecana 
bini cıhan harbine çevırcU. 9 Fi 1 böl U k leri teşkil ediliyor kapılıp farkına ,·amuyarait yun· 
tarihten itibaren insan k~yna~ı Siyam'dan blldlrilcllğine göre layca katetmi§Ierdtr. Arazinin lış bir düdük öttürmüş, itiraz 
meselesi derin lıir tahavvüle ug- Birmanya'da harbeden Japonlar arızası, ormanılar hesaba katılırsa edilmiş öteki hakem de işe karış· 
radı. A1manyaıun Avrupada ko~1- fillerden istifade etmişlerdir. Ja- bu sürattn ehemmiyetli olduğu tınıınış', fikirler değişince iş nıü· 
trolu altında bulunan 28t5 mıl- ponlar yu··zer flldeın mürekkep ka- anıa~ılır. Japonlar şimdi filleri nakaşaya dönmüş ve sonunda iıı 
yon nüfuslu bloka karşı nglliz . .. ~ kınlınış 0 un bitmi Dostluk 
imparatorluğunun 450 Rusya- fıleler vucuda getir1mtşlerdir. Her Mkert hareka.ta alıştınnağ'a. çalı- , Y kal ş. 
nın 165 ve Birleşik Aln.erikanın filin üst~nde 4-5 kişilik bir müf- şıyorlar. Bilhassa top seslerinden miç~d~~ b mı!. değil. El· 
140 milyon nüfuslu bloku karşı reze hafı! sllA.hlar, küçük çapta ürkmemeleri içtn uğraşılıyor. venrp ki aracı!Iıı !;sJuk bağlan 
koymaktadır. Bu re.kama Mihvere bir top bulunuyordu. Bundan sonra fil bölükleri teş-

0 
d kal-

harb n~ eden Cenubt Amerika Filler günde 24 kilometreyi ko- kil edilecektir. Janlmasın. hyunu~ Ytian ka Ge 
masınm da e emmıye yo • • 

devletlerintn ve Afrikad~ Fran- B d t lb tr lecek defa yanın maç daha ya· 
sız müstemlekelerlnm nüfusu da- u a peş e yera amvayı 1ır lklsl biribirine eklenince 
htl değildir. Vakıa bu rakamların Macar DahUiye Nezareti Bu- 1§ için 220 milyon pengö ta.hs1.s ~~stİuk maçının biri tamam oluı·. 
a':lcak n1sbt bir !r..ı~eti vardır. dapeş yeraltı tramvay hattının eclllrn1ştır. Netice; oyunun nasıl oynan<lı• 
Zıra adet, harb endüstrisinin fa- genişletilmesi proJesınt şimdi tas- ğını hangi tarafın haklı olduj?;u-
aliyett ve orduların haiz oldukl~ dik etm1ştir. Bu projeye göre, ~mıa karar verilen tram- nu ~arsın alakadarlar düşünsün. 
n tA.llm vasıtaları nispetinde mevcut yeraltı tramvay hatlan vay hatlarının yapılması için Bu kıssadan benim aldığım hisse 
ehemmiyeti hafrotr. Fakat bu esaslı surette arttırılacaktır. Bu ~48.000 ton demire ihtiyaç vardır. şu: «Dost ile yiylp içmeli falcat 
pasif insan kaynağı, zamanla ak- abs veriş etmemefü> diye çok 
tif bir kaynağa kalbedilebillr. o Bir esir Papahğa lltlca etti do~ bir ata sözü vardır. Ma-
zaman bunun ağırlığı lk1 taraf demkl sporcularınuz da aralann• 
kuvveti arasındaki müvazene Papalık, Roma §ehı1n1n orta- göndererek gözaltı etmesi lA.zım- daki dostluğu bozmam.Rk ve bu• 
kefesln1 bozablllr. Harbin bu Y~ sında müstakil bir hükfunetttr. dır. l"akat Papalıkta böyle b1r nu herkese anlatmak istiyorlar; 
n1 safhasında vuku bulan şey de Geçenı hatta blsikletıt bir genç bu kamp yoktur. Esasen Papalık hü- her hafta aralarında rlyafet top• 
işte budur. , . hükOmetin hududımu 8f8.l'8.k te- ktlmetinln hudutları pek dar oldu- lautılan yapsalar, ylyip iç.ip dost• 

B. Hitler in de bizzat söylediği IA.şl& içeri ~tir. Derhal ken- ğundan kamp kunnak mümkün ca eğlenseler fa.kat binöirlerile 
veçhile, müşkülA.t bakımından dis1ni isticvap eden muhafızlara de~füilr. Bunun için Papalık :ln- maç yapmasalar daha iyi olaC'ak 
Alman komutanlığının bütün İngiliz esiri olduğunu ve Romaya giltere ve İtalya. hükl1metlerlne gibi geliyor bana ... 
tahminlerini aşan Rusya seferi. 90 kllimetre mesafedeki Vetralle ı Cemal Refik 
Alman askeri ricaline ihtiyat esir kampından kaçtığını bildir- başvurarak bu eslrtn blr talyan 
kuvvetlerlnl saklamağa imkAn miştir. esiri ile de~tirilmeslııi istemi~- !!ı------··----=ı 
bırakmamıştır. 3000 kilometre- Papalık müstakil ve bitaraf btr tir. Cevap gelinceye kadar İngı- TU RAL• Öksiiriik 
llk bir cepheyi tutmak ve aşa~1 hükfunet olduğuna. göre iltica tiz esiri Papalık dairelerinde bek- • tıicı 
yukarı 180 tümenlik bir kuvveti eden İngiliz eslrlnt bir kampa Iiyecektfr. 1 ----··------• beslemek, zaptedllen topraklan 

, 
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"' ~&ı~ ,.. HER AKŞAM 1 
~BİR IlİKAYE 

SAKALLILAR 
Bir kere bir Avrupa şlhrlnde lld ı ğim çıktı: Willy F ritsch yeni 

profesörle aynı pansiyonda kalmış- - Haydi efendimi.. Yanlı§ anlıyor
tım. Bu profesörlerin ikisinin de çe- sun, yanlış! .. Onlar belltl de ikl kız
nelerini ukeçl sakalı• denilen cins- dan değil de iki seyyareden fllA.n 
ten sivri ve çifte sakallar süslemekte bahsediyorlar .. , iki filim çevirdi 
idL Bulunduğumuz şehirde toplanan Misafirim: 
bir kongre lçln epeyce uzaklardan geL - Yanlış anlayıp anlamadığımı tiit. 
mişlerdi. renmem.iz gayet kolay... Pencereden 

Bütün pansiyonda oturanlar onlara bakalım ... Karşıkl binalarda ta.ri! e~ 
dünyanın en büyük hürmetini gös- t!k1er1 ı;.lıl mavi, beyaz benekli eU:ıi
terlyorlardı. Çünkü keçi sakallı pro- se glymi.'l bir kız var mı, yok mu? 
tesörler hakikaten iı.llm zatlardı. Bi- Yavaşça kalktık. Pencereye yak
zim gibi asrın lisanları ile konuşma- laştık. İkl adama hissettirmeden dı
ğa tenezzül etmezlerdi. Kendi arala- şanya baktık. Ha~retlınden az daha 
tında dalma Latince konuşurlardı. ba.yılacakzım. Hakikaten karşıld 
Latince münakaşalar ederlerdi... Lft_ apartımanın penceresinde bir genç 
kin sofrada, yahut salonda. bizimle kız vardı. Sırtında da beyaz benekll 
konu'lmağa mecbur olurlarsa tabll mavi blr entari ... 

Yaşı kırkı bulan sevimli artist şimdi 

ölü dillerden istifade edeme-zler, ya- Yarumdakl delikanlı: 
şayan Usanlan kullanınağa mecbur - Nasıl?.. Altı senedenbert okudu-
olurlardı. ğum Latinceyi biraz olsun anlıyor-

Panslyon sahibi olan kadın bazan muşum değil m1? ... 
onlara: D!yerek muzaffer blr tavırla gü-

- Muhterem profesörler ... Ne olur?. IümsedL 
Bizim anlıyacağunız dillerle konuş- İki sa.kallı şimdi gene aralarında 
sanız da, hepimiz kıymetli flldrlerl- Latince konuşuyorlardı. Akrabamdan 
nlzden, büyük llmlnizden, derin mu- oları genç onların sözlerini bana şöyle 
hakemenlzden istifade etsek ... Ah ne tercüme etti: 
olur, ne olur?.. - San sakallı diyor kl: •Aynan ya.-

Diye Adeta tatlı tatlı sızlanırdı. nında mı? ...... Siyah sakallısı ceva.p 
Fakat profesörler, yaşı biraz geçkin veriyor: uEvet, yanımda ... Vereyim 
olan pansiyoncu madama şöyle cevap amma.,. Salondakllere çaktırma ku-
verlrlerdl: zum ... • ... 

- Aman efendim•. İlmin asil Usa- Onun bu sözlerine gene lnanamo.-
nı olan Latinceden nasıl kendimizi dını: 
alabiliriz ki? .. Biz kültür adamları an. - Haydi evlddım ... Sen bu sefer 
cak kültür dil! olan L!\tlnce ile ara.- de yanlış anladın sanırım. Şimdi du
mızda görüşeblllrlz. Mamafih sizın- rup oururken bunlara aynanın ne 
le konuşurken zamanın ya.şayan dll- lüzumu var kl'.1 .. 
Jerı ile anlaşıyoruz değil mi?. U.kin daha bu sözler benim ağ'Zlm-

Bir gün bulunduğumuz şehlrdekl dan henü-ı çıkmıştı k1 profesörlerden 
Türk talebelerinden bir akrabam beni biri, ötekine küçük, toparlak bir ay-
ziyarete gelmişti. na uzattı. Onlarda glzU blr takım 

Laf arasında ona sordum: işler yapan insanların hall vardı. 
- Sen buradn ne okuyorsun?. Aynayı alan yavaşça elini güneşe 
- Ölü dilleri okuyorum.. LA.tince, doğru uıattı. Ve ışığı karşıdaki apar-

Asüri ve Güldani dili... tımarun penceresinde oturan gen'( 
Hemen atıldım: kt7ın yüzüne aksettirdi. 
- Bu pansiyonda iki profesör var... Oniarın bu hareketi bizi büsbütün 

Dehşetli alim insanlar ... Hep Latince şaşırtmıştı. Karşıdakl genç kız ay
konuşuyorlar, Latince münakaşalar nanın aksini yüzünde hissedince gü. 
yapıyorlar... liimsemeğe başlamıştı. 

Ben bunları si:>ylerken oturduğu- Profesörlerden biri Latince bir şey. 
muz salonda hafif blr pıtırtı oldu. ler söyledi. 
Baktım, onlar... Profesörler daima Bu sefer ben merak.la sordum: 
birer kedi sessizliği içinde yürürler, - Ne diyor?? 
pansiyonda iki hayal gibi dolaşırlar- - Ne diyecek: «Aynanın aksı yü-
dı. Yalnız Lfltlnce konuşmağa ba.ş- züne vurduğu zaman haspa ne kadar 
ladıklan zaman dehşetli gürültü eder_ da gü:.:elleşlyor!.,ıo diyor. 
lerdi. - Olur şey değil!.. 

Neteklm gene aralarında asil mm İki sakallı Latince k<ınuşmağa de-
dlll ile konuşmağa başlamışlardı. vam ediyorlardı. Bir kurnazlıklan 

Akrabamdan olan genel dürttüm: daha vardı. Hoppa 9ir şeyden bahset-
- İşte profesörler... Gene Latince miyorlarnuş, ciddi bir mevzu üzerin

mii11akaşa ediyorlar ... Ne Alim adam• de münakaşa ediyorlarmış gibl LA.. 
tlnce konuşurlarken katlyen gülüm-

lar yarabbi! .. dedim. 1 1 h rır - ı sem yor ar, en a cumieler aaık Genç misafırım başını kaldırdı. 
Onları dlnlemeğe başladı. Fu.kaL sa- suratla söylüyorlardı. 

Bu da onların foyalarını biraz daniyeler geçtikçee yüzüne derin bir 
hayret ifadesi çöküyordu. Sordum: ha saklamış oluyordu. 

- Nasıl ... Söylediklerinden bir şey Arkadaşımın tercümanlığı sayesin• 
anlıyor musun ... Ne ilmi şeylerden de onların Latince şöyle kon~tukla• 
bahsediyorlar değil mi? .. Kim blllr rını Öğrendim: 
kiinıttın esrarından mı bahsediyor- - Bak uzak.ten ne kadar iltifat edi· 

yor, değil ml?.. Fakat karşı karşıya lar?.. 
1 Akrabamdan olan çocuk gülümsedi: gel nce hınzır peıc hain davranıyor ... 

_ Aman ne diyorsunuz?.. Hangi Dün beni kongre binasının önünde 
kainatın esrarı?.. Bunlar aralannda tamam 40 dakika bekletti. Gelmedi! .. 
çapkınlıkt:uı konuşuyorıar... - Vay zalim vay!.. Aman aynayı 

Gülerek başımı salladım: cebine sok.,. Z1ra geliyorlar... Anlı-
- Haydi evladım haydi!., Sen bu yacaklar... Hem yüzünün hatlarını 

Litinceden bir şey anlamıyorsun ga.- daha ziyade sertı~ir, daha clddlles .. 
llba... Anlasan böyle konuşur mu- Ayna cebe girdi. Onlar tıpkı kAl
sun? .. Bu ild zat, sanki lA.kırc\ı mev- natın sırnnı çôzm~k istlycn insan· 
zuları kalmamış gibi, çapkınlıktan lann ciddiyeti lle konuşmağa başla· 
bahsedecekler ha ... Olur şey değ1l.. dılar. 

Mlsafirim lSrar ediyordu: Şimdi ne zaman, nerede LM1nce bir 
- vallahi dediğim glbl... Ben bu kelime görsem bu iki sakallı adam 

dili anlarım ... Hem de iyi anlarım,.. gözümiin önünde canlanır, gülümse
İşte ikl adamdan sarı sakallısı: .se. rim!.. 
nln güzel kız gene pencereye çıkmış ... (BJr yıldız) 

Bak evvelki günkü beyaz ve mavi be
nekli elbisesini de giymlş.. Ne şeker 
şey!.. Aman harikulade doğ'rusu!..• 
diyor... ötekisi. siyah sakallısı da 
şöyle cevap veriyoı·: cHaaaa ... Bu 
mu?. Bu da güzel amma .. Hani bir 
de uzun boylu, siyah saçlı olanı var .. 
Asıl benim hoşum1 giden o işte .. ». 

Akrabamdan olan gencin yaptı~ı 
bu tercüme fü:erinc bti5bütün gülece-

Son ayları dolduran olaylar, 
kanatlanan milletler çağında ya.. 
şadığımızı daha açık göstermek
tedir, Hava Kurumuna üye ol
mak için Kuman bayramı en 
güzel bir ves iledir. 

Tt!RK HAYA KURUl\W 

boş vakitlerini 
arasında 

~ı==============-r==============t1ııı. 'laf uydurdular. 

Go•• nu•• 1 c h • Sofra başında, paşa efen<linin 

Yazan: MEBRURE SAMİ 

Geçirdiği bütün çileler, at üstün
de o marifetli duruşlan öğreninciye 
kadar yediği dayaklar, katlandığı 
türlü acılar, kim bilir babamda nasıl 
bir ruh coşkunluğu yaratmış olacak 
ki, hemen sefarethanede kıyılan bir 
nikahın ve «Evlendim, geliyorum> 
telgrahnın arkasından, İstanbula 
dönülmüş. 

Annemin bu muhite girişini, bura
ya alışana kadar çektiklerini aüt
nem anlatmasa bile, tasavvur ede
biliyorum. 

O titiz baba annemdea, yüzleri 
gibi huylan da çirkin halalarımdan 
ne türlü kötülükler gördüğünü tah
min edebiliyorum. 

Amma gene de sütnemi zorlu
yor, söyletiyorum; onun çetrefiJ, ya
van diline kendimden duygu, yu~ 
muşaklık, renk katarak, işte anlat-
ıklannı, yalnızlığımın arkadaşı bu 
. eftere yazıyorum: 

- Papatya gibi bir kızdı ... Allah 

e en n e 1~n J karşısında kıs kıs giilüşmelerinin ka-
& hahatini örtmek için de, bu ip hava-
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gani gani rahmet eylesin... lmaın 
nikahını kıymadan evvel, kelimei 
şeihadet getirip hak dınine girdi. 
Küçük bey ona Dürnev adını koy
du ... O da bize uymak için, elinden 
geleni değil, gelmiyeni hile yaptı ... 
Çalıştı çabaladı, dili daha doğru 
dürüst Türkçeye yatmazken, namaz 
surelerinin çoğunu ezberledi, rah
metli büyük hanımla yan yana na
maz kıldL Ramazanlarda oruç tut
tu. İki elim yanıma gelecek, biz mut
fakta gizlj gizli yerdik de, o sanki 
kırk yıldan müslüman kızı imiıı gibi, 
başında bir örtü, ağzı mühürlü, da
yanır dururdu. 

Gene de zavallıya, halaların ra
hat vermezler, odasını, aandığını, 
sepetini karıştırırlar, cambazken giy
diği elbiseyi, at üstünde çekilmiş re
simlerini bulup, ortaya çıkarır, ta
zeyi üze üze yer bitirirlerdi, 

Bir gÜn: cOdasına ip germiş, üa
tüne çıkmıı yürüyordu!• diye bir 

~.isini yumurtlayıverdiler, Hiç unut-
marn, bir kış gecesi idi; Beşik taşta
ki, yanan konakta oturuyorduk. Ben 
de, seyislerden biri ile yeni evlendi
rilmiş, delişm~n. zıpır bir şeydim. 
Sofra başında hizmet ediyordum; 
gülmemek için dudaklarımı ısırıp, 

kendimi zor tuttum. Amcaların da 
bıyık altından gülmeğe başlamıştı
lar. Zavallı rahmetli gelin hanım, bir 
şey demeden ayağa kalktı, neye 
kalkıyor dememize vakit kalmadan, 
kaskatı düştü bayıldı. 

Baban sofrada yoktu. Onun 
vakit vakit, birkaç ay süreı:ı hovar
dalık, çapkınlık nöbetleri tutardı. 
Galiba gene böyle bir smuıydı. 

O gece, gelin hanımı yatağının ya
nıbaşında, ben bekledim. Saatlerce 
ateşler içiııde yandı. Anlamadığım 
bir dilde, bir ttürii şeyler !söyleyip 
söyleyip ağladı. Hep ellerime sarılı
yor, yüzümü gözümü öpüyor: cCö~ 
tür beni buradan I> diye yalvarıyoT
du. llk defa işte o gece, onu sevme
ğe başladım ve zavallıya evcek ne· 
ler çektircliğimizi dü~ünüp a.r.lıyabil-

karısı ve oğlu 
• • 

geçırıyor 
... 

dim. 
Meierse biçare, sana da gebe 

imiş. 

Ben de aynı balde olduğumdan, 
birden ona kanım kaıynadı. Hem za
vallı o kadar yumuşakh, gönülsüz
dü ki, bir gün bile, halalanndan gör
düğümü ondan görmedim ... 

Sabaha karşı baban geldi. Bir 
mertliğim tuttu, karşısına geçtim, 
olanı biteni, daha sofada, odaya gir
meden, sayıp döktüm, Karısının ge
beliğini de yeni öğreniyordu. 

Onun birden değişivermeleri tu
tar, gözleri yaşararak içeri girdi. 

Ne konuştular, ne yaptılar bil
mem, öğleye doğru, paşa efendinin 
yanından, kaşlan çatık, sinirli sinirli 
çıkıyordu. 

- Bana bak, dedi. Biz köşke gi
deceğiz. Dürnev buradaki kızların 
içinde en çok seni seviyor, babama 
söyledim. Kocanı da, seni de götü
rüyoTuz. 

Böylece, kara kışta yazlık köşke, 
buraya çıkıyoTduk . .1:3aban, bir daha 
beraber oturınıyacaklannı pacıa 
efendiye aöylemİftİ, Artık karısını, 
kız kardeşlerinin kıskançlık zul
münden, nnneıslnin huysuzlukların
dan, zavallı 2elin hanım her aptesa-
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neye girdikten sonra , gidip arkasın- Bazı geceler, üst üste gelmiyor
dan, nalınlara bir şey sıçradı mı, du. O vakit, koskoca, ıssız evde. 
gümüş ibrik yerinden oynamadı mı, yapayalnız bir odada yatmaktan ür
e! sabunla yıkanılmartı mı diye bak- kr.rdi. Bir yer yatağı serer, onunla 
mağa kadar varan akıl almaz titiz- yatardım. Köşkte böyle şimdiki gi· 
liklerindeoı kurtarmak lüzumunu an- bi tavanlara, merdiven başlarına 
lamıştı. asılı büyük gaz lambalan yoktu. 

Anlamıştı amma, geç de kalmıştı. Akşam oldu mu etrafa sahiden kor
BuTaya yerle11tiğimizin daha haf- kulacak bir hal çökerdi. Hanımım• 

tası geçmeden, gelin hanımın ağzın- dan gizli, yandaki odaya da bizim 
dan biraz kan geldi. Bana sıkı sıkı rahmetli efendi İçin bir şilte kordum. 
tembih etti: cSakın heye söyleme. Ben hanımı, o da ikimizi beklerdi. 
Gebelikten olur bu. Hem bavalar da Bu gecelerde, lambayı söndü~ 
soğuk, sobalı odalardan, so~uk so- dükteal sonra hile, baş ucundaki tit
falara çıka gire biraz üşütmüşüm- rek kandil ı :ığında, uzun uzun, d~ 
dür, geçer.> •dedi. ğacak çocuklarımızın lafını eder• 

Benim de aklım erer mi, zahir öy- ı1ik. 
ledir, dedim. Hem artık o kadar ne- Babanın yokluğundan aldığı üzün• 
şeli, keyifli idi ki, şarkı bile söylü- tüyü hiç söylemezdi; ara ara, kesik 
yordu. Evinin hanımı olmuştu. kesik öksürerek, hep baharda do· 

Koca köşkün içNıde pervane gibi ğacak iki miniminiyi anlatırdı. 
uçuyordu. Bir ahçımız vardı, rah~ O bir erkek, ben de bir kız do
n.etli efendim sokak işine bakıyor- ğuracaktım. Onun oğlu, beyefendi
du, o da benimle beraber çalı ~ıyor- miz gibi kara kaşlı, kara gözlii, eı.
du. Odaların birçoğunu kapamıştık. mer, uzun boylu, asla•."! gibi bir de• 
Onun içi durmaz, orahı.n bile temiz- Jikanlı, benim kızım da dertli, içli, 
\emeğe, aüslemeğe kalkışırdı. . . zavallı hanımım gibi sırma saçlı, ahu 

Babanı avutmak, oyalamak ıçın .gözlü, pembe gül tenli, sülün en· 
neler icadeder, çırpınır dururdu. damlı, sultan yürüyüşlü bir dünya 
Amma karnı büyüdükçe, sağ olsun güzeli olacaktı .•• 
beyefendinin de yeni nöbetleri tutu- ' ·· (Arkası var) 
yordu. 
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TtJRK BlR BAYAN - Eski yeni 
Türkçeyi iyi blllr. Temb alle kızı 
eldcll ~ bir bnyın ev 1.şbıt göre
hlllr. Tafs11Atlı mlktupla _Akşam'da 
8.K rtbnuzuna. blldlrmelerl.. 

MUHASEBE - servis oefltA!nde 
plışmı:, Frnnsızcn, İngfllzce muha-
berat& vakıf, ithal, ihraç plya.ııalan 
iyi bll1r bay iş aramaktadır. Ak§n.m
da L.E. rtımuzuna mfiracant. - 8 

4 - Kiralık. Sablık 

ACELE BATILJK ARSALAR - .F&
tlhte ~ramvaya blr dakika mesafede 
k!Sşe başında ga.yet güzel ve büyük 
bir arsa satılıktır. 2 - Fatthte Ha.. 
cıbasan bostanında ııı metrelik cad
dede blr arsa aatılıktır. Müracaat: 
Mllll Emllk alım satım İnşaat Bnro
ıruna. - ı 

6000 LİRADAN 1.000.000 LİRAYA 
KADAR - Emniyet ve lt.ımatla her 
yerde her clns emlll.k almak ve sat-

TtJRKÇEYt, ALl\!A.'l\lCAYI, Jl'ltAN- mak amı edenlerin: Ferdi Selek 
BIZCAU - İyi bilen, büro :işlerinde Tilrk EmJAk Bilroottna milraeaa.tlan. 
tecrübesi olan bir bay ~ aramaktadır. Oıı.laU. ömertlbit. han kat 2 No. 23 
(Yazı makinesi kullanır.) P. K. 1544 Telefon: 42368 
Galata. - l -------------

Bbt GENÇ tş ARIYOR - Türkçe, 
Fransızca lls:lnlanna vakıf, daktilo 
tnklp işlerine Aşina, otrtet.Ierde, bü
rolarda çalışır. Mektupla Galata post
restnn 22'7 - 1 

·~ 
.'r. 

ACELE DEVRE.'"i SA.TU,JK BAK· 
KAL ntfKKANI - Her işe elverişli.. 
dlr. Ulell Ordu daddes1 No. 230 ko 
mlsyoncu Hasan'a müracaat. - ı 

Askerlik işleri 

340 doğumluları ilk ve 
son yoklamaya dav:et 

BeJiktat Askerlik Şube&indenı 
1 - 340 doğumlulann iJk ve •On 

yoklamalarına 22/ 12/942 günün-
SATILIX APARTIMAN - EyUR~ den b~lıınarak 15 /2/9'43 gününde 

sultanın merkezinde Feshıme cadi:le. bitecektir. 
sinde S tatta btzer da.lre altında. ~ 2- 339 doğum]ulann yok1o.ma
dllkkrını ola.n betonann.e apartıman lan yapılırken tahsilde olduk.lan tet
yan hissesi satılıktır. Görüşmek !çln bit olunanlar bu yoklamaya aelmi-
4 cü Vakıf lınrida. Borsa kıraathane- yeceklerdir. 
sinde B. Hllml Kocabalkana m~- 3 _ 338 ve bu doğumlularla mu-
cnat. - amele gören erlerin .rhht inzalan 

iKt YATAKLI BiR ODAYA PANSİ- dolayısile ertesi acneye bırakılanlar 
YONER GİRMEK İSTİYORUZ - Ve- yoklamaya gelmiyeceklerdir. 
receklertn adreslmtze şartız.rlle acele 4 _ 339 doğumlularla eon yok
b1lcllrllmcs1 rica olunur. Doğan Alpay lama &(irerck aıhht durwnlan dol~ 
7650, Hukuk fakültesi, 'O'ntvers1tc. yıeilc erteei ıeneye bırakılanlar bu 

ACELE SATILIK - Sultanahmet yoklamaya gelmiyerek 341 doğum
İShak Paşş.da l.klşer odalı. ve 1k1 katlı lu1arm yoklamalnnnda gclecckle!'-
1k1 ev 1900 liraya. Müracaat: :&üıçe- dir. 
kapı V.ııkıf han caddesi No. 17 .5 - Yoklamnlar 22/12/942 aa-

lı gÜnündcn itibaren haftanın ço.~ 
şamba v:c cuma günlerinde aaat 9 

ean.ıre 'I 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinclteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

.. ,.._--1943 ikramiyeleri----.. 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 > 999 » 999- ]) 

1 > 888 » 883- » 
1 > 777 J) - 777- }} 

1 > 666 » 666- » 
1 • 555 • - 55S- ]) 

1 • 444 ]) 444- ]) 

2 » 333 )) - Ş66- » 
10 • 222 • - 2220- D 

30 » 99 • 2640-• 
J) 

60 J> 44 J> 2640- ,. 
250 J) 22 J> 5500- > 
334 » 11 » 3614- » 

ORTA BİRDEN AYRILDll\I - Dak.. 
tllo kursundan iyi derece Ue çıktlm, 
husus! müesseselerde b1r baya.n iş 
1.nyor. Ak.şam'da. (F .E) rtlmuzuna 
nıektupla mUrncıı.at. - 1 

KiRALIK LABORATUVAR - Su
reti ma.hsusada lA.boratuvar olarak 
Jnş:ı ve son sistem tılı\tla teçhJz olun
mu§. müşterisi ve markası tutulmuş, 
genlşletıımeğe müsait, işlek bir yerde 
mukabil Eermaye koyacak şerlkle de 
çalışılabllir. Akşnm'da cŞerlk11 rümu-

5 - MÜTEFERRiK 
dan 12 ye kadar devam edecektic Türkiye İş Banka.sına para yatırmakla yalnız para 

FEN şunESlNDEN l\IEZUNUl'ıl - mük~Jleflerin n~fus cüzdan!a~, ika- biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda tallhtnlzl de zuna m~ktupln müracaat. - 2 

APARTil\IAN - Hım. otel. kft.gir 
ve ıthşap evler, dUkktınlar, arsn, tar. 
la, çlfUlkler ehven flatle sn.tılmak
tadır. Karaköy Melek hnn No. 8 Em
ltıkserv1s'e müracaat. - e 

Fizik, riyaziye (cebir, hendese) ders- megiılı senct1cn: ann~t aahı~ı ol?.n- denemiş olursunuz. 
lerı verlyonım. Arzu edenler Akş m lann sanatına aıt. vcsıkaları ile dor- 'ı••11Jm::lll!ll•1&am•1B!ll'.!r.!JIS~~!'!t:JDlii::mam:~~!l!lm::Sıl,.. 

ORTA SEKİZE KADAR - Tahslll 
olan ve çok müşkül mevkide bulunan 
bir Türk çocuğu kenldlne milnas1p ------------
bir iş aramaktadır. Kocamustafapa- ACELE - Devren satılılc. kiralık 
oa Çınar karakolu karşısında 230 bakkaliye, Kadıköy Bahçeli kahvede 
No. da Topeuol!lu"na müracaat. - teım Emin yahut Emile mftracaat. 

PLASh.'E - üzerlnc çalışmış ve 
askerHğinl bitirmiş bir genç plı\siye
llt üzerine ı,, aramn.ktadır. Plistye 
rümuzlle tdnrehanemtze yazılması. 

-ı 

gazetes!nde S. z. H rumuzuna mek- der adet fotoğraflan birlikte oube 
tupla müracnaUa.tı. merkezinde bulunma1an, ge]miyen-
İNGİLİZCE DERS VERiYORUM _ ler .. haJ:kında kanuni takibat yapıla

Her yere g1deblllt1m, arzu ed~r cagı ilan olunur . .,..,,,.,,,. 
saat 10 dan 12 ye kadar 41470 No. ya 
telefon etmeleri. Sarıyer Askerlik Şube:ılnden ı 

l - 1340 doğumlu yerli ve ya• 
GENÇ BİR BAYAN - Akşam altı- hancı gençlerin ilk ve son yok1amn· 

dan sonra ilk mektep talebe1erln1 lan 22 birincikanun 942 aalı günü 
dersleri.ne çalıştırır, ıstenlrse Fran- baıılıyncak ve mütebaki haftaların 
sızca ders de vereblllr. Müracaat: Tel: pazartesi 'Ve çarşamba günleri aaat 
21013 veya Posta kutusu 75l ondan on altıya lcadar devam etmek 

FEN FAKtlLTESİNDE _ Fizllt ırt- aurctile 15 oı:'bat 943 pazartesi günü 
yazlye son sınır talebesi b1r bay her- eona erecektır. .. . 

lstanbul Nafia müdürlüğünden: 
24112/942 peroembe gUnü mat 15 te İstanbulda Nnfia müdürlu.,"ü Ek

siltme kom1syonu odasında. (29026.10) Ura. ke~f bedelli Taksim lt~esı tamt
rıı.tı kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme Bayındırlık 1şlert genel, hususi ve fenni oartnnmc
lerl, proJe k;~if hula.s:ı'.sıyıe bun.n. müteferrl diğer evrak dairesinde görü
Jeccktır. 

Muvakkat temlnat (2176) lira (96) kunış.tur, 
İsteklllerln en az bir tnnbhUtte (15000) llralık bu işe benzer 1ş yaptı

ğına dair 1darelerl.nden nlnll§ olduı;n veslkalara. Jstınad~ İstanbul vııaye
tıne mürncaatıa ekslltme tarlh1nden, tatıı günl~rl hıı.rlç, (8) gün evvel 
alın~ ehliyet ve 942 yılma alt Tlcarct odası vı;.~kn}arını havı kapalı zarr
lı?.nnı 24112/942 pervenıbe günü sa.at 14 e kac\~r tst.anbul Nnfıa mıldiırlu-
ğüne vermeleri. (1771) 2 -iŞÇİ ARIY ANLAR 

BİR BAYIN - Her tUrlll 1şlerln1 
Rörecck prezantabl tı=ıyan aranıldı
tnıdan istekliler Kuzguncuk B02acı 
IOkak No. 26 da bay R.A. ya mek
tupla müracaat edcbfllrler. 

ACELE SATJJ.IK EV VE ARSA -
Dakırköyfuide Kartnıtepede Hatboyu 
soltn!Pnda 15/17 numarnlı man bah
çe 14 odalı ev, Aksu sakaRmda 10 nu
mnralı ar satılıktır. Telefon 40633 
ten izahnt alınması. - 1 kesin evinde fıztk. riyaziye dersleri 2 - Mahalle ve koylcrın yokln· 

vermckt~dtr. Alt Bilen nıve.nyolu ma günlerini gösteren cetvel ve da- !JlllSmmmm•:mlm••••DJ•l!'Jlllllllll-.ır.ı•••m•••• 
SATILIK tJç EV, Cç DttKK!N -

Kadıköy Ras1mpnşa mahallesinde Şe
refiye sokağında. 4 numaralı bir ev 
eski Yeldeğlrmenı yenı Tepe rokıı
gmda 8 mükerrer ! dükk!ı.n ! ev ace
le satıllktır. İzahat 1.stlyenler 40633 
telefona müracaatları. - 1 

Bestc:kAr Osman sokal?ı No. 9. - 1 ~~:i~~eler mümessillerine gönderil- OSMANLI B KA 1 
l\iE.l{TUPLAH INIZI ALDllUNIZ 
Gazetemiz ldarehanestnı adres 3 - 939 doğumlularla munmele 

olarnk göstemıtş olan knrllerl- gören okul ta1ebelerile ııhM aebep-
:n1zden ler yilzünden ertesi seneye bırnkılnn

lar bu ıeefcr yol.lamaya gelmiyecek- 1 

P. S. K - l't1. V. - S. S. S - !erdir. 
D.R - D.F - J.essoru - T.S.T 4 _Yazılan müddet içinde yok-

TORK AN0~11Vı ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 DAbtl - Asistan b1r doktor ba
nn ne hastabakıcı, hademe ve ça
IDSŞırcı a.ramyor. İsteyenlerin acele 
Ca~nloRlu Sıhhat Yurduna müracaat.. 
lan. 

DEVREN SATILIK DtJKKAN - A. L. B - Şerik - L. M. lamaya gelmiycnlere yoklama kaça• 
Tıı.ks1tnln en işlek cnddeslnd& ve her nnmlanna gelen mektuplan 1da- ğı muamelesi yapılacaktır. 1 
~ elverlşl1d.1r. Müracaat: Taksim rehnnc.mlzdC'n aldırmnlan r1cn 5 - İstanbul dı~ında bulunan bu 1 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna)dt mukavelenameai 
2292 Numaralı l 0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edi]mlııtir. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Reamt Gazete) 

İDARECİ BAYAN ARA."-'IYOR - Abdtllhak HAmlt ca.ddeS! No. 23· Tele.. olunur. doğumluların bulunduklan yerin 
Kadınsız evı idare etmek üzere ye- fen: 43532. 

1
_ Askerlik şubesinde yoklamalnnı, 

mek plşlnncs1nl bllen, itimada liyık -ı ] t l yaptırmalıdırlar. 1 
)'a.Şlıca bayan nmnıyor. &balılan Devlet Demiryolları ve Liman arı •§ etme 
~?kuza kadar akşa.mlan dokuzdan· Umum idaresi ilanları Eminönü Halkevtnden: 
60nra: Fatih :l.Skenderp:ışl mah. IL ıı:~==========:::::ıı:================ 20/12/1942 paımr günü sant Cll>.30) 
Eallh Ef. sokaCl No. 39 - 1 da Temsil şubemJ~ tarafından Kıra? 

Muhammen bedell (13600) on üç bin altı yüz Ura olan (3000) adet yün Ödlp temsil edilecektir. 
İSTM~ULDA - Btr yazı.ha.nede ba.şlık. 6000 çift yün çorap, SOOO çlft yün eldiven (24 bir1nc1M~un 1942) Dnvcilyeler1n Bilromuzdnn nlmma~;ı 

çalışmak tızere en az orta. okul mezu-ı peroeızıbe günü saat (14,30) on dört otuzda Haydarpaşa.da Gar b.nası dahi- rica olunur. 
nu blr bayana. ihtiyaç vardır. Her gün• llndekt komisyon tar:ı.fından p:ı.;:nrlık u..~llle satın c.lınacaktır. 

at on bire kadar Kara~ Bos!or' Bu ~e girmek isteyenlerin (2040) iki bln kırk liralık kat'l temtnnt ve 
han 15 No. ya. mürncıı.at. kanunun ~yin ettiği ve.saikle b1rllkte pazarlık günü saatine kadar ko:nls

İYj MUHASEBE BİLEN - Blr ba.
fan aranmaktadır. Tallplertn İstan
bul r>osta kutusu 608 adresine mek
tupla mO.racant.ıan. - S 

3 - SA T~t_:K EŞYA 

Yoll& mürnce.aUan l!'l2amdır. 

Bu ~ a.tt oartnameler komisyondan parasz olarak dıı.{PLılmaktadır. 
c232h 

* 10/1/1943 tarihinden 1t.ıba.ruı: 
Yerll maden mılanna nın1ısus D.D/237 ve yumurtaya mahsus D.Df236 

No. ıu tenzlllt tarifeler yilrilrlfikten kaldınlmı.ştır. İstasyonlardan daha 
çok b11i1 verilebillr. (2410) 

SATILIK DDdR FIÇI - Muhteııt * 
büyllklilkte demir fıçılar u.tılıl:tır. 20/1/1943 tarihinden ltıbaren: 
Bobacıl:ıra da yarar. Alıcı olanlann Ka.sa.plık hayvanlara mahsus olan !evkalt\de tenzllflt. dotnı veya tek-
•Akşaın. idare.sine müracaatları. rar sevklyat &ııretue Haydarpnşa'ya yapılacak nakllyata. tatbik ed.llmiyc-

- 2 cektlr. tstasyonlardnn daha çok bllgt a1ınıı.blllr. C2413) 

------------ * 
AGllANDtSMAN VE FOTOGRAF İdare iaşe teşk.llH ihtiyacı için alınacak a§aR!da ısmı, muhammen be-

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senelik 
IS Aylık 

3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 turna 
750 • 
400 • 
150 il 

Ecnebi 

2'100 ruru., 
1450 .. 
800 • 

' 

MAKiNELt:Rt _ Satılıktır. .Agran. dell ve muvakkat temlnatı ayn ayn göster11m1ş olan muhtelif gıda m.adde
d1sman lllaklneaı ıo x ıs _ 9 x 12 ıerı 4/111943 pazartesi güntı saat ıs den 1t1barcn kapalı zarf usulü Ue An
ebadındadır. Fotograt makinesi 18X tara.da 1dare binMlllda. mr& ne ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 
24 bUyükJli~ihıde atelyeye elverlşU, Bu ile girmek isteyenlerin lJstelerl hizasında yazılı muvakkat teminat Posta ittihadına dahil olm.ıyan 
objektif ve bir §ase ne birlikte. Sn.bah na kanunun tay1n ettiği ve~lan ve tekHfierlnl ayni gün saat 14 e kadar ecnebi memleketler: Benellıtl: 
ıaat 10 Ue 12 ara.smcıa (Akşam> lda- KomL!yan Re1sl1ğ1ne vermeleri lAzımdır. 3600 altı aylığı 1900, ne aylıtJ 
resine müracaat. _ 8 Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve Hay-

1000 
lı:unışt.ur. 

SATILIK MO'J'öa - 30 beygir kuv
yetJnde hAlen işlemette, cllk, tek s1-
llndlrll mazotla işler kllmaks marka 
denize elvertşıı tnotör satılıktır. İ&
tanbul Kuruyeznı.,, Dealnnen AıOkalı: 8 
Banıhlnra. müracaat. 

darpa§ada Tesellüm Şefll~lndeıı temin edilir. r--------------1 
Muhammen bedel Muvakkat teminat Teıeronıanrnıı Ba$111aharrlr: 20565 

Eksiltmeye konn."l mal3eme lira ııra l'a:tı isleri: 207~ - idare: 20681 
ı NoJn liste muhteviyatı kuru fasulye 60.000 4250.- Müdür: 20497 
2 11 » 11 • nohut 60,000 4250·- lZlhlccc !l - Kasım 40 
3 > » » plrtnç 250.600 13'750.- 8. tın Oil. Öl? İk1. Ak. Yn 
4 > » » bulgur 45.000 21375.00 E. 12,50 2,38 7,28 9,48 12,00 1,39 

KARLI İŞ İSTtYEN _ İpllkçllerln B • • > =t>~::k 1~::: ~~~:= Va. 6,33 8,20 13,10 15,30 17,42 19,21 
Ye dolı:umacılo.rın naza.n dlkka.tlne: 

8 11 11 
» C2409) ldarehans BabıAll civan 

İşlenmemiş ham maldan günde 10 ------------------------_.;.;;-- Acımuslut sokak No. 13. 

kilo tpllk ~fren blr :ınaıtıne t~ya M ,. v k .A 1 ti d •••••ı••••ıill••li 
:~~t- ~~:tı:a~. ~:~lecektır. a ıye e a e n en .. ---Ooktor ---111111 

Mevcut şartnamelert mucibince ihale tarllılnden Mayıs 943 nihayetine Bahaddin LOtfi 
kadar Beşlktaş•ta MaUye kırtasJye depoouna gellp rtdeeek malların yakın KAHVECiLERfN - Hamaıncıia

tın nazarı dftkatıne: 3 er nıetre 
UZUnluğUnda, az kullanılllllf, mu
lilmba kaplı :unapeler sat:ılıltır. MU
ıacut: stıncl, Hocapqa hamaını, 

ıakela Ue depo arasındaki Datllyesi lle balyalardan çıkacak fersude anba- Va rn ah 
laJ lltıtıannm ıatışl ayn ayn 1hale edllecellnden Lrteklllerln 120 ter llra OPER TÖ ftR 
muvakkat tem1na.t parMiyle birlikte ek.slltme ve arttırma günü olan 8/l/!:143 A R OLOG 
cmna gilnf1 saat (14) de d~oYa mtıracaatıan. •2098• Böbrek, mesane. ldr&E: ve.. 

bay Nenat. - D D Y il d. • • 1 t .. d .. 1··.., .. d 
SAT.iLiK sfNEMA l\I.&KİNF.Sİ _ • • o arı ye ıncı ıt e me mu ur ugun en: 

H:ru fabr1kaSIIlm imal ettığl sa.t- Muhammen bedel1 aet5.38 lir& 1900 adet. muhtelf:f eb'atta çam dllme, 
111n:a vlça markalı sabit hiç kulla- çanı taıM, çam tahta ve ı mim ilk kontrplAH/1/9'3 Ç&I'famba gthıtl saat 
nıımamıı blr adet stnema ma.Jı:1nes1 15 de Afyonda yed!ncl !flC'bne müdürlUğü bln.amnda tapalı zarf usullle 
17n2/94? günü saat ı,so dıı. san- eblıtmesı yapılacaktır. 
dal B d .. tenlnd tılaca.ktır Bu 1§8 girm.ek Lrteyen!ttlu 846.15 llrnlık muvakkat temlna~ ııe tanu-

tenasül yallan fiastaııkfan 
mütehassısı -Beyoğlu, tş Ban.tası karşı-

sında, Emir Nevruz sokağı, 
Panaıya apn. No. 2. 

Tel. 42203 e es e sa · ı:un 10 uncu maddes!nin er> tı.ıcraaı g9reğince ltizumlu ehUyet. ~•ticaret 
8ATILIK TAHTA FIÇILAR - 44 VCS1kaltuile blrllkte muayyen gün va saatte komisyon ~e müracaat.- -------------

•det iki yüz kiloluk demir çemberli lan llAn olunur. (2267) 
25 adedi b1r defn zeytinde kullanılmış 
19 u yentdlr. Ehven ftatıe satılıktır. 
1559 posta kutusuna mürncııat. - 1 

SATll.lK - Mükemmel torna -
Plft.nyn mıı.kknp tezg!'lhı komple ta
kım Galata Kalnfo.tyerl Yemeniciler 
29 No. ya müracaat. - ı 

AZ KULLAN IL.'llŞ - Blt P.D~1 grl 
kürk atıl ktır. 81461 numaraya tele-

Nafia vekaletinden 
30/ 12/942 çal"§amba gUnü saat l& te Anknrn.da Nafia Vektıletı blnası 

lçlnde Mıı.lzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme kom!syo
nWlda. 19,000 Ura muhammen bedcll1 Erzurum makine deposu 1çln yaptın
lacak 8 adet kapının kapalı zarr usulDe eksutmesl yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve te.ferrüatı bedelsiz olarak Malzeme müdürlü
ğiinden almablllr. Muvakkat temlnat 1425 llrndır. 

btcklflerln tetıif me'ktuplarmı muvakkat teminat ve Şlrtnamealnde 
mu vesaik Ue birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkür komisyona mak-

KÜÇÜK İLAN 
olruyuculanınız arasında 

ENSERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtndır. Alım, ıabm, ki· 
m işlerinde İl n ieçi için İs· 
tifade ecliaia.. 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesiı 

10.000.000 lnısı1iz Lirası 
1.250.000 lnziliz Lirası 

Twkiyenin bn~lıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSl!..YA ve NIS'de 
LOı 'ORA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS. YUNANIST AN. 1RAN. IRAK, FlLISTlN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

filyalleri ve bmiln Dünyad Acenta ve Mubebirlcri vardır. 

Her nevi Banka Mu&meleleri yapar 
Hesabı cari ve m"vduat hesaplan küpuh, 
Ticart krediler v~ vesaikli krt-diler kü§adı. 
Türkiye ve Ecnebi memJeketlt-r lizt:rine keşide 11cnedat iskontosu. 
Boraa emirleri. 
Esham ve tahvilut, altın ve cmtaa üzerine avans. 
Scnedat tahsilatı ve ııaire. 

En yüksek emniyet oartlamu haiz kiralık 
Kaaalar Servi:s: vaxdır. 

Piyasanın en müsait ıao:tlarile (kumbaralı veya 
kuml>aras1z) tasıuruf hesaplan a<;ılır. 

lstanbul Deff crdarlığmdan : 
varlık veıgt.<;1 komJsY,onlannca tlıylh olunan mükellefiyetleri eöstcren 

listeler bugün aL.l\Jtalı varidat dnlrelcrl lı::npılarma a&ltlll§tı.r. 
vergtlerlni öğrenmek üzere: 
A - Kazanç verg1s1 mükelleflerlnln bağlı bulunduklıı.n Mal1ye tahakkuk 

aubelertne veya kaza varidat dalrelertne tMillgıı. Küçfikp:ızar Mallye şubesi 
mUkelleflert FatUı nahiyesi tahakkuk §llbls1ne); 

ll - Belediye hududu dahlllndekJ kazalara. bağlı büyük çlfçilerln De!ter
darlıkta irat ve servet vergUerl müd UrlUğüne; 

c - Gayri menkul sa.hlplerl.nden varlık verglslle mükellef tutulan bakikl 
ve hükm1 şahısl:ınn, gayrı ıne.nkullcrlnın Cmuhtell! ~ube ve kazalar dahUinde • 
emlAkl olan mükelleflerin 1kametgthlannın veya yüksek lraUı ve kıymetll 
gayn menkullerl.n1n) bulunduğu Belediye tahaltkUk aubelertne; 

Mürıı.cruı.t etmelert lAzımdır. 
AlAkııdarlann ksbnlerlni ve vergi mlktarlarmı kolaylıkla. ve süratıe bula

bilmeleri için cetveller mahalle ve tnrlh No. BU ltıbarUe tertip edllmlştır. Bu 
tertipten faydalanmak 1çln mllkellener 942 veya 941 seneleri rubl!at tezkere~ 
lert veya vergi kamelrlle ve bunları kaY1>etm13 olanlar vergi ihbarnamesi veya. 
en son tarfiııı tediye makbuzla.rUe m ürncaat etmeUdlrler. 

Mükelleflere lOzumlu izahatı vermek ve listelerde 1S1mlerln1 ve vcrgl.. 
lerlnl kolaylıkla bula.bllmelerl hususunda kendllertne yardım etmek ~ere 

he7 ~de kAfi miktarda memur aynlmıştır. 
Keyfiyet 4305 No. lu kanunun 11 inci maddt;s1 muclblnce llln olunur. 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAkşam> ın KÜÇÜK. İLAN· 

LAR. en aüratli ve en ucuz 
vaaıtadır. 

Lokman Hekim 
{ Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaısisi 
Divıuıyolu t 04 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her Eli~ 2,S - S Tel: 22398 

li3ı .... l!Ej .. ml: ....... 

Prof. Dr. •.•• 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddesi 5. Doğu 

Pala. .. N_. 14. Taksim. Telefon: 
43963 lterci.iı. saat 15 • 18. 
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GAiP KUPE 
Üzeri mavi ve beyaz moza

yıklı bir küpe teki Sandal be
desteninde kaybolmu,ştur. Sul
tanahmet Sağlık Yurdu'na p
tiren mükafatlandınlacakbr. 

SERKL DORYAN 
İkinci davetname 

M U J D E! .. 
Seneıerdenberl 8a1!Jlelerd• c6rtbıme,.en M1yilk ... Jlldm 

MU L ve arkadaşlan 
tık defa olarak bu aqamdan itibaren 

Her akşam Taksim K R İ S TA L' da 
A.BBA.SE MU>;i~ 

Batdat •raylarında c:ıereyan etmlf, btlyük bir &fk •hnellll 

Z I YA ŞAKIR 
BILf rollerder JSMAIL DÜMBOLLO - Mukadder 

Yar.an: 

DlKKAT: Her PAZAR aut 15 ten 19 & kadar telmıU proıramla 

13 birincikanun 1942 pazar gilnü 
için davet edilen Umumt heyet, nı
sabı ekseriyet bulunamadığından, 
inikat edemiyerek nizamnamemizin 
23 üncü maddesine tevfikan mc:ddir 
tariht~ on bet gün sonraya talik 
edilmiştir. CK IS I Z AiLE 

liıııı•••••llll••••••••• Telefon:40099 

MATINESi 
Binaenaleyh 2 7 birincik!nun 194 2 

pazar günü eaat 1 7 de içtimaa gel- !!111•••••••••••11! 
meniz rica olunur. 

RUZNAME: 
1- İdare heyeti raporunun okun

ması, 

2 - 194 t / 1942 aencsi bilô.nço
nun tasdiki. 

3 - Nizamname mucibince kur'a 
lle İdare heyetinden çıkan bay 
Necmeddin Sadak ve bay Mithat 
Nemlinin yerlerine yenilerinin inti
habı. 

İdare Heyeti 

Kazanç ve Buhran 
ver gilerinin ikinci 

taksiti 
Kazanç ve buhran veraileri

run ikinci takeitini bu ayın ıonu
na kadar ödemek lazımdır. Bu 
rnüdet zarfında vergilerini öde
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzd,. on cezasile alınır. Karile
rimizden kazanç ve buhran ver
~isi mükelleflerinin bu hususta 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Porselen, F ayana, 
Keramikten 

Biblolar 
1 Zayl - Yüksek tıcnret mektebinden 

o.ldı~ şebeke ve hüvlyet1m1 kaybet... 
tim, yenlslnl nı. c ğımdan esklslntn 

M asa ıambalan 
Avizeler 

gelmiştir. 
Satış deposu: G:ılata Perşembe 

paıarı Yolhlrtı;;n Han, 3 

hükmü yaktur. 
1123 Mediha Helvacıoltlu 

OSl\lA~'LI BANK \Si 
ti.As 

Kurban Bayramı mün~betUe, 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenlco.
mı ve Beyoğlu şubeleri: 

18, 19 ve 21 ilkteşrln 1942 
günler! kapalı bulunııcakt.1r. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keşi! 

bede il 

2fi82.73 

İlk 
teminatı 

193,70 Kasımpaşa - Hıılıcıoğlu arasındakl asfalt yolda bulu
nan ve Hııstahane arkasındaki sokakla Emin Çeşme 
sokağmdnn ·gelen mecraların ta'mlrl. 

1197.11 69,79 Tnkslm Vallde Çeşmesi caddcslnln ın~aatı. 
2482,31 186,17 Beykoz Meyvesiz Ağaçlar Fidn.nlı~ binasının ta'mlri. 

Keşif bedeller! lle Uk te'minat mlktD.rlan yukarıda yazılı lşler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keş,f ve şnrtnamelerl Zabıt ve Mue.mell\t 
Mtlaürlü~ kaleminde göriilcbillr. Ibalelcr1 22/ 12/ 942 salı gUnü s:ıat 14 de 
Daunl E:lcümcnc;c yapılacaktır. 

Taliplerin ılk teminat nuı.kbuz veya. mektuplan, 1, 2 inci kıı.llemler lçm 
ihal tarihinden (8) gün evvel B"ledlye Fen t~lerl Mfidtirlüğüne \ 'e diğer 
1ş için ihale tarJhtnden <3> gün evvel Viltıyet Nafia Mildilılfiğüne 
miıracaatıa alacaklan fenni hllyet ve kanunen ibrazı J'ızım gelen diğer ve
s:ı.1klerile ih le günü muayyen saat te Daimi Encümende bulunmalaı;, (2032) 

Arnavutköy Akıntl Burnu 

Briç oyununda koz nasıl deklare edilir, kiiıtlar null OJ'll&Dlr? 

·YENi ÇIKAN~===:ı 

ç B R • 
1 

Kontrakt - Pl a fon 

kitabı bunlan açık bir Jisanla ve pratik bir tarzda öğretmektedir. 
Yazanc Ak~m'ın Brio muharriri Nazım D• aaa 

230 sahife - l 50 kuruş 
Her kitapçıda bulunur. 

Satı~ yeri : SE~IİH L'()'TFİ KTABEVİ 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Uşak memleket hastahanesine llA.veten yaptınlaıı pavyonun lk• 

mall illfaatı kapalı zarf usulü Ue ebUtmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 29744.19 Ura ve muvakkat teminatı 2231 liradır. 
3 - Eksiltme !5/ 1/ 943 tarihine müsadlf salı gQnn saat 18 d & toplanan 

Dalın! Encümen buzurtıe yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel yani 

tam saat 15 de DaJm1 Encümen Rlya.sıetıne vermlf bulunmalan şarttır. Bu 
saatten sonra teklif mektubu kabul olunmayaca~ gibi postada vaki olacak 
gecilaneler de nazan itibara alınmaz. 

5 - Eksiltmeye girmek için ihale tarihinden en az 3 gQn evvel Nafia 
Müdiırlüğüne müracaatla alacaklan ehllyet vesikasını Ticaret Oduına 
kayıtlı bulunduklanna dair vesikayı muva.kkat temınat makbuzunu teltllf 
mektuplarına koymalan mecbundlr. Bu vesalki vermeyenler eksiltmeye 
lştl~k edemezler. 

6 - Ameliyat için fazla malümat almak ve keşif dosyasını görmek iste-
yenler her gün Dalmt Encümen kalemine mllracaat edebU1rler. (2411) 

o 

Otomatik Buk orun ı.l ugmcsıne basınca derhal bir bukle çıkar. Fennin 
en Eon keşfettiği Ol'O:Uı\TİK BUKLÖR'le en !-ert saçlan da.hl hiç bir 
vasıtasız beş saniyede bukleler yaptığı gibi y1rmJ sene için de garanti
lidir. F1atl ynlnız 250 KURUŞTUR. Posta Ue gönderilmesini ıst.ıyen 
bayanlar, posta ve ambalA.j masrafına karşılık olarak 2!5 kuruş da.ha 

BiLECiK GAZiNOSU 
Sahibi U D . M A R K O 1 

111\ve etmelidirler. Fazla tafsUl\t için Müessesemizden pare.si?: bir kataıoiı:: 
isteyiniz. A D R E S : 

H. Nazar Yeni Şenyüz Müessesesi 

1
1- Tütüncüçıkm.az No 3 Go.latasaray - Beyoğlu - 1stanbul. 

Sayın mü,terüerinin Bayramını kutlular . . 

ve eıhbatle: temenni eder. 1 f t b \ El kt • k T T .. } J ) hn ••a:m!!li:il!Dım:=mnı:rJmıı:ım11m:•ımm·1a1mııı ____ ... _ _ Iİ s an u e rı , ramvay ve une ş e e-
Zonguldakta Ereğli Kömürleri itletmesi leri Umum Müdürlüğü Memur ve müstahdem-

Sağlık Teşkilatına Ieri Yardım Cemiyetinden 
300 lira Ücretli bir dahiliye TnscUkll nlza.nınrunesinln 15 inci maddesi mucibince llk kAnun ayının 

beşlncl cumar"..esi günü saat 13 de A.dlyen toplanması lcabeden ve usulen 

Mu••tehassısı gtzete jJe davetnamesi 111\n olunan umumi hey•ette ekseriyet nlsa.bı bMtl 
olmadığından yine nl.znmname mucibince 15 gün son,ra davete icabet eden 
rıza Ue karar ittihazı lnzım gelmiştir. 

alınacaktır . .Avlık ücretJer üzerine ayrıca pahaWık znmmı verilmektedir. Buna göre: 
Tal!plerin 25/12/942 günfi n~amına kadar Zonguldaktn İşletme umum 1 - Muvakkat maddeye istinaden teşekküI etmiş idare hey'etl raporu-
nıüdürlü~üne müracauUnrı llln olunur. (2356) nun okwmıası. 

l!!ml•ll!!l••••••••••aı•••••••••••~ 1 2 - Nlzamnamenln 16 ncı maddesinin Q bendi mucibine& yeni ve llk 
idare hey'etlnln intihabı. 

3 - E.çkf muvakkat idare hey•etlnin ibrası. 
Ruznamesi müzakere ve bir karara bağlanmak üzere A.zanın 29 Ukkft.-

nun/942 salı günü saat 16 da Beyoğlunda Tllnet üstünde Umum Müdür-
1 lük binasında Cem'lyet merkezinde hnzır bulunmaları ve e~rlyet hasıl 
j olmasa dahl karar ittihaz olunacağı ilA.n olunur. (2407) 

Kızılay Gazetesi 
Bayram günlerinin tek gazetesidir. 

i lan ın ız için e n ist ifadeli vasıta 1 
1 

inhisarla r U. Müdürlüğünden: 
Bu bayram için üc.retler: İlan sahifesinde aantimi 

ilanlan 100 kuru~. İç sahifelerde 250 kuruş. 
75, Sinema 1 1 - Nümunesı mucibince 40 m / m gen~llk ve l,!5 mim kalınllkta. 1500 

lıanlar için: Telefon: 20094 - 20095 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

metre lA.stik ~rlt açık eksiltme Ue .r.atın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 650 Ura, muvakkat teminat 48,75 liradır. 
3 - Ekstıtme 25/ 12/ 942 günü sa.at 11,20 de Kabataota Levazım mlldirl

yetı binasında müteşekkil Merkez Alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname ve nümune: Adı geçen şubede görülebUlr. 
15 - Isteklllerin güvenme paralan ile adı geçen komisyona müracaııt-

ları. (2165) 
l - 340 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye t.ı\bl olanların ilk ve 

son yoklamaları 22/12/ 942 salı günü saat 9 dan itibaren b~lanacak ve 

30/1/ 943 tarihinde bltl.rllecektır. ..•••••••••••••••••••••••••il 
2 - Bu doğumlulnnn 4 fotograf, ikamet seneUerl lle ve salr vesikaları 

ile vaktinde şubemize müracaat etmeleri. 
3 - Vaktinde gelmeyenler hakkında askerlik kanununun 2850/ 86 cı 

mnddeslnin tatbik olunacıığı. (1947 _ 2332> -
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 1 

Anonim sos y etesinde n : 
Fn.brln.amı.z çırak n:ekteblnln 1043 yılı der.s devresi için Talebe l 

knydına başlanmıştır. 14 den 17 yaşına kadar (17 Yıl§ dahil) ilk tab-
sHlni ikmal et~ olanların 81/12/ 942 tnrlhlne kacUl' P~lıahçeslnde 1 
Fabrika İşletme Müdfirlültüne müraca.atınrı. 

M 

Türkiye şişe ve cam fabrikalara 
Anonim Sosyetesinden: 

FABRİKAMIZIN BİR KAZANCI USTASiLB 
İKİ T.ESvil:'ECİYE iHTİYACI VARDIK. 
Paşab'.lhçe~lnde Fnbrlknmız İşletme Müdürlüğüne mü-

Havalarda 50,000 kilometr 
Ahmet Emin Yalman'ın 

Seyahat Notları 
Ahmet Emin Yalman; Afrika, İngiltere: Kanada ve Amerikar 

ya yaptığı ıon heyecanlı ve meraklı seyahatin notlannı kitap ıek
lmdo neşrediyor. Bu kitap, her gün birer forma neıredilmek Mmı
tilo tamamlanacaktır. İlk forma 18 llkkanun cuma sabahı çıkıyor. 
On alh sahifelik formanın fiati beı kuruıtur. 

Müvezzilerden arayınız. F ormalan her giln alarak bu l3tifadeli 
ve eğlenceli kitaba sahip olunuz. 

SATILIK EŞYA-
koltukları, Elektrik malze-

Bayram ve yılbaıı hedi yelerinizle devamlı 
bir habra temin etmek istiyorsanız ı 

• • -p ee ını ., 
Yalnız iyi intihap edilmiı olmaıi li.zımdır. 

Bunun içinı 

Maarif Vekilliği Yayın • 
evı 

ne müracaat 

Muamele V r i ine T 
Mü~lertn tutacaklan bütün defter n11muneler1 temız -n itinalı 

aekilde b1rlncl hamur kA.~da basılmlf hazırdır. Defterlertmtzı blı kerre 
glkmeden karar vermemeniz! tavsiye edeı1s. 

t •mumi satıs merkesl: tNK.n.Ap xıTAPEVİ trunbul Ankara Cad. 
w ımas - 2ıss •• ~.,,.,.-ııııiil"' 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
UnkapanındA Yavumnan mahallesinin Mahmudiye caddesinde 602 hMıl 

adada 8 parsel 2 eski 214 yeni kapı No. lu berveçh.1 mülkiyet Tütüncü gedl· 
ğlnden milnkallp dilkkAn'n 3710 No. lu Belediyeler tstlmll.k kanununa. tev. 
fi.kan 1300 lira kıymet takdir edilmiştir Fatih Tapu slcll muhaf.ızlıA'tnda.ı:ı 
alınan tasarruf k:a.ydında 15/280 hissesinin berveçht mülkiyet tasamıf edil· 
mesinden dolayı bu hıs.,enııı kime o.ıt olduğu bildirilmemiş ve bu itibarla 
~ ve ikametcA.hı teSblt edilmediğinden bu hisse meçhul knl~tır. 

Bu 6ebeple UAnen tebliR'lne zaruret hasıl olmakla bu hlMe sahlbinbı 
ilA.n tarihinden itibaren t:a.nunl müddet zarfında bed<'ll kabul veya ademi 
kabulü ha.ille mahkemeye müro.caat etmediği takdirde mezkur kanunun ıs 
ve 18 inci maddelerinin tatbik olunacağının lbu kanunun 10 uncu maddeel 
iktizasınca. tebliğ makamına kaim olmak üzero 1k.l ye\'mt gazete ile llll.n et. 
t1rllmeslnl ve 11tlnı muhtevi gazetelerden ikl;,er nüshasının gönderllmeslnl 
rica ederim. 

İşbu Ufınna.me talep veçhUe nt?91r ve 1111.n edilmEk üzere Akşam gazete., 
.sine tebliğ olunur. 

Is. Vali ve Belediye Reisi N. 
istimlak Müdürü A i Yaver Mazal 

öksürenlere: 


