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Cephelere ve 
politikaya 
bir bakış 

Son günlerde harb sahaların
cıa yeni hareketler başladı. 

Afrika çölünde İngiliz ordusu 
ilerliyor, Roınmel Trablus'a doğ
ru çekiliyor. Kısa bir toplanma 
ve hazırlık devresinden sonra 
başlıyan bu ilerleyişin İngilizler 
için hedefi Tunus sınırlarıdır. 
'.Askerlerin düşünüşüne göre ~
nıanlar ya Misurata denilen mü
dafaaya elverişli bir yerde, ya
hut Trablusta tutunmak isteye
cekler üslerinden gittikçe uzak
laşan 'İngilizlerle oralarda yeni
den Iıarbedeceklerdir. Bazılan da, 
Almanlann bu az kuvvetle çöl
de artık harbi kabul etmiyecekle
rini, Tunusa kadar çekilerek ora
daki Mihver müdafaasını sağlam
lıyacaklannı söylüyorlar. Şimal 
Afrikayı kaybolmuş sayan Alman
lar, harbin Afrikada değil Rusya. 
da kazanılacağını yazarak efkan 
ha:;m·lamaya çalışıyorlar. Ancak, 
bütün şimal Afrikasını ele geçi
ren Müttefiklerin, hem Akdeniz 
yolunu kolavlıkla ku11.anmamala
n, hem de Sicilya ve Italyayı ya
kından tehlikeye düşürmemeleri 
için olanca kuvvetıerile, Tunusu 
bırakmamaya uğraşıyorlar. Bu 
bakımdan Rommelin, elde kalan 
ordularile Tu'nusa kadar gitmesi 
uzak bir ihtimal değildir. Bu su
retle, Mihverle Müttefikler ara
sında asıl carpışma Tunusta ola
cak demektir. Şarktan ve garp
tan gelen Müttefik orduların bu 
harbe hazırla•nmalan tein çok za
man gerektiği gibi, Tunustald 
köprü başıııın kolayca ele geçmi
yPcek derecede hergün takviye 
edildiği p;öz önünde tutulursa Af
rika işinin bitmesi hem güç ola
cak. hem uzun sürecektir. 

Afrikadn İngiliz saldırışı yenl
dPn başladıktan bir kaç gün son
ra Sovvetler ne yeni taarnızlara 
glristiler. Moskova tebliğleri bo
yuna zaferler il!n edivor. HattA, 
Don nehrinin gecildiğine, Rosto
fun yeniden tehllkeve düşebilece
ğine dair haberler bile var. Cok 
kötü günler geçlrmls olan Rusla
nn en uf ak ve mevzii kazanclan 
büyümsemeleri, mft.neviyat bakı
mından haklı blr sevinç sayıl
makla beraber bu hareketlerin 
Şark cepbec::inde temelli neticeler 
verecek ölr.üde olmasından şüphe 
edilebilir. Fakat her •ne olursa ol
sun. hu hareketler kış ortasında 

Milli Şef'in Bursa 
halkına hitabı 

«Varlık vergisi bütün milletin 
vicdanında doğru ve haklı bir 

tedbir telakki olunmuştur» 
"Bu verginin hazine kudretine, içtimai ve 
iktisadi nizama fayda 'ı tesirleri olacağı 
halkın her tabakasında anlaşılmışbr,, 

Bursa 21 CA.A.) - Relslcumhur Bwıahlar, 
İsmet İnönü bugün ölleden sonra .Aranmla geçlrdlğlm birkaç gün. 
Bursa Halkevlnde hoparlörlerle hal- den bahtiyar oldum. Tekrar görüş· 
ka hitaben aıa~dald nutku söyle- mek üzere ve güzel Bursa içln en iyi 
mlşlerdlr: 1 dlleklerlml söyllyerek size veda edi-

Bursalılar, sevglll hem.şerllerlm, yorum. 
Bnyram tatlllni ara.nızda geçirdim. Reisicumhur Mudanyada 

Slzln, Bnhkeslr, Gelibolu glbl yakı-
nınızdaki bölgeleri ziyaret ettlm. 
Her tarafta, vatandaşlanmı kendile
rine ve memlekete tamamlle güvenir 
rahat bir zllınlyette buldum. Millet, 
hUkQmettle beraber kltıe hallnde, de
mir glbi işl ve gUcü ile meşguldür. 
Önümüzdeki sene feyizli bir mahsul 
elde etmek lçln heplmlz a.şk ile çalı
şıyoruz. İstihsal meselelerinde erken 
hayal yapmak do!';nı değtıse de ümlt
lerln kuvvetll olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Azlz Bursalılar, 
Her şeyden evvel milletçe mAnen 

sükünetıe ve maddeten verlmll yol
da çalışmak, mlllet ve htlkOmet bir
birine kenetlenmiş tek vücut halin
de bulunmak millet kuvvetinin baş
lıca lşarctldlr. Son blr hafta. lçlnde 
belki, sekiz vllfıyettmızle temas et
tim. Milletçe blrllk duygusunu, de
mlr glbl 1radeyı her tarafta sarsıl
maz blr halde buldum. HükOmeUn 
tedbirleri müSbet semerelerini ver
mektedirler. Varlık vergisi bütün mlL 
letln vlcdanında do~ru ve haklı bir 
tedbir telA.kkl olunmuştur. 

Bu verginin haztn. kudretine tÇ
tımat ve lktlsadt n1za.ma faydalı te
sirleri olacağı halkın her tabakasın
da anlaşılmıştır. Kanunun clddt ve 
katı olarak kabulll lçln htlkOmet m.ll
letın vicdanında genlf istinat duy
maktadır. 

Mudanya 21 (A.A.l - Relstcumhur 
ismet İnönü bugün buraya gel
mlş!erdlr. Mllll Şef, Mudanya müta
rekenameslnln mil~akere ve imza 
edlldlğl nıilzeyt gezmiıler ve bu mü
tareke hltırasını ebedileşUnnek üze
re başlnnmıt olan anıdm yerini ve 
plil.nlannı tesblt eyledikten sonra 
Bursaya dönmüşlerdir. 

Mudanyalılar, Relslcumhurumuzu 
aralarında gö~kten sonsuz bir se
vinç duym~lardır. 

Listeler bu sabah 
tekrar asıldı 

Bayram mllnaaebettle askıdan kal
dınlan varlık verglıt listeleri bu sa
bah mallye ııubelerlne asıll!llftır. 

Vali mu!l.vlnl B. Ahmet Kınık dün 
dem.lştır ki: 

«- Varlık verglsl mutlaka eda edi
lecek kanun! bir borçtur. Bu husus
taki kanun aynen ve hadi har:flne 
tatbik edllecektlr. Her hangi bir ge
cikme ve dcğ~me ihtimali yoktur.• 

Talimatname çıkıyor 
Ankara 21 - Varlık verglalnı Me

mlyen mfikelletleHn bedenen ne su
retle çalıştınlaca.klnn hakkındaki 
talimatname yann veya öbür gUn 
Resmi Gazetede çıkacaktır. Anka
ra'dakl mükellener vergllert Odemek 
lçln hararetle hazırlanıyorlar. 

Erbaa' da zelzele 
büyük tahribat yaptı 

Remzi Sakanın yeni eseri 

Kooperatif ~ilik ~er~Ieri 
Satıf yerlen: İstanbul Ahmet Halit Kltapev1 

Ankara Akba Kltapevi 

Sahibi: Necmeddln Sadü - Neşriyat müdürü: mlanet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU SAB.A.BKİ 'l'ELGBAFL.A.B 

Sovyet kıtaları dün 
yeniden ilerlediler 

Sovyet tebliği, içlerinde büyük ıehirler bulunan, 
birçok yerlerin geri alındığını bildiriyor 

Almanlar da Stalingrad'ın cenup batısında büyük 
kuvvetlerle hücum ederek bir miktar ilerlediler 

Moııkova 22 CA.A.) - Bovyet Ha· ltl lstilaunetten tehdit ediliyor. 
berler Bürosunun teblltt: Kıtalanmı- Pa rı· s'te Berlln radyosu sözcüsü dlin gee41 
zın Orta Don mıntakasındnkl taarru- Orta Don'da vaziyetin ciddi olduğu .. 
zu gel~ektedlr. Bo7.gwıa uğrayan nu söylemi§ ve dem.lşLlr ki: cİnaruı.. 
Alman ıcuvvetıeri batıya de>Aru çe- su·ıkastlar mıyacak derecede büyük Sovyet tan-
k!lmekte ve taklbedllmektedlr. Sov- ve piyade kuvvetıerlnln taam.ızu 
yet kıtalan 5 gün 1ç!.nde '15 - 100 ki- karşısında kıtalanmız evvelden ha-
lometre 1lerlemlşlerdlr. İçlerinde Ma- • zırlanan mevkilere çekllmi§tlr.• 
Jankovo Deptevo, Strekov*1, Veç. s· Al 
kot, Kargiruıkaya gtbl büyük §ehir- Alman zabitlerinin ır man taarruzu 
ler bulunan birçok yerler geri alın- yemek yedikleri bir Londra 22 (A.A.) - Almanlar Sta· 
mıştır. F.sirlerin mlktan 3.500 art- llngmd'ın cenup tlı.tısında tanklar 
mıştır. 89 tank, tank yüklü bir tren, lokantada bomba ve motörlze kıtalarl:l bUyük blr hi1· 
1,300 top, birçok malzeme ele geçl.rU- patladı cumda bulunmuşlardır. Bu htlcum 
mlştir. netlceslnde }\uslan blr mlktar gert-

Moskon 22 (A.A.) - Reuter mu.. --m- ye atmlf}arsa da bu kendllerlne pa.. 
hablrt, SoTyet kuvvetıerlnln Mlllero- Stokbolm 22 (A.A.) _ Pa- halıya ma'olmuıtur. 
vo'llun 40 ıcııometre flmalliıde bu. ria'te Alman sabitl..min ,...- Ruslar Millerovo'ya 
lunduklarmı blldlriyor. Almanlar tam yedikleri bir lokantada bir hom· yakla•mıılar 
rlcat halindedir. VoroııUovgrad'a lta- ba pat1•"'1ft S kiti ölmiit, 9 ki- :s-
dar çeldlmete hazırlanıyorlar. Moskova 21 CA.A.) - Kızılordu M1• 

ti ,....alanmıtbr. Ce_pbane yüklü ıerovo çevresinde ııtddetıe taarruzla· 
Sovyet tebliği bir tren Paria 7almlarmda kor- nna devam etmektedir. Alınan bazı 

Loncln 22 (A.A.) - Diln gece ~ kımç bir surette patllllmfbr. haberlere göre Ruslar, mllhhn Vo-
kova'da nefl'&dllen Sovyet tebliği: Lava] do··ndil ronez - Rostor dmlryolu birleşme 
cDün Bovyet kıtalan Btallngrad ve noktası yakınlannda ba.şka Alman 
orta bölgede evvelce bahsi geçen ıa Paria 22 (A.A.) _ 8. Laval blrllklerlni sarma harekeUle tehd1• 
tlkametıerde taarruza devam etmi§- Alman kanlrPhıiıa ..,-.hatin· etmektedirler. Sovy~ :tuvve.tıerl şl.ıu .. 
lerdlr. Orta kesimde taarruz geUt- den buraya dömnüttUr. Yekmda dl Stallngradın 320 kilometre cenup 
mektedlr. Kaçma:kt.a olan düşnıuu Vi-L·-'ye -=.ııeceldir. Lanl .. ok batısında bulunan Mlllerovo'nun 
aklbederek 20 - 21 ldlometre 1lerlle- _, •- ,,. mahallelerinde muharebe etmekta-
dlk.t ..... u dilllDliftOr. dlrler. Bu taarruz esnasında Alman· 

Londra 22 (A.A.) - Sovyet kıtala- Iıı.r 43 binden fazla insan knytet~-
n 6 gün zarfında 150 kilometre ka-ı 

1 

ıerdlr. Bu haber resm1 blr Sovyct 
dar ııert.ıeml§ler, yilzlerce meskfuı Alman kayıbı bllyültttır. Mühim taynatı tarafından teyit edllmekte-
yeri geri alm111lardır. Mlllerovo §lmendifer ııtlsak noktası dlr. 

Yeni bir 
şimendifer hath 

Hayfa - Trablus batb 
dün açıldı 

Libya harekatı 
lngilizlerin Trablusgarb'a 

yaklaşhkları haber veriliyor 
Almanların rahat etmiveceğin1, Zelzele' den sonra yangınlar çıktı, 
Ruslan·n her türlU teşebbüs kud- Lonclra 22 (A.A.) - Orta Şark Kahire 22 CA.A.) - Bek.lzhıci ordu 
rctinin kmlmadı({ını ve Almanla- şehı•rde 1000 ölü var kuvvetleri kumandanı 1reneral Alek- süratıe ilrllyor. Şlmdl Bulta.n mev-

süratle llerllyor. P'ransızlar çok can.. 
dan hazırlanıyorlar ve gelece-k taar
ruzda mühim rol oynıyacaklardır. nn Sark cenhec::inde daha uzmı ıander, dün Hayfa - Trabluqam ldlni 8 kllometl'9 geçmlftlr. 

zaman büvük ~çlüklerle karşıla- ıimendifer yolunu açmııtır. Bu ha.t Londra 22 CA.A.> - Faa radyo.ru-
şacaklannı gösterir. Ankara 21 - Alınan telgraflara Aınkara 22 (Telefonla) - Bu ıimdilik yalnız aakert jıler jçin kul- nun blr tebl111n• göre İngUJz kuv-

Gerek Afrika, gerek Şark cep- göre, dü.n saat on rediyi bq geçe, sabah aI?ığımız ~Uına.ta göre, ~~ l~ıl~cakbr. Yeni. hat ilo ., Kahire vetıeri Llbya'da Trablusprp tehrln1n 
hesi hareketlerinin bugünkü man- Ordu, Sınop, Kaıtamonu, Bafra. baa ve cıvarındak.i hasarlann tubıtı 'furkıyeye Şimendıferle baglanmıı- 210 kilometre dol'usunda Mlautata•ya 
arası Mihverin müdafaa harbi Fatsa, Kayıerj, Zarada yer depre- ve enkaz altındaki ineanların kurta- tır. Hatbn harbden aonra M18ırla yaklaflYOrlar. 
;aptığını gösteriyor. mi olmuıtur. Orduda hir~aç bina rılma~ itine devam e.diliyor. Yıkılan Türkiye aruında etya ve yolcu nak- Cezayirde aeferberlik 

Afrikada Almanlar gerileyip sa- hafif hasara uğramıftlr. Dığer yer- evlerın ve telefat mıktan hakkında !inde büyük faydası dokunacaktır. Cezayir 22 CA.A) - Sefert>erllk 
d Tu t tutunmaya çalışır- !erde hasar yoktur. henüz kati bir rakam söylenemez. ı1111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111111 
k~e Sa~~sc:phesindc Ruslar te- Tokat vilayetinde zelzele 20 aa- Ancak ıimdiden Erbaa ıehrinin yüz
şebbüsü gene ele almışa benzer- niye aürmilı, hasar ve nüfusça ka- de doksan-mı~ harap otduğu muha~
ken Hitlerln karargahında yapı- yıplara sebep olmuıtur. Merkeze kaktır. Erbaa da yangın devam edı
lan 'toplantının ve neşredilen teb- bağlı Almıı nahiye~inde 3 . öl~, .ı yor. Zelzele dola~ısile evler yıkılır
llğin blr rnftnası vardır. yaralı vardır. 43 evın cephesı kamı- ken ıobalar devrılerek yangın çık-

İtalyanın Hariciye Nazın ile len çökmüıtür. Niksar kazasında 13 mı!! ve çabuk büyümüıtür. .. 
Genel Kurmay Başkanı Alman- ölü ile henüz miktarı anlaıılamıyan Samsun, Turhal ve Tokattan gon
larrn Mareşal Goeringi he Mare- yaralı vardır. Erbaadan haber alına- derilen itfaiye gurupları Erbaa~a 
şal Keitell, ve daha başka ord~ mamııtır. Y~li Erbaa ve Niksara .ha- vannı,Iardır. Bu sabah o~. trenıle 
komutanları Hitlerin yanında i_!<ı reket etmış~r. Buralara ~~dır, .Y'Y_e- ~nkaradan dokt?rla.rdan .. mu~ekk~~ 
gün toplanıp konuştular. Tebliğ'e c.ek ve aıhhı mal~eme gonderılm~t- bı~ Kızılay hey~ı, hır. mufettıı:. kafı 
bakılırsa bu ckonf erans Mihver tır. Erbaada mühım hasar oldugu mıktar çadır, ılaç, yıyecek gonde-
devletlerlnln harbi kazanmak anlaşılmıştır. rildi. 
için herşeyl ' harekete getirmek Erbaa tamamen Telefat miktan~ın bİıni bulduğu, 
iradesi havası içinde)) cereyan et- h bold :aral~~nn. da o nıspette fa~a old~~ 
miştir. ara u . gu ıoylenıyor. Erbaa ıehn zengın 

Harbe girmiş her devletin, har- . Ankara ~2 - Son y~r clepremı- bir kasaba olup tütüncülükle iıtiğal 
bi kazanmak istemesi kadar tabii nın merkezı Erba.~ old°:gu anla~ıl- etmelttedir. . .. 
blr şey olamıyacağrna göre, Mih- mıştır. Maatteessuf .. ıe~ır tamamı!e Samaun 21 (Ak,am) _ Du.nku 

devletlerinin harbin dördün- harap olmuııtur. Ölu mıktan tahmın zelzelede Samsunla bazı ıehırler 
v~r 1 da ııharbl kazanmak için edildiğine gö~e bine varmaktadır. arasındaki telgraf hatları kesilmiı 
~~r~~'~r harekete getirmek>) kara- Erbaa köylennde de kayıplar var- olduğundan, civar vilayetl~~den ma.. 
ruu ilti.n etmeye tekrar lüzum gör- dır. . lumat alınamam!fhr. Bugun alınan 
meler! umulmadık yeni zorluklar Erbanda yıkılan b.innların altında habe~ler~ •göre, Unye, Ordu, T ~kat 
kar ısı'nda daha büyük gayret ve kalan yaralıların kurtarılm~sına ça- ve Nıksar da hasar vardır. Erb!a nın 
f d ş ki:\ 1 kl başvurmak, yeni !ışılıyor. Kaymakam ve Jandarma hemen tamamen harap oldugu ve 
t:d~irl~rı a~:ak icabettiğini gös- kumandanı yaralı olarak en~az al- yangınlar çıktığı bild~ril~i,tir. 

i C h 1 rclekl durumun tından çılcanlmışlardır. lnhııarlar, Bu eabah Erbaaıya ıtfaıye ve yar• 
tberkyor.f ep e e b k rarlara se- Posta ve Telgraf müdürleri ile mal- dım gurupları gönderilmi•tir. Mal ve 

u an eransa ve u a .. d.. .. b 1 "' 
bep olduğu meydandadır. ?,11u luru ve daz.dı pTostla mfhemur ba? c!'n kayıplan ~akkında ~~nüz mkil~-

. i o en er arasın a ır. e gra ane ı- lumat yoktur. Yardım ıçın teş 
Harbi kazanmak için ne gıb nası tamamen çökmü~ür d"l k · la • k ·y 

Mihver mühim kuvvetler 
gönderiyor 

Madrit 2ı (A.A.) - Burada iddla. 
edlldlğlne göre, Rommel ve Nehrlngln 
Trablusgarp ve Tunustakl kuv' et
lerine yardımda b11lunmnk maksa
dlle bilyiılc deniz kuvveuerı l"ııkU 
edebllmelı: lçln Fransad:ı. birkaç gun
dcnberl münakallt tatll edllmiştlr. 
Bu kaflleler, himaye edilmesi en 1l· 
yade kolay olan Kors!ka - Sarden
ya _ Sicllya denlz hattına yakın olan 
limanlarda tah~lt edllecektlr. 

Buna mukabil mü~t.efıklerln Ak· 
denizde bütün harbin en mllhlm de
nlz hareketlerinden blrlnl hazırla.
makta olduklan tahmln cdlın.~kte

dlr. 
Mühlm miktarda dentz kuvvE'tler.ı.. 

nln tahılt edilmiş oldu!'ru Ccbelüt
ta~kta hummalı bir faaliyet hükuın 
sürmektedir. 

Londra 22 (A.A.) - Trnbhıs t .. 1 Al· 
man ricatt devam ed.Jyor. Sekızlnct 
ord:ınur. ilerl kuvvetleri Ageılli'nın 
200 kllometre batı~ındn Sultn:ıı mcv
kllntn batı kısmında Romnıel'in 
artçılarile temas etmiştir. Mlsurntıı'

ya doğru çekilen mihver kuvvetleri 
uçaklar tarafından mütemadiyen 
bombardıman ediliyor. 

Birmanya'da 
l11giliz ileri hareketi 

devam ediyor 

Londra 22 (A.A.) - Birmanva
da lngiliz kuvvetleri cenuba doğnı 
ilerliyorlar. Bir kasaba daha ele gc-yeni tedbirlere başvunılacağı bill- Erbaaya Samsun Sıva; ve Tokat- e kı en .. t.?mısykon t yıybe~lel vhe rgeıke-et 

A k b M
. k • ce go urece o omo ı er a 

nemez. nca , u ıhver on- tan çadır malume gönderilmiştir. tm L üze d" 
d H 'tl rin h ' e e~ re ır. 

leransın an sonra ı e , e- Kızılay, yardım için genİf tertibat -----
~ çirilmiıtir. Japonlar mukavemet 

göstermeden çekiliyorlar. 
men Lavall kabul etmesi ve. ~o- almııhr. Bugiln iki !Yardun tregi ile Albn fiatf 
nuşmada gene İtalya Harıcıye ik.i heyet Erbaaya hareket edecek- Albn bayramın birinci gilntl 20 

Necmeddin Sadak tir. Şimdiden buraya 1 SOO çadır liraya kadar diipnilftil. Diin alıcı n 
• taca 

Dün gece KaıkGta, Japon uçak
[JCtya ftatlert dtlfQyorJ -Oueteıer- ları tarahndan yeniden bombardı

man edilmittir. Ha1ar ve inıanc& 
Qld ,okeeklerde ıennenla toDul-
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• ~ ~ --~~~ Ticaret ve iktisat 
Vekillerinin t tkikleri , 

1 
Gözlük 

D ün radyoda «Güzelim gözlüğünü çeşmbıe tak!» §arkısı söyle
nirken aklımn geldi. Gözlük eldiven gibi değildir. 1nSan 

l'ldivcnJ ellerine geçirmese de olur. Zaten bu icat elleri ısıtsın 
diye pek de kullanılnııyor. Şıklık lddlnsmda olan in.anlar onları 
rmdcce avuçlnnnda taşıyorlar. Eldiveni olana «af e!tı! » denme
me Jrlc hcwh"r v'tıe nvu<; içinde bir çt!t eldiven bulundurmak -
kcşki mendil bulundurulsaydı - şıklık sayıhyor. 

Nazilli Basma fabrikasındaki tezgah
lardan· bir kısmı lzmir' e nakledilecek 

Sovyet taarruzu 
de am ediy r 

Gözliiğc gelince.... Fakat gözlükten bahsetmeden evvel tıpla 
eldiven gibi şıkhl;: olsun diye t.n.,.cnnnn §emslyelere dokunayım. Son 
giinlcrde yağmursuz havalarda şemsiye ile dolnşan bazı gençlere 
raslıyonım. Bu modanın nereden çıktıkı kestfrtlebllir 1\1al(1mya fn. 
gilizler şık a<lamlardır ve Londra SlsIJ, yafmmlu bir fehlr olduğu 
için onıda insanlar şemsiye Ue gezerler. Fakat pekAJA tahmin edf. 
leceği gibi Londrada kullanılan şemsiye şıklık için değil yağmur 
içindir. Giizel ve temiz giyinmek uğrunda her ~yl göze alan genç
lcrlm!z belki de genç bJr İngiliz lorduna· dnha çok benzesinler diye 
kollnnna bir de şemsiye asıyorlar. Asıl tuhafı bu çeşit del.ikan1ıla
nn yni:rrnur yağdığı ıaman da kollanndald §emslyeyi açmamalan· 
dır. Kemlisbıi ıslah etmek için sarfettiğim bUtiln gayretlere rağmen 
avuctmun içinde dalına bir çift eldiven buJmıdurmak ve son za. 
manlarda da şemsiye taşımak gibi ufak tefek züppeliklere kapıl
maktan kendini aJnmıyan bir tanıdığım yağmurlu bir günde ko· 
Jundaki şemsiyeyi açmasını teklif ettiğim ır.aman bana: 

İmılr 22 (Telefonla.) - Tlca.ret ve 
ikt!.iat Veklllert, bayrnmı İzın1rde 
geçirmişler v burada muhtell! mev
zular tızerlnde wt.ıdklerde bulun
mu~lardır. T1caret V.ıtlll doktor B. 
Behç'it Ut, yeni mahsul ~yt.ln 1ai
latından yüzde on ~· el konul
ması ve muam&le 'YerG1& hlMe.ıılnln 
yaa olarak alınma.sı mevzulan Uze
rlnd• btlhas.u mewut oldu. 

Bugün t1ca.ret odMJn<ia tüt1lncll
ltt1n 1ştırt.k1le blr toplantı ya.pila
cak, Ticaret Veklll .Behçı?t Uz, tfltiln 
piyasasının açılınnsı m.evruu tızertn
de tO.ccarlarln konuşncalttır. 

Sovyetlerin 2 koldan hareket ettikleri 
ve bir miktar ilerledikleri bildiriliyor 

- Bırak canım. sonra onu kapamak bir meseledir. A~arsam 
ütiisii bo:mlur!ı> dedi ve biz yanımuda bir pmslye olduğu halde 
köprüye gelinclye kadar sırsıklam olduk. :Cstelik bu temsi.ye ar
kadaşıma bir şıklık da vennJyordu. Kendisi bir lngllh lorduna 
bcntjye)im derken Cabl efendiye benzeylvermlştt. Maaınafili bir 
faydası olduğu muhakkaktır. Çünkü bir yere gidip «Şemsiyeli 
genç geldi mi?» diye sorduğumuz zanuuı hemen hatırlıyor ve 
gelip gelmediğini haber verebiliyorlar! 

Gözlüğe gelhıce ... Ne yazık ki yazıya yalnız gözlUkten bahset
mek için başladığım halde kalemlme eldivenle şemsiye taşıdığı için 
ona yer knJmadı. İnşallah yine bir glln radyoda uGilzellm gözlüğü
nü çeşminc tak! n arlosı söylenir de ben tekrar g6zlttk bahshıe 
dönerim! Şevket Rado 

ltilaJAIMl~~
Dünkü lig maçları 

Ö2rendlğ1mı gör.,,, bu suretle ordu 
ve halle ihtiyacı için ıo btn ton kn.. 
dar r:eytlnyağı tıoplanacatı talunin 
edlllyol'. 

'I'lcaret Vtldll, yanın& vıı.lly1 de 
alara.t Kuşadasm&, oradan dA. Nazll
llye ııttı. b:tlse.t V&klll do bll!hıı.re 
Ne.alWye gideret Ba.ııma. fabrlka.$ln
da Tlcaret vekill dokto1'I Behçet Uz
lt. buluştu. Fabrikayı ve kooperatif
ler bfrllğlnln yal tasfiye fabrikal.a
nnı gezen Vekillet akşam izıntre 
dönd1ller. 

Ticaret Veklll dönüşte #Valı#a 
re<;mlf ve ya~ fabrikatör ve mü.stah
.sıııerını toplıye.rak tendllerlle rıeytin
Jn!ı ~ ve flatler tlzer1nde gö
rtlşnıtişttır. 

ltalya'da 
Birçok büyük şehirler 

boıalblıyor 

İktisat Vektll B. Sım Day'a lüme1:1 
Bank umum mtıdürll re!aüt eqnOk· 
tedlr. Vekil buradaki onll§Ill.alann
da bllh~a aına1 m6".seselerln kok 
ve ma®n kömürü lhtlyacı lle ıneşguJ. 
olm\Lftur. Bu kömilrlerln derhal iki 
vapurla getlrtllmes1 ve ihtiyacı Olt\11-
larıı. dağıtılması lı;ln al~kadar\Ş.ra 
emirler verllm1ştlr. 

İktisat Vlklll, Nazll11 Basma fabrL 
kasmdak:l makine n te7.gt.hlardan ) 
bazılannm İzmlre cet1rtllmestnı. iz- ) 
mirde bir dokuma f&1n1kası. turuı
masını nrarlqtırmıştır. Vekil, İzmir- : 
de dokum& tabr1kMl ola.bllee~ blna
lan da ge.."'erek blr ta.nesini intihap 
etnı1şt1r. Burada. fr..brlka kurulunca. 
halka daha çok ve kolaylıkla. pnmuk- ~ 
lu mensucat tcvzı oluna.bilecektir. 

İktısat Vekil!, T~ earap tabr1kn
.mıı, dl~er muhtelif la.brlkala.n da ( 
gezdi. 

İktlsat ve Ticaret Vekilleri yannk1 
trenle Ankaraya döneceklerdir. 

Cephelere ve 
politikaya 
bir bakış 

(Bq ~ 1 inci aahifede) 
Ne-.york 21 (A.A.) - Avrupa- Nazın ile Mareşal Goertngin hazır 

Doiu cephesinde ı 

Voroneı: mıntakasında ba~lı
yap Sovyot taarruzu devam edi
yor. Moıkova vo Londra' dan 
ıelen telgraflar bu taarruzların 
mUhim muvaflalcıyetlar temin 
ettiiinl, SoV)"et kıtalannın iki 
koldan 75 • 120 kilometn de
rinliiindo ile.rlediklerlnl bildir
moktadir. Rut hUoum kolların
dan biri Voronez ... Ra.tov d°"' 
miryolunu taklbetmektedlr. Ti
mea ıueteainin aıkerl muhar
riri, bu kol hir parça daha ileri 
gidcııe Roetov'un tebdldedHe· 
bileceğini, Stalinırad' da ve Kaf
kulardakl Alman kuvvetlerinin 
ıbüyUk tehlikeye maruz kalacak
lanm yazmaktadır. 

Diğer taraftan Alman kuv
vetleri bu mıntakada birçok kar~ 
ıı hUcumlarda bulunmuılardır. 
Moskova bu hUcumlann hepsi
nin biyi.ik kayıplarla. tıırdedildi· 
~l. Almanlann bir g{in tçinde 
harb sahnesinde 8000 alu bı
raktıklannı bildirmektedir. 

Berlin l.ae Sovyet taarnızlan
nın pilskürtüldUğUnU, Ahnan ha• 
reketinin muvaffakıyetler temin 
ettiğini haber veriyor. Bu blribi
rlne zıt haberlerden hangisinin 

dan gelen huıuıt haberlerde halkın bulunmaları Almanya • Fransa 

Fenerbahçe Su••Jeymanı·yeyı· 3-1 yendi Venedilc va Trieate'yf, hem do pek arasında, Mihverin yent gayretle- · -- ~ 
' bUyük bir aüratlo, kütle halinde rlle ilgtll meseleler görüşüldüğü- Mahkemelerde: 

daha doğru olduiu ıimdilik koti 
•urette b1linmemektadir. Yalnız 
ı\uı baa1mırıın,daha kVV"Vetli o~ 
<iuğu anlaoılıyor, Ruslar ıimdiye 
kadar yalnız tAblye bakımından 
mUhlm. yani mevzii muvaffakı· 
7etler kazanmıılardır. Şimdi 
ıtratejl ibakımmdan da muvaf
fakıyetler elde etmeğe, bu ıuret
le Alman ceph~lni ıarsmağa ça
lııtıklan anlaaılııyor. Bunda ne 
derece muvaffak olacaklannı 
yeni lharekAt g8stereccktir, 
Şimatt Afrikadaı 

Sekizinci· ordu Mihver kuv
vetlerini ta'klbe devam ederek 
~ohila"nın 230 kilometre gar
bında E.ssultan mevkilne vannı§· 
tır. Mihver kıtalannın Mi.sura
ta' da 'Veya Trablusgarp önünde 
harbi kabul edeceği tahmin olu
nuyor. Bu kıtalann k&milen Tu
nus' a çekilm~i de muhtemel 
görülmektedir. 

Tunus'tn iki taraf da hazırlık 
yapmakla meşguldür. 

Uzak Doğuda: 

Birmanyada İngiliz kuvvet
leri ilerlemekte devam ediyor. 
Japonlar çekildiklerinden bura
da çnrpı;ıma olmamıştır. 

G. S D t b b k ld terk.etmekte olduğu bildirilmekt~ nü gösterir. aray- avu paşa era ere a 1 dlr. F1oransa va Bolonyadan da Yola. çıkmadan önce Alına.n D . . .. d k. ? 
muhaceret batl811Ufbr. Floranaa mU· zaferini amı etttğtn1 ve yeni poll- erıyı VUCU UDa im Sarmış• 

Dostluk kupası maçları dolay11ile Osman • Faruk, Salim - Mwtafa. zelerindekl ıanat hazineleri olduk- tlkasında Fransız mllJetlnln duy. 
tehir edilen lig maçlanna dün Şeref Aril, Kem.al • Hikmet, Muza!fer, lan yerden hldmlmıı ve iıeresi ol- gu ve dilşüncelertnt dahi hiçe 
'Vt F enerbahçe ıtadlannda devam Cemil, Orhaiı, Gazanfer. du~ ı!Sylenmlyen yerlerde emniyet saymaktan çek1nm1yeceğinl ıııöy- Maznun Davit tldnc1 sulh ceza. ise, zavallı aptalın biriyim. 
cdilmi•tir. al 1 1 mahkemesin.de muhakeme edili- - İyi amma, vücuduna sardı-

" n..-·-a Galatasaraylılar bUyilk bir tına a ınmııtır. eyen Laval acaba mtıere ne gö- M h tp 1 b1 Jh... d rlyi ü ri d kl 
...,,. .. u yor. a mu ~ c varmda r .,..... e ze n e ya amışlar. 

siiratle baılamıılana da bu ıUrat Roma açık tehir ilan türdü? Hftler, Lavalden ne iste- imal~thanedo çalışıyormuş. Dert _ İnanma hA.ldm bey, inan-F enerbahçe 3, 
Sülçymaniye 1 pck fazla devam etmemiı ve ener- edilecek mi? dl? hırsızlığı yapmış ve yakalanmış. mal .. O imnlathruıenin bir kapı-

fi1c bir ıekilde çalıoan Davutpqalı- I . Bütün Fransayı işgal eden Al- Dtı.vacı Tah.s'ln dAvasını izah ettı·. dı Ö 
Stoldı 1m 22 (AA ) g lto- tık b d cm var r. yle hinoğlu hin bir Fcnerbnhçe stadında saat 13 te lıır oyunu mllaavl bir mecraya eok· 0 • - n 1 manyanın ar tın an sonra 

Süleymaniye ile Fcnerbahçe takım- .. Hak 
1 1 

d y re'nfn Roma'nın açık ıehlr llAnını Lavalden tsteyebllece~l hizmet - Son zamanlarda imal!tha..- adamdır ki allem eder, kallem 
Jarı karşılaşmışlatdır. Ferıerliler bu ~kj!a kuİ blo' ~j ar 1

;·
9 

ap- kabul ettl~l bildlrllJyor. Yalnız kırat Almanyaya daha çok işçi yollan~ nemlzden deriler eksilm~e baş. eder de insanın görunü boyayı-
k d il . t' tık etm" 1 ." a ın ann rısın eve uncu ve ukert fdarenln ... Romadan uzak- ması politika inanından ~üphe ladı. Bir çok tedbirler atdı.k. Fa- verir. Bu herif her nedense bent 

~:~a şu a ro e ış ır ~ er- da.kıkada sağaçıklannın nefts bir laımasını ltternlıtlr. edll~eyen Fransızların sllA.h altı. kat hırsızı b1r türlü yakalıya- çekemiyordu. İşte en sonunda. 
·. . Ö kala vunııu ile bir ·de gol çıluaran na alrnması ve nihayet politika me.dık. Nihayet, btr gün akşam ekmeğime mft.n.ı olduğu gibi se-

Cihat - Lebıp,. ~ur~t • . mıh'' Davutpaıalılar, uman zaman, oyu- alanında Fransanın açıktan açı- üzeri işçfler 1malAthaneden çı- bepslz yere beni mahkemelere de 
Esa.t, Aydın - Halıt, NnCJ, Melih, • na bakim bile olmuılardır. Nihayet Franaa'ya hava akini ğa Mihvere katılması olabilir karken Davidin vaziyetinden gönderdi. Hfildm beyi Ma:nil nzk 
r~hır:ı, Orhan. . . . 28 ine! dakikada Cem.Din tahst gay· Londra 22 (A.A.) - Franaanın Tuhaf tesadüftür ki aynı~- şüphelendik. Üzerini aramak is- olanın nzlanı Allah keser, derler, 

Oyun ba~lar ha.olamaz hrl~mıyeti retile Galatasaraylılar beraberlJil ılmaUne uçan kaleler ve Ubera.tor Jerde Portekize giden ·İspanya tedik, kaçmağa kalkıştı. Kendi- Bu adam da benlm nzkıme. mdnt 
a~an Fenerlıler, kolaylıkla 5üleyma· temin etmltlerdfr. Oyunun bundan si.temi Amerikan tayyareleri tara- Haridye Nazın da 1k1 k~u sini yakalayıp cekettnı çıkarınca oldu, cezasını çeker elbet ..• 
nıye nısıf sahasına ycrlC§IDl§ler. is.e ıonraaı Calatuarayın hücumu Da- fından yapılan bllcumda 44 Mihve? memleketin bltara11ığıru. bir daha bir de baktık ki, bütün bir deri- - Vücudunn sardığın deriye 
de de.vre sonuna kadar. b.u hakimi- tp nd f . ltll d' _ tayyaresi dUşUrlilrnUttUr. 6 Amerl- iyiden iyiye sağlamlamak lüzu- y1 gövdesine sarıp üzerine göm- ne d.lyeceksln? .. 
yetlerı semere vermemıştır. Ancak vu aşanın m a aaıı ıe n e geç kan uça~ı kaybedilmiıtir. unu du du leğtnt ve ceketini giymiş. Hemen İn 
42 nci dakikada Orhanın uzaktan mi, ve başka eayı yapılamadan maç m Y · Us ğın kendis!n1 teslim et- - anma bu sözlere diyorum 
ııı. .duğu bir şütle ilk gollerini ya- 1-t benı.berllklo netlcelerunl,tlr. Almanlar Toulon'daki Mihver taze Tkuvvetler anyor. ~. M~er bavtt fırsat buldukça ya hftkim beyi Ben vücuduma. 
pabilmişlerdir. ikinci devrede SU- Necmeıddin Sadak derileri vücuduna. sanp kaçın- deı1 meri sarmadım. Bunlar hep 
leymaniyelilerin enerjik oyunu de- İzmirde cinayet gemilerden bir kisminı yormuş. Karakolda suçunu itiraf kapıcının marlfetleri.dir. 
vam e~-liŞ ve Fenerlilerin büyük İ.zmlr 22 (Telefonla) - Gece Blrln- yüzdürecekler Parti vilayet etmiş ve böylelikle çaldığı bir - Deıiyi senin vücuduna ka-
zorluklnrla yaptıkları iki gole bir gol c:1t rd da Şen.bar ön11nd ecı b1r , balye deriyi ötekine berikine sat- pıcı mı sardı?.. . 
ile mukabele eden Süleymanlyeliler 

0 
on et Bal 22 (A.A.) - Almanlar kongresi tıl'h .... 1 ftöylemt•. Bay h~kiml şu Davit derin derin d~üncrek 

3 b f ki b ti clnayet ı.,ıendl. Şenbarda rarson Fah- Toulon' da batmlan Fransuı harb bLU " ınınldandı. 
oyunu - 1 gi i az ar ı ir ne ce rt, o clvard& Ha....ı-t- dllkkA.nma aemilerlni yüzdilrmeğ• k••ar ver- C mh . H lk 1 sırada derinin ne kadar pahalı · ıı b fE k 1 1 d ,, • ........,, • ~ ~ u unyet a Partisi Vi ayet Eh insan x.1 1 

e itinneğc muva a 0 muş ar ır. giderek blr pabt gtganı. a~. para.- mfşlerdlr. Bun1ardan bazılannm yilz· kongrC!i bu aabah aaat onda Emin- olduğunu billyorsunuz. Bir çift - ' 06 u ne er yap-
G 1 t 1 mıı sonra '"1'eeeğbıl ~emtştlr. dUrlilmeşf mUmkUn g!.!rUnUyor. lSnU Halkevinde toplanmı•tır. Kon· ayakkabı kırk em liraya satılır- mnz ki? .. Orasını ben de blleme-

a a asaray ' """''""-' ne n ..... a-..... da bu ..nwAcn u " ken bir balye derinin ne kadar dim vessern.m. 
D t 1 .ııa.wı na,,u ·~ ,,._.. grede bUtçe ve kazalardan gelendi- · avu paşa mthıa""'"" 1>aotamış, dllkkAndn bu- '~l para edecex.ını 81z hesaplayınız. Şahitler dinlencll. Davidm, göv-,......,.. G 1 K k lu er görUoUlecektir. 6 

Günün ikinci oyunu Şeref atadın- ıanan Ha.yrln!n Jı:&yın blradorl NJyazi ene urmay Baı a- Davit sorguya çekildi Masum desine sanp götürmek istediği 
da Galatasaray ile Davutpnoa ara- de ara.ya~. mtlnahp b1r hvza mnin te§ekkürü * Haber aldığımıza göre Kızılay bir eda ile boynunu büküp elleri- derini'n, kapıda aranınca üzerin-
11nda yapılmı;ı ve bir gün evve1kl lın.llni almı§f.ır. Niyazi, Jl'ahrlyi ba.r KüçUkpazar nahiyui muhitindeki nf uğ\ışturmağa başladı· de bulunduğunu ve bu §ekllde 
Beşiktaıı mnı;ından çok yorgun çı· önlbıe kadnr takibe~, burada tek- b:ram!~~~~ ~~~;: fakirlere yardım olmak il.zere lıtan- _ Ne söyliyeyim b::ı.y · b!kim? çaldıttğı bir balye deriyi de satbğı
knn Galatasaray, Davutpaşa ile be- rar kavgaya tutuşmuşlardır. Fahrl ban bayramı mllıwıcbetlle, aldı~ bu1un en. genlı .ve rahat salonu olan Bu sözlerin hepsi yalan amma, nı 1 raf ettiğini söylediler. 
rabere kalmıştır. bıçaAını çtkerek Niyaziyi kalbi b1za- tebrtk tc!gmflıırlle ordu ve §absı Çemberlıtaı sınemaeıııda 29/12/ derdimi anlatamıyorum ki... Ben Davit kfill gözlerini açarak, 

Hakem Samlnin idare ettiği bu smdan ~ır. Fahr1 k~ hakkında. blldlrUen ıyı temennilere 942 aalı gecesi büyük mliaameres.ini kililm, deri çalmak kim? .. Hırsız- kAh ellnl kulağının ardına koyup 
karşılaşmaya Galatasaray ıu ıekil- 1ae d& yaJmJanmır...ır. Ntyazt J"lll'a- karat tqekldlrlerlnhı ibltı.ğme. Ana.- zengin programlı ve muhtelif eğlen- lık yapmak için tnsarun aklı ba- başını sallıyarak bu ifadeleri din-
de çıkmı~br: !andıktan biraz sonra ölmllştilr. dolu ajansını ta.vslt etmlşlel:'dlr. celi olarak verecektir. şında, açıkgöz olması lftzım. Ben Jedikten sonra ayağa kalktı: 

Gönül Cehennemi 
da ııelmi§ti ve ben, ikiz evlAt do· den sanki ıcni uzun uzun, ııvazlıya• sallana aallonaı 
ğurmuı ana gururu ile ıütümU, kuv• rak okgadı. - Onu ciğerlerindek! dert Sldür• 
vctlml, buyumdaki uysallık ve neıe- Ne kadar da çok öksürüyordu. mUı olacak ... Birden, ber hangi bir 
yl ikinize payedip duruyordum. Ömrümün sonuna kadar 'bu hali· g~yle, canına kıymadı amma ... Ağır, 

Yazan: l\IEBRURE SAMİ Kızım, annenin hayaliodeki oğlu ni, bu bakııını, ellerinin camdaki ağır, hastalığını artbrmağa kendi de 
~===========::1c:=====T=ef=rika==N=o=.=l=6=# gibi ~mcrce kara ka;ılı, ell gözlü, bu dolaııvını unutamam. yardım ede ede öldü. Nuıl kuı gibJ 

kıvır kmr, üstelik civelek fındık Dudaktan titriyerelı::, kim bilir ne· aramızdan uçup gidiverdi pek anlı .. 
İlk istemediklerinden biri de sen· olmadı. Onu da odasın&' pek ıeyrek kurdu gibi bir ıey, sen de benim ler söylüyordu. Hep içimde bir ıUP'"' !yamadık bile. Bir ıa:bnh öldil hahıt4 

din. Kundağını ne yanına eoktu, ne aldığı için bir bakıcı kadın tutuldu. rUyalanmdaki gibi sırma saçlı, ahu he vardı: Bu kadın deli değil, di• tini aldık. Gece çok ağırla,mı;ı. ,. 
kucağına aldı, ne de sana meme Hele beni hiç i&terniyor, yanına yak- gözlü, sultan hanım bakıalı, nazlı yordum, ciğerlerinin derdini çocu• Baıını babanın dizi.no dayamış, uıyu• 
venneğe yanaşb. laıhrmıyordu. bir bebek olmuıtun. ğuna bulaıtırmamak iç:ln kendini du eaiurlarken, uçup gitml~l Sen 

Yüzüne ilk baktığında, evvela Odasında kapalı, kendi kendine Bazen ıeni annenin, - ne olur ne hapsediyor, saadet ümidi tükCJ1diği doğduktan sonra artık baban, evine, 
ıessizcc hıçkıra hıçkıra ağladı. Son· o anlamadığımız dilde konuoarak, olmaz diye - alt kata lBfınan oda- için yaşamaktan bıkkınlık gösteriyor senin beıiğine, basta kansına; yap• 
ra haykıra haykıra, çırpına çırpına t~.r~Uler söyliyere~, kah ~ğlryor, k&h sının penceresine götürüp, bahçe- diye, biz onu deli sanıyoruz. trrdığı kulenin tepulnden de yıldız• 
güldü ve hiçbirimizin, battl babanın guluyor, kah sessız seasız oturu~or, den, camın dışından kaldırır, göste· Hala da böyle düıündüğüm za• lanna bağlandı amma, anacığın bu 
da bilmediği bir acayip dilde ko- kah kafese tıkılmıı orman ve hlirri· rirdim. manlar oluyor. Hele o bazı delice safayı tadıp göremedi. 
nuşmağa, bağırmağa ba§ladı. Bir yet ~ı§kın~an :ırtıcılar gibi saatler- Çoğu seferinde bakmak is,temez, hallerini aklıma getirmezsem... - Annem ne vakit öldü ki) 
daha da Türkçe tek kelime söyle· ce, hır aııagı hır yukarı dolp§ıyordu. anlaşılmaz bir inatla ba§ını iki elinin Amma ne derlerse desinler, annen, - SCll daha bir yaıını bile dol-
medi. Önüne getirileni yemez, zor- Son zam~nlarında kendini hekim· arasına sokar, cama dönmezdi. herkesin bildiği gibi bir de1i de· durmamıştın. 
la yedirileni de inadı tuttu ft\u par- lere blle dınletmez, haktırmaz ol· Birkaç defasında da, odada yal- ğildi.7> - Ben galiba ömrümde hiç kim· 
mağını gırtlağına sokar çıkanr, en mu§tu, nızken, korkak adımlarla peilcereye Susuyor ..• Ve dalıyor. seyi, canne> diye çağırmadım değil 
bas merakı da elbiselerini, yatak Muhakkak ki veremdi, bU'1u bil· sokuldu, bana işaret yaparak cBe· Ben üşüye ürpere ıoruyorumı mD Bari sana anne deseydim süt-
çarşaflannı, perdeleri didim didim diği için de evladına ıüt verirse, onu nimki değil mih' diye gülümsedi. - Peki nasıl öldil) Yoksa kendi· ne. 
paralar, çoraplarını başından ıonu- da aşıhyacağını kura kurtl bu hale Başımı salladım. cYaklaşbr cama> ni mi öldürdü) Daha bir sakladığı• - Baban istemedi, belki duya 
na kadar sökerdi. Seni odasına gÖ· girmi;ı, bu hale girmeği gaLôa biraz tarzında ibir iprct daha yaptı. nız var mı bCJıden) duıya dilin alıoır diye kendi kmma 
türmeğe kalkışsak başını ~organın da istemi§ti. p . d'b' b h B. d" .. k ld d t bile, cnnne> yerine cıütne> dedirtti. 
1 k 

... • . • encerenın ı ıne, a çıvana, ır ızını a ırmış, yer e o uran: l . ~ . . d 
8

• tı~a 110 ar, ... bagıra haykıra <.Çıkın, Scnı çocuğumdan ayırdetmeden büyük yüksekçe bir taı koydurmu~ küllenmiş bir mangalı kanıtırır gı'bi ~ ~v!a~ emzı~dım, ne sen: ne ı:. 0 • 

gıdı~~ de~ege gelecek olan hır şey- besleyip büyüteceğimi biliyordu. Ne.- tum, Üzerine çıktım, kollarımı uza• ellerini halının üzerindeki sobadan hı9bırınız benı cann~> .. dıye çagu• 
ler soylerdı. tek.im böyle de oldu. İkinize de yete- torak ıeni yükse.ğo lr.aldırdım. Göz- vurma oynak ııık çizgilerinde gez• madın!z; Se~ anne ıozune. ben de 

Doktorlar onu hususi bir hastane- cek kadar bol ıUtüm vardı. Artık )erinden yaşlar akarak ellerini cama diren, lr.endi benliğine gömdüklerini bunu ıııtmege hasret kaldık. 
Ye kaldırmak istediler. Baban razı evin işine bakacak bir ba ka kad • 

- Hfildm bey 1 Sa:na bir şey 
söyllyeyJm de benim kusurumu 
affet. Hükümetin kolu uzundur, 
derlerdi de inanmazdım. Meğer 
k1 sahiden öyleymiş. Mademki şu 
adamlar da yemin edip her şeyin 
do~lıısunu söylediler, ben de her 
şeyi açıkça anlatayım da vebal 
günah üzerimden kalksın. Sözün 
kısası, ben bu lşl yaptım. Şeyta· 
na uymuş bulundum. VelA.kin 
yaptığıma yapacağıma. bin kere 
pişman oldum. ~te karşınızda 
tövbe ediyorum. Bir daha böyle 
şeyler yapmıyacağım, el malına 
kem gözle bakmıyacağım. Siz de 
bent affedin de bu iş kapansın 
gitsin. 

Davldhı hmazlıktan sabıkası 
da olduğu evrakta yazıJıydı. Derl 
hırsızlığı da şahitlerin ifadesi 
ve kendi ttırafile sab1t olduğun
dan sekiz buçuk ay hapse konul
masına karar verllerek mahke.. 
mede tevkif edilip tevkifhaneye 
gönderildi. 
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A.:a~~=,~A;:~::: c ŞEBiR DADERLERi ı r YEDiKULE iöuLwoA l 
111~~::t':':,ııı;'~~ Usküdar Memurların • ı Belediye l Tefrika No. n Yazan: lskender F. sERTELLt J 
~::==.;:~.re:. 1 ekmek karneSl mu hasebesı• Ban Yusuf duraladı: - Sonra ne oldu? 
köyJerhnlz, depremlerle Ml'!llldı. tramvay arı 1stanbul Ylli\7etlndenı - Padlfa.h onu idama~~ et- - Ne olacak! Plç Ah."lledl- ayaırt-
Evvelldnln merkezi Balıkeslrde, . Hfiktllnetoe ekmek ve ekmeklik mt.ş. Bil y;akında rtllrat 1dül edilir. o~ bir karpuz kabuğu koyarak - ztn-
sonraJdnhı Çonmı4a olmak tıze- • • }- L' dil hububat v'68.lr em n madde-lerln - Hayır •. Hııyır_ O, ıef6Ceği za.Int\- 4a11a attırdım. Hamzamın dn lstedir,rı 
re, zelzele ild safanak balindey- Beledıye ıs an e mesine d~tılmasına dair taılınatna.me htt- Yeni bir kanun layiliaıi m bizden ıyı bWr. oldu 
di. Arkasa da kesilmedi, ne ya- karar verdi kttmlertnden ıstıtade eden reemı da1- hazırlanıyor - o halde beni kim çaaırttıt Ayşe: 
zık... ıe ve mft.e.!Seseler mutıemetıet1 vamta.- - Ben.. - Sen yaman blt adama benzlyor-

Blnleroe binanın tamamen, aile 2 nctkAnun • fUbat aylanna Alt -- - Ben klmsfn? IUill dedJ. Zaten böyle oln\asııydi,. 
binlercesinin de kısmen yıkıldı- ÜekUdar • Kadıköy tramvay lan ekmek tartlannı aJmat üzen aşalı- .19 .30 senesinde Villyetle Beledi- - Hamzaıun kansı.. ben seni ça#Jrtır mıydım? 
fını, ha U hayvanµnmn bvbol tlrketl, tuff1• halinde bulunduAu dt. 1uh tdlldlğl pld.lde Bel~ ikti- ,-e blrlettikten ıonra Belediye Mu- ~ kapının kanadını &1'dma ka.- - Hayrola .. Ne vnr b:ıkalmı yine? 

duğunu ~frendlk. İlk önce lırmi lgJn ıebeken!n ıalabı, arahalann sat ıoıerı mftdftrıtltttne mtıracaatta hasebe mOdürln~. ıerek idare! hu- da_: ~~run~ .. Slzlnle biraz kon'UI)- ~~~~~:r~ :ısa:~ :~:n 
yurddaşmımn öldüğü haber ve- mubta~ oldulu yeni malzeme ılpa• b~~kl=t 20 22 6badınd _ su.iye, gerek Belediye bütçelcrlndeı- malt ist1yorum. attırayım. 
rildJydl. Sonra bu yekfuı maale- riol huauıunda bazı &{lçlUk çekili- lô ktlRıtl~ üzeerı:. he; kaza 1ç1n a~- ki bütün varidatın tahsilinden ve Sa.n Yu.ırut tereddtltle ıçeriye aıroı. Anentn eözleri suıa.r,dı: 
sel daha kabardı. yordu. _ n tamım edJJm1f a nüm~ No. ıı be- mauafların yapılmaaından bilfiil - Burası b1t ya.bn.ııcının ev1 değil - Benim ~lğ1m adnm %!nadana 

Bir yandan yürettnıizt matem Kadıköy tramvaylarının tramv~ ya.nname bordrosunu, bu bordronun meıuldür. İdarel hususiyet vtllyet amma.. ~tn er!tetı )"Otken lıÇerlye atılmıyaca.k.. o zaten z1ndanda yatı-
biirünıOştUr. öte yandan 4A, için umum mUdllrllliUn• devrl . hakkın- lnılAa ıüamlarını blld.lren dairesi- kanununun 100 UncU ve Belecllye ıtrm* doR"ru olıır ınu? 10r. 
Jçbı şöyle düşünmüyor delilJz: dakl kanun kabul ve tatbik edildik- nln re.sml bit tezkeresine ekllyerek kanurıunun 127 ncl maddeleri muci- ·- Sen yabancı o1madı~ kendin Ban YU8Uf bayreUe gözlerlnl aça.. 

_ Geçen sefer Endneanda çı- ten ıonra Üıldldar •Kadıköy tram- ıeUreceklerdlr. Bordroların hA.k ve hince, Belediye Hesap itleri mildU- de aôyltıyorsunl Ha.mza.nın ellc1 arka- rak: 
kan derecesinde değil ••• Yine Def• nylan Jçhıde Avnıpaya malzeme .ııtntısı. Te bllha.ııa dakWC> 11• yt.zıl- rl.l, bUtiln nrldat ve masraflardan datı Barı Yusuf sen deA'U mlabıt - Ne~. hemşire? dedi. Zlndnn-
se ... Eh, eh!.. ılparı, .dilecektJr. Siparlf edilecek DUf olmas:ına d.Lk1tat edilecektir. mesul muhasfptir. - Ta tendfs1., Aıapke.pı:lı San Yu- da yatan blr adamı kurtarnuık mı 

Yahut· malzeme bu havali tramvaylarinm 2 - Mabsop mua.meleal yaptlııken . • . . IUf bt'onlın. Han1zartın da. eaki ve can- Jetlyorsun? 
• aenede t ı ttikl 

1 
1' k lık 8 nümune No. 1ı ekmek kartı tevzi 929 tarihındenberı Vıllyet Muha- dan arkad~ıyıın. HattA o ııttere çı.. - Evet. Bunu senden lstlyorum. 

- Alınanlarla Sovyetlerln bir tutulmak em n ili ter 
1 
ıe ~il ar:~ı bordrosunda gene resm1 blr tezkere ıebei huausiyeainin !izmet ve teıkili- karken b:ma •blzlm eve de ara.sıra Yusuf başını salladı: 

~at içinde ve Ail~!:-~ü ver- Yapılacak •:;e ..ı.~· e:ık~ ece r~ Ue hAk ve ı111ntıaız olarak get1rllecek- tı çok genfılemi1, 934 tarihinde hina ıaz kulak oll» d8!l'l1fti. - Ben, bu ~ı - ellmdcn S'flse 
dıklerl zayiatla öl~.a.uuıc:.... hamın pa ... ın . n ve m~ tir. ve arazi 'Vergilerinin tahakkuk ve blle - yapamam. 

Fakat şu fikrin hararetfle ka· en ~ymetl ılmdıdefı tubıt 3 - 3 ntımune No. lı bordroda yazılı tahsil iıleri de Belediyeye devredil- - Demek ki Hanım sana bl)yle vn- - Ya bu adam benim babıı.m 
mmızın birdenbire Adeta fıkırda- edilmektedır. B~ miktar fazla olu!'- olup da bunlardan aileleri oehrlmlz Be cliiinden Belediye Muhaıebe teıkl- Ufeler de vennlş?I O ha.ide bizim eve olursa? .• 
ılığını duyuyoruz· sa umumt meclı.ten yeni kaıar alı- ledtyesl hudutlan haricinde ııtamet llh ·r 1 • k rtm t B hiç de yt.bancı detflıılıı! - Bu da ne demek? Hamza bana 

Bir tek Tür~ burnunun ka- nacak ve tramvay umum mUdilrlU- edenlerin büyük Jı:Uçük nüfus 1t1barile va ~ın t vkzı e erd çoB t dl 11 ırH u - Evet. Bir ka.ç kere bu ~t.e gel- d>en kimsesiz bir kadınla evlendlm:ı 
nnmnsı bile hephnlzt yasa bü fil bütçe.inden yeni tahsisat ayrıla· ve bulunduktan v11Ayet ve kazalar 1_1 zı!e u:i::ın a k e~ ye 'd eaap d1m atttım. Ge9m1I gün ya. Clellp git- demişt.ı. 
ril

·r Buru-"m. elidır' zıra· mesele- cakbr. Her halde belediye, OskU· lstmlert karşılanna. yazılmak suretue ~ erı mn .
1 

r ' melr e 11v~rı. at vde tl.Aim ı:aman evtntzı tqlıyan ve gö- - Babamın hayatta oldu~nu san:ı 
... ·•• ' blr tv 11 ·'"-rtıl maara arı e ayn yat • ennın e zetllye.n blr k1mae olınndıluU öıtre- o l .. 11. t tu Kayı çoklurunda değil Ve yirmi dar - Kadıköy tramvaylarıni takvl- ayrı ce e ÇJ.AA ııcak ve aynı 1 h 'b . ,,. ı Yem-• unu muş r . 

...:· k d ::. 
1
., ... ye ve ıslaıha karar vermfıtlr. resmi tezkereye 11l§t1rllerek getirlle- meau I?u ası !dır. Bund~n başka nlnce bu semtten ~ kestim. - Peki. Babanı ne diye zlnd:ınn nt-

.uır e. az ~ey m ···· . cektır. 42 tahsıl ve tahakkuk oubesıle Leva- - Ya.,. Demek, böyle şeyler de var- mI§lar? İçki mı ıçerdJ? 
Sonra. 'l1ıkılan binlerce evın (Aileleri 1zmır vl Ankarada. ikamet z.ıın Müvaz.ene Mezat, Çubuklu de- Illlf· B1z1ın blreeyden haberlmlz yok. - Hnyır. Bab:ım içki düşkünü de-

saldnlcrl? .... Devlet, gene Recep Memurlara ıeker edenler bu ek cetvele dahll edllm!ye- pO.:,, Seyrllsefer, Kıymetli e'Vl'ak ve - Evet. Kadmkr herşeyt bllmez- lfidJ. 
Peker'ln nğzıle tem.in etti ki, vak- Memurlara, eytam ve eramlle cektır.) mülhak kazaların Husuıt Jdarelerlnln ler. Hamza re1s1n blr dil§ma.nı vardı: Ve kendin! tutrumyarak ağlamnğa 
tinde lal çadırlar y~tiştirllmlş ... blrlnciU.nun ekmek karnelerine mu- 4 - Mllracaatıar her zaman lçin varidat ve masrnflannın bilfiil mea- Pio Ahmet. Bu herif, Hrunz&nın evine başladı: 
Kmlny şeflmtll kucagını açmış... kabl) kU k d i tıld lı mutemetler vasıtaslle yapılacaktır. u]Udür uzaktan göz koymuş. Gtrçl Hamza - Babam, blr Venedlk §Övalye.sldlr 
Civardaki hemşerller, feleğin J y~nmkr 0 ıe er a ı 1 15 - Kaza kaymakam.lan 4ı nQmune · ona - &itmeden - hadd1n1 blldJrd.I Yusur hayretini gizleyemiyordu: 
darbeledlğl bu zavallı kol1lJU)an ma Om ur. eaJf nUfualu •emtlerde- No. lı bordroyu tanzim edetek Uıtl- Gerek merkez.in, gerek ıubelerin amma.. Ne olur, ne obnaz dJye bu işi 
damlan altında banndırmışlar. ki bakkallara ıeker almak Uzere yaçlan olan memur kartlnnm alacak- varidat ve mauaflarllıdan yaln12 ma- b1111& da havale et.m1fU. <Arkası var) 

F k t ka ta ka Kml fazla tehacUm olduAundan, Şeker !ardır. len ve phian mesul olduğundan •umııımıımmı111111111uımıııuıııııı11111111aıruıııııuıııııı1111•11111111111nııı11111111mııııııııııııııııııııııımıııınıııııı111 ~ 

Aza~ :ırnakç sıfa~vasıta~1: §lrketlnin verdiği ıekerlcr çabuk bl~ 6 - 1 numaralı dosyadan 100 e ka... tahakkuk ve tahsil lolerile menuİ Şarlan • büy(ik sinema Jtldızlan 
Jtaçta kaçımız da, komşu oİdu- mlıtlr •. Şeker ı~ketl, ~emurla~ koo- da1124/12/H2 de, 101 den 200 e kadar olan diğer müdUr ve memurlann YUSUF VEHBı• • LEYLA.. MURAT 
fu 

1 
n:ı·~ 

1 
J in d ğ peratlfi vaııtaaile bugün teebıt edl- 25/12/942 de, 201 den 300 e kadar 26/ malt hiçbir mesuliyetleri yoktur Bu 

~an.ta, da!le yve 16.mmllUz ç ardımo • len bakkallara tekrar ,eker dağıta- 121942 de. 301 den 400 e tadar 'n/l2/ kadar genlı malt mesuliyetin ıv~lnız 
ogru a fU Y cakb 942 de, 401 den sonra olan dolyalar da. . . 

işine himmet sarfettik? r. • 28/12/942 n1bıd kartlatmı almak Muhasebe dildürUnUn uhdesinde bı-
Derhal itirazlar hazır: Her nevı erzak ve Jı:umaılann t~v- User9 m t eJeceklerdlr. Bu cttn- rahlmasındaki mahzur dllıOnOlmOı 
- Ben mi etmedim?... Erzin- zldatında da Me~urlar koopnatilın- lerde mtl.racaat etmlyen daire ve mtı- ve Dahiliyo Veklleti tarafından bir 

«'Jln fellketzedelerlne ben neler Ben latlfadeı edlı: ıleceifnl yazmJttık. eae.seıertn 1fleı1ulıı gecttınem>~en kanun llyihası hazırlanmııtır. 
\'ermJ""''m • fıh flh u t4"%fata te erle bqlıyan koope- matneWt menllyeUn kendllertne aıt . 1 ~... ... ' ... ratlf bazırlıklannı tamamlamakta.. oldutu eh-'-tı tetıHt 1 Bu yeni llyıhaya g<Sre ıtanbul 

Onu anladık, biliyoruz; eksik d ' ........... ,,.. e 0 unur. OeL<erdarlıX-d td ıt.. ,ı_I ,_ 1 rtta ır. n gau a o u ... a=. a:ere .. 
0 ~=;~tA: ş... Fakir çocuklara Belediye, gerek Mubaaebel huauıl-

- Şimdi darlık senesi içinde ş h. r· t ayakkabı dağıbldı yenin mali mesuliyetl merkezdesı 
kendim de ıstırap çekiyorum... • e Jr ıya rOSU Kurban bayramı mUnasebetilc bllllıyarak, en küçük bir memura 
diycbiJeceğfnl de kestirmek milm- Halkevlc.ri §chrin fakir çocuklal'!Cla kadar te§mil ve taksim edilecek ve 

küFndlür.t fk tin h ...,_ iki kiymetli artist t 600 çift kundura dağıtmııbr. Hesap itleri mildürti de biltün bu ir 

inayet ve hayırseverliğin kuyruk- hasta R A D y o lerln mllraldbl vaz1!,ea1nı garecektJr. a <n , se a mer amewııı, 1 1 . 
Ju yıldız g11,ı ömürde bir kere Yeni kanun layihası, ~akında Mec-
kendint göstermesi olur mu hiç? Üç aydanberi ha.ata liulunan Şe- lise rverilecektir. Yeni kanun ~ 
İhtimal babamız, Tevfik Fikretin hir Tiyatrosu artistlerinden hayan Buıünkft program edildikten sonra Belediyede bir vez-
«Verln zavallılara!» diye~ yaz- Neyyire Ertuğrul, Alman hastane- 12.ZO l'roiram: 12,33 Mllzlk CPL); ne teıkilAtı da yapılacakbr. 
cbğmı okuyarak. birinci Balıke- ılnde tedavi altına alınmııtır. Kıy- 12.45 Ajana haberlerl; ıs semaı, prlcı ============= 
sfr telzele musaplanna hamiyet metli kadın artlatlmlz.ln baetalıiı ıon ve ttırktller. 
Jreseslnl açmıştır. İkincisine işti· zamanlarda artnuıtu. KendlaJne bir 18.o3 Salon arkestra!ı; 18.~ P'asıl 
rak borcu insanın \lzerlnden bU· 81\ evvel oifalaT temenni ederek ..Jı. beyetı; 19,30 Aj&n.9 haberleri: 19,45 
nunla Jmlkmnz elbet... neye dönmealnl dileriz. Halkevlerl Folklor ıaatl: Kayseri 

Her mlJli felilete ayru derece· . Halke-vi; 20.15 Radyo Gazetesı; 20.45 
de hassa • ti 1..11 Ak IAzmıdır Bır seneye yakın blT zamandan.- Milz1t (Pl.); 21 Evin aaa.tt; tl.15 Mil-

sıye e 'i" r · beri hasta bulunan ıanatUr B. Ha• z1k (Pl.); 21.30 Konuşma; 21.41 KlA.slk 
l!!lürekll bir merhametin etrafı· zun Könnilkçti de hlll tedavi altın- Türk mtlz1ği; 22.30 Ajans haıberlert. 
mm ısıtıcı ateşi, kalbimizde dal- da bulunmaktadır. Hastalığının ilk Yann sabahki proP"&m 
ma yanmalıdır. Bunun samatl n buhranlı ve tlddetli tesirleri zail ol- '7.30 Program; '7.82 Vücudumuzu ça-
alevi tarzımla olması lh yaca mu d B H :ı_._ bJr Ud lıft,ıralım; '7.40 AJa.ns ha.berlert: '7.115 

ı k
,.fi l pa a, . azımın cıana m -asa u gr mez. det h d" mJy x..ı 1 _1 Salon ork:estra!ı. 

Bektaşiye sormuşlar: sa neye one ece~. an •tuı• =--=========--== 
_ Niçin namaz kılmıyorsun? yor. B. Hazımın tedavi edılmek Uze- ş ARK' DA 
- Bizimki eze1den kılınmış- re Avrupııya g8nderl1meat de dilf6-

tır. _ cevabını vermiş. nUlmelctedlr. 
Haliml'l buna benzemesin, -""'"1--•111ın•..----nn 

aman! 
Bu cuma günü 

akşamı 

Bir teknik 
abidesi: 

10 d•kikalık Walt Disney'e 
doyamayanlara müjde 

CANLI BEBEK 
( PINOCCHIO) 

Muvaffakıyetle d8'nlm ediyor. 

BCJ§tanbCJ§a renkli 
BCl§tanbaıa musikili 

Matineler: 2 30 - 4,30 - 6,30 
da. Suare: 9 da - Tel: 49369. 

ŞEU1R TİYATROLARI 
Bu akşam Dram kıs

mında aaat 20,30 da 

BllrtJx blTiL!L 

Pek yr'landa 

GiZLi AŞK 
Türk~ aözlii - Arapça ıarkılı 
Hiaal - AlaWıl ft fevbllcle meraklı 
~ Ye heyecan filminde 

i P E K sinemasında 

ÇENBERLiTAŞ Sinemasında 
Yarınki çarıamba matinelerden itibaren 

htanbul &ayın 111.nema mt'i'atlılannın aabınazhkla beklemekte 
olduldan senenin en btlyftk t!tri 

EN BUYUK AŞKI 
ZARAH LEANDER 

.MllzUtal, heyecanlı ve hlllSl bir g~nül macerası 
İlAve~ı ? ... ?::: ?::: (Yarınki gazetıeerı. okuyunuz.) 

Bu Akşam s u M E R Sineması 
Mllyardetlerin danülerle na.stl eğ'lendlklerlni tasvir eden ve 

a&l'Jflll ve dilber Yıldız 

ANNA NEAGLE'in 
RAYBOLGERreJOHNCARROL 
tan.tından harUrulAde bir tanda :varatııan, emsalsiz ve zenytn bir 

GuNEŞiN'wrlKızı 
CSUNNY> 

Şai'kılı, mus1kll1 ve danslı tllmi takdim ediyor. 

, 

Farzıayın'lnr, dinde nasıl her-
1cese, blitiln ömflr uzmıluğunca 
her zaman Jçln borçsa, hayırper· 
verlik işleri de, zelzeleler vesalr 
büyük fe11iketler çıknıadıfı za. 
man bile, yalnız zengin değil, 
orta hanı. hnttA fakire yakın, 
1:eııç, ihtiyar, kadın. erkek her 
ferde öylece famayındır. Baba
nın ödevini yapmasile mektep 
çocuğundan sakıt olmaz. O da 
gilndc1iğim1cn beş :kuruş vermek 
terblyesiJe yetfştf rllmelfdfr. Erzin. 
cana yardım etmiş olmakla da 
borcumuz bitmiyor: Bu sefer ye· 
nJ bir vazife çılmıl§tır. Ne mtbn· 
künse venneUyb. Bunu verdik
ten sonra da yine her iş olup 
IJitmemlştlr. Meseli komşuda çok 
çocuk1u bir kadıncağız mahru· 

mlyetler içindedir. Sen evinde 
c!Hrt başı marn.Ar oturmuyonan 
bile yine üzerine bir ~ler yap
mak dUŞer. Elinden ne hlzınet 
geJeblleceğbıJ dilşttn. m9 paran, 
malın yoksa dahi J>Menlnle tşe 
yara: Kadıncağızın Devlet kapı
sındaki muamelesfnt de yi.lrilte
mez misin?... Hastalann UAcını 
da mı ecT.aneden alamazsın? ... 
Bahçedeki k:unı dallan keserek 
muhtaçlara azıcık yollıyamaz mı
sın? 

Bir kudret 
harikaıiı 

Bir sanat 
inkılabis Yamn: Romaln Rolland ~!!!!!!!!~B~u~ak:~şa~m~1o~tn~ye~rl::erln~lzl~~en~el~d~en~a~ld~ı~nn~ız::_ . ...!!!!!!!~~ 

Bqka bir gün yine bektaşfye 
sormuşlar: 

- Niçin namaz kılmazsın? 
- istek yok! • demi;,. 
Mesele bunc1adır: 
imanda istek olmalı. .. - Sürek

li merhamet de tstekten doğar ... 
(VA - Nl1) 

ALTIN ŞEHiR 
SinemaalW llemjpjn -

IOD macizesi. 
Renkli filminin en son zaferi. 

Tftrkçeal: M. Klper 

ZAYi - 93'7 - 938 )'llında, Maltpe 
utert Hses1 ıı.se blt1mıe ve olgunluk 
dJplomaalle blr~ Şa'hremtn1 Ntltus 
memurlutundan aldılmı nftfu.! tezke
remi Jtaybetttm. Yenb!n! alacaRundan 
esktslnln htlkümler1 yoktur. 

Cemal otlu Tanar Baransel 

Amcabeye göre ... 

TURAN Tiyatro ve SINEMASINDA 
24 Blrlnclkcnun perşembe günil akşamı 

HALiDE PlŞ KIN GECESİ 
Yiıbtk .sanatttr MUzEYYEN SENAR ''e Kemanı NECATİ TOKYAY 

ve Baz arkadqlan 
Ballde P1fk1ıı tarafından (ARTİSTLER REvtl°SÜ) Dümbllllil İsmail 

tekmil lcum an ~ blrlikie bu geceye mahsus btl k va te lrck 
edecetttr. 



Sahife 4 

• 
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KOCANIZI NASIL MUHAFAZA 
EDEBILİRSINİZ? 

Kadınların bc:end!ğl kitap 50 Krş. 

Daktilo Bayan 
aranıyor 

Orta mektep mezunu da.kWo 
bllen veya el yazısı ıyt olan bir 
bayana. UıtlyaQ vardır. Her gün 
saat 4 den 8 ya kadar Bllytık 
Postahane karşısı kllçuk Kmacı
yan Han 21 - 22 ye müracaat. 

il::lrr;;:B11rm1 .................. . 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECZANEO& BULUNUR .. POSTA K. 228 

ttCITI ,,, urıı.• 

22 Kti:nunuevvel 1942' 

Jllmıl!• Dr. lhsnn Sami ---•! _ ·-----------------
Öksürük Şurubu ' 

Ôk:ıürük ve nefeıı dıırhğı, boi· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçbr. •-iL Herkeı kullanabilir. -

As. Fb. lzmlr Silah Fabrikası ~a. Al. Ko. 
ı - İhtiyaca. binaen a§8.iıda clna ve ınlktarlan yazılı dokuz kalem malzeme ayn ayn (30/12/942> Cuma gtı .. 

ntı saat <H> te pazarlıkla safın alınacaktır. 
lI - Satın alınacak malzemelere alt oartna.meler, çalışma günleri içinde saat (8) den sa.at (18) ya. kadar 

İzı:nlrde Halkapınarda SllAh fabrikası müdürlüA'ünde göı1llür. 

Kazanç ve Btihran 
vergilerinin ikinci 

taksiti 

ın - İ.steltlller tem.Jnatıannı emval• yatırarak alacakla.n makbuzları ve bu husustaki lcanunl ves1kalamu 
hAmllen belll edilen ailn vı aaatte İzm.lrde Halltapma.rda. SllAh fabrikasında toplanacak Alım kom.lsyonunA 
gelmeleri 

Muhammen bedeli Teminatı 
Cln&l l\IJktan Lira Kr. Lira Kr. 

Ban sabunlu kösele 7500 kilo 8 90 S881 25 
San vakete 1000 kilo 7 '70 602 50 
Karaman metln1 1500 adet 8 00 225 00 

Kazanç ve buhran vergileri
nin ikinci taksitini bu ayın aonu
na kadar ödemek lô.zıındır. Bu 
müdet zarfında vergilerini ödc-

Gürgen kalaaı 6 : 6X25 : '6XIOO: 500 50 Metr. (3) 115 00 431 25 İSTERİM ' ••e• 
1 miycn mükelleflerden vergiler 
yüzde on cezasile alınır. Karile
rimizden knzanç ve buhran ver~ 
gisi mükellenerinin bu h~uııta 
naznrı dikkatini celbcderiz. 

Gürgen kalası BX25 : 40X300 : G00 180 Metı'. (3) 115 00 1552 50 
Gürgen kolona 15x15 x 300 : 400 45 Metr. (3) 115 00 388 13 
Çıralı çam tahtası 2.6Xl5:soxsım:400 40 Metr. (3) 150 00 450 00 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Akçam tahtası 2Xl5 ı 30X350 ı 400 20 Metr. (3) 150 00 225 00 
Karaa~o veya dLşbudaktan yapılınıf 1 - Nümuncst muclbince 40 m/m genişlik ve 1,5 mim kalınhiı:ta. 800 

metre llstlk şerit nçık eksiltme ile satın alınacakhr. 

ZA\'İ - İstanbul mınta.k.o. llma
mndnn aldııtım 942(704 No. lı tayfa 
cilzdn.nımı zayi ettım. Yentslnl ala
cağımdan kaybolanın hükmQ yoktur. 

Galata Rıhtım boyu No. 41 

All Yumuşak 

araba ba4lıg-ı 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Müesseselerin tutaeaklan bütün dt-fter nümunelerl temJz n ftinalı 

şeklide birinci hamur k~ğ'ıda b:ıaılmıt hazırdır. Defterlerlmlzl blt kerre 
görmeden kn.rar vermemenizi tavsiye ederiz. 

t•mumi sa.tıs merke%1: tNKn..tp KİTAPEVİ İstanbul Ankara Cad. 

... ~~·11<. en ehemmiyetli vak'alarını, ıun~ en lüı.umJ'l 
'iiliselerini, ·bir ' aileyi' mesut edecek en kıymetli vecizeleri, 

:rokılip · tarlhimmo' biitün safhalarını; her gün hava değişme~ 
: lerinl~ ·fırtınalıln, · beş vakit . saatleri, . bayram ve kandilleri, 
"~vlme dair~ her türlü bllıile_ı:i doeru olarak bildiren, her yap
:..ı:·-· oda 'ıüzel maniler, tath litife ve hikayeleri. ile o'ı.u)ucıı-
r!~~ı~ı faydalandıran ve etleıidlren : - . 

~~; ..... :.:_}SAATLİ MAARİF 
~~-:~1Ji;·Çj(fy~r tak~fmrerrçıktı : > • 

.;'; ~·if .~ ~-4., ... • ' . .: .... ·~· ' . • 
~Bu -eşsiz ve ·erusalsiz takvimlerın taklitleri vardır. Aldan-_ 
.. ma~kli'Çin git~~7kartonun üzerinde ve gerek bloklarının Ü9-

-tili;cle 'yui,~ .. bulu~an (l'laarif Takvimi) adına dikkat etme-
.\Jidir .. .. · ' : thr'kezl: İstanbul Maarif Kitaphanesidir: 

Nafia vekaletinden 
30/12/942 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Nafia VekAletl binuı 

içinde Malzeme müdürlüğü odasında. toplanan mo.lzeme eksiltme kom1syo
nundn. 19.000 lira muhammen bedell1 Erzurum makine deıpoau için yaptırı
lacak 8 ndet kapının kapalı zarf usulile ekslltmesi yapılacaktır:" 

Ekslltme şartnamesi ve teterrüatı bedelsiz olarak Malzeme müdürill• 
r,ündcn alınab!llr. Muvakkat teminat 1425 liradır. 

İsteklllerln teklif m~tuplarını muvakkat teminat ve p.rtnames1ndt 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar mezkQr komtqona mak-
buz mukablllnde vcrmele.rl ltızımdır. (2361) 

1 İstanbul Belediyesi i1anlari 1 
Çenselköy iskele meydanı rıhtımına ycntden yapılacak beton kayık iske

lesi ve Aai knldınm ln.şaatı o.çık e:kslıtmeye konulmuştur. Keşlf bedeli C1G06) 
ıtm (2l kuruş ve ilk temlnntı <112) llra (55) kuruştur. Keşif ve prtname zabıt 
ye muamelo.t müdfrrlfiğil kaleminde görüleblUr. 

ihale 25/12/942 cuma günü saat 14 de dalmt encümende yapılacaktır. 
Tal!plcrin ilk teminat mnk1'uz veya mektuplan, ihale tarihinden (8) gün 
evvel Belediye ten işleri mfrdürlüğiine müracaatla alacakları ltanwıl ehll
yet ve kanunen !bnı.zı lbımseıen diğer veslkalarlle ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (2191) 

* It!alye fımlr ve efradı için yaptırılacak 401 çift çizme ve 40 ç!lt iskarpin 
kap:ılı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Çizmelerin beher çl!tin muhammen bedeli 45 llm ve isk!ı.rplıılerin beher 
çittin muhammen bedell 23 llro. olup mccmuunun ilk teminatı 1422 Ura 38 
kuru~tu". Şartnnme zabıt ve muameltıt müdürlüğü kaleminde görOJebllir. 
İhale 4/l '943 pazart~sl günü snn.t 15 de Dalml Encümende ynpılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbvz veya mektupları ve kanunen ibrazı lll.zun 
gelen diğer vesiknlarlle 2490 No. lı kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıyaca.k
ları teklif mektuplarını lhalP. günü saat 14 e kadar Dalmt Encümene ver-
meleri lıizımdır. (2396) 

* Aks:ırayda Çak.ırağa mahallesinin Mıınastırb Rlfat sokağında '75 lncl ada.-
da 44,60 metre murabbaı sahalı arsa satılmak fizere açık arttırmaya ko
nulmuştur. Tahmin bedell (267) lira (60) kuruş ve ilk teminatı (20) Un. 
(07l kuruştur. 

Şartname zabıt ve munmeU'ıt müdürlfiğü kaleminde görnieblllr. İhalosl 
5 ı, 943 salı günü saat 14 de Daiml Encümende yapılacaktır. 

Tnl!pler!n ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrnzı ll\zım 
gelen diğer vesikalarlle ihale gilnü muayyen saatte Dalmt Encümende bu-
ltınm. lan. (2427) 

alova kaplıcaları işletme 
idaresi Müdürlüğünden 

iLAN 
Muhtacı tamir bir adet 938 model! ırord kamyon motörü ile bir adet de 

40 beygirlik Tip Elektrik D1escl motöril pazarlıkla satılacaktır. Görmek v-e 
a1n ak isteyenler her gün Yalova Kaplıca Ayniyat Muhasipl!ğine müracaatları. 

Gayip Pırlanta iğne 
Bayramın birinci cuma günü saat 12,35 - 13 vapurunda Köprü lle 

llaydnrpa~ arasında pırlo.ntalı blr altın iğne kaYbedllmlştır. Bu 1ğne 
bir aile hfttırıısı olduğu için bulan Taksim, Tnl!mhnne, 'l'nrlab:ı.şı cad
d 1 Ayb~ Apartımanı 8 NJ. ya getirdiği takdirde kendisine 200 llra 

• -··-•• ___ ..._ ... .., •"""-A ...,. ••• • •••"" ----·• -·• _....~au At.t 

2000 adet 1 25 187 150 
(2230) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Mürliirliiilü tlanları 

21712/942 - 28/12/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarimiza kalkacak vapurların isimleri ve 

Kalkit gün ve saatleri ve kalkacaklari rıhtimlar 
Ka.radents hattı 

Bartın hatta 
Mudanya hattı 

Bandı.l'ma battı 

Karabtea. hattı 

- Salı 4.00 de ccumhur1yet) Cuma 4.00 de (Aksu) 
Galata nhtımından. 

NOT: Salı postası yapılmıyacaktır CAKSU) salı ve cuma 
postalannl tevb1den yapacaktır. 
- Cumartesı 18.00 de CKade~) Slrkecl rıhtımından. 
- Pazarteaı, çarşamba ve cuma 9.00 d Marakaz) 
Gala.ta rıhtımından. 
- Pazartesi, çarşamba ve cuma. B.15 de (Sus) Ga.. 
la.ta rıhtımından aynca çarşamba ve cumartesı 
20.00 de (Çanakkale) Tophane nhtunından. 
- Salı ve cmna 19.00 da. (Bartın) Tophane rıhtı
mından. 
- Pazar 9.00 da. (Antalya.) Tophane rıhtun.ından. 
- Çarpmba 12.00 de <Bursa) cumnrtest 18.00 de 
<U'lııen> Blrkecl rıhtımından. (2«6> 

lıtanbul Liseler alım ıa tım komisyonundan: 
Kom.sfyonumur.a bağlı altı yatılı &enin 943/2 ncl kAnun ayından 943/ 

Mayıs sonuna kadar ihtıyaçlan olan 15200 kilo Da~lıı;, 21500 kilo Kara.ma.n, 
(5900 kilo Kuzu n 23500 kilo Bı#ır etıerı 121070 Ura tahmin bedelle eksilt
meye konmU$ur. Ekslltme 29/XlI/942 salı gttnü saat 13 de Beyoğlund.a 
Liseler Satın Alma Komisyonunca kapalı zart usullle yapılacaktır. Dk te
minatı 7303,G lira, oartna.me bedeli 80!5 kuruştur. İstekliler kanunl ve.suı.a
larUe birlikte tekllfler1n1 havi kapalı zarflarını yuka.nda sözft geçen eaa~ 
ten bir .saat evveline tadar makbuz muka.blllnde vermeleri. Postada. olacak 
gecikmeler kabul edllm~ Şartname Galatasaray Ltse&indedir. Cl9157) 

Buğday ve Mısır unu almacak 

~ - Muhammen bedel 650 lira., muvakkat teminat 48,75 liradır. 
3 - Ekslltme 25/12/942 gllnil saat 11,20 de Kabataşta. Levazım mndlrl

yeU bina.ruıda nıllteşekk11 Merkez Alını komisyonunda yap:lacaktır. 
i - Şartname ve nümune: Adı geçen şubede görüleblllr. 
a - İsteklllerln güvenme paralan ııe adı geçen komisyona mümcnnt-

la.n (2165) 
• • 
l - Şartname ve eıb'at listeleri mucibince 2000 m3 çırasız çıı.m ve 2000 

nıS köknar !kereste pazarlıkla. satın alınacaktır. (Çırasız çam bulunmadıll 
t9kdird1t tamamı köknar olab111r. 100 m3 llk ı;xırtııer 1r:inde tekllf alınır. 

2 - Pazarlık 5/1/943 terthine rastıayo.n salı günü s:ı.nt 10.SO da Kaba
ta§ta levazım şubes4.ndeld alım komisyonunda yapılacaktır. 

s - Şartname ve llmler her gün SÖ'lü geçen şubede ve Ankara, İzm.fr, 
Arı,talya, Ada.na ba§ mildllrlilklerlnM Bolu müdürlüğünde görülebllir. 

• - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 güvenme 
paralarlle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 11~n olunur. (2387) 

Bir Eczacı aranıyor. 
Devlet Umanlan işletme umum müdürlül'ündcn ı 
Devlet 11manlnn hasta.lınne-sı teşkilfı.tında 140-ytiz kırlt Ura 11crcL11 ba

rem dahili bir eczacılık açılacaktır. C % zammı ayrıca) 
Aşag-ıd.akt şartlan haiz olan tsteklllertn en geç 22/12/942 nkşamma ka

dar bir dilekçe, vesaJk ve iYJ fotoğrafla blrllkte işletmemiz ~c.t işleri mU.. 
dürlüıtüne müracaatlarL 

1 - Barem derecesi \1YGUil ve askerlikle lli§i~1 olmamak. 
2 - Ya..şı 415 den yuka.rı ve istihdama. mt'ml blr hııll bulunmamak. 
S - Sıhhatl tam olmak. 
4 - Meslek! ehllyetl hakkında 2 klş1y1 referans olı:ı.rnk göstermek. c2313a 

Devlet Demiryollari ve Limanları !§letme ı 
Umum idaresi ilanları 

Devlet Deınlryollan tenzllll ~a tarife ücretleri 20 İkinclUnundan mu. 
tebeıı olmak üzere arttırlnuştır. Fazla ma:ümat içln istasyonlara veya mer-
k&.!Jde Ticaret Berv1alnıe müracaat edllmelldtr. (2451) 

Kütahya v·ıayetinden: 
ı - Uşak memleket hastahanesine Uveten yaptırıla.n pavyonun 1Jt .. 

Kocaeli • Arltlye Köy Enstifisil ve Etltmen Kunu Satmalma KomJs7o· maU !nfaatı kapalı zarf usulü ile ekslltmeye konulmuştur. 
nundan t ı 9 - Keşif bedeli 29744,19 Ura ve muvakkat teminatı 2231 liradır. 

natı Tut.arı İlk teminat ı - Eksiltme 5/1/943 tarihine mll.sadlf salı günü saat 18 da topla.nan 
Cinst Mlkdan kuruş Ura K. Ura Ku. Da.1ml Encümen huzurlle yapılacaktır. 

Buğday unu (% 95 randma.nlı tek t1P) 40000 98 39200- 2940.- ~ - İsteklllerln tekllf mektuplarını ihale san.tinden bir saat evvel ynnt 
Mısır unu 20000 53 10600.- 795.- tam saa.t 15 de Da.lm! Encümen Riyasetine verm111 bulunmalan şarttır. Bu 

1 _ Yukarda c!na ve mlJcdarlan yazılı 1k1 kalem un kapalı nrf ~yle saatten sonra. teklif mektubu kabul olunmayacağı gibi postada. vaki olacak 
gecikmeler de na.zan itibara alınmaz. 

ekslltmeye konmuotur. & _ Ekslltmeye girmek için ihale tarihinden en az 3 gün evvel Nafia 
2 - İhale Adapazarı Belediye blnasında toplanacak olan kom1.syon tara. Müdt1rHlJfuıe müracaatla alacaklan ehll}et vesikasını 'l'lcıı.ret Odasına 

fınd.o.n H/12/942 pe~be günü saat Cl5) d• yapılacaktır. kayıtlı bulunduklarına. dair vesikayı muvıı.kkat teminat makbuzunu tek.lif 
3 - Her lld un partlsJ. ayn nyn lhalt edllecettıt. mektuplarına koyma.lan mecburidir. Bu vesaiki vcrmcyenler ekslltmey~ 
4 - İsteklller1n IJtlrA.ıı: ed~eklert her partiye ait lllt teminatları lbale i§tlrt1c edemeı.ıer. 

saatinden evvel Ada.pazan Mal Müdürlüğüne yatınnaıan Ye yahut banka 6 - Ameliyat için fazla maınmnt almnk ve keşif dosyasını sörmek lste-
teminat mektuplannı koın.1ayon ba§kanlığına ibraz etmeleri llzımdır. yenler her gün Dalnıl Encümen kalemine müracaat edeblllrler. (2411) 

5 - Tallplerln eltslltmeye i4t1rlk edeb!lmelert için 2490 No. lu kanunun 
icabettırdlği vesikaları haiz bulun.malan §arttır. 

6 - Tekllf zıırflannın bir saat önce kom.l.syona verilmesi veya bunu te
min edecek şekilde gönderilmesi. 

Yukanda. ya.zıh ik1 kalem una alt ea.rtnamelert görmek için her gün 
Ariflyede Köy Enstıtnstı Müdürlüğün• ba.şvunnası. .. 220'b 

iktisat Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültem.izde 20 lira asil maaşlı bir kAtlpUk açıktır. Memurin kanunu

nun dördüncü maddesinde g&terllen şartlan haiz istekliler arasındıı. 24/ 
12/942 po~mbe günü saat 9 da mUsabakA lıntlhaıu yapılacaktır. İatek· 
Wer1n 23/12/942 çarşamba. akşamına kadar veslkalatlle Faldllte Deknnlı~-
na müracaatJan. (2206) 

Devlet Orman I ~!etmen Belgrat 
Revir Amirliğinden: 

ı - İşletmemiz1n Kurtkeını.er1 ve Bahçeköy bôlgelertnde kesllecet (835) 
M3. m~e. kayın ve kestane tomruğu ile Kurtkemert bölges:bıde 1stlhsal edi
lecek Cll,500) kental meşe odunu, Kurtkemeri bölgesinde isUbaal edilecek 
(850) M3. meşe tomruğunun dört köşe ha.le getlrllmesl açık ekıs1ltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keslmi yapılacak t835) M3. tomruk için beher metre mlktı.bına. (75) 
kuru.o. odunun beher keııtaline (16) kul"\lf, dön k~e ba1e getirllecek C66Ô) 
M3. tomruAun dört köşe hale getirilmesi için (4) Ura fiyat tahmin edllmlftil'A 

3 - Muvakkat teminat (572) liradır. 

4 - Eksiltme 6/1/943 çarşamba günQ saat 10 de Büyfilı:dered• Devlet Or
man i§letmesl Belgrnt revir Amırllğindt yapılacaktır. 

5 - Bu işe da1r şartname İstanbul Orman çevlrge müdtlrlüğilnde ve ı,. 
letme merkezinde görfileblllr. (2449) 

Maliye vekaletinden: 
Dekıstrln imalinde kullanılmak tıure lüzumu olan 9500 kilo mısır da

neslnl vermeğe talip olanlo.rın 850 lira tcmınu paraslyle b1rllkte ekslltme 
gfinll olan 30/12/942 çarvamba gUntl saat 14 de Bef!k;taf'da Hayrettin ı.. 
,•u-.hıt u'r.1fi21'1'1'4'" "I ~'it .1.. ·~'h 1ru•t"t;Wı\ . 

40 Vatlık 
OSRAM • D - Ampulündakl 
.Çift dönemeçli ışık telinin ımalln•' 
de e 1 de e d il en lı assa s 1 yet 
•e110.öoo mlllmetredlr. Söyle cüz•i 
" ~oıeranstarla ancak Optik Sana• 
)ilinde. mesela çok hassas ade• 

selerafmallnde • çalışılır. 

O S R A M.i bu gibi hassas örçU· 
tere riayet etmtlkle bu arr pullerl• 
'tıfn ·tam manasııe idareli olma• 

eını_temln eder. Sunun için ı 

OSRAM-{Q]- AMPÜLLERI 
" - ~- mı ln:ıhil nl 1 


