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tatbikinde • • • 
vergısının Varlık Milli Şef 

• BU S.4.BABKI TELGRAFLAR 

J 

göz önünde tutulacak noktalar ... 
Ankara, 25, Birinciklnun ve ufak tef ek iş güç sahibi va.. 

tand~Ianmızın hiç bir teıa.ş ve 
Zelzele f elft.ketine uğnyan yer- endişeye kapılmadan hükumetin 

• 
Amiral Darlan komiserlik Ankarada merasimle 

istikbal edildi , 

dairesinde öldürüldü 
lere koşup yaslı vatandaşı avun- bu işte tuttuği.ı adalet ölçüsüne • 
duran, İstanbula giderek yoksu- inanarak ve mtlll koruma duygu- Ankara 24 (A.A.) - Reiai-
lun 8.f kazanından yemek yiyen suna güvenerek işleri ve güçleri· cumhur lımet lnönU buaün saat 
Mllll Şef, Halit Partlslnln vllA.yet le meşgul olmalannı ta'\"slye 8 de oehrimize dönmtijlerdir. 
kongreSinde açık, sade, güzel blr ederiz Millt Şef garda BüyUk Millet 
nutuk sCSyledt, Partililere vazife • bd 1" -UL R _ı -
ve mesullyetlerlni öğretti, şehir- Bugüne kadar cephelerde ca- Meclial Reiıi A ü ™' · ~ en~ 
llye de vatana ta..ıF- fedakArlık nun vererek, yann da 1cabuıda ile . Baıvekil Şük.rli Saracoğlu, 
aırasııu hatırlattı. ytne canını vermeğe hazır olarak Genel Kurmay Bqkanı marep.I 

Mtııt mücadelede cephede baba dişinden, tırnağından arttıtabil- Fevzi Çakmak, Vekiller, Cum-
ile oğulun ya:nyana 'düşmanla dtği ve hatt! ba.zan arttıramadı- huriyet Halk Partiıi umumt ida~ 

Genç bir Fransız olan katil yakalandı, 
Darlan'ın yaveri de yaralandı 

çarpışırken fakir evindeki van- ~ mahsulünü hüktlmete vererek re heyet! azalan, Parti grup reiı 
run yüzde kırkım Devlete her zaman Vatan borcunu ödeyen veküleri, mÜıtak.i} ırup relı 'VC• l..oııdra 2J (A,A,) - Şbnali kaldınldıktan bir kaç aut ıonra lan'm yaveri bac&ğİn'dan yaralan• 
verdiğini, bugün de köylünün 15 milyon Türk çlfç1nln sürekli fe- kili, ge11el kurmay, Millt Müdıı- Afrika Franeiz yük.ek koınlıeri ölmiittür. mııtır. Darlan ha.taneye naklediliı-
mabsulünden yüzde y1rmJ beşini dak!rlığrna karşılık, bugün de Ş2- faa VeUletf erkanı, Anlcara amiral Darlan dün öldürülntilftür. Bu sabah ~zayirdeki .Amerikan ken ölmütttl.r, Darlan 61 yapnda 
hükitmete verdiğini ömek gös.. hirllye ve şehtrllnin de yalnız çok Vali ve Belediye reisi, Veklle.\- Cezayir radyosunun, bu aabab Fran- radyoıu muhabiri, bu katil h&.diaeal- bulunuyOTdu. 
teren Cumhurrelsi demiştir ki: sayıh varlıklı zümresine vatan ve ler müsteşarları ve umum mü- ıız umumt lcarargilıından bu cinayet nin dramatik bir tuvfrini yapmııtır. 
cDevletin selameti icabettirdiği millet 1çln bir defalık fedakA.rlık dilrlerl, Ankara Mevki ve Mer- hldiseai hakkında alıp neıretti~ teb- Amerikan muhabirine göre katil, Caa,)'İr 2S (A.A.) - Katil 
vakit büyük fedakft.rbklar zanı- vazifesi d{\şüyor. Bu vazife yapıl- ~z :~milandanflar:ı ile f mn{yet liğe g8re katil h&.diaesi, diln l>ğleden Darlan'ın çalıoma odasının kalJlaın· vaka mahallinde tntdf edilmİftİr. 
rldir. Bu vazifeler sırasına göre malıdır. Ankaranın kanaati ve ıre t r tara ın an ar§ı an- sonra ika edilmi,tir. Amiral Darlan dalci bekleme odasında bekliyordu. 20 yapnda. bir Fransızdır. Fakat 
§U veya bu bölgeye, şu veya bu karan budur. l mıılardır. J yüksek komiserlik binasına girdiği Katil Darlan'ı görünce iki defa ateş henlb ismi malum deiildir. Darlan 
meslek veya sanat sahibine te- Necmeddin Sadak - ~ sırada Fransız oldu~u zumedilen etmlıtir. ikinci atıı Darlan'1n ölümU- biri ağzından, ild.i ciierinden ol· 
veccüh edecektir. Bugün çitçiye, __ ,;.,_ _____ _._______________ bir genç, tabancaıını çekerek bir nü intaç etmi~tir. mak U:ıere 3 yara almış ve bunlar 

yarın tüccara veya esnafa :fazla v 1 k •• k 1 kaç el kuroun Blkmıı ve kUJ"funlar- Darlan yere ')'Uvarlanınca, katil ölümünU intaç etmlttir. Cezayirde 
külfet yükleneblllr. Vatandaş ar 1 ver~aı· sı· mu e dan ikisi amiral Darlan'• isabet et- Üzerine ahlmıı ve ateoe davam ·~ tam bir slikUn ve nizam hüküm aür-
Devletin taleplerini iyi yürekle • miştir. Amiral Darlan hastaneye migtir. Katilin üzerine çullanan Dar· mektedir. 
ve iv:l •niyetle karşılamalıdır.1> 

~~~~;,:i~ar-~~ leflerine gösterilecek Ruslar, Kafkas cephesinde 
;!::::::.~:: :::: kol~ylıklar de taarruza aeçtiler 
neden lüzum gördüğü çok anla.. 5 
tılınış ve bunu bilmeyen kalma- B k I J • • il d 20 . . 
rnış olduğu için bu bahsi tazele- an a ar, vergi erının y z e sını 
mek istemiyoruz. Varlık verglsl 
kanununun, başka vergilerden ödeyen mükelleflere rehin 
büsbütün ayn bir tedbir olduğu-

Sovyet kuvvetleri 18-20 Km. ilerliyerek birçok yerleri geri 
aldılar, Orta Don' da ve Merkezde de taarruz devam ediyor 

nu düşünenler bu kanunun SÜ- mukabilinde ikrazatta bulunacak 
reğl, kesimi, alımı ve cezası ba- l\loııkova 25 (RadyO) - Sovyet 1s- fnk1§Af etttğlnt, blrçok meskftn yer- ruzlanna devnm ederek gert çekllmek-
Jomından koyduğu ve bazıların- tıhbarat bflrosundan: Son dakika: ıertn gert alındığını ve Nalçığın ce- te olan düşmanı tal.-tbettiler V& ağıt 
ca hem adalete, hem de insan- Her tarafta vergi tedlyatl hararetle 1 - Orta Don'da ruıkert kuvvetleri- nu doRusundll blrlaıç gün evvel Rws kayıplara. uğmttııar. Almanların, ne-
ıara avkırı sayılan hükümlere mlz, taarruzlarına devam ettiler. 24 kuvvetlerinin yaptıkla.n taarruzda r1 hc.teket1mlz1 durdumınk için ynp. 
hiç şaşmamalıdırlar. Bu kanu- devam ediyor. Ankara'da dUn blrlnciltAnunds. ıruvvetlerlmlz, taar- Alman"muka.vemet1n1 kırarak, busu.St tıklan bUtün knrşı blicumlan püs-
mtn gözetti~i adalet, lı!ç şüphe ruilnnnı muvaffakıyetle 1nk1şaf et. tebllMe ııayılan yerleri geri rudıkla- Jdlrt\ilk. İki düşman lllnyını hezimete 
yok ki değişmez bir ölçüye göre akşam 3, 9 o O, o o o 1 f ra öden a 1 tırerek 20 - 2S kllo:netre llerlledller. nnı bildirdikten sonra. cllYor: kl: uğrattık, binden fazla e.slr aldık. Bir 
herkese bir tatbik edilmektedir, ıtuvveterımız, 8 giln<'le ıs~ - 190 ki- Stalingmd'da glddetu b1r Ç<ıJ:l>IŞ- düşman ta.buru, kuşatılarak kumnn· 

b akt ~ Iometrellk bir mesafe katettiler. Kuv- madan sonra bir merkezl zo.ptettlk. d::ı.nlle bereJber esir edilrtı. Vol"O§llof 
kanunun vatandaşa ır dgı İsta.nbulds. varlık vergl.sl mükell&f- tertlmes1nl premsip ltl!>arlle !:arar al- vetıerlmlz, onlarca mcslttln noktayı Şehrin §imal batısında hatıanmw adlı mevk1ln zaptı esruı.smda dtlşm:ı.n 
ödPme imkAnlannın sıla ve ar lert, vergi borçlarını tediyeye devam tına. alm.ı~lardır. ve bu meyanda Milınllof, Aleks:uı- tahkim ettik ve keşif luı.reke~rlnde (UOO> e ynkın zayiat verdl. 
olduğu da muhakkaktır. Fakat etmlşlerdlr. Kendilerine yük.sek m.ik- Ankara 24 (A.A.> - Maliye VekA- drofsld, Mankovo ve selmanovo glb1 bulunduk. HUcuma hazırlnnan btr Meı'ltez cephe.shıde çevrtlmlş ola.ıı 
bunlar, dilşünülerek, bilerek, is- tarda vergi tarhedllın)f olan birçok letinden ~renlld.tğine göre, varlık ver- büyük me.skı"tn yerleri ve serkon.s- Alman piyade taburunu atper havan.. d~ gamlzonlannı 1.mha muhnre-
tenerek yapılmıştır. Bunun için~ mükellefler dlln borçlarını Meml.ş- gls1. mükelle!lertnln borçlannı ödeye- kavn ne dl...,,r blr re-•---1u ist"""'O- lan ate§lle daır..ttık. belertne devam ettllt. 
dlr ki bo··vıe bu"yük' bir tedbirde lerdir. bllmel ...... 1"'" .___ ...... ,a_.A_ ko'ftylık ,,_ 6~ '""'JV ~,, 1:1• ••u Y'A4 ,,_uıuu ,.....,.,. ~ nunu zaptettUer. Stallngro.dın cenup ~qındn kuv- Vellkl Ltlkl mınta.knsında Alınan-
filfuıla falanı mukayese etmek, Her günkü tahsllAt m.lkta.rı, yann- gönnelert temin edllm~tir. Bu kolay. 24 bir1ncikAnunda altşama kadar vetlerlm1z, mevrllertni 1yUeft,1nne-Jt 1çln lar ya.ptıkl&rı mütenddlt hücumlarda 
beş aşağı on yukarı hesaplarına dan itlbareın gazeteler vasıtasıle mun.. lıklar 1U11lardır: esir adedi MOO k.tşi dahn arttı. lB-24 muharebeler yaptılar. İk1 düşman muvaffakıyet elde edemediler. B1z 
girişmek beyhude olduğu kadar, tazaman neşrolunncaktır. 1 - Bankalar, va.ılık vergisi mil- birtncikAnunn kadar aldı~ esır taburunu tarumar ettllt. Blr demlt- kesimde düşman 150 tankın yardıml
hükümetin her hangi bir gerl Vali B. Lıltfl Kırdar, dün defter- kelletıerlne tahdit olunan tlcarl kre- adedi (42,200) e vadı. 23 b1rlncikA- yolu 1stnsyonunu ele geçirdik, bir dil.ş.. le hücuma geçti, ön er~erl.rnlz dÜ§• 
dönme. kanunu değ1ştlnne, müd- dan ziyaret ederek varlık vergLstnln dllert fevkinde ve her türlü kredi nunda d~, muhnrebe meydanın- man taburunun 26 ta;ıkla yaptığı manı püskürttüler. 900 dll§nıan su· 
deti uzat:ma. vergiyi hafifletme tahakkukunda. yüksek hlzmetıert gö- açmak hu.surunda serbelS bırakılmış- da 6,000 den fa21a ceaet bll'aktı, müteaddit hücumlan püskürttük. bay ve ertnı yoketUk, 11 tankı da 
düsüncesi olduğunu veya olaca- rülen defterdara ve defterdarlık me- tardır. 2 _ şımaıı Kafka.syada a.sk.erl kuv- Orda Don'da. kuvvetıertmız, tnar- yaktık. 
ğını sanmak da çok yanlıştır. murlanna. teşekkürlerini blldlrmlşUr, 2 - Tllı1tlye Cumhuriyeti zırnat vetıertm.Iz, Nalçı!Pn cenup doıtusun
Hüklımetin değişmez karan odur Bankaların mükelleflere bankası, Türkiye ~ ba.nka& ve os- da tllarruzo geçerek ıe - 20 k1.loınet
kl l u i manh bankası şubeleri varlık vergi- re llertledller ve Zobkof, Tankaran, ~e var ık vergisi ~illet Mec s n- göstereceği kolaylıklar ıerının yüzde 20 slnt öde:mlf olan mü- Aldon, Alagl.i', Nokkno, Norman adlı 
kil~ çıktıl!ı ve .11An edildiği şe- Ankara 24 (A.A.) - Maliye vekllt- kelleflere menkul mal rehnt muka.- büyük meskftn yerleri ~gal ettiler. 

e ınutlalca ödenecektir. nln riyaseti ·e.ıtında. Merkez, Ziraat, blllnd• 1krazda. bulunmt!.k üzere ter- l\loskova 25 CRad:vo> - Dlln gece 
Ancak başlıca iki noktayı be- ı:,, EmlAk ve Osmanlı bankası mü- tlbnt alnuflardır. Bu bankalar yapn- yansı neşredilen mutat resml Rus 

llrtmek isteriz: dllrlerl toplanarak varlık verglslnin caklan ikrazlar mukablUJım ayda tebliği doğudaki Rus taarruzu hnlt-
Kanunu olduğu gibi tatbik et- tahsil safhasında bu vergi- yüzde yarım faiz alacaklardır. kında tafşllflt verllerek orta Don'-

mekle mükellef olan hükO.met, nin mükelleflerine kolaylıklar gös- (Devanu sahile 2, sütun 5 te) de. Ru.s taarruzunun muvaffakıyetle 
bttnun elden geldiği kadar ltolay- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. , ... ,,,,,,,,,,,iııı• 
lı~la tatbiki lnlkft.nlanm da dü-
§unmüş ve önceden hazırlamış
tı..r. Borcunu ödeyebilmek için 
malını veya mülkünü bugünkü 
elverişsiz piyasa şartlan içinde 
paraya değiştirmek zorunda ka
lan Ytikümlülert zarardan koru
ı~.~ isteyen Başvekil Saracoğlu 
butun bankalara geniş kredi im
k!nlan hazırlatarak her türlü 
menkul 'Ve gayri menkul malla
ra karşı avans verilmesini karar 
altına. almıştır. Vergisinin yüzde 
ylrmisinJ Peşltryatii"m mükellef
lere bankalar, kendi usuller! ve 
prensipleri dabfllnde istediklerl 
k~dar kredi açarak kolaylık 
gostereceklerdlr. 

!,Iaber vere~.inı ki hükllmetin 
mukelleflere gostcrdlğt ve göste
receği kolaylık bundan ibaret
tir. Başka dedikodulara inanmak 
ve beklemek boşunadır ve ancak 
~rarlı olur. 

Bir de şu noktayı aydınlatmak 
isteriz: varlık verglsinın hedefi 
bellidir. Hükümettn gayesı, kü
çük iş güç sahibi vatandaşlan 
Yilklenemiyecekleri ağırlıklar al~ 
tında ezmek değildir. Varlık 
vergısı, her şeyden önce türlü 
~atan borçlannın, şimdiye kadar 
tuunlarctan kaçmış veyahut kur
la lrn~ olanlar arasında da pay
~lrnasıdır Varlık vergisi, bir 
ga gtnllk v~rgisidir. Bu verginin 
88. Yesını, Başvekil Saracoğlu, Ta
ıır:ur hartası nutkunda iki ke
kün ttıe anlattı: cOayemiz, Tür-

:S efllhıdırı• dedi. 
unllrı içindir ki küçük esnaf 

o 

(Maı:ıta.rıı Jskarpln yapılınıye.cakl - Onzeteıet - ' 
İğreti ata binen. .. ••• Icz inerl,a ı 

T unus'ta lngilizler ha
kim bir tepeyi aldılar 

Trablusgarp istikametinde Rommel 
ordusunun takibi devam ediyor 

Londra 25 CA.A.> - Trablusgarp ıs.. vıı.z.lyete geçmlş~erdlr. Maltaya g5n• 
tıkametınde ve sırte'nln batısında derilen müttefik levazım kaflleleri sa
Rom.mel kuvvetlerinin, &eklzlncl İn- limen varmışlar, Mnltada nylarca 
gll13 ordusu tarafından ta.k1b1 devam dayanmağa yetecek levazım ve saire 
ediyor. götOmıil.şlerdlr. Son knfllelerlmlzden 

İnglllz ordw.u. dil.şmana 'İklncl bir b1rçoklan Mnıtnya zayiatsız vnntll§
saldırı.ş yapmak için lüzumlu olan le- !ardır. Şimdi do büyük blr vnpur ka· 
vazımı getirtmektedir. • flleml.71n selO.metle vardığından emin 

İngiliz kuvvetleri, ıssız blr sahada bulunuyorum. 
llerilemektedlr. Müte:ı.klben amiral Harwood, İngl-
TÜnusta, birinci ingUlz ordusu Mece- llzlcrtn "harap bir halde eııertne geç.. 

zelba.ba h1\k1m b1r tepeden nılhver mlş olan Tôbruk ve Blngazi llmanln.· 
kuvvetlerini atmış ve mllıvercllerln nnı nasıl büyük bir gayretle Lşc ya
yaptıklan muk.nbll tnarruzlnrı mu- ": bir h ale geUrdiklerlnl anlatmış. 
va!takıyetle püskürtmüştür. muLte!lklerln karadan. de:ılzden v• 

havadan hedeflerine. yanı Şlmall Af· 
Cenubi Tunu.sta Fnuısızlar, Ke.. rlkayı tenılzlemek hedefine vnmınk• 

I
' ruan şchrinl muvaffakıyetle müdafaa ta bulunduklarını Ube etmlşUr 
etmişler ve bu şehri alııuı.k için ta- · 
arnıza geçen mlhvet kuvvetlerini ge-
ri çeldlmeğe mecbur b~ardır. Papa'nın sulh 

Müttefik hava Jmvvetıerl, mihver 
lcvnzım yollarına, gcınllerine devamlı • 
saldı~lnr yopmaktndır. Tunus çev- mesaıı 
resinde levazım taşıyan bir mihver 
gem.ls1 ateşe verilmiş ve gemide ın- Londra 25 (A.A.) Papa, 
flllı.klnr olmuştur. Bu bir hnfta için- Noel münasebetile ~~rettiği mesaj• 
de tahrlbedllen on üçüncü mihver da ezcümle diyor ki: 
levazım gemisidir. Müttefik tayyare- l . . . 
lcr znylntsız üslerine dönmüşlerdir c talyan mılletıne karıı beslcdi-

İ.ondra. 25 (A.A.) _ Akdeniz İngl- ğim bitaraf ve derin muhabbetimi 
llz filosu başkumandanı nmlml aaklıyamnın. Bütün dünya sulh isti· 
Harwood, Akdcnlzde mihvere karşı yor, bu Bulh zahiri değil, hakiki ol
açılnn levazım muharebesi hakkındiı. malıdır. yeni bir alem kurmak iste
beyanattrı. bulunnrak denı4'tlr k: yenler, rejim ve din Berbestiaini te-

- Mihver kuvvetleri, Mısırdan ve mine uğraşmalı ve milletlerin sürü 
Libyadan çcklldlklert gündenber1 ha- halinde istismar edilmelerine rnü
va kuvvetlerimiz, İtalyadan Afrikaya aaade etmiyecclt bir sulh temin cdü
&iden deniz yolwıu tehd.U eder bir melidir. 



Dolayısile 

H abcr verildiğine göre, birçok sıkmWardan başka yiyecek 
sıkıntısı içinde bulunan Avrupayı §imdi yeni bir mesele 

ciddi surette meşgul etmektedir. Bu mesel farelerin yaptığı tah. 
ribatı önlemek meselesidir. Mütehnssıslnnn BÖyledikJcrfne bakılır· 
sa O lo şehrinde fareler bir milyondnn, Parlste on ntllyondan ziya
dedir. Oslo'da farelerin 1936 yılında yaptığı tahribat sektz milyon 
kronu bulmuştur. Onun için orada farelerle mücadele için bir 
teskilut lnırulacnk ,.e büyült bir ihtlınnlle zchlrll gnz kullanıla
cnkmış. Pnriste de farelerin doııdurulnıası dUşilniilliyormuş. 

HaY'nnlar üzerino yazılmış her clödt kitap, eğer fare bahsine 
de dokunursa o sevimsiz hayvanlan mutlakn dünyanın en istilacı 
mahlUklnn olarak taköim eder. Zaten AvrupnJa gemilerle gelerek 
karaya nyak baştıktan sonra hemen ço~lıp silriiler halln~e şe~
Icre doğnı yürüdiıklcrl. hısanlann kedJierle i ifak Etmeleruıe ~a~
nıcn farelerin evlere kadar girip bir dalın çıkanlım.ı.... 'klnn tarihin 
teessürle l·nydettibri vnknlnrdandır. 

f nsnnclan elli altmıs defn. hattft yüz defa kü~ilk olduğu, birkaç 
kemirici distcn. ıse\';mstz bir surat ve iğrenç bir Imyruktan bn,,'lkn 
fnsam ürkiitecek her nevi siU\htan mahnım bulwıdu hnlde fare, 
diinyanın en mütbis, en silAhlı mahlGku lnsn.nı dalmn tetikte dur· 
ma) a mecbur eden bir hfivfyete ınnllktir. Yiyeceğine el uzntnn her 
dilsmanı bir darbede mahveden insan ked.IlerJnc, kapanlannn ve 
tiirlü zehirlerine rağmen fareyi kllerln1n etrnfından uzaklnştırnuı. 
ya muvnffak olamamıştır. O, kedinin uyuklndıl:ı, lınpruun kunıl
ma•:ı unutulduğu, ız:ehirll ekmek tedarikinden tlfenlldiğl anı maha· 
retle kolhynrnk mutfaklnrdn, tavan aralarında tuttuğu delik 
b lnnndan harekete geçip ortada bırnkılmır sabunu, unutulmuş 
pevniri, saklanmnmıs elrmeği kapıp götünnekto asla tereddüt 
etmez. 

Bunu l beraber gafleti hiç bir zammı affetmeyea. fare evi~ 
rimizdeki evim z ve ziynnrı mevcudlye ı her türlü düpnan.a 
k N dain n tetiktı- bulunmamızı ihtar r tarnfından alııııiro 
Ji"zuınlu 1 ir mnhlftktur. O lstiH\ hevesind n h!ç bir znman vnzgeç
n1 H'n dlismnn n evimize kadar sokularak orndn tutunmuş bir ön
<' ·._unclen ba ka bir ~ v dej;rildlr ve ynptıjµ hu rlynn. g&zü ma
lımızın fü:crinde olan dfic;mana karşı gafil dnvmnnırunızın bir ce-
~. ı sayılmak lc:ıbeder. Şevket Rado 

Kömürden 
zehirlenmişler 
devrilen mangaldan 

yangın da çıktı 

IBurgaz adasına 
elektrik 

Tesisat, iki aya kadar 

bitirilecek 

.\ ~ Ş A M 

Parti kongresi dün 
so toplantısını yaptı 
Söz alan hatipler 
me zu ra temas 

ühim 
ti er 

Parti viltlyet koagreal diln •on Rcls, Erbaa ve diğer zelzele felA-
toplantısını yaparak da§ılmı"tır. ketzedelorino yardım için bir komito 
Dünkü toplan.hda ilk ı8zU B. Atıf teııkilinl teklif etmlo vo kabul edil· 
Ödill almt§, letanbulda oanaf l§leri ml§ıtir. 
hakkında esaslı malOmtıt verdikten Refik Ahmet Seven~l, güzel aa• 
ıonra ~sruıfın behemehal cemiyetle- nutlar mevzuuna temruı ederek ınllh 
rine kayıtlarının kanunt mecburiyet sanatın eedlerlmizln harlkaaıru e8a
alnna alınmnııwıı latemJ•, bundan terecek oeklldo canlandmlmuı IU
ıtonra kongJ"f'do karnr eltma alınan zumu et:mfında güzel bl.r hitabede 
dileklerden hanaflerlnln tıı.tbik edil- bulunmu§tur. 
diğinin, hl'ngilcrinln niçin tat'bik edil· Bundan ıonra Vil!yct ldue ho
mediğinln Partilflere bildirilmesi Hl- yeti seçimi yapılm.ı~. 8. F.aruk De
zumundan bahsctmJ§tir. reli, Mithat Nemi~ baya.n Haaane 

Bundan ıonra B. Bedri Nedim İl.gaz, Nureddin AU Berkol HAınit 
CBknil Ikti!adt anva§ın ehemmiy~ Ongunsu, Sadi İrmak, CcltU Dikmen, 
tinden bahsetmiş. bu lllhadakl men· Yusuf Ziya Erdem ult azalıklaraı 
ft propagandaların mahiyetini ince- B. Mckki Hikmet Gelenneg, f'ahred 
lemi~. varlık vergisi kanunundan din Kerim C~kay, Reİ\k Ahmet &· 
bahisle yarvı devletin milletten da- ve111;il, Atıl ÖclUl, Halit Yaproilu 
ha bUyUk mal v can fcdak!rhkla- a.slt; Yavuz Abadan, Hikmet Bal· 
n lstlyeceğini ıöylemlıtir. kan, ZühtU Çuhu1'çuoğlu, Scmlra• 

Bayan Mellha Avni !Szcn tek mis, Nad Ali Moralı da yedek ola· 
Partinln f&ydalanndan, 1>r9p11.gan· tak büyük kurultaya delege ae~l .. 
danın ehemmiy tinden hMse-tml~. ml~lerdlr. 
bu huıuıtaki teıkılihn genlıletilme- Bundan aonnı Vail ve Belediye 
ıl için kurultaya tek.lift bulunul· reld doktor Lötfi Kırdar a8ı: alarakı 
masını iatemİDtlr. Bu tekltf kabul - Arhdaıılar haı:ırlaıunadım, 
edilmJ~ir. onun fçfn uzun blr~y ı!SyHycmlyc-

B. Ali Sami Yen çocuk aiynaetin- ce~im. Ben eski bir Partiliyim. Pc.Y.. 
den, prof eı8r YaTUZ Ali adan iıı tl hayatında yetiş dm. Emirlerinlı:I, 

-- -- -- - . - - -~ 

z.., Kanunuevvel 1942 

Rus taarruzu 
Moskova 
topraklarına 

Sovyet kıta1arının Ukrayna 
girdiklerinden bahsediyor 

Doiu cepheal ı 

&vyet tebllilerl RUI ordula• 
rmın ileri hareketine <levanı et
tl~nl ve ııbndi DoMÇ n~rlne 
,.O kilometre mcaafed bulun
~uğunu bildlrm~ktedlr. Bu tcb
lfiferden anla~ıldıiına ~8rc Sov· 
ır~tlerin asıl hcddfi Rostof de
ğil, Ooneç n~ridir. Ruslar bu 
latika.metto Jlerleycrek Harkof • 
Voro§.ilovgrad oimeadifer hatt~t 
kesmek ve Ukrayna topraklan• 
na girmek fııtlyorlar, B&yle hfr 
teocbblisiln muvaffakıyetle neo
tleelmmeal askerlik c.lheUnden 
olduğu kadar manev! bakımdan 
da tesir yapacaktır. Bunun iç1n 
Ruılar bUytık bir sayret ıarfe
diyorlar. 

aldıkları, Alman kartı hUcµmln
nnın tardedildii't de blldirtlıyor. 

Berlln fae, liu haberlerin mU
ballsa}ı olduğunu iddia otmok· 
ta, Almanlann mevkllnln mU
kemmel olduğunu ha'bcr ıve~ 
mektedlr. 

Ka.fkaay:a'da Tuapae'nln ti· 
m:ıllnde ve Terek mıntakaıında 
muh:ı.rebeler ıldcletleruniıtir. 
Ruslar burada da bazı muvaf
tnkıyetler kazandıklannı bltclJrJ
yorlar. 

Şimali Afrika'daı 

Seldzlncl ordu Ilcrl hareketine 
devam ederek Sfrte'yi r.aptet
mlş, ıılmdi bu mevkiin 80 kilo
meıtre ~arbında Bucrat 8nUne 
eelml,tlr. Rommel el'an cekil-

Dün Moskova' dan gelen bir mektedir. Mihver kuvvetlerinin 
telgrafta Sovyet kıtalannın. Trahluşgnrba 200 kilometre 
cHltİer'in kendial fçJn en emin me!afede M.isurata'dılkl arızalı 
tAhlre amban telakki ettiği Uk- araz.ide mukavemet g5atereceği 
r lrna'ya drdi'klerlndcn> bahıe- ta'hmln edilmektedir. 
diliyordu. Bu telgrafa sr6re Ruı.- Diğer taraftan Tunuı·ın mu· 
lu Harkof a 230, Roıtof a 200 barebe faaliyet{ ıı.rtmıştır. Ya-
kilometre meaafedo bulunuyor- kında ılddetli muhare'belcr bek-
lar. Rwsların yenldcn 1000 esir leniyor. 

~~~~~~!'!!!!!!~!!!!!'!!IP.!!!!'!~~~~------~~.IJ 
münuebetlerl ve lıçllcrln haklan direktiflCTfnl.J;f harfiyen fe~ edece- v k ve g •sı• m • • ke e rı• 
mevzuundan bahsetm!ıılerdir. Pro- lfm. B8yle bir oehfrde vnlfc aldı· ar 
fesBr A'badan cBiz emele vo patron ğundan iftihar duyuyorum> demlı • • • • ı k k ı ı k 
mÜnaaebetlerinJ eski kapltal.iı,t VO VO flddetJe aJkıılanmIJbr. gosterı ece o ay 1 ar 
liberal aiıtemlerl m9.nalannda almı- Kongre namına Millt W e, Mec· 
yoruz. Türkiyo Cumhuriyeti bu iş- U. Reisine, Baıvcklle, Cenel Kur-
lerl kendi milli d-ıtiyaçlanna eöre may Ba,k.anına, Parti Cenel ~k· (Bq br.ralı ı Jnd u.hifede) runa verllecek v~ yapılııcıık tetk.lkler_ 
tanzim ebni~tir> demJı, bu arada retcrhıe kongrenin tAdm tel~f1arı S _ EınlMt vo Eytam b8.nkası aubo- den sonra sevke t!bi bulunnnlar, ~ 
İt kanunundaki noksanlardan hahs- çekllm~i teklifi liabul edildikten ıert. varlık verg1s1nhı yftme 20 s!nJ. bıta nC7Jl,ret1 altmda ilk toplanma 
etmi§tir. ooora B. Suat Hayri Ürg{lplü ılSz Odemlf olan mllkelltfiere gaytt men- Tt tevzi yerlerine ve oradan da. mü-

Yemiş civarwıda Balıkhanenln İst.anbul elektrik 1dare.s1, Bıırp.r.: B Niyazi Tevfik Yükacfen gayri alarak demiıtir kJ ı kul mukabilinde 1l:raz Y.11-PDlat& lmA. rettep bulunduklan iş yerlerine gön-
d k.d - '"k uh f adasına elektrtıı: cereyanı l'ermeRe · .. _ k 1 ,__ d-"'· Bu b~-- :tz V!lNlNllk ·~- derlleceklerdir. yanın a es ı en gumru m a aza tarar: vermlf ve bunllll için 1cabeden m~ru do~an çocuklara btr müeaae- - Etm Milli ....,fJn lttir4 Gtu~ ~. ~ ,,.__.."4 wucıı.. Bugün akşama kadar Ank.a.rado.kl 

teşkilatı tarafından iıgal edilirken malzemeyi hazırlıtt?U§tır. 1e kurulmuı, aile ve mektepte aynı larilo mUıtuna btr kıymet kuaıuı.n ~~~~de ayda de )'Ulm tabı znfiltellefler 8,900,000 ııra Ode~et .. 
eonradan bo§lllhlan ve halen metruk Esasen bir eene evvel ınwormatör tcrbiy• aistcml takibedilmeai lüzu- kongremlı:l bitiriyoruz. Üç .Unltık • Sümer Barik fabrlkalannın d1r. Balıkcslr vUAyetlnd~ mükellet
bulunan üç katlı binanın penceresin- b!nası ~ edllm1ft1. Dllnden itlba- mundan bahsebnlıtlr. dolgun bir mcı:.al ıonunda .vuUC:1ll· tmalAtma. muktezı ~ut, der! ıılbt lerln bl.rçoAu dn vergllerlnt tediye et, 
den evvelki gece ıabaha kar§ı du- ren de Hejbelladadıııı Burgaz ada&ı- B. Halit Yn§t\roğlu, Verlık ver- nJ baprmlf. bir fnşan hw:unlo _dal)- .lptJ.dat addelert ve menmıcat 11 dl- mJolerd!r. Henüz lıstelert Mıl.mam{i 
man ve ·'ev çıktığı görülerek zabı- na. doğru elektrik kablosunun uzo.tıl.. iial dolayuile menfi propagandnlara lıyoruz. Çok de~erli ar4daılarpı (.!~ m e olan on vll~yetw vıırbk vergisi mü-
taya haber verilmi~tir. Polisler içeri- mnsuuı. başlanm~t1r. karp Partililere dUıen vaz.ifelerl haı- tlln luymetll konular UstUndekt ko• trı;r.ıu mamulltı !atm almana telleflpe~n llstdelert hazırlanmıl kştır. 
ye girdikleri zaman bir odada iki Tesl!nt 1k1 ay mrfmda bltırtıecek tırlatını§ her Partilinln bByle bir nuomaları yeni !dare heyethniz• ıe- Teıtiye Cumhurtyett Ziraat ban- ıyasa a UCUZ U 
gencin yerde yattıklan ve yanların· ve lk1 ay l'IOru'a. Burgu &dıısınd& •lek- propaga~daya lttill peyda edince vinçle çalı,aeak vazife va dire~tif· kul dt. Toprak mahsulleri o!lai n@:• istanbulda bazı bU.yük ma!İııznlnrı 
da devrilip ateşleri dökülmU, bir trlk tenvtratı b~lıyaoa.ktlr. bunu en yUluıek makamlara bildir- ler vennlştlr. ltimadsıız, lrt&dını:ı. mma r.ah1re mtıbayaas:ın& devrun et.. e§Ya flıı.tıerinl düşllrmüşlerdir. BU .. 
mangal bulundui'{unu, döfCJTlelerin Haber aldıllmıza nazaran Kınalı- ek ·--'t iJ ilk 11 f ld x... u muvaıffakıyetlmfzln eımnı teıkU me ..... -...ı:.... hMSa bazı bUyilk kundum mağa.za-

1 eli ada elektrllı: tesisatı da.ha ronra JaıPl- m YGZUea c m e e 0 u1; .. n AllC'UU" 
de tutu}tuğunu görmü§ er 'r. laca.ktır ı8yleml§ c.Jd vakıflardaki (talebe! edeeektlr. Hepfnizc arkad4'ılar na· e - Türkiye Cuınh~ Merke-z lan flatlerlni yan nlspette 1ndJrmtş-

Derhal ateı ıöndürülmilf ve Y"'" · UIOme) ~e acezcl n~ kayıtlı vak- mına tekrar tekrar t•kkUlerlo Cla!· bruıknsı, Türk1:ve Cumh\lrll'etl zırna.t ler, evvelce kırk lirnya .sa.ttıklan 
tan gençlerin ölü olduklan görül- Zelzele fela" keti· fiyelerin tetkik edilerek bwılann mt irptlan'nızı rlea eeliyorwn. banka.Bı. ~ İ§ bankası dah1l1 kundura.lan 20 - 25 Urayıı. sntmnğa 
müştür. Vaka müddeiumumtliğe bil- varidatından sençlik ve yokaullar Bundan ıonra ko~eyo nihayet ıstikras tahvllerlnl ee.kiden ~ gi- başlamı§lal'dır. 
dirilmiştir. 'l'aınlan tahkikatta bun· hesabına latitado edilmeainl latemi- verilmfttlr. bt 1hrao tta.tıerlne 1.olemlş falzl zn:n Kuma,, ve sa1r eşya !1ntleı1ndc de 
,_ h u~'- '-1 y . b. t 1 d . ... ..... _ .. k ro•retue -- _,___ de- yüzde 1!1- 20 n1spettnde blr tenezzül ıarın ıcyyar ama ut yapan yırnu enı ır saram 1 oıma 1 tir. B. Ya ... roX.Ju latanbulun beı • .:ı_ Dün -L--m, Parti relal 8, .Suat vu.LUll<> .... ---· -........... •rnımn.+n- Top 

1 d N tI H dl ..- • .,.... ...... ..,.. ... ettıklerı ..n.1 rerek bu bankalar, gu ...,.,w. tancılar piyasasın.. yaş ann a eea ve ilan il a arın- Sıhhiye Vekili Tokat' a züncil yıl dönUmll mUDMebetUe Sir- Hayri ÜJ'1r{lplU tarafından kongreye ~~ O!Ill~h., b8nl':ıısı fl,?belert bu da durgunluk devam ediyor. 
da iki kişi olduktan ve gündüzleri keci • Bakırköy arasındaki wrlann 1·tirak eden d~lcgeler ""'refine Tak,;. 
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0ı ına a tamirini, buradaki k8hne blnalann sim gazinoıunda bir çay dyafetf ve· llnde yüzde 90 ?Wıpetlnde avnns ver- ransa an spanya ya 
ynNttıkJan a1 nlaH1Jılmı§tır. a1 Ankara 24 - Buraya gelen hldmlmuını Jlerl ıllnnüıtUr, rllmiştir. meğe lmadedlrler. iltica edenler 

ecati 
1 

e üınU gece mang son haberlere göre zelzele mm- Kemllk tasamıı bonoları bllfUn.wn d • 
24 

(AA) F 
içinde kömür yakıp odaya koymut- takasında yeni bir sarsıntı ol- Hariçten bug" day ithala6 Türkiyeyi ziyaret edecek bankalar tara.tından e$1don olduğu Ma nt · · - rnnsız • 
lar ve kapıyı kapayıp yatmıgwdır. Zel 1 böl lnd. k Q1bi h1tonto edilmekte berdevamdır İspanyol hududundan bildirildiğine 
Gece ikiıi de kömürden zehlrlenmi~ mamıştır. ze e ges e ar Ankara 24 - Memlekete hariçten İngiliz mebuılari Varlık vergts1 tarhtyatmnı tcıu'.nr ~öre: büyük sayıda Fransız halkı, 
tir. Zehirin tesirilo kendilerini kay- ve fırtına devam etmektedir. buğday 1thııllne devıı.m edllmektedl.r. Ankara 24 _ Avam ve Lortla.11 kn.- tetk.!ke tAbl tutulacağı ve verginin lspanyol hudut nöbetçi kıtnlannın 
bedcrek çırpınuken ma~ala çar- Yardım ekipleri yer yer tdol~ 600 tonluk blr partl aon günlerde ___ ,,,_.., .... Ü""r ft.rn..,..,.,.n m"-'" .. ep talu:ll mllddet1nlıı uzntııııcaRı hakkın- arttırılmı§ ve tekmil dağ geçitlerini 

. . . rak felAketzcd.elere Azam yar- memlekete 1thnl ~. Yolda ye- ıwu ....... .......u vw ----..U&.- w..-..... d d k ı 1. t 
pıp devırmı;ıler ve bu yüzden de d.ımd.a bulunuyorlar. Evvelce bil- nı parti buğdaylar bulunuyor. tngutz pa.rllmento heyeti pe.zar.. daık1 p.ylalann ıı.sı1 ve esam olm.adııtı urma an ontro etme ... te bu un-
yangın çıkm~tır. HU.nll ile Neeatl- d1r1lm1ş olnn zayiattan başka ye- tes1 gilnü Ankaraya e;eı~ mı.satır mn.llye mahaflllnde tem1n olunmn..lt. muo olmalarınn rağmen, İspanyaya 
min vücutlarını? muhtelif yerleri de n1 bir zayiat kaydedllmemJştir. .., ---... - heyet §Cre!lne ziyafetler vertlecektlr. tadır. geçmek ç:ırelerini aramaktndırlnr. 
yanm~tır. Adlıyo doktoru tarahn- Sıhhat ve içtıma.ı muavenet Ve- Çocugunu bog:ın ana Varlık vergisi tediyatı Büyük güçlükler kar ıınnda İspan-
dan yapılan muayenede bı.uılann k1ll Dr B. HulOsl Ala~ zelzelo Bir uç gün evvel Şehremininde T" t V kili A l k Antam 24 _ Memleketin her m.. yaya gcçmcğe muvaffak olan multe-
kömilrden zehirlenerek aldUklerl mıntakasında alınan yardım ve beı aylık çocufunu boğarak kuyuya ıcare e yva 1 • rafında vıırlık vergisinin tedlyestne ciler, Almanlann Biaritz' de motörlU 
tesbit edildiğinden cesetlerinin g8- aaflılt tedblı1erln1 mahallinden atan Behiye adındaki kadın adliye- tan Ankaraya döndü devo.m edllmektedtr bir tümen topladıklarını söylemişler-
mülıacaine ruhaat verilm!ıtlr. tetkik etmek üzere Tokat'a git- ye teslim cdilmfı ve dOn ıorvuau ya- Ankara 24 (A.A.) _ Ayvalık, Varlık vergU!nı vermlytn mükel- dir. * r-mberlita• clvannda Do bh ıntotır. pılmııtır. Be?JY• sorgu csıaaında ~- Edremit ve KtJ9adesı ta.rafla.r:ı.nd ıenere yapılacak muamele hakkında-
ana fçi'ndckl kı:ıübede yatan Lbrt T- .._vim zı gayri tahıl hareketler g&atermıı zeyttn~lannı toplama te.şldlAtı· =e ~:O~~~e~~~=-e-~~: Amerikan kuvvetleri 
adında 65 yaıınd& bir ade.m dUn -· illa. - veı nı tetkik eden Ticaret Vekili Dr. ,ete gtrecektl.t. Varlık ,.ergisi cet- Dakar' a çıktılar 
aabah kulübesinde 6Hl olarak li'ulun- - Çocuğu kendim boğup kuyu- Behçet Uz §ehı1m1ze dönm~ür. vellerlnln asıldığı günden itibaren b!.r N rk 2

4 
(A A ) 

0 
. 

Ç x... d Jı'. 0) mi' N ı_ rn1 evyo . . - asocııı-mu~hır. Adliyo doktoru ee.edi mua- ya attım. ocuısum e5ı r e ~- ay zarfında. veı"gl borçla.nnı öde - t d p .. d•V• 'k' h b .. 
d -'- ter•"'m yapanm. dlyo ıuçunu da iti- • , ,,_ mükelle .. Ierln llstelert de mal'"'e e ress. ın ver ıgı ı 1 a e. re go• 7ene e ere& morıa c6ndennlftir. ..... Alt f t .rvu • 43. A k k 1 D k d k 

Sabrinln neden &ldUIU tahldk edil._ raf eıtın1otir. Çocuk katili kadın tev- ~ ın ıa 1 tahsil §Ubelerince tanzim edilerek re, mcrı ·an ıta arı, a ar a a-
a.,:.:;..~~:ı:ıı;::.:,:~~~;.:.:~..;,;;.ı;;.:,.1 klf edilmlıtir. Dün o.ltın fiatl 28,5 llrn ld.1. • mahallln en btlyfik mülkiye memu- raya çıkmışlardır. yor. 

!11111~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~=:"!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~,........~ Almanlar Balear adala-

Cehennemi Gö ül 
duyuyorum. boynunuza sarılır, ıizl öper 8per, mağa çnbnlarclınız. rını işgal edecekler? 

Halbuki -1- bütlln çocukluğum nefesinizi tıkarcasına kucaklar; el- Amma galiba blitün bu tehlikeli N rk 24 (AA ) O · 
aa.. ~ • • k 1 v l k . b" • evyo . . - ssocıa-

boyunca, benim bu ifratçı tarafımı lerinizl gögsihnün içine, tA en ıçıne coş un ugumu ön eme ıçfn, ta ıatin ted Press·in verdiği bir habere gö-
blraz yatııtırmak, tabiileştirmek için sokmak istercesine onlara ~iz bir de bir çabalaması olmu .. tu ki, ben, re Almanlar bırn Akdenizde Ba-

.,,,.,.,..,._ No. lS no kadar emek vcrmi~tiniz. ye~ •. ki?1senin dokunup ılirünemfye- an~ılmaz lbir insiyaki hiıle ce~kek- lc~r adalann;n i~gali için İapanycnlf\ 
,,==Y=a=za=n=: =l\=IB=B=R=U=RE==S=AMİ===-======":'~:::·~======" Bende cdu}"aU>, bendini yıkan, cegı bır bamba~ka, mukaddes !)"er ten> ve ona ynklaştıncı tcmayullc.r- muvafakatını Jstih!ale çalı§m:ıktn· 
... deviren bir deli ıu gib~ daiına öyle arardım. den daima ürker, kaçardım. dırlar. Haberde ilave olunduğuna 

cUu ha!bayağı bir taı liebek do- uzun, acayip dilrbünlerln ucundan çağlayıcı bir kuvtvotle co~up akma- Siz gene cPiyanisimol Zühre, Senenin 'bir ayını Boğazdaki yalr göre bu adalar lüzumu tnkdirindô 
fildir kızım. Her zerreal, her :vanı. baktığım uzak hlr yıldız gibi, bUyU- ğa can atardı ki, cpiyaniaimo> diye Pjyanisimob derdinizi da geçiren aütnemden, büyük baba- ~orl~ alınacaktı; • 
ıevgiden yapılma, almez, lonlmar.. yUp, ıııl ıııl y&nmaA'a, Jçfmf nurlan- bir öğüt aozil icadetmiştiniz. Yüzümo o koyu iındıkt ıengi rnın, ııra aım erkek akraba ve ya- - ~ 
eanlı bir bebektlr. cKonUfIDUYOr kJ dmp ıaıtmaia baıladı. Bir kitap okurduk. Beğenmek, gözlerinizle b:raz da korku ve üzün· kınlarımm öyle hikayelerini, öyle Bir yunan şehri misille 
anneb d .. m_ ankını konu•"'"'7'1lA Dil·"naenb e mis .•• Benim biı kı- bende coşmak ııeklini alır; yerimde tii ile bnkardıııızl hareketlerini duyardım ki, bütün bu ] k "}d" 

-...... ıı<·~ i'.. 1 b' b k k d 1 1 k · k · · me o ara ate•e verı ı -':abafıat aende. Yavrum deyip ba~- :mn olursa ••• Benim bir kızım olur· durnmaz olurdum. Cüze ır gece,. güzel ir a ıarn, cin!li. a ın ara ç' e çc tırme ıçın x 
nna ba.aacağın bu ıeyl konuıturmıı.- sa... Beraber okuduğumuz halde, ınn· güzel bir güne§ batm, güzel bir çi- yaratılmış, kaçınılmnsı llzım gelen Zürih 24 (A.A.) (Reuter) ı 
iı bilmezsen, ıiSylodlğinl anlamaz• Ben bu kızıma duyacağım acvgiyi ki aiz bu mevzuun yabancısı imişsi-- çek, g~zel bir r~im, güzel bir vnkn, cgizli düıımanlnnmıu ııınfına ve Almanlar bir demiryolu köprüsü• 
san, kabılhat ıendel Bir zamanlar acaba nasıl ;vilre~irne, bağrıma ıığ- niz gibi, en at~li harel:et ve tasvir- ~öklerı hançerlıyen güzel ııirnşek, boyasınn vbatınr •o~nrdım. . n_ün berhn!va ed!.lmesinc karşılık ır.\• 
onunla konuııtuğum dili, cıcıvgl dili- dırabilirim) lerle, - köpüre köpüre, hophya aıç- tabiati kamçılıyan güzel fırtıaıa, her Okudugumuz kıtaplardakı aşk l!llleme _olmak uzere. Vorgotnmoo 
nb öğren, ı8yle ki. sana cevap ver- Şu birkaç ltanılık göğailmiln içi- rıya, haykıra çağlıya akan, yatağı güzel, her içli oey beni kabıma eığa· çiftlerinin sonlun da, çoğu uı.man, adında~ı Yuna? ıehn?e ya~gıcı v.e-
m 1> diyeceğim. ne, ou etten. kemikten, sinirden, dar gelmiı co~un bir au gibi -, maz, cpiyanisimo> lannızı dinliye- içimdeki bu çek.inme ve Urkme to- rere~ bır çok ~ımselerı te\•kıf etmı;ı· 

V kızıma bu dil' 8ğretecct' kandan yapılma kof, daracık maJı.. size bütün birıız evvelki okudukla- mez bir hale sokardı. bumunu besliyecek, kökleştirip ge· lerdır. Bu oehı~, .:una~ çete .grup• 
rnüle ı un. fazanın .içine, ben bu kadar mUthi~. nmızı anlatmağa barlardım. Bu kadar duygu delisi bir mahluk liştirecek güneşi, auyu vcnni~ gibi la!1n~~ .~!ka 'bhır oneml~kld~~ı~·o~u 

bu ,_ d b" · • 1 ğ p· · · p· · · ld ~ ·· k"' · k d ·L •• olurlardı koprusunu her ava ettı en L..Um.ti ••• ıı;.ıı. ar muauam ır ıeyı nası 81 - c ıyanısımob, c ıyanıaımol> o uguma gore, urremız a ar ırı.tı· · k d d 
Gözlerim §11 •on ıatrrdaJtı ckızım> dmnm~ 1 derdiniz. Amma benim dortis.imo> yar, sakinlerinin çoğu kadnr da knl· Her kadın istırabının, sırasız acılı ya mm a ı_r. __ 

kelime.inde, uzun uzun d.ldtm. Düıilnliyonım da. hangi en büyük lanmı bir türlü yavaşlatıp :vatıştım- leş, tek h~celi bir kelimenin hıgmın- ölümünün, t~. bnşında,v en geride, * Arif adında biri Beyoğlunda 
Sanki klv d il erindeki b" ün en yiikııek dağlardan hangi en d.,.: mazdınızl dan beni nasıl koruyacağınızı düşü- mutlaka erkegın parmagını, onun bir Mis ıokağından geçerken orada do· 

gı ın Z: ut • ·· d .. ·· suçunu bulurdum l F · d d b' d b Yazılar ıilindl v. bir tek ıey ıu ckı- rin, en aenlt denizlerden biri bile ol- Meacla piyanoda bir parça ça- nur unuz. N .
11 

• b d .. 
1 

t• d·v· an a~an erıt a ın a ır n am ee ep-
' • • • • 1 d K l" l ) l csı crın e e ı eş ır ıgı rom . '- d" .1 k , t t :r.ım> kaldı.h~irplldcrimi kıaa?U. da- aam. bb~l'dereee ulu bu hıssı içıme ar bı~ız.. de Iımle ver ?1 an at~abs~ bne Halimi, huyumu, coşkunca kab2.- ve aşk kahramanlarından ölen ka- aız Ayc:ef. &ben kıs! ı e tavdga}a u ul ıım~§ 

lu"kalarc& ıç g6ztımü kırpmad-. ııidıra ı ırim) zor ır ıç o u ugu ı e, sanıu ır a- rıp, sebepsizce duruluşlarımı ta'htil d ) b" b" l l h . . d ve rı ı ıça a an ın an yara e.mı,.-
bcn bu k~Jimeye 'baluıın ve eanlrl b,. D-tL- dUıüncealle ı•-k"ı oo'"gvau"'· lon gibi ti§er, ıiJerdirnl eder, hep beni bu bozuk duygu te- hın arı ırl ır de e 8 ır, .epsılndınkl e tır. Yaralı Arif fıastnneye ka 1 dınl-

:n:na , .... , • u acı son an:ı an, ıevmı§ o u a• F · b f d k 1 lı:üc;;ücük 1ey, bahan:u? kulesinden. nıiln ılfip titlp, çatlıyaeakrnıt gibi, Gene 'balonunki gibi, ürkütücü, razimin, aükU:ıetle taııkınlık kefele- n erkekleri auçlu ve mesul tutardım. mı~. erıt ~a ıta tara ın an yıı. a a• 
bir takım lcanşık bıçımlı &Jetlerin, Jerine almaz bir ıeyle dolduiunu şa~ırlıc' ant patlayıılarla, birden rini denk getirecek daralannı bul· (Akalı var) narak tahkikata baılanmııtır. 
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Çelebi rejimler Memurlara 
İnsanlann kılıbığı, kazağı, çe

lcbisl olduğu gibi, rejimlerin de 
var. 

MeseIA Hürriyet ve İtiliif fır-

şeker 

Kar hadleri 
Bir mal en fazla üç 
elden geçebilecek 

kasının kurduğu hükiimetıer in- İkincikanundan itibaren 
lıbıktı, mütareke devrinin Os- Uçer aylık dagı"' blacak Kar hadlerJnl tesbit edecek rnü-
manlı hilkfimetl de keza kılı- tehauı. heyet, diln ticaret odası 

Piyasa 
vaziyeti 

Bazi ticarethaneler yeni 
fiatlerle satı~n başladılar 

bıktı. urnumt k!tibinfn yanında toplan-
Sadrfiznm, yahut Dahiliye Na- Ticaret Vck&letindon vilayete mıştır. Toplanbda Mersin, İzmir, Piyasada durgunluk dc~run cdi-

~m. yahut polis müdürü, nhali- gelen bir emre göre bUtUn memur, Ankara ticaret odnlan mümcssillc- yor. Fiatler hooüz kat! oeklınl nlma
deu nz çok dişli b!r adam!!, bir mütehıit, dul ve yetimlere ikinci- rjle fatan'bul ticaret odası idare he- mıştır. Dün toptan z;eytinyağlar 120 
knrannı fnfnz citlnncJ· istese, kG.nun aytndnn itibaren tlç aylık ~e- yet! balan ve murahhasları bulun- iie 180, sabun 75 - 95, pekmez 100-
odam, pcnrereden. bwıu tebliğe ker da~hlacaktır. Şeker dağıtılmaı- mu~hır. 140 kuruş arasında arzedilmi~tir. 
gelen memurlara şöyle haykıra. sı, memurlara verilen fotoğraflı Ticarette bir tel: kar !haddi ola- Ticaret ve zahire borsası bayram-
bJirdi: karnelerle ~-apılacaku-r. Yirmi bcr cak, topdancı ve perakendeci mü-, ' "' sonra satılmak Uzere §ehrinüze 

- Keyfim istemiyor •.• Yapını- haneden ibaret olan bu karnelerin tesaviyen kar haddinden istifade- muhtelif. iskelel;rden getirJlen mal
yac.:ı~rım fşte. .• Da~rı1m oradan .. : - ocker tevzüle - nasıl iptal veya lcnecektir. Bir malın Uç elden faz- lan tesbıt etmege başlamıştır. lstan
Elinizdcn geleni ardınıza Imyına- i§aret edilece~i hakkında. bir de ta- tasına gcçm~i yasaktır. Zincirleme bul'da şehri bir müddet idare ede-
)'ın... limatname gönderilmiştir. Talimnt- tlcaret kabul edilrniyecektir. Ko- cek mnl bulunduğu anla~ılmıştır. 

Ve bütün bu muteber m.nkıım- nnme hükümleri, bugünlerde vil!- misyon. klr hadlerini tesbit ettik- Bazı ticar~thaneler yeni fiatlerle 
Jann elinden blr şey gclınezdL yet tarafındnn ilan edilecektir. ten sonra. bu hadler, hC'r taraf için satış yapmaga ba§lamışlardır. Bc
Ortalıkta fünrne huzuruna mey- Aybaşından itibaren oeker tevzii- muteber olacaktır. Bu arada nakli- yoğlunda bir ayakkbı ticarethanesi 
daıı okuyan zorbalar dolaşırdı. ne başlanacağından gerek vilayet, ye masrafları da hesaplanmış, kar nyakknplanna 12 He 22 lira arasında 

Kozak rejimlerse şimdikilerin gerek §eker §irketi oimdiden hazır- hadlerine ilave edilmiş bulunacak- fiatler koymuştur. Bu tlcarethrınede 
çoğuı ' lıklnra başlamıştır. Şirket, birinci- tır. bundan evvel 30 - 35 liradan ucuz 

Yüksek sesle bir: kanun nyuıd• olduğu gı"bi §ekerJ ayakkabı yokt~ 
- Höt .•• - dedi miydi, halk, ~ı~netJ~?emudrlarlkookperatifinin mckeau- Hamurka.A r ar İhracat faaliyeti 

J>ısınk zevceler gibi siniyor. ır~ rutın a 0 ara muayyen O er- Ticaret odası umumt katipliği, 
,, 1 f d. • d-.1'gwi ola ciler ve mahalle bakkalları rnarlfc- bayramdan evvel olduğu gibi lhra-

crı f- O d ed ki bazı meınlc- ti o agıtaca tır. atan u a memur, İ 1 cat lisanslan vize etmekte, il-ıracat 
ı a ruz e en ının l.'UI • ı ·ı d .. k ı b Id ---

k t l ··rd bercc e . 't b' eli n miltekait rve dullara kifayet edecek mtihana tabi tutu ma• talebinde bulunanlara müsaade ve-
e " e, u resmı:ve e ın ' n - k d'd • d'I k d' 1 • • 1 

r:ariyelendi, tellendi, puUandı; va- l)C er şim 1_ en temın e ı mc te ır. arını ıstiyor ar rilmektedır. Tütün ih"S.catı bayram-
ta d I h ti ark harem .... dan sonra yeniden baalamıc, Fjlistin-n ac; ann aş ...... ş·ı·Hlk • k 1 y " 

rayJanndaki biçare cariyelerden ı iŞ 1 a evı yo SU . Ekmek yapıcılar cemiyetinin yıl- lo benıber talepto bulunan diğer 
betcrlegli. Sadece passif vaziyet- çocuklara 300 ayakkabı lık ko~e&i dün toplanmıştır. İda- d~vle.tlerc mühi~ mi~ta:d~ v

1
c mfi-telcr Sadece koyun su"nısu" "dür- d ... k . k d saıt fıatle mal gbndenlrnı.,tır. ç hn-··· • ag!taca re heyeti raporunun o unnınsın nn • " . 

ler. -!! l "' d b' k k dıklar dış pıyasada eski ra~betirıı · · H Ik p · · K ba b sonra ouz a an ClZa an ır ·açı e -Bunlar modadır nle\'lenir, a artıSJ, ur n ayramı 
1
• . mu'hafaza etmektedir. Yeniden lh-

' ' .. .. • ü b ..:1 1t " lf ki ıı:. mek yapıcılarının cemiyet erıne . harlanır ve niha,,•et sonüklcşır m nnse eu c a ı 'YUZ a r çocu~a k 1 1 k l ki d hah racat talebındc bulunan bir çok fir-
' .J ' -'-k b lb. it d "tmııb arşı o an ar, asız ı arın an - . • d' d' tavsar geçer Jlepsiııe en iyi ce- ayAK a ı, e ıse, pa 0 aırı · . ti F I . ti k malar vardır. Vesaıt ternın e ıl ıkçe 

\'ahı biz Türklerin odalarımıza Bugün de Şiolf Halkevl kendi rnuhf- 7d-ı~·kİ .ıdncı ar kemkye ne İy- ihrncat yapılacaktır. 
asmak adetinde bulundubrumuz tindeki yoksul çocuklara liç yUz e 1

• 
1 

• enn 'den e ·me ı w ydapıcı ~r Şehrimizde çok miktarda ihracat 
- '-k b d w t kt r A·-1..kaplan• cemıyetı varı atının az ıgın an §I- .. ld v b d b' k «Bu da gccer yahu!» Javhalan- ayAK a ı agı aca ı · YG.A. • • • eşyası yıgı ıgını, u yUz en ır ı• 

Jıın derin felsefesi vermekUdir. nın kimlere verileceği Halkevi tara• k&yet edılmıştir. • . 
1 

• sım eşyaya yer bulunamadığım Y8%'" 
. .. d fı d-ı... t b't dil · t" Hamur ekmek ımalıne mani o un- k T' V k l • b h Şımcll dunyn nasıl kazak ev- n an es 1 e mış ır. d' •. mıştı . ıcaret e a eti u usu&ta 

Je · · bl • ması iç.in Bele ıyeye muracaatta . k . 
tlcrJe doluysa, wktile zım b l 1 kt H k. 1 b' yakında bır karar vercoe tır. 

ln ... ı n ı . . d b r nd•·•e Et k . m. u unu aca ır. amur ar ar, ır 
« ın e crımız e, zor a e e • es 1 1 1 Ab• 1 d W d f 

riıı ·d tt•;r.• il 1 ı 1 b l ı· e cmeye ta ı o ma ıgın an ırıncı 
On ı nir": e bı~ı 8 e er ede aekep lı. her istediğini hamurkar olarak ae-

un çın, unun ne em o - · 1 · b k d H 
duğunu ve hükmün ne derece Y ak~.nda koordinasyon çıp 01?. a§ına otul rtma ta hır. a: 
hn ht h •ct ld ~ mur ıoınden an ::ı.mıyan u gibı 
.;,nın sab·ı· ~· em geçı 0 0s•ınu kararının çıkmaıl kimselerin pişirdikleri ekmekler de 
• a a ı ınz. k k 1 k 

Hele bazen kendi evinin «ki- bekleniyor hamu:r olma tan urtu amama ta-
rmı itmamı> ettikten sonra, cma- dır. B~ndan aonra bh fır~a ?an:ıur-

Vakıf suları 

Varidahndan bir kısmı 
Belediye'ye verilecek 

hallcnin namusileı> uğraşan ga- . kar dıye alınacak amelenın ımtihn-
fiHer de zuhur ederdi: Et ~rfıyatı~ın azaltılması ıçın na tabi tutulmaııı istenmektedir. Vakıf sulan Belediyeye devredil-

- Vay sağ komşunun lı:afesi ycrıl hır koor~yoi k~rİd çı~a- Elinde hamurkar ehliyetnamesi bu- eliği halde varidatı evkaf elinde kal
niçin yanın parmak aralıkmış? c::1;ğım .Yaz.tnıııtı · ık ~n u a .~r lunmıyanların fırıncılar tarnhndnn mı~h. Vakıflar idaresi, eski vakfiye
Vay sol lrnmşunwı gelini neden gun. keaıl~n ~asapl a?"'an hl k hamurkfır olarak kullanılmasına !erde bu kaôil vakıflann kül halinde 
'-k g- 1 d ~I d iki "zl bak danle lstihlakın dereceaı ve a 1 mani olucıması talep olunacaktır. b 1 d w b 1 l 
'-C oz e eh-.. e go e - kt ğı latihlnkin no nispette u un ugunu ve un ıı.nn ayn mıuı-
nıış? Vay karşıdakinin dul bal- ~ıdığı:fi:tlerin ıeyir ve değiJik- 1 R A D y o 1 na imkan olmn.dığını ileri sürerek bu 
d!~ı nasıl olm~ da topu~I~nı likleri etrafındaki maltimat Beledi- varidatı Beledıyeye deıvretmiyordu: 
gostcrecek lasalıkta eteklık gıy- --r da h"'--"I. t b'ld' .1 • Belediye, aulanıı ıslahı ve idaresı 

• • ? V 1 V b , ye tarc.ıın n \aume o ı ın mır 'd d B 1 d' mışmış.... ay ŞU. ay u.... t' Et k . . . -'"-d'dl h ftad için vakıf su varı atının a e e ıye-B •. • Tür' k "k ır. csımının tan ı 'VC a a B " kil 
u mevzu uzenne, nu - h • .• ı t k sil ğ• hangi ugun program ye geçmesi hakkında hükUınet nez-

ıedan~an ne nlayh orta oyunu, güa:f:r !;~~l~ye:ek i:b.nta ve- 121i53~trTimi~~·3313M::dı;!·~~ dinde teşebbüste bulunmuştu. ~u te
'l'~agoz mevzuu çıkann~şlar~ır. aafr yerlerde et lstihlfıklnin yasak ka'm.ıard~n ~r~ar.' oebbii3 üzerine hükOmetçe bır ka
h ~nşa hayatında .oldugu gıbi, edileceği hakkında yakında bir h- 18,03 Fasıl heyeti; 18.40 Mllzlk (Pl.); nun layihası hazırlanmı~ır. Uyiha-

akikatte de ckserıya bir de .1 ek . 19 1• 0 h 1 . .. '-fl 'd • B l d' nıe 1 !. .... rar ven ee br. 19 Konuşmn; , " yun ava arı. ya gore vaıu ar ı arcaı, e e ıyeye 
kase e anlaşıı:f tn ki, meg~~~ Koordinasyon kararının bugün- 19,30 AJnns haberlert; 19,45 lO~sik dl"vrettiği vakıf sularının idaresi için 
e\.r~mış m ~p !erde çıkması beldenmcktedir. Tilrk mfizlC't; 20,15 Radyo Gazetesi; muayyen bir varidat membaını da 

rın e ne bozulc düzen varnuş! 20,45 Müzik <Pi.); 21 Evin snatl; 21,Hı B Iediyeye devredecektir . 
. Yine bir Türk şairi şöyle de- 1 Temsll; 22 Balon orkestrası; 22,30 . . • • 

iniş: Giinlük Borsa Ajans haberleri ve borsalar. Sular ıdhresı 'biltçesınde bu van-
Onıar ki verir lft.f ile dünyaya 'Yann rmbabki progr:ım data dair bir liralık biT gelir göste-

. nizamat '1,30 Program; 7.32 Vücudumuzu ça.. rildiği halde m::ı.sraf kısmında her 
Bın türlü teseyyüb bulunur İstıuıbDl borsasının% f/1!/942 fatıerl l~ıralım; 7,40 Ajans hnberlerl, 7,55 

11
. b' li d y . k 

Müzik (Pl ) sme e ı ın ra var ır. eru anun 
D.. hanelerinde M.tı1\ll\t ı.'Stru.e :ı sı.erlln G.22 • layihası kabul edilince, ıslahı müm-
unynnın yeni hali de, aşağı NC'l'l'U?t nıenıı.~ ıoo dolnr 130.GO M d bl J kAh .. .. "] H Ik ı ı b 

Yllkan blzinı eski mahalleleri an- Cenevre üzerine 100 frank Ş0.8255 eS U r n a. kun goru en a n ı su arının ent• 
dırıyor. Kendi evJnin, Iusıınının M.Mıttc. l%~11n. .. ıoo pezeta 12.89 Müteahhit Vasıf Turn k1Zl SEMA- leri rve şebekesi ıslah ve bu su tasfi-
•~basının ckUnnı itmam» et- H?...ıkh:ı?ıtl uzertne 100 kuron S1.1S25 RA1.' TURA 11e kıymetli maarl!çllerl- ye edilerek te.rkos 5uyuna katılacak-
ktıkfon sonra, şimdi bir de uzak İkramiyeli % G 938 19.- mlzden merhum şerl.f Özgen o~lu ~ş br. Sular idaresi, ilk etUtlerini yap-
oınşulann düzenllc ilgilenen İkramlyell % 5 933 Ergani 19.- tabibi MİTIIAT ÖZGEI\iN nlktıh tö- w b 

1 
B 

1 
h 

&şın kazaklar başgöstcrdi, % 'l 934 Sıvas - Erzurum 2-7 19.- renıerı 24/12/942 günü Beyoğlu ev- maga aş amıştır. ~ .surete oe re 
Oçiincü çeşit: Çelebilik... Yani 941 Demlryolu l 19.- lcnme dairesinde güzide davetliler akıtılan terkos su mıktan da fazla-

halkın da çığnndan çıkmaması 941 Dcmlryolu n 19.- arasındn icra e~tır. Tarn!eyne la~acnktır. 
~ükUmetin de enselerde bozn pi~ % 7 Blrtnci tertip Mllll Müdafaa. saadetler temennt edert2. ============= 
Ştrmemcsi. Anlaşan ~evişen kan lstl.krazıikr 19

'- 11•--•••-11111•••~ şı:nin Til'ATROL...\RI kocalar hnr d d.! ... :: üksüz' .. d % 5 amlyell blrlnci tertip Milli 

nışma s~e:::ıdee, mo~eşrct kuruap- ~Odafaa 19.- Aınca~~y'in 4 üncü il il 1 l Bu akşamedis~.:_20.d30 da fila ~ • Istruıbul umum sigorta 20..- 1 ' lll 1 1 1 Kom ~...,...ın e. 
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Varsın !ileın kıbbık yahut kaznk D • ş • K IJ ş y RIN ÇIKIYOR j Yazan: Robert Meuner r.:li~ler kursun, çclebilik Tilrk- 1 1 \.ı A H P. Türkçesi: o. ca.ıııt Cem 
lüı,run ruhundadır. Çelebi keli- ••• 
nıcsı de zaten Türk kelimesidir. Kocanızı Nasıl Muhafaza CEMAL NADIR'in 
Ailelerimize de, milletimize de en 

Dram kısmında saat 20,30 da 
BtJl:ÜIC İHTiLAL 

Yazım: Romaln Rolland 
Türkçesi: M. K1per 

fazla bu yakışıyor. Edebilirsiniz? 
(VA. - NQ) Kadınlann beğendiği kitab SO Kı. 

nefis eserlerile doludur 

~-----' 
Amcabeye göre ... 
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YEDİKULE ZiNDANlARINDA 
Tefrika No. 75 

- B:ınun kolayı var be.. tve sar
h~ gidersin ve gldhıce karıyı e.drun
a.kıllı d~erstn 1 

- Bu c.1al değil. Ka.rı feryad:ı. baş.. 
Inrs;ı., kom.şular gelip benim sarhoş 
olduğumu g!>rürler •. kara.kola düşe-
rlm. 

- Omdan do. buraya. gellrsl.n. Za
ten ömıiln burnd;ı. geçiyor. Neden 
merek ediyorsun? Bak, sen bu ayaz
da kaoıda dol~-en içtrtdeld mnh
kftmlar timdi b1rh1rıertne oolrul\lp 
sızmış1a::-d.ır. İş_te, bnzılanrun horul
tusu buralnra kadar geJtyor. Ne mut-
lu onlara! -

Bu sırada nöbetçinin benzi birden
bire sa:y....an oldu. Elindeki m1zraAı 
yer~ d~tü ve duvara ~andı .• Sonrn 
b1rden mermer taşın üst.Una çöktü. 

Esrarlı tütünü içen nöbetçi kendin
den geçmişti. 
Kapının üstündeki r>armaklvJı pen

cereden bir bn.' uzandı: 
- Demir.. Hedtyelert getJrdln m1? 
Yerde sarhoş tfiıldt yapan Alı ıs.. 

lık çaldı.. Köşenin öte yanında bek
llyen San Yusuf koynundnkl pnketı 
koşarak Allye verdl ve kaçtı. Demir 
Ali paketi kapıya götürdü. Demir 
pannaklıktnn gözetllyen adnm Obur 
Salimden başka btrt değildi. Salim e -
rar pnketlni alarnk Aliye bir kese 
para verdi. 

All yavaşça sordu; 
- Antonyos burada dt~U mi? 
- Evet. Neden sordun? 
- HJ9 .. Kızı ağlıyor da. 
Obur Saltm kendini tutamadı: 
- Esrar senin de başına. vurmuil 

galiba! Onun kızı ~tan Oldü be .. 
- Ne diyorsun. Antonyomın klzı 

öldü mil? 
- ÖJdil ya. O vaktilo padl§ahın 

gözdesiydi .. Bur:ıdn. stlrgündtı. 
- Burada öldll demek?! 
- Evet .. Evet.. Hattd gömWllrken 

ben başında bulundum: 
Demir Ali fazla kon\l~ma.dı" 

-----------------------Yıızan: İskender F. SERTELLİ 

Yavnşçn. zindan kapısından uzak
~tı.. Ve arka sokakta San Yusutla 
buluştu. 

* Karanlıkta. konuşarak yürOyorlnr-
dı: 

- Eh, ben bu gece sruıo. ynrdım et
t1m. Yann, öbürgtin sen de bana yur
dun edeceksin, değil mi? 

- Aman Yusuf ağabey, bu 1§ ça
tallaşıyor. Ya bizim Obur Baltm işin 
farkında değU, ynhut sen. 

- Ben yaptığım ve yap=ı.cağım 1ş'ı 

blllrlm. Sen beni Obur Salimle b1r m1 
tutuyorsun? 

- De~ıı amma, o bana çok tuhnr 
~ler söyledi. 

- Ne gibi? ... 
- Antoyosun kızı vaktlle p:ıd!şahuı 

göcdesl fmlş. 
- Haydi canım, geveullği bırak .. 
- Geveze!lk değil, Ben zindan bek. 

çlslnln dediğini .&öylOyorum. Hat~ 
Antonyosun 'kızı da. bu zindanda öl
müş. 

- Bunu söyllyen rüya g!>rmüş ol
malı. 

- Hayır. S:ıllm b:ın:ı. bunlan ayık
ken söyledL 

- Seninle alay etmiş, 
- Ben•m!e nl:l!{ ctmed iH'.'lde-t E'm -

nlm. Cünkil o bu z1nd ıın en e ki 
be-kc1l"r !ldendlr. Antc ro un ı. fı 
pad~hın c~zd ! imiş. p ah or.u 
burnya sürmüş., Ve kız bu .. da 
ôlm' . 

- Y::ı b n\m tanıdı[hm ktm ' r? 
- BUmlronım .. 
- Belki Antonyosun ikinci kızıdır. 
- Ha .. Bmııı. dly~e~ yot. Fut.at 

ne de olsa bu iş çok tE'hl'k~ll lr. Ben 
Antonyosu §'ÖYie böyle blr a am s nı
yordum. Bu 1şln 1~lne p:ıdl~:ıh da lm
rı~ Sonunda yako.lamp a.sılm::ı.!t dn 
var. Nasıl, bunu gö7-e alıyor musun? 
Alırsan ben de sana yardıma hnzmm. 

(A-rk.-ısı '11.r) 
.......................................................................... , ..... 
' Satılık Pırlanta Küpe '* ' 

1 NadJde tek taş 9,1/2 kıra' leltesu pırlanta kfipe 28/Kinunuevvel/94! 1 
Pazartesi ıünil s::at H ete Sandal Bedesteninde müzayede Ue filltı-

' Jacaktır. , 

ŞARK' da Bu Gece 
Tam 9 da 

Renkli Sinema dilnynsııun yarattığı en büyiik eser 

Dahi büyük V E İ T 
Rejisör HARLAN' ın 

. 

DUlerde ctolaşacak asrımızın nefis harikası. 

Yeni tart.da ALTIN Emsalsiz 

1 tabii renkll bir ihtira 

'I 

ŞEHiR 
1 

1 
HartkulAde 

1 
Yeni tarzda 

1 bir 1cat tabll renkli 

(Die Gohleme Stadt) 

Baş Rolde: Balıkçının knruı K · t · Ş ·· d b tıımının baş yıldızı rıs ına o er aum 

ibret verici bir aile faciası 
P~de dolaştığı et,keklertn yaldızlı ve o:ıtaratlı vnldlerlne 
aldanıp, l>a.bamnm nasllıatlannı hiçe sayan bir genç kızın 
yürekler parçalayıcı feci Akibetl. 

A 1 B b 1 Sandetıeri 1"ln çırpındığınız göz be
na ar, a a ar: bcğl evltıU::ınnızla bu füm1 scyredlnlı. 

BiletlcrlnJzt evvelden nldınnız. Telefon: 40380 

' ı MfNUWi' 4 , 
TAK Si M s·nemasında 

, Türkçe sözltı - Tllrkçe §a.I'kılı 

KAHiRE SOKAKLARINDA 
Fllm1 daha bir kaç gün gösterUecektır. 

Şarkıları Okuyanlar: MttZEYYENSENAR - SUAT GÜN 

- lzmirde iki nümune fınm açı-ı ... Bu nümunelikler nasıl olacak. ı ... Acaba ekmeğe hiç el değirme-] ... Makinelerle mi yoğurup pi§ire-ı ... Sonra kağıda sarıp 
lacakm11 Amcabey... diye merak ediyoruml.. den... cckler de... verecekler~ ... 

J 

mü§teriye 1 A - Hiç birini yapmayıp. arası:a 
önlerinde birikenleri suaya dızmerua 
yolunu bulaalar ıene ııümunelik 
olurlarl ... 



Sahife 4 AKŞAM 

PARLAK bir İSTiKBAL 
NASIL KAZANILIR? 

As. Fb. lzmlr Silah Fabrikası Sa. Al. Ko. 

Cas.sondan: Ömer Rlza Doğrul 

Me§hur adamların . meş
hur sözleri. lkincı baSllış 

Bu 1k1 şaheser s1z1 yükseltecektir. 

1 - İhtiyaca bl.Raen aşağıda. cln.s ve miktarları yazılı dokuz kalem malzeme ayrı ayrı (30/ 12/ 042) Cuma gll
nil saat (14) te pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Satın alınacak malzemelere alt şartnameler, çalı.,ma günleri içinde saat (8) den saat (16) ya ka.dar 
İzmlrde Halkapınardn sna.h fabrikası müdürlüğünde görfiliır. 

Kltapcılardan arayınız. 75 ve 50 ku
ruş. 

ırr - İstekliler temlnatıannı emvale yatırarak alacakl&n makbuzlım ve bu husustaki kanuni veslkD.l.anru 
M.mllen be111 edllen gün ve s:ıatte İzmlrde Halkapmarda Slldh fabrikasmda toplanacak Alım komlsyo'Quna 
gelmeleri 

Ellerinizi ve yüzünüzü 
Soluktan muhafaza için 

DERMOUEN 
kullanınız: Her eczanede bulunur. 

Clnsl 
San sabunlu kösele 
San vakete 
Karaman meşini 
Gürgen kalası 5 : 6x 25 : 4.5X300: 500 
Gürgen kalası 8X25 : 40X300 : 500 
Gürgen kolona 15x15 x 300 : 400 
Çıralı çam tahtası 2.5X15:30X350:400 
Akçam tahtası 2~15 : SOX350 : 400 
Karaağaç veya dlfbudaktan yapılmı~ 
araba başlı~ı 

Miktarı 

7500 kilo 
ıooo kilo 
500 adet 

50 Metr. (3) 
l&O Metr. (3) 
45 Metr. (3) 

40 Metr. (3) 
20 Metr. (3) . 

2000 adet 

Muhamn!en bedeli 
Lira Kr. 

6 90 
7 70 
6 00 

115 00 
115 oo 
115 00 
150 00 
150 00 

1 2!' 

Teminatı 

Lira Kr. 
ıssı 25 

502 50 
225 00 
431 25 

1552 50 
S88 13 
451) 00 
225 00 

187 50 
(2230) Karar hülaıaııdır 

İhtiür 942/487 
Milli korunma kanununa muha

lefetten Galatada Havyar Hanında 
6 No. da manavlık ticıuetile meı
gul Osman oğlu Huan. Demirtaı 
hakkında latan bul ikinci milli ko
runma mahkemeainde cereyan eden 
muhakemeıi neticeai'nde suçlunun 
fiili ıabit olduğundan milli korun
ma kanunun 31 /2, ı 59/3, 4 ve 
63 üncü maddeleri mucibince beı 
lira para cezası ödemesine ve yedi 
gün müddetle de dülı:kAtimın ka
patılmasına ve hükmü katilcttiğin
de ücreti suçluya ait olmak üzere 
karar hülasasının Akşam gazet~in
de neşredilmesine 14/ 9/ 942 tari
hinde karar verildi. (2528) 

ıııııılıııııııııııııııııı~~~~~~~ıııı~~~l:~i~ı~ıııı~~~l~~~~ııı;i~~~~~;·ı•ııııııııııııııı••ııııı 
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Bemtl Mahallesi SoJtatı Numarası Cinsi .Aylıtı 

Ortaköy Ortaköy İşkenbecl 
Lira Kurut 

Tahta perde ile tahdld&dil- S 60 
mlş arsa 

Kasımpaşa Camlikeblr Tura.hl babı 7 OOkkAn 6 00 
Yukarıda yazılı gayri menkuller S 1/5/943 gUnU sonuna ka.dar ki.raya. verilecektir. bteklllerln 4/1/943 günü 

saat 10 da Beyoğlu Vakıflar İdaresi Akaret kalemine müracatalan. (2568) 

Karar hülasasıdır 
ihtikar 942/489 

Milli konıı:ıma kanununun mu
halefetten lstanbul Mercanda Ta
rakçılar caddesinde 5 No. da bak
kallık ticaretile meııftul Abbas oğlu 
Kazım hakkında lstanbul ikinci 
milli korunma mahkemes:nde ce
reyan eden mahkemesi neticesinde 
suçlunun fiili siibit olduğundan mil
li korunma kanununun 31 /2,S9/ 3 
ve 6 3 cü maddeleri mucibince beıı 
lira ağır para cezası ödemesile ve 
yedi gün müddetle dükkanının ka
patılmasına ve hüküm katileştiğin

i4'tanbul Asliye 12 lncJ Dukok .l\lah
kemesinden: 912/ 1070 

Müddei: Mediha Yuvacı, müddei
aleyh: Recep Yuvacı: Knragürnrük 
Sarmaşık Redif çıknınzı No. 13 de. 
Müddei Mediha Yuvacı tarafından 
Müddeialeyh Recep Yuvacı aleyhine 
açılan boşanma davası için müddei
aleyhin 23112/1942 çarşamba günü 
saat 10 dn 1nahkememlzde hnzır bu
lunması lüzumu l!dnen tebliğ edilmesi 
üzerine mumnlleyhln o giln gelmeme_ 
si veya bir vekil göndermemesine 
mebni hakkında gıyap karan ittihat 
olunmuş ve lmlft. kılınan bu karara 
alt ·ihbarnamenin bir nüshası da 
mahkeme dlvnnhanesine asılmış ve 
keyfiyetin on beş gUn müddetle llAnı 
için mahkemenin 13/1/1943 çarşamba 
günü sant 10 a bırakılmış olduğu teb
Uğ yerine geçmek üzere nan olunur. 

Bulana mükafat 
de masrafı suçluya ait olmak üzere Geçen çarşamba günü Beşiktaş 
Lrar hülasasının Akşam gazete- tramvay durağında her nasılsa dil
sinde neııredilmesfoe 30/ 8 / 942 ta- şilnnilş olduğum siyah renkli portme 
rihiııde karar verildi. ( 25 30) nimin içerisinde bir mikatr para ve 
, D ıh h• D • bir gümüş ta.baka ve çocuklnnmın fo-

r. ra ım enker -,. toğrnflarUe zevcımın imza mllliürünil 

1 Balıklı nast. OablUye Mütebassısıl I her kim bulınu, ise 
1
lnsanlre.t namına 

Beyoğlu Ağacamll, 8akızıı~acı, 1 adresime teslim ett.~l takdırrle ken-
~ 1 • dlslnl memnun edeceğim. Dulunma.-

Con.ükceşme sok,,ak No. 13. dılh takdirde tınzımın hUkmli yoktur. 
Tel: 4 .. 468. Adres: Beşiktaş Yıldız caddesi Uğur 

Karar hülaıasıdır 
İhtikar 942/613/614 

Milli korunma kanununun muha
lefetten Rumelikavağında Dere so
kağında 15 No. da oturur ve Ku~ 
luca motörü sahibi Hasan oğlu Ömer 
ve Ömerin oğlu Nazım Kur§Un hak
larında İstanbul birinci milli korun
ma mahkemesinde cereyan eden 
mahkemesi neticesiı:ıde ıuçlunun 
fiili sabit olduğundan milli lrnrunma 
kanununun 31 / 4.S0/ 5 ci maddeleri 
mucibince ellişer lira para cezası 
ödemesine ve hüküm katile~tiğinde 
ücreti suçluya ait olmak üzere ka
tar hülasasının Akşam gazetesinde 
n~redilmesine 2111 / 942 tarihinde 
karar verildi. ( 25 29) 

apartıman No. 56 - 58 bnyan Feriha. 

KndıkÖ) ikinci sulh hukuk h8klm
Jlğinden: 9;12/ 359 
Kadıköyünde Altı 

yol ağızında 185 
No. da mukim ve 
yan tarafta fotoğ
rafı bulunan ist~ 
bul Telefon lc!aresı 
marangoz ustalıı.
nndnn Kenan DC
mlrkol müptelA. ol
duğu akıl hastalı!ıı 

dolayıs!le hacr edil- " 
ml.ş ve kendisine 
aynı evde oturan 
kansı Hikmet De
mlrkol vasi tayin 
edilmiştir. Alı\kııdarlnra. 1ltm olunur. 

Maden tedkik ve arama ensti
tiisü genel direktörlüğünden: 

Namzet No. Adı ve soyadı 
368 Sadrettın Alpan 
248 Mustafa Zeki Do~nn 
17' Mehmet Yuııuf Dlzloğlu 
387 Mehmet Bemih th.:el 

Namzet nunınralarlle isimleri yukarda yazılı olan ve yabancı mem
leketlerde yüksek mühendislik tahsl!lne alt seçme sınnvını b~armış 
bulunan tnlebenln bir hafta içinde Ankarada Maden tetkik ve arama 
erıstltüsll genel Direktörlüğüne bizzat mUracaatlan 1üzumu ildn 
olunur. (2573) 

Tramvay pasolar. 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1942 senesinde verilmiş olan trnmvay pasolnnnm 1/1/043 tarihinden 

ltlbaren Belediye Meclisince tanzim edilen listeye g!Sre tabedUen veya. ye
niden verilmeye başlanaca~ndnn paso sahiplerinin tltl kıta. fotoğraflan ile 
birlikte nihayet 10/1/943 tarihine kadar Elektrik, Tramvay ve Tünel tşıet
rr.eıert Umum M0dl1r!Uk knlemlne müracaatla pasolarını almaları rica 
olnıur. (2521) 

İstanbul memurlar istihlak kooperatifi 
müdürlüğünden: 

Şimdiye kndar pirinç alamnmış bulunan ortaklanmızın 1 lnclkfınun 
souuna kacüır pirinçlerini almaları rica olunur. (2523) 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müclih·liö<Yii flAnları 

Umum 

942 

Denlzyollan umumi ~'Olcu navul tarifesi, yapılan zamlar dolayıslle, tarll 
ed!lm.lştır. 

1/ Son K~nun/943 tarihinde İstanbuldan hareket edecek olan postalar
dan itibaren yeni zamlı tarife tatbik olunacaktır. 

Acenta.lardnn izahat nlınablllr. (2597) 

Türk maarif cemiyeti başkanlığından 
Cemlyetıml1.ln Uşakta yenl te~s ettiği U§ak Ilsesı lçJn (felsefe, tarih, 

coğrafya, klmyn, tabilye) ö~retınent aranmaktadır. 
Dil ve Tarih - C~ra.fya fakültesi ve İstanbul Unlversltesi edc:ı,blyat ve 

ten kollan mezunu 1steklllerln cemiyet merkezine mUmcaaUan. (2672) 

M. M. V. Deniz müsteşarhğından: 
Müsteşarlık şubelerinde mfinhal bulunan üç muamele memuru mahal· 

llne müsabaka ile en az orta. mektep mezunu olmak üzere ücretli memur 
alınacak ve ücretleri 3656 sayılı kanun hlikümlerlne göre tesblt olunacaktır. 

Taliplerin 4/1/IJ4S tarihinde ımtihanları icra olunca!Pndan ~raitl öğ
renmek üzere en geç 30/12/942 tarihine kadar Ankarada Deniz Müsteşarlığı 
zat İşleri Şubesine ve İstanbulda Deniz Komutanlığına milra.caatıan. (2594) 

Belediye sular idaresinden: 
Ana galeride vukua gelen bir çöküntünün tamiri için Taksim aula.nnın 

26/ 12/942 cumartesi gününden itlbare n dört gün kada.r kesllec~ 11An 
olunur. (2592} 

UMUMi HEYET TOPLAITILARI 
ithalatçı ve ihracatçi birlikleri 

umumi katipliğinden; 
lııtanbul İthalatçı ve lhracatçı Birli.lderiııin aeneük umumi heyet 

toplantılannın tarihlerile iç.tima yerleri ve mü~terek nümuneleri a§A~da 

gösterilmiştir, 

Umumt Heyet toplantılarına Iı tirak etmek üzere sayın Birlik ba• 

sıının gösterilen tarih ve yerlerde aaat 14 te hazır bulunmalan rica olunur. 

Birliğin ismi Toplanh ta.rilıl Toplantı yeri 

Deri, kösele ve deri aana.yÜ yardunc:i 8/1 /943 Cwna 
maddeleri İthalitçda.n Birliği ------------------------·Çuval, kanaviçe ve Jüt mamUlAb 11/1/943 Pa.zarte1l 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliği tth.ıatçı1an Birlili 

Ömer Abit ban 
üçilncü kat 

Kağıt, mukavva ve tatbikatı İtha· 13/1/943 Çarpınl)a 
Reisliğinden: Jatçılan Bmiil 

Madeni etY• ve malzeme İthalatçı· TICAl'et od.ui 
İstanbul Şubesi 

, 
29/ 12/1042 salı günü saat 17,30 da Gümüşsuyunda Yilksek Mfihendls 

Okulu konferans salonunda umuml hey'et toplantısı yapılacağı cihetle muh
terem azanın teşr!fl rfca olunur. 

RUZNAME: ı - İdare hey'etl ve hesap mü!ettlşlert raporlarının okun
ması ve idare hey'etlnln ibrası, 2 - Yeni sene bütçesinin müzakere ve tas
tikl, 3 - Yeni İdare heyetı ve be sap m iilettlşlert seçimi. 

Nafia vekaletinden 

Iarı Birliği lS/1/943 Cuma içtima aalOGunda 
Manifatura lthalitçılan Birliği 17/1/943 Pazartesl ıt ıt 
Cam. zücaciye .. ,. .. ., aanayie alt 19/1/943 Cartaınba • ıt 
boyalar, aa.nayi ve ziraate ait kim-
yevi maddeler İthalitçılan Birliii 
Motörlü. motönm nakil vuıtalari 21/1/943 Cuma 
ve yedek malzemesi İthalitçılan 
Bir lifi 

30/ 12/ 942 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Nafia. Vellleti blnıısı ru~~y~~~ Yaih tobmn· 24/l/943 Pazarteel 
içinde Malzeme müdürlüğil odıısında. toplanan malzeme eks1.ltme kom1syo- ar ~ uo.n•x• 
nunda 19.000 llqL mtihammen bede!ll Erzurum makine deposu için yaptın- Türkiye tiftik ve yapağı ihracalçİ· 26/1/943 Çartamba 
lacak 8 adet kapının kapalı zarf usullle eksl!tmesl yapılacaktır. lan Birliği. 

, • 
Eksiltme şarµıamesı ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme müdürlil

A'fi.nden alınabfür. Muvakkat teminat 1425 liradır. 
İsteklilerin tekJlf mektuplarını muvakkat teminat ve şnrtnarne.slnde 

yazılı vesaik ne birlikte aynı gün saat H e kadar mezkQ.r koml~ona mak-
buz mukabilinde verm~lert lftzımdır. (2Z61) 

Daktilo Memur Aranıyor 
Tıp fakültesi üçilncll iç hastalıklan kliniği için arşiv, kütüphane ve da.L 

tllo memuruna ihtiyaç vardır. Ingll.17.ee veya Almanca dillerinden birini, dak
tııo ve atenoğratlyt ı,yt bllmesı p.rttır. İsteklilerin sene başına tadar Tıp ta-

ıı:nıtesı dekanlığına mllracaatıarı. (2691) 

RUZNAMEI 
1 - 1942 f~ yılı için idare Heyeti ve milraklpler raporlarlle hll&n• 

çonun tetkik ve tasdikl ve İdare Heyetlnln ibrua bak.kında karar lttlhaz:ı. 

2 - 1943 yılı bUtçes.lnin tetkik v.; k.abulU. 

3 - Hüktlmeıtçe verilecek dfrelttifle.r dah.illnd4 Bir~ Ji..4~ 71!1 

iaaliyet pro~ranunın teebltl 

4 - 194 3 yılı için ldare Heyeti intihabı. 

1. - 1943 yılı lçtn mllraldp .qtihabi. 

Bakkal bana Ç A P A 
kalmadı diye ağzımın 

tadını bozacak başka 
marka vermeğe çalıştı. 

2.5 KılmrnuevvE>ı , 1 

EmlAkiş 
Emlakinizi paraya, paranızı emlake çe•virmek istiyorsanız vakit 

kaybetmeden IEllifil oak.oşe müra:ant ediniz 

Ayrıca her sınıf ailelere elveri~li ve kullanııılı ucuz evler antıl

maktadır. Teolefonla da izahat alınabilir. 
Galatasaray Köşe apartıma nı 2 nci kat. Telefon: 4901 O 

IEmDak.n~ 1 
::ES 

• 

Muamele Vergisi e Tabi lan 
Müesseselerin tut.acıı.kları bütün defter numuneleri temiz ve itinalı 

şekilde birinci hamur ka.Cıda b~ hazırdır. Derterlerlmlzl bir kerre 
görmeden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 

trmumi satış merkezi : İNKILAP KjTAPEvt İstanbul Ankam Cad. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 .__ __________________ ~ 
1 - Şartname ve eb'at Ustelert muclblnce 2000 m3 çırasız çam ve 2000 

mS köknar kereste pazarlıkla satın alınacaktır. (Çırosız çam bulunmadığı 
tekdirde tamamı köknar olablllr. 100 m3 llk partiler içinde teklif alınır. 

2 - Pazarlık 6/ 1/943 torlhlno rastlayan salı günü saat 10,30 da Kaba
taşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubede ve Ankara, İzmir, 
Aıı.talya, Adana oa§ müdürlüklerinde Bolu müdürlüğtinde görüleblllr. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
parnlarile blrllkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (2387) 

MEMUR ARANIYOR 
Almanc:ı ve Fransızca lisanlarına bihakkın vakıf ve bu lisanlardan 

Türkçeye tercüme ynpııcak ka.blllyette Avrupa muhaberntuıı ve ticari 
işleri tedvlre muktedir bir memura ihtiyaç vardır. İst.eklllerln bütün 
retera.nslarlle birlikte saat 11 den 13 e kadar Galatada Bozkurt hanında 
Fahasa şirketine müracaaUan. 

Ayakkabı alınacak 
D. n. Yollan 8 inci İşletme Komisyonundan: 
Mecmuu (10200) Ura. muhammen bedelli tahminen (600) çlft ayakkabı 

mevcut nUmunest ve ş:ırtnamesl veçhlle eksiltmeye konulmu~tur. İ-iıales1 
knpalı zart usullle 4/l/943günil sa.at 16 da lzmlr - Alsancaltt.ıı İşletme bı
nasındn komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin (765) liralık ınuvnkkat teminat makbu71nr1le teklif me~ 
tuplannı havi kapalı zarflarır.ı nynı gün saat on be~ kadar Komisyon re
isliğine vermeleri ldz.ımdır. Şartnamesi İşletme kaleminden alınır. (2383) 

Devlet Demiryolları ve limanları !tletnıe 1 
Umum idaresi ilanlan 

İdare 1aşe t~U\t ihtiyacı için alınacak Bfağıda ismi, muhammen be
deli ve muvakkat teminatı nyn ayn gösterilmiş olan ınuhtellf gıda mndde.. 
lert 4/111943 pazartesi günü saat 15 den itibaren kapalı zar! usulil ile An
karadıı. !da.re binasında. sıra ile ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. _ 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temt.ınt 
ile kanunun tayin ettiği ve~kalan ve tek.llflerlnt aynl gün saat 14 e kndar 
Komisyon Reisliğine vermeler! lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Te Hay. 
darpa.§ada Tesellüm Şefll~inden temin edilir. · 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Ekslltmeye konnn malzeme "ra lira 

1 Nolu liste muhtevlyntı kuru fnsulfe 60.000 4250.-
2 • • • » nohut 60.000 4250.-
3 • • > pirinç 250.600 J3750.-
-i • • • bulgur 
0 » » » kaVUrll)I\ 

45.000 3375.00 
135.ooo sobo.-

6 > • • mercimek , 14.000 1050.-
(2409) -· ~ TORNACI ARANIYOR 

Yarun Ot.omatlk Torna tezgA.hlannda çalışabilecek işçiye ihtiyaç 
vardır. Bu tezgA.hlarda. 1f yapabilecek veya kumaş dokuma tezgllhl:ı~ 
rında çn.lıŞllllf ve yahut Orta mektep mezunu olan erkek ve kndın 1ş
çllerderı. 1steklllerln vci:lkalarlle "birlikte İstanbul Haliç Kuraa~acıntla 

aklr Zümre Türk Sana il ııarblye. Fabrikasına mürncnntıan. 


