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BU SA.BABKi TELGB 

Ort 'd 
• • Varlık vergisi mükellefleri, bu lere bu yardımı geniş blr ölçüde 

sabah erken<;len maliye tahsil yapılmaktadır. Londra 27 <A.AJ - Geneinl oı
§Ubeleı ine müracaat ederek ver- Mallye şubeler.inde, vergilerini raud'nın, Darlan'ın yerine tAylnl işl
gilerlni öd.emeğe devam etmiş- ödemek için müracaat edecek nı başaran imparatorluk meselesinin 
!erdir. Evvelce de yazdığımız mükellefiere muamelelerini sür- toplant131 yalnız bir saat sürmüştür. 
varlık vergisini tediye için mü- atıe görecek memurların adedi Fransız .sözcüsüne göre, genernl 
kelleflere verilen 15 günlük arttırılmış ve icabeden bütün Giraud. ~çllm.esinden sonra şöyle 
Inüh. let BirlnclkA-unun 31 inci tedbirler alınmıştır. deıntotır: cPolltika adamı olmak iste-

zu ın l af e 
Almanlar, Rus hücumlarını kır ık ar nı, =r 
çok yerleri geri aldıklarını ve mühim bir 
Rus grupunu çevirdiklerini b ·ıdiriyor ar 

w.ı • • miyoruın. Asker olarak kalmak iste.. perşembe akşamı biteceği için Merıinde vergİnın yarısı rım .• 
mükellefler, kanun I?uciblnce ödendi Cezayir 27 CA.A.> - elmal Afrika 
vergilerini müddetin ınkızasuu 1\lersin 27 _ Mersin vil~yetine Fransız yüksele tomberllk mevkllne 
takibeden hafta zarfında yüzde tarhedtlen 6 163 206 Ura varlık ge!Jş1nden blru sorıra seneraı Ol· 
bir nispetinde bir zamla ödeme- ver'"""'""'den 3,oss.377 lirası, cu- raud, ap.ğıdP.k1 demeci neşrctml§tır: 

k 1 in dah 6~.. cAmlral Darlan'm hnyatına. mal 
ite mecbur kalmama ç 8 martesl günü öğle vaktine kadar olan fac11ı.dan sonra, Şimal Afrika 
dört gün kalmıştır. tahsili edllm~tir. Mersin v:UAyeti yüksek komiserlik vazıreler1nl denıh· 

Şehrimizdeki bankalar, müra- mükellefleri, vergilerini biran e-:r- te ederken hepinizden etrafımda.~ 
caat eden tacir ve enılflk ımhlp- vel ödemek için büyük bir tehalük ıanarak, milttefl.kler1mizln ya.rdınu ile 
lerine mal ve mülkleri mukabi- gösteriyorlar. Verginin tamamı, ordularımızın muvaffatıyetlnl t{!min 
!inde kredi açrnağa devam et- 15 günlük müddet bitmezden ev- etmenlzl istiyorum. 

Moo;l.:ova 28 (Radyo) - Dlln eece 
yarısı netredilen resml Rus tebllği: 

lerdlr. hı silıı zarfında 31 den fazln şevlkler bilhassa Volga lle Don nra.
mesldllı nokta. kurta~. (3000) o sında büyük kayıplarn uğramıolardır. 
ynkm. dil3man subay vo eri, a tank. 
58 top, &8 mitralyöz ve sntre yoked.ll.: 

27 11.kkAnunda askert kuvveUerlıulz 
Orta Don'da taa.nıwannı muvaffakı-

Merkez cephesinde kuvveUertmlz 
ml.§tlr. 

mektedir. Bankalann mükellef- vel tamamen ödenmiş olacaktır. Bahts mevzuu olan tek şey, Fransa 

yetle l.nkt.,.cıaf ettlre:ek birçok meskftn 
yerleri za.ptetm~ler:Ur. 

KuvveUerlmtz, Stallngrad.ın cenup 
batısında ıo - 15 klloonetre ilerllyerck 
birçok meskQn yerleri ve blrltq b
tasyonu ele geçlnnlflerdlr. Dört gün. 

taarruz muharebeleri ynp~Iar ve 
mukabil hiicumlan pilslcürtmilşlerdir. 

Belin 28 CA.A.) - D. N. B. nln as
keri kıı.ynıı.klarındım öğrenlldiğlne 
göre 26 Ukk8.nunda Büyü: Don cllr
se~lnde tanklarla. desteklenen Alman 
plya.deler1, ileri düşman kuvvetlerini 
yoketm.lşler, şiddetle müdafaa. edllen 
birçok yerleri geri almışlardır. 

Zeytinburnu kazası 
ahkikatı neticelendi 

Makasçı, istasyon memuru _ve hat 
bekçisi nezaret altına alındılar 

Zey 'nburnu istasyonunda vuku trenle ıehriın: Halicin ve Boğaziçi
hularak 2 kişİi:lİn ölümü ve 1 S kişi- nin muhtelif fa.brikalannda çalı~n 
nin yaralanması ile neticelenen şi- birçok kimseler, işçiler ve Bandırma 
mendifcr kazası tahkikatına müd- ta.rikile İzmir• giden yolcular, ban
deiumumilikçc devam edilmektedir. liyö ıeferlerinde görülen mutat te-

Kazanın makasçı Cavit Can'ın ~'hhürlerden dolayı güçlükle iıleri 
ihmali yüzünden vuku bulduğu tea- baıına yetiıebiliyorla.rdı. Dokuzun· 
bit olunmuştur. cu ;ıletme idareli, S,4S te Yeşilköy-

Banliyö trecıi makinisti Rasim hak- den hareket eden ilk treni kaldır
kında, makasın rampa tarafına açık mak ve Yeıilköyden kalkan ilk treni 
olduğunu gösteren küçük makas ita-- 4S dakika sonra tahrik etmekle bu 
retine dikkat etmiyerek treni daha halk kütleıini vaktü zamanında it
cvvcl durdurmadığı noktasından leri batına gitmek imklnından mah
tahkikat yapılmakllldır. Hat bekçili nım etmiı oluyor. 
Şerif Kanat ve istıuyon memuru Re- Bunlar, ıra itlerinden olmağa ve 
cep de suçlular araaında olup hepsi yahut da evlerini İıtanbul tarafına 
neuırct altına alınmıılardır, na.kletmeğo mecbur kalacaklardır. 

Tahkikat evrakının bugün ıorgu Fak~!. nakliye muraflannın y~
hakimliğinc verilmesi muhtemeldir. seklıgı ve ev buhranı nazan ıtıbara 
Yen· t •f d "Ik t • alınırsa buna da imkln yoktur. Ta--

1 arı e en ı renın rlfe deiiıtirilirken bu nokta ruızan 
kaldırılması doğru değil dikkate alınmalı idi. Büyilk bir halk 

D·miryollan Dokuzuncu lıletme kütleeini fiddetle alakadar eden bu 
nıüdürlüğü, Sirkeci - Küçükçekme- mühim noktayı eayın Miinakalat 
Co arasında işliyen banliyö tTenleri V ekilimivn nazarı dikkatine arze
tarnesini deği;tinniıtir. Yeni tarife deriz. Yqilköyden 5.4S te kalkan 
Yarın sabahtan itibaren tatbik edi- ilk nenin lpkaaı llzımdır. Tren mik
lecck ve ilk tren 6, 2 7 de Y e§.ilköy- tan azaltıla.cak iıe, gün ortuında 
denhardcct edecektir. Halbuki ilk tahrik edilen tTenlerden blri, gidip 
trenin 6,27 de tahriki, günlerin u:ıa- gelenleri miltceu.ir etmeden pekA.ll 
nıağa başladığına göre geçtir. kaldınlabilir. 

1şletmc müdürlüğünün tarifede Doltuzımcu ifletme idarui latan~ 
Yaptığı en büyük değqildik ve ta- buldan giden ioç:ileri düıünerek ıre
~arruf, 5,45 te Y eşilköyden kalkan ni tarifed• ilk treni nuıl on daki]fa 
ılk banliyö trf'nini kaldırması ve İs- evvel tahrik ediyoraa, banliyölerde 
rnbuldan kalkan ilk treni on daki- 1 oturanlan da nazan dı1tk-.te alarak 

a evvel tahrik etmesi olmuştur. !hiç olmazsa 5,45 te tahrik edilen 
Halbuki Y ,..,;ıkc; .. den kalkan ilk ilk treni ipka etmeüdir. 
111111111,~ • 
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- Ne r-'nvor? .. 
- Dört kişilik bir dolmuş boşalıyor!.°" 

ve imparatorluğudur. B!rlm tek he
deflm.lz var: Zaf~r .• 

Demecin altında şu imza görülüyor. 
du: t:Ordu generall, Frn.nısa Afrikası 
yüksek komiseri, kara, hava ve deniz 
ordulan ba.şkumandnnı.• 

Yeni G·ne'de 
Son Japon müdafaa 

hatlarına bir noktadan 
girildi 

Lonclr.ı 28 (A.A.) - Uza.k Doğuda, 
Yeni Ginede Japonlann en son tu
tunma. noktası etrafında ka:ı.h çar
pışmalar devam ediyor. :r wnt.Leflitlerln 
tazytkı gittikçe ağırlaşmaktadır. D~ 
man müda!atı. haUnnna bir nokta
dan girllml§Ur. 

Yenl Glnecle lO Japon uçağı tah
ribedllml§, Ja.ponlann lşgo.li nltında 
bulunan RD.baul llm.a.nmn çok ağır 
bir ha.va hücumu ynpıl.ın.ı,,tır. Yapı· 
lan tahribat pek büyüktür. 15,000 ton
luk bir Japon na.ldlye gemJsl yanar 
bir halde bırakılmıştır. 8,000 tonluk 
diğer bir Japon gemlsl de nıtır ha
sara uğı'atı~ır. Ame.rllran pike 
uçaklan 3,000 tonluk bir Japon gc
mlslnl de batumı§}ardır. Bunun bir 
harb gemısı olmam muhtemeldir. 

de kuvvetlerl.mlz, 40 - eo kilometre 
llerUemiflerdlr. 

Merkez cephesinde kuvvotıerlmlz 

taarr\122 muharebel~rt ya,pmıı.~a ~
vam etml.şlerdir. Bir ha.ita zarfında 
70 1 ~ıt uçağl olına.k üzere 176 dll§
mıuı uçağını imha ettik. Blz1ın ı..-ayı
bnnzı 65 uçaktır. 

Stallngrad'da kuvvet.ıeı1ın.lz, taar
ruz muharebelcrl yaparak dÜ§trul.n 
kazamatıannı ve atef nolı:talıınnı iş
gal etml§lerd1r. 
Staıtngradın şimal batısında kuv

\'etıerlm!z mC\ zllerlni tahklm etınl§
lerdlr. Stallngradın cenup bntısındn 
kuvvetlerimiz düşmanın mukavemetl
ııl kırarak taarruzlannı 1n.klşa.f ettlr
mtşıer, birkaç meskfuı yeri ele geçlr-
m!şledlr, Düşman muazzam kayı,Pla
ra uğra.naktadır. 

Henüz tamıımla.nnuyan ma.10.matn 
göre 23 tank, 18 top, 600 kam.yon ve 
(2500) e yakın dllşma.n subay ve erl
ııi yoketUk. 

Bir günlük muhnrebedo 55 top, 25 
hava.n topu, 390 tllfek, 65 kamyon 
ve Jki depo aldık. 

Orta Don'da kuvvct.lcrlmlz taarruz.. 
lanna muvıı.ftakıyetı0 devam etmiş-

Velltı Lukl mıntakasmda blr blr-
11.ğlmJz ta.hlı:lm edllmlş blr bölgeyi 
ışgal etml.§tlr. Almanlar bu bölgeyi 
geri atmak için muka.bU hO.cuma geç. 
mişlerdir. Erlertmız 8 mukabil hü
cumu püskUrtmQşıer. ve mukabil hü
cumlarla blrka9 mcskfln yerl nlıruş
l:ırdır. Düşman büyük kayıplara uğ
ranu.ştır. 

Almanlar, çevrllmlş olan bir geml
zonlanna para.şütıerıe cepha.ne atı
yoriar. Bu cephanelerden bir kısmı 
elimizde bulunan bölgeye dilşm0$.ür. 
Rzcv'ln garbında taarruza geçen bir 
Alman alayı mevcudunun yüzde kır
kını kaybctmlf. komutanı da mak
tul dllşmtlştur. 

Nalçıtın cenup doğusunda kuvvet
lerimiz stse ye yağmura rnCmen 1' ri· 
ıemeR"e devam etmişlerdir. 

Öncü erlerlmlz, büyllk bir m •·fuı 
noktayı ele geçirmişlerdir. Bir de
mlı;olu istasyonunu, 4 lokomoHf, 17 
vagon, 8 tank ve 150 benzin sarrucı, 
cephsne dolu depolar zaptcttııc ve 
(600) e yakın dil~ıı.nı imha ett1k. 

Mühim bir Rus gurupu 
çevrildi 

Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. blldl
rtyor: 26 ilkkAnundn Volgt\. 1le Don 
arasmda ve Büyük Dan dlrseğlnde 
şlddetll muharebeler olmuştur. Bol-

Bol§evikler, Alman hntlan önünde 
perJpn olmuşlardır. B\llldan fayda
ltınan kuvvetlert..nız, beyük to.nk 
kuvvetlerlle desteklenen oldukça 
ehemm1yetll bir düşman gunıpunu 
çe\"lmılşlerdlr. 

Terek' in cenubunda 
Berlln 28 CA.A.) - Doğu cephesin

deki vazıyet hakkında alman m:ılO.
mnta göre bolşevlkler, Noelin iklnd 
günü bllhassa orta. Don'da Don ne 
Volga arasında ve Prope?. bölgelerinde 
tanmızla.nna devam etmişlerdir. Bu 
taarruzlar beklendl.ğt için bol§evlklcr 
her tarafta ma~lCıp edlltnlş ve en ağır 
kay(olarlı uğra.m.ıi'}lardır. Alnıan1ar, 
bolsevlklerln "bidayette kaz.'\nmış ol· 
duklan küçUk mevzll muvar!P.kıyet
lerı telAtl etmişler ve bir gün evvel 
ko.ybedllen yerleri gerı almışlıırdır. 

Bol§cvlklerln ernzl laıznncı Terel:L'l 
cenubunda muharebe.siz olmuştur. 
Alınanlar, kendilerinden hatlarını dü
zel tmlşlcr ve bol§evlkler aradan üo 
gfüı geçtikten sonra bunun farkına. 

vamıl§lardır. Büyük Don dlrseltbıde 
bolşevlkler şiddetle müdafa cttlklc:i 
miltc:ıddlt yeri bıra~lardır. Alman 
karşı taarruzlan muvatrqkıyetle de
vam ediyor. 

Tunus'ta şiddetli yağ- lng·liz er, 
morlar devam ediyor şehrine y 

·surata 
aşıyor ar 

lngilizler, Meczelbab bölgesinde 
aldıkları yerleri sağlamlaştırdılar 

Rommelin bu mevkide durarak muka
vemet göstereceği şüpheli görülüyor 

Cezqir 28 (A.A.) - Tunus'ta rikada hareket baflıyalı, Mihver ha- Londra 28 (A.A.) - Cumartcal dolusunda muharebe venneği ka-
yağmur yağıyor. Dün 30 aaat de- va kuvvetleri 2 77 uçak kayhebniş- günU ıekiz.inci İngiliz ordusunun Sir· rarlaıtımu§sa, Bueyrat' ın 120 kilo
ıvamlı bir surette yağmıfbr. Kara- ha- lerdi. MütteJillerin kayı'.>ı ise 114 te'yc sirdiğini bildiren tebüğden metre ba.twnda sahilde ilk mühim 
r~ketinln mahdut ölçüde olduğu bil- uçaktır. hlışka yeru resmi bir haber gelme- §ehir o~ Miaurata' da kuvvetli bir 
diriliyor. ıniıtir, Sirte muharc'besi::ı: ~gal edil- garnizon bıralcmaaı muhtemeldir. 

İngiliz kuvvetleri Mecezelbab ya- Fransız kuvvetleri mi§rir. İngiliz ku, vctleri Sirteye gi- Fnkat Rommel, fazla savaı arzusu 
lcınlannda İıfgal etmiı olduklan mev- biraz ilerlediler rerken, birkaç Mihver tankı birkaç göstenne;ı;ektedir. Mihver kıta• 
zileri eağlarnlaştınnıılardır, defa ateş ettikten .,onra ıüratle batı· lan arkalarında mayn ve tu• 

Amerilcıwı bomba uçaldan Bizertc Şimalt Afrika mütefik wnamf ka- ya doğru çckilmiıtir. zak tarlaları bırakarak müm-
ve Sfalr:a'a taarruz et::nialerdir. Bu- rargihı 28 (A.A.) - Fransız kuv- Harb muhabirlerinin iprattna g&- it.ün olduğu kadar aün~tle kaçmkta• 
radaki doklarda yangınlar çıkarıl- vetleri Mihverin mukavıemetini kıra- re, Rommel kuvvetleri Trıı.blwgarp dır. General Montgomeıy'nin mo• 
m11tır. 2 Alınan av uçağı tahribedil- rak biraz ilerlemeye muva 'fnk ol- istikametinde ricaline devmn etmek- törlü piyade, hafif tank müfrezeleri 
miıtir. muılardır. tedir. Sekizinci İngiliz ordusu ileri ve istihkam birliklerinden mürekkep 

Sfaka limanında üç gemi batırıl- Eair v• ~anaim elde edi1mi§.t.ir: kuvvetleri Rommcl artçılan ile tc• öncüleri, düşmanı ancak arada bir 
mıı, ve orta tonajda başlca bir gemi Pont du Faz'ın cenubunda F - ması muhafaza ediyorlar, görebilmektedir. 
ha.sara uğratılmıtbr. BiZ kuvvetleri ) cnJ llerlemder 1~- B İngiliz kuırvotlerid şimbdiı Sirtekile Fezzan' dan ilerliyen 

Tahribedilen Mihver detmiılerdfr. uerattC3sım arasın a u unma ta- l . 
uçakları dır. Cumartesi günü İngilizler Sirte- Fransız kuvvet erı 

Fransız uçaksavar bataryaları ild nin 70 kilometre bntmnda bulunan Londra 28 (A.A.) - Esir edilen 
Lo_n_d_ra_2_8_CA_.A_)_ ---_Ş_i_m_a.li_A_f-_d_u_·~-an--u·ça-ğ;..ı_n_ı _tah __ ri_b_etm_i.:..ıti_·r_._ Tamet' c varmıılardı lngiU::ı: ilerle- İtalyan neferleri, bir Fransız müf-

yişi <levanı etmekte ve Misurnta'ya rezesinin Fezzan' da Muzzuk kalesi• 
ynkla~ıJmnktadır, ne vannıı olduğunu söylemektedir

Eğ<'r Rommcl, Trnblua ıehrinin Ier. 
Darlan'ın cenaze töre . i 

Cenaze töreninde Müttefik erkanı bulundu 
B. Churchill öğle Cibuti' de İngilizlerle 

Londra 27 <A.A.> - Cezayir radyo- tebatı da taklbeylcm.lşt.1.r. yemeğini de Gaulle ile müzakereler 
sunun blldlrdiğlne göre, amiral Dar- L d 27 ( ) ı ı 

on ra A.A. - Am rn Da.r- beraber yedı· Nnirobi 28 (A.A.) - Nairobi'· lan'ın cenaze törenine Amerlknn ve lanın katlllnln İtalynn olduğu ve d 'f d'ld'V• .. ~ 1 ·r 
İnglUz kıtnları ile Gezaylrde bulunan İtalyada yerleşmiş bulunduğu bUdirtL Londra 28 (A.A.) _ Başvekil e ı şa e ı ıl?1ne .• gore, reımı n~ı ıs 
bütfin Fransız alaylanııdan birer mektedlr ,,.,.. ... at ,_, hüvl tl B rıı._ hill d" ,.vl ğ' • memurları, Cıbub ye gelerek muza-

• ........ , ~ll.l vo ye . \.AlUrc , un og e yeme ını gc-
1 1 

d B ·· 
müfreze lştlrAk etmJştlr. Mlft. glzll tutulınn'ktadır. Katll, cu- neral de Gaulle ve Şimalt Afrikada... kerelerde bu un;nuş ıır !r. ~. mııza-

Cenazeyi taklbedenler nrasında, ŞI- ma günü muhakeme edilmiş ve cu- ki va:tifesinden geçenlerde döneıı kerele.re, Habeşıstandal? İn~ılız ku::· 
nıal Afrlkadak1 müttefik kuvveUer martesı S.'\bnhı da idmıı olunmUJf,ur 1 d 1 \T' . .1 b' ük vetlen kumandanı dn ıştırnk etmı,_ 
başkomutanı general E!senlıower, tc- · • genern c a ıg ne ı c ır te yo-
ferl deniz kuvvetıert komutanı amı- Bütün ın.nh!lllerde bu cinayet nl· miştir. tir. 
al C l.gh bnrt.. cakça ışıenmış bir ka.tıı oıarnk ta.k- Kalkı·ı·ta'ya yeni bir hava r unn am, "'9Aomutan mua- blh edilmektedir. hi • • 
vını general Clark, reis Rooseveltln Sıh ye Vekılı zelzele akını yapıldı 
Şimal Afrlkndakl şahs1 mllnıessill B. Londra 28 <A.A.) - MUll Fransız sahasında y · Delh' 28 (AA.) _ Birka 
Robert Murphy, general Olrnud, ge- komitesi, general de Oaulle rlya.se- enı ~ • v ç 
neral Bergert ve Ceznyir umumi va- tlnda 26 ilkkfı.nunda. toplnnnu§ vo şı.. Erbaa 27 (A.A.) - Sıhhat Ve- ıo.at evvel, bırkaç Japon urogı Kal· 

blau~ [ra~ 0.~tUtl.SJJlın ınüret- m til', cihen ıışn • • r.. men söndürüln ·~tur. 

lls1 B. Chatel de buhmmuştur. ı mali Fransız Atrika.sındn cereyan et- kili buraya gclmiı, felaket anhasını küta~n yeniden akın elmi .. lerdir. B·r 
Cena.zeyt, Touon'dan kaçan Casn.. mekte olıuı hl'ldlselert müzakere et- gez~ten S'>nra Samsuna müte.vec- y._ ngın çıkn.rılmı tı• Bu y n:;ın he--

_ ........................ liiiiliiiiiim .... iliiiiıill. ·~··-N-. 
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Sahife 2 

•• z GELi 
Havadan, sudan ..• 

A ra sıra havadan, sudan bahsettiğimiz oluyor. Yalnız yan 
ynzan için değil kon~an için de ikide bir bu bahse dönmek 

t:ırurldir. Zaten niçin dönmemeli? Bu teneffüs ettiğimiz hnva, şu 
içtiğimiz, yıkandığımız su üzerinde konuşulmaya de~yecek ka
dar önemsiz midir? Hayatınm.ı boydan boya samuşlar. İlk filozof
lar dünyaya şöyle bir bnktıklan zaman onu hava, su, toprak ve 
ateşten ibaret görmiişler. Hal böyle iken blzlın fçln önemlinin önem· 
Usl olan h:ıvadan, sudan söz açmak neden bir dudak bilkUmlle knr
~ılansın? 

Söze nereden başlıyacağımızı bilemediğimiz veya söyllyecek sö
mmüz kalmadığı yahut da söyliyeceklerlmlzl söylemek istemedJği. 
miz zaman cBugün havn ne güzel!» den başka hangi söz imda.dımı
r .. a yetişip bizi içinde bulunduğumuz zor durumdan kurtanyor? 
Eğer iM açmak için böyle hazır bir cümlemiz olmasaydı bir çoğu
muz ömrümüziin somına J.;adar susup Jmlacaktık. Kısaca şöyle de 
dmebilir: Havasız ynı;:amamız kabil olsaydı bile havasız konuşn
nuyacaktık ! 

Gerçi havadan söz açmak pek de zeka alameti sayılmnz. Hnttfı 
~imdi hangisJ olduğunu k<.'Stiremediğfm bir ronumda, tanımadığı 
bir genç kızla konuşabi'lmek için söze «Bugün hava ne güzel!» diye 
başlıynn adamın mutlaka bir ahmak olduğuna hükmedilir. 
l\tünalrnşa sırasında genç kız, o .işe «Bugün hava ne güzel!» diye 
l>nslamanın ahmaklara mahsus bir Ulblye olduğunu kabul etmekle 
hembtt zeki adamın müstesna bir zevk sahibi nddettlğl bir kadına 
giiliinç olm:ımak için böyle bir söz sarf etmiyeceğinl, fakat kadın-
hlra fikren fakir göriinmekten korkmaya, onlnnn boyuna z.ekfi ve 

irfan gösterileri icinde kalmaktan hoşlnnac.·ıklanru sanmayn pek 
de mahnl olmadığını söyli)erek ahmağı haklı çıkarır. 

Bu demeç ister doğru, ister yanlış olsun, bir ahmağın bile ne 
yapacağını şaşırdıl:rı zaman imdadına yct~tiğinc göre havadan söz 
ocm:uun hava kadar insann yakın bir şey olduğu yine kabul edil· 
mcı Jazımdır. Ö~J" zannediyorum ki hava, konuşma gemisinin 
tnhlisi,>c sim' lidir tn~anı aptalca susmnk veya biisbiltiln berbat 
f:C Icr SÖ) lcmck tclıli tcsinden en az zarn la lm.rtanr. Tehlike ol. 
mn1ıfu r..am:m ise, )ine tıpkı bir tahlisiye slmlıll gıöl, kimsenin onn 
dokunmaya tcnezziil etmiyeceği pek tabii bir şeydir. 

Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

ık· genç kız arasında .. 
Baynn Rahlme, b:ıyan Sallhadan 

dA vacı. Rahime on sekJz yn.şlarındıı 
uzunca boylu, san s:ı.çlı, :ın:ı.vt gözlll, 
pudrasız, rujsuz, sade güzel. Saliha 
ylrmJyl geçmlş. Orta boylu, esmer, çi
pil gözlü, kaşlan rastıklı, yfi:zll pud
rnh-

Asliye lklnct ceza mahkemesinde 
muhakeme t'dlldller. Rah1me heye
candan kıza.np bozarnrnk, hıçkınk
llr a kesilen boğuk bir Sl.'sle şunları 
ıınl ttı; 

- Arzuhnlimde he~ı yazdım. DA
vıının örülm.eslnl 1st.1yorum. Bu kız 
benlın namusumla oynndı. Yapmadığı 
iftira kalmadı bana. Bent bekçl ku
llibesine girip çıkarken gördllıtünü 
söyllyecek kadar Uerl vardı. HO.klm 
beyetendll Ben, bunun dediği gibi 
bir kız olmaktansa yed! kat yerin di
bine glrmeğc razıyım. Dilnyn. y{izün
de herkes bir namus için ~r. öte.. 
de beride aleyhimde yaptığı dedlko
dulan konu komşudan dlnlerken 
utancımdan :;erlere geçiyorum. 011ya 
ben pencereden mahalle dellkanlılan 
ııe işaretleşip mektup veresı hnlşim. 
Böyle bir şey yaı>tımsa ellerim kırıl
sın. Şlnıdlye kadar gözümü kaldınp 
da namahrem bir erkeğe bakını§ de
ğlllm. Allah cümleyi kuru 1fUra.dan 
s:ıkla.sın. Bu kad:ır ittlrııya dayana
madını, lstıdayı dayadım. cezasının 
ke ilmcsinl tstfyorum. Bay hOJdml 
Artık iş s1z1n vicdanınıza. kalnu.ştır. 
Gönltlnilz.den kopan cezayı vertrs1n1z 
buna. 

S:ı.llha sorguya çekildi: 
- D~vayı dlnlcdln. Bu genç kızın 

aleyhinde dedikodu yapmış, ~refin.l, 
haydyetfnl lekellyecek §erler sôyle
m.lşs1n. Ne diyeceksin? .. 

- Tövbeler olsun, hepsi yalan M.
ldm bey. Rahime bl.z1m kO?I14umUZ
dur. Çok k1blrlld1r. Sultana selAm 
Temılyen takımındandır. K1IMe ile 

"lnf'DlC'Z, F.ş1 Ue dostu il.o kaVl,'8. 
der. Şimdi de bana i!tıra ediyor. Ben 

onun aleyhinde niçin dedikodu ya.
payım? Kendls1le alış verişim yo~. Be
nim terbiyem, ahlAkım buna mU... 
salt detildir. Sebel)S1z yere onun 
aleyhinde bulunmam ben. 

Dl vacı Rahime telAşla knlkt.ı: 
- Sebepsiz değil bay Mklın. De

dlkodun un sebebi var. Mahallede her
ke.!! bana güzel kız derler. Eh, gü
zelllk de hak vergtsidlr. Zorla olmaz 
ki. Ballha kendisi daha çirkin olduğu 
lçln brnl kıskanıyor, bu yüzden de 
bent lekelcmeğe çalışıyor. İşte, işln 
aslı buradan çıkıyor. Çekemiyor beni, 

Saliha bu lddl:ıyı a..."nblyetıe reddet
ti: 

- İşte, M!tlm beyi Kendi ağZI Ue 
ynlnnmı meydana çıl'.nrdı. Kendlsi 
benden güzelmJş de ben onu kl.ska.
nıyomı~nm. Göl'E'll Allah lçln söy-
1~. Ben onun nesini kı knna.ynn? 
Boyanmış çorap lpllğl gibi saçlarını 

mı, ~u hasta ben1zll sap.san yüzünü 
mü? ceruı.bıhak herkesi başka tür
ın güzel yaratmıştır. Ona benzemı
yonım diye ben çirkin m1 s:ı.yılınm k1 
Rnhlmc.yl kıskanayım? Ben onun 
aleyhinde blr şe~clkler soylemecllm 
bay Mklm. Yalnız, blr gün birkaç 
kom.,u ile konuşurken ıu açıldı da; 
§U gUnlerde Rahlınentn evtnln etra
fında dellknnlılar sık sık dola§ma~a 
başladılar dedim. Bundan ne çıkar 
efendlm? Scnlerlni knUyen kabul et.. 
mtyorum. Hepsi yalandır. 

Şahitler dlnlendl. Hepsi de Sallhn.
nuı mahallede dalına Rahlmentn 
aleyhinde dedikodu yaptığını, çok çlr
k1n isnatlarda bulundu~u söyle
diler. Maznun bunlan da reddetti. 
Fakat suç mahkemece e:Wlt gOrilldtı.. 
~den Sal!hı.uım tl9 ay haps1ne ta
ra~ vertıd.1 ve .sabıkam olmAd$ 1ç1n 
cezasının yansı indirildi ve bir buçuk 
ay hapis cezası da tecil edildi, 

H!klm karan blldlrdlkten sonra 
Sallhayn bir de nasllıatte bulundu: 

- KoJll§unun ~ret ve ha.ys.tyetinl 
lekellyecek pkilde çlrklp §eyler ~r-
1~ ı:na.hkemece sabit oldu~undruı 
hapsine kam? verdik. Faknt sabıkan 
olmadığı 1ç1n bu cez.anı tecil ediyo
ruz. Yani flmd11!k CC'ZBYl çekm!yecek_ 
ahı. Aklını b84l1la. al. Bir dıı.ha. k1m
acn1n aleyhlııde dsdlkodu yapma.. 
Bunla.r tem: hareketlerdir. Kruıun in
.sanın ynlm.sıruı ya.pl§lr. Bir dalm 
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1 Sovyetlerin hedefi: LiG MAÇLARI 

Dünkü karşılaşmalarda Fenerbahçe, 
Taksimi 2 - O; Vefa, Süleymaniyeyi 

3 .. 4; lstanbulspor, Kasımpaşayı 

1 

! Şimendifer hatları 
Birmanya' daki taarruz gelişirse Ja
ponları güç duruma düşürebilir 

4 - 1 mağlubetti 
IJg maçlarının Ddncl devre karşı- Vefa lle Süleymanlye arasında ya- l 

la.§ınanna. dün Fenerbahçe ve Şeref pıldı. Vefayı kuranlardan mualllm 
stadlnnnda devam edllınlştlr. Havn- 6alm Turgudun Vefat eden a~beys1 ( 
nın ~1 olmasına raRtncn maçların için bir daltllm ihtiram .sülı:1ltu ye.- , 
ehemmJyet.s!zllğl yüzünden her 1kl pıldıktan ronra Vetıui:lı hücuınu ile ı 
ıtnddn da çok az seyircı topla.n.mı~tı. oyuna ba~landı. Kolaylık.ln Süleyma
Oldukça zevksiz ve heyecandan uznk niye kaleslni saran yt§1l beyazlılar ha. 
iblr ıekilde geçen müsabaknlıır tama- men blrlncl dakikada. Muh~emln ı 
men normal netıcelerle kapanını~ ve şutü ile ilk gollerlnt kazandılar. 
Fenerbnhçe, Beykoz, İstanbulspor, Ve... 20 ncl daklknda sol açık Mustafa 
fa kulüpleri rnklpler!nı mağl(tp et- ikinci golU uzaktan savurduğu b1r 
m1şlerdlr. KnJlılaşnıalann taf.sllf1tı..m ıntıe yaptL Süleyma.nfYe buna devre 
sıraslle blldlrlyoruz: .sonunda Oıımn.nın yaptlğı golle mu-

Doru cephesinde ı tıo dovam ederek Miıurata';ya 
)'akJ~tadır. Mihver bura.
~aıd lmalı arazide mukavemete 
urar verdiiindcn, birkaç gün 
ıonra bu mıntakada çarpışmalar 
olması beklenehllir. Fakat. bu 
muharebelerin kati meydan mu
harebeal oeklindo olncağı zanne
dilmiyor. 

Beykoz 1 - Davutpa§a O kabele ettl ve dC<Vre 2 • ı b1tt1. 
Fenerb:ıhçe !tadında günün ilk İkinci devrenin beşine! dı1klkaaın-

Sovuet tarruzu fiddetini kny
bctm~den devam cdJyor. Sov
yetler yeniden ilerlediklerini, 
birkaç §ehir ~·e btasyonu geri 
oldıldarını, Stal\ngrad mıntaka
amclaki Alman kuvvetlerinin va• 
ziyctinin gittikçe güçleşmekı_te 
olduğunu bildiriyorlar. Sovy<:t 
Ruayada yol udır. Nakliyat da· 
ha ziyade nehir tıırikile ve §1• 

mendif erlerı, ppılır. Nehirler 
kı§ın dondugundan bUWk ölçü
de nakliyat içfn yaln1% tlınend!· 
;fer yolu kalır. Ruslann Alman
lan bu hatlardan mtıhrum etmek 
ve mühim t!mendifer noktalarını 
ele geçirmek istedikleri anl~ıl
maktadır. Stallngrad'da, Rzev'• 
de Almanlar hakikaten gUç du-

Tunuita birinci ordu takv~ 
kıtalan alını§ ve taarruza gcç
mi~tir. İngilizler Mecezelbab 
mıntakasında bazı tepelerin geri 
alındığını bildiriyorlnr. Alman
fir .ise burada Amerikan kuvvet~ 
lerlnin mühim kayıplara uğra
dıklarıını iddia ediyorlar. Bu mın
ta.kada yeni muharcbc-ler bekle
nebilir. 

maçı Beykoz He Davutpa.şa nram.nd:ı. dn Haydar üçüncü Vefa golUnü çı
ynpıldı. Hakem Re;adın idare etttğı kardı. Biraz conrn. Sllleymaniyeden 
bu maçın m:: devresi oldukça. ıı.sab! Tnyynr buna mulmbele etti. Oyun 
bir haya içinde ve çok çetin geçti. S - 2 vaziyete girlnce biraz heyecn..."1-
0yunda zaman zaman UstünlUk te- landı. 35 inci dak!lreda Süleymanın 
m1n eden BeykO'Zlular rakip kaleyi bir uzaktan ortaladığı topu Süleymnntyc 
hnyU tehdit ettilerse de mUhaclmle- knlecı~ı kendllıeınden ıçerı alarak 
r1n1n becerlks!z::1A'l yüzUnden netıceı Vefanın galibiyetini garantiledi. 8U
alamadılnr ve devre o - o bernb re leymıınlyeIUer bunn oon d:ıldkadn 
blttı. 1 penaltıdan yaptıklıı.rı golle mukaoolc 

Uzak Doğuda: 

rumdadırlar. Fakat geçen kı~ da llindistan'dan I3.rm ıya'ya İkinci de'\ rede her 1k1 takım da ettiler ve nmç bu sureUe 4 - s vem.
bütün enerjl.slııl kullanarak oynadı ve nın galebe-si lle nihayet buldu. böyle güç vaziyete dil§tüklcrl giren müttefik kıta1nr ileri hare-

halde mukıııvemet etmeğo ve sı- ketine devam ediyorlar. Hindis-devre ortalarına dDğru bir penaltı ka.. 
znnan Beykozlular Bahadır vnsıtnslle Gülle atma birinciliği 
yecı\ııe coııertnı yaptılar. Oyunun 
bundnn sonrası karşılıklı akınlar ara
sında ve golsüz olarak geçUğ!nden 
Beykozlular maçtan ı - O galip oln

ro.sı gelince taanuza geçmeğo tandaki kuvvetlerin b~kuman-
muvaffak olmu§lardı. Bunu a.n• danı general W nvell tarafından 

rak nyrıldılıır. 

F enerbahçe 2 Taksim O 
Ollnün 1k1ncl oyunu Adıınnın 1d:ı.

tes!nde ve Fenert>ahçe lle Tnkslm nrn... 
sındn yapıldı. Ktlme oonuncusu bu
lunan Taksimin Fe.nerbahçe kn.cy.
.ıanda pek fazla. mukavemet edeml
yeceğl ve fnZla sayılı bir nuı.ğiiıb1yc
te u~rıyacağı ta1ımln ediliyordu. HaL 
bukl vaziyet hiç de böyle olnındı. Fe
nerliler maçın her 1k1 devresinde de 
ratıp kalenin ö:ıll.nde oynadıklnn hal
de fazla. çalım hevesi yüzünden bir 
tfirlU sayı çıkaram.ı:.dıl:ır. 

İlk devrede Nacl, ikinci devrede Me
lih bQyük bir güçlükle iki gol ynpa
blld1Ier ve maç bu netice deC;Işmeden 
2 _ O Fener lehine nlh:ıyetlend1. 

lstanbulspor 4 • 
Kasımpaşa 1 

Fener stadında. günün ron maçı 
İstanbul.spor 11e Kasınıpaş:l. arasında. 
oynandı. Hakem Muzafferin 1da.re
s1nde oynanan bu maçn. her 1kl ta
kım da en kuvvetıı kadroslle çıkmı.ır 
tı. Oyunn bfiyilk blr süratle başlıynn 
İstanbul.sporlular ko!nylıkla Kasımp:ı.
şa kalesme dayandılar ve lk1ncl da
ldkııda. blrlncl ııa.yılarmı kazandılar. 
Bu sayı oyunu hızlandırdı. Kasımpa
şalüar mukabll ıı.kınlarla rakip kale
yi tehdit ede~k birçok fırsatlar yn.-
kaladılo.rm da ısttfade edemediler. 
Ancaıc devrenin sonuna doğru Kamil 
sıkı bir şütıe takımının bcrnberll~lnl 
temin edebildi. 

İkinci devreye san siyahlılar çok 
canlı başladılar. Bllhas&ı. srueymanm 
akıllı ayunu ytıznnden Ostünlük ku
tarak llstüste lk1 gol kazandılar. Dev
re sonuna. yakın Süleyman bir gol 
dahn. çıkardı ve maç bu suretle 4 - ı 
fstnnbulsponın gnlebesıte ı;on:ı. erdi. 

Vefa 4 • Süleymaniye 3 
Şeret stadında günün yegAne maçı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
böyle bir suç işlersen claca~ cez:ı. lle 
birlikte olmdl verdlğlmlz blr buçuk 
ay hapis cezasını da çekersin. 

Ballha başını önüne c~lp bu sôzlerl 
cllnlecllkten sonra. mahkemeden çıktı 
ve dAvacı ile §S.hltlerln yüzlerine 
bakmaRa. cesaret edemlyerek koş:ı ko.. 
ın. gttUr. 

Atletizm njıınlı~ı tarafmdan tcrt.!p 
edllen kapalı salon glllle atma b1rln
c11lğl dün Eminönü Halkevlnde ya.pıL 
~tır. Kızlar anısındaki atışlnrdn 
Kurtuluş kulllblinden Papadoplu tek 
elle 9.26, çift elle 17 .05 atarak birinci 
olmuş, aynı kulfipten LAmbropulo 
lklnclllğl, Parlzi üçfinctllüırtı knzan
mııılardır. 

Erkekler arasında. yapılan at~rd:ı. 
da Kurtuluş kulübünden Ka.mlAmengo 
tek elle 9.86, çift elle 17.82 atarak bt
rlncl Pa.mukoğlu 1ldnc1 İstanbul ll
seslnden Kemal üçüncü olmuşlardır. 

cak mühim fİmanclifer hıı.tlannı neşredilen günlük bir emir, bu 
ellerinde bulundurmak sayesinde hareketin esaslı bir taarruz oldu-
temin etmi~lerdi. Bunun için Sow ğunu göstermektedir. Hindistan-
yetler bu seneki taarruzlarında dıı. bir milyon kişilik bir ordu 
daha riyndo fimendif er hatlan• bazırlanmıştır. Bu ordunun en 
nı hedef tutuyorlar, bilyük noksanı modem &ilahlar 

Alman tebliğleri Rus taarruz- ıvc hava kuvveti idi. Amerika-
larının muvaHakıyetlo tardedil· dan gelen malzemenin ve Hin-
diğjni ve Alman kar§ı tarruzlnri- disUıııda açılan fabrikaların bu 
nın ,zyi ııeticeler verdiğini bildir- noksanlan tamamlamakta oldu-
mckte devam ediyor. Fakat Al- ~u anlaşılıyor. İngilizler teşcb-
man tebliğleri birçok noktalara büslerinde muvaffak olarak Bir-
takviye kıt.alan gönderilruğinf manya - Çin yolunu tekrar eile-
kaydetmcktedir ki bu, Sovyet rine geçirebilir lene, Çin'e mü-

Atatürk koşusu taarruzlannın §iddetU olduğunu him malzeme göndl"ıilerek Çin 
Eminönü Halkevt tnrafındnn ter ve mevcut kuv'vetlerle durduru- kuvıretleriniın de taarruza geç-

Up edilen Atatürk koşu.su dOn Evin lamadığını göstermektedir. mesi temin edılebilt"Cek, Jnpon-
Cn~aloğlundakl merkezi ile Gillhane Şimali Afrikadn: lıı.r güç dunımn düı;eceklerdir. 
parkı arasında g1dJp gelme o!makl Bu itibarla f giliz hareketi chem-
üzere 4000 metrelik bir mesafede ya.- Sekizinci ordu takip hareketi- miy~tlc tak '.:ıedilmeğe değer. 

pıldı. ~!!!!!!!!~ ..... ~~!!'!""'~~~""""!~r!!!!~"""'!'~-~~--.-.~-' 
Büyük bir ııtıet gurupW1un iştırtl.k 

ettı~ı bu mfi...~balaı. çok muntazam Beşiktaş ikinci Maltepede bir aşevi 
ve heyecanlı geçtı. ve neticede Hay- Id 
darpaş:ı. lisesinden Nurt 12.15.5 ile bl- maçını da kazandı açı I 
rlnci, Kurtuluştan KEanakls 1k:1nc1, Kızılay cemiyeti Kartal Malte-
Todorl llçünclllüğü kaz:ındılar. Ankara 28 (A!tşam) - Cumar- pesinde dün bir aşevi daha aç-

Edlrno 2'1 (Akşam> Atatürk koşusu tesi günü Gen~lerbirıtğlni mağ- mıştır. Bu münasebetle halkm 
spoo metre üzerinde; kalabalık b1r lup eden ista;ııbul şampiyonu da iştlrftldle samimi bir tören 
5eylrcl kitlesi önünde yapıldı. Genç- Beşiktaşlılar dlin ildncl ve son yapılmıştır. Maltepe raşevinde 
llk kulfibllnden İbrahim 9.54 68.lllye- maçını 19 Mayıs stadında mua.z- her gün 111 ~iye sıcak yemek 
de blılncl, llseden Mttnt ıtıncl, ııse- zam b1r kalababk önünde De- dağilmaktadır. Cumhuriyet! hü• 
den Ali üçüncü geldiler. mirsporla yapmış ve gilzel bir 'kftmetintn ve Kızılayın fakir 
Gunıp tnsnıttnde Gençlik kulübü oyun göstererek 4-0 gallp gelmiş- halka karşı gösterdiği bu sefka' 

birinci, ıı.se ikinci, takımda ise ltse tir. Hakem 1hsanın idare ettiği hareketi ne kadar övülse azdır. 
blrlncl Gençllk kuHlbt\ 1k1ncldil'. mı:ı.çın .11.k deVTesini Beşiktaşlılar 
Mük~fatıar tutbol sahasında. ve- 2-0 bltınnlşler bu arada Demir- B l h 

rildl. spor bir penaltı kaçırmıştır. a cı anı yangını 

Oyunun ikinci devresi oldukça Balcı hanı yangını hakkındaki 
Mektepliler Atatürk sert geçmiş ve her 1kt taraftan tahkikat dosyası ağır ceza mah

sakatlanarak oyunu t.er'kedenler kemesine verilmiştir. Mahkeme, 
koşusu olmuştur. Bu dmTede güzel ve knrannı bugün bildirecek elyevm 

İstanbul M::ı.arlf mlldürlil~ tarn!ın- teknik blr oyun çıkaran Beşik- nezaret altında bulunan madam 
dıın mektepler arasında tertip edilen lılar rakiplerine iki gol daha ya- Marl He ruç ortaklarının mev· 
Atatüra koşusu dün ıabah Taksbn - parak maçtan 4-0 galip olarak kufiyetleri ya devam edecek, ya
onmüşsuyu - Askcrocağı - •raks1m aynlmışlarclır. Beşlkt~ oyunu hut da serbej bırakılacaklardırJ 
arasında 3000 metrelik bir mesafede Ankarada iyi btr tesir bırakmış- Diğer taraftan yangın yerinde 
yapılmıştır. tır. b.hkikat yapan ehlivukuf da 

150 atıetın ~iltık etti@ koşu çok k . ça~nlarak yeniden rnütalfınlan 
muntazam ve heyecanlı geçmı., ve ne.. - a vım. -- alınacaktır 
ticede Haydarp:ı.şa lisesinden Nuri 11 · 
8.34.6 ııe birinci, Hlclnyet lklncl, Rıfkı Zllhlcco 20 - Kasını 51 
llçfincü olmuşlardır. Haydarpaşa ıı- s. tm. on. öıt. tkı. Ak. Yat. Mehmet Akif ihtifali 
sesi bu suretle gerek fert ve gereksO E. 12,50 2,37 '1,28 9,48 12,00 1,39 Büyük §aiirimiz Mehmet Ald-
tnkım ltibarlle blrlnclll.ğt kazanmıştır. va. 8.37 B,25 13,18 15,35 1'1,18 19,28 :tin ölümünün yedinci yıldonümü 

mJ> mım yok. lerimi oğu§turarak, bu ctyıı.lann, 
Her ıeyİ, her ıuçu ho§ gösterecek Üstelik, bu defteri le.alemi aratan, lıangiaini çıkarabilirim diye. bir mu• 

münasebetile dün Üsküdar Hal· 
kevinde bir toplantı tcrtibedif
mlştir. Merhumun damadı ar
kadaşımız Ömer Rıza Doğrul, 
§alrfn cemtye~ fikirlerini ve 
bu ruh üzerinde işleyen sanatklr 
kudretini belirten bir konferans 
vermiştir. 

kadar içe sevgi ve ıefknt temelleyi- sanki hep dert olacakrnıı g}bi de, adele halleder sıibl derin derin dü-
cl canalık defineşine> ulıı§manın bi- gene bir üzüntüm VAr. ıündüm durdum. 
rlıdk doiru yolu bu de~il mO Biz artık o bildiğiniz, yıllardır ai- Amma birinden de vaz.gec;meğe 

4to ıörecekainb mis, artık berı zinle bera.ber ya14dığımız, sofaJanrı- imkan yok. Siz burada olsaoız, emi• 
de, ne çabucak bu yolu tutacağım da koımaca, oturulrnıyan odaların- nim bu ifc bir çare bulurdunuz mis. 

- Sen do evleneceksin Zilhre ... .Utn.em, &izi ku.lak.larizıda. dandU. ve size ml, yalnızlığunın arkadagı da aaklambaç aynadığımız çocuklu- Ben odaya türlil türlU tdcill~ vcr
J\nne olacaksm n dliğünllne ıele- Hatta lçJndenı cl<u akıllı lmft aın- defterhne mi hltabettiğini bir türlil ğ~un doatu, büyük evde değiliz dim, gene olmadı; gene de olmu
ceğim, nerede oluraam olayım. ıele- ma, bix an.lıyaınamıflZ. Boguna den• bilemlyen &ı aabrlann, pek yakını mıs. yor. Hclo küçük yazıhaneme hiç ;yer 
ceğiml Söz veriyorum!> dec:lin1z. alzllk edip durmuıuz. Oh oh. pe- bqlca ıatJrlarla, yeni yolumda görüp Tellallar, kiracılar geldiler gitti- bulamadım. O dı§arıda kapının di· 

B. ömer Rıza Doğnıldan sonra 
da bir kaç münevverimiz tanrı. 
fından merhumun şllrleri okun• 
muştur. 

İıte o vak.it, bu çareye pnlarak, k.&lt et:mİf, Allah rahatını bozma- bulacaklanmı yazacağım. ler, baktılar, ge.ıindiler, dolaıtılar ... binde duruyor. Ben pencerenin ya-
J>en de lı:endi kendime aöz verelim ıınb demediği ne maltlrnl Umalım ki, giderken dilediğiniz Ve nihayet bizim ev, biitün o bil<li- nına koyduğum kocaman berjerde, 
mis; en kısa, en çabuk bir xamanda Bana anlattı durduı glbl, bUtUn bunların arasında, dalma ğiniz e§Yasile, nice hfıtırasile, her ya.- dizimi ka.ldırıp defteri dayayarak, 
evleneceğim. cKutu gıol, Jçl dıtı yailı boyalı sevinçler cbUyQh, Uzlintüler ckü- nına bizden ıinmiı ruhile, yabancı kolıwyını almağa baıladığım bir yaz.-

Hatta kabil olsaydı, daha aiz yol bir evleri vamııı. Kızın bir eli ya~ çilcüh olsun 1 dl ere geç.İverdi. mn usulü icadettim. Ya bu rahat kol-
bazırlıklanruzı bitirmeden, hemen da, bir eli balda imlı. Şeytan kulaı- Bu yabancıları daha görmedik, tuğu, ya da küçük, süslü yazı mnıramı 
}>irine v~ver~cektim. ,Am_mA bu ğına k.uJ'§un, ... dama~ da üzerine titr.i- cÜzUntüler küçUcük olsuııl ... > di- gelmediler, amma bırakılan eşya sa- içeri almak, ikisinden birini seçmek 
eado ben~- elı:nde cl~ğil ki. ~ı~o yor, hır dedığini iki etmlyormU§. Sa- ye biten ıu son aatınmdan beri epey yıldı, yazıldı, bir takım kağıtlar im- lazımdı. Yazıhaneyi feda ettim, oka
ben de Nıgur gıbJ, ~vlı bek~ ?üt~n de k.aynanadan pek hazzetmem.io, gUnler geçtJ ... Nisana girdik. Yer- zalandı ve anahtarlar teslim edildi. pının dışında kaldı, ben de koltuğu
k~mou erkekleri goz~tl~meaııu bil- o da olrnasaymt§, gözU hiç arkada de, gökte, dalda, çimende, tabiatİn Şimdi biz, kulenin yanıb~ındaki mun kollarına kendimi bırakıyor, 
~1~· .•on~~ ~a .. onu~ gıbı.'. ~olaycann kalmıyacn1mnı-> . en mübarek bayramı baharın, arife acli'imlık bölüğündeyiz. cGüzellikler İşte :ı:avallıya ihanet edip dunıyo-
bınrun gonlunu çelip, buyük~er rıız.ı İlk gUnlerf, cAyıbmı yer örtaünl> §enliğl ba,ladıl Dilnya bu yeni bay· odamızın> ef)·attını tekmil bo :ıltıp rum. 
o~mayıncn da. bohçam~ kaptıgım gl- diye ıı.ğzına almak latemcdiğf Nigli- ramın dbiaesinl, u:ı:un soğuk gece- buraya taşıttım. Şimdi Uç yerine, bir Babam bura;>"h ilk girdiğinde, ev
bı ad~ ~vındo ıolugu alacak. ka- n, fıte tekrar, cNigArc:ık>, cyavru- lcr, kısa ,kıı..wetli g{indüzler boYUn- te.lc odam var. Burada hem yata- vela kaşlannı çattı, yüzü karardı, 
dar bu ııle~n. J:lak tarafından pı§kl- cak> oluverd1. Bundan da tablt bir ea, gizli gizil dokudu, ördU, i§ledi ... ğım, hem lava bom, hem elbise doln- amma sonrn kendini tutamadı, 
ni ve beccnklıaı bir kız olsaydım! şey IVZlr mı mfol Ve timdi, artık no sevinçle onu gl- bım, hem kütüphanem, hem piya- güldii. 

Hem baksanız a, eninde •onun- Yanıma dlSnmenWn oartı gu be- yiyor, ku§81lıyor, takını) or, ıUıılenl- nom duruyor. Dolaşacak değil, yü· Çünkü btıı.,dan daha tuhaf biçimli, 
da, bu çcfit öfkeler nasıl olaa yab§l- nhn evlenmemin bile UrkUtUcU taraf- yor... rünecek bile yer kalmadı. Alıııncı- sıkış sıkış bir oda zor bulunur. 
yor ve diniyormuı. Diln Niglrın evi- lannı uyuıturan, ne epiz bir ümidi Ne yazık ki, benim de, bütün bu ya kadar kendimi bunlara o kadnr 
ne ilk bnrıı görüı ziyaretini yapan vadeden biricik ıUler Y9zü bu deiil tabia,t ıenliğlne uyacak bir hayra- çok çarptım ki, acıyan, çürüyen yer- (Arkası var) 

Dün gece Fatih Halkevtnde d• 
bir t.oplantı yapılarak, Mehmet 
Akifi•n hO.tırası canlandınlınış· 
tır. 

Bu akşam saat sekizde Emin~ 
tnü Halkevinde üniversite gen~ 
lert tarafından bir ihtifal yapı• 
Iacaktır. 

İcra daireleri ve varlık . . 
vergısı 

İcra dairelerl, varlık vcrgisile 
arnkalı olanln.ra, ) anlışlıkln.ra 
mahal bırakmamak için, tedi\:atı 
kesmişlerdir. Bu g bi rnükrl ef
ler ister resmi müessese, ıstcr 
hususi şahıslar olsun vergilerini 
ödedikleri'ne dair maliye şuhcle
ıinden birrr \es ka get.iımcd:;n 
para alamıyacaklardır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Merhum Haydar 
Rıfat' a dair 

ıtt!i*" 'WM t'ttYAMWWWl' 
( ŞEBiR RADERL Ri YARALI KADI ' , 

Avukat ve muharrir Haydar Rl
rat'in vefat ettiğini geç öğrendim. 
HattA, - esefiendiğim bir tesa
d üftilr - son günlerde kendlslne 

Ekmek satış Büyük camiler Zeytinyağı JOAN ORAWFORD 
MELWYN DÔUGI.:AS - CôNRAD VEIDT 

Şubeleri Evkaf tamir için, bütçeye fi ati eri 
tahsisat koyacak önümüroeki çarşamba: M E L E K'de 

mektup yazmıştmı; tstanbulda ve B I d" b ·· J d b • . 
Ankarada aratıp bulduramadı- e e ıye ugun er e ır Eıvkaıf umum mUdUrlüğU, latan· 
ğım bir Fnmsı'rea kitabın onda karar verecek bulda!..i eellttn camilerinden mühim 
bulunduğunu tahmbı ediyordum; bir kısmını tamJr ettimıigt.i. Fak~ 
bımu bir müddet bana ödünç 1 d k ,_ dünya harbi y(lzUnden, malzeme te-

lnf fst -•·tim· Beklediğim Vilayet, ıon zaman ar a e mu.• darik.lndeki .. u lük dolayıaile yeni vermes e .. ~ • -=lik lumiıamealne mugayir baro- gwÇ 
aman zarfında cevap alamayın- Y' n tamirlere teıebbU. edemcmiıtir. 
ca fntbnmına ve bana karşı ket eden, hamur, noktan ekmek ç~ Halk Partisi Vil!yet kongresinde 
aJAkasına kani olduğum bu za- karan fırınlardan bir kımunı ka~- bu me'\'Zua da temu edilmlı ve lı
tın bayJe bir fhmal1 beni hayrete mıtb. Kapanan fınnlardan bir kı~ tanbulda eski ve güzel tarih! eser
dilşürdü. İkinci bir mektup gön- mmm ~•p.~nma müddetleri epey ledn bUabüti.lıı harap olmaması içtp 
derdJm. Meğer, vefat etmiş bu- U%Un aür~uğilnden: Villyet bu~- Vakıflar idaresinin tamir işlerine 
lunuyonnuş. Allah rahmet eyle- lerdhe .. vazıyetl tetkık ederek, ihtıyaç yeniden bn~lamıuı istenmiştir. 
!in · g8nılurae, bu fın?Jardan bir kısı:nı· y 2.phğımız tahkikata göre, Vakıf. 

Muhterem ailesinin erkAmna nın yeniden faal.ıyete ~eçmelerıne lar idaresi, lstnnbuldaki camiler lçin
ve çalışma arkadaşlanndan mil- mUaaade edecektır. de tamirlerinde acele zaruret göril· 
rekkep manevi ailesine taziyet Açılacak fırınlar, clvannda bqka lenlerf teablt etmiıtir. Yeni ıene Ev-
ederim. fınn bu~unmıyan mıntakalara inhisar kaf bUtçesine bunlann tamiri ıçın 

Jlaydar Rifat, her şeyden ev- ede~ektir. . tahsJsa.t konulacaktır. Ancak büyük 
vel, aşabslyctı> olan bir zattı. Dığer taraftan l>azı ıemtler e~- camilerin tamirleri bir seneye ııkış· 
Ben J;:endlsini bir zaman hnyll mekleri ç?k uzak yeri.erden tedarı~ tmlamı:yacaA'tndan, yapılacak tamir 
gürilltü!erc sebebiyet veren içti- edeceklennden, Belediye, bu gib, !enelere taksim edilecek ve bütçeye 
m"t müc:ıdelclerinden sonra ta- mınta:alarda ek:mc!' . aa.tı~ ıubelen ona göre ta'hsisat aynlacaktır. 

d B da haklıydı yahut açmaga karar vennıştir. Yeni açıla.-
~~kım~dı; ~~den işin m~hiyetini cak oubelerln yerleri bugUnlerde ka
bilmisonırn; bu bahsi bilenler rarlaştırılacaktır. 
yazar. Yalnız dikkatimi celbeden, Ot b • • ı 
İnedent ccsnrt'ti olmuştuı: Serveti, 0 U $ e f 
mevkii, rne leğt olan blr zatın, 
sırf «dediğim dediktir!» israrlle, 

Balık ihracı 
Bulgaristana kömüre 

mukabil balık gönderildi 

h::ıpislerc girmeği göze alması, Bir aya kadar İatanbul'a Harb bagladıktan sonra İtalya ve 
mensup hulun.du,'1.lrnuz medeni- gelmesi bekleniyor Yunan.istana yapılan taze ve tuzlu 
yet cihanında makbul bir karak- balık ihracı azalmı•, buna muknbil 
'- yıJ n·· ı ı nnlııra cemi " ..._-r sa ır. O) e ns • . • Almzınya ve Bulgaristana yapılan 
yetin i~~tiync~ ~rdır. ~ i1h:;~ Sandıklara konu!arak . lskenderu· ihracat artmı~tır. SvHengrad'la Sir-
mal mutecasırdırlcr, C~ Ş na gelen Tramvay ıdarcsıne ait oto- kecl arasında yük tagıynn vagonlara 
mis sayılırlar; fak~t lnmınin de büslerln bir an evvel Jstanbula ıevki soğuk hava tesisli vagoınlann da ilii.
deliranc hnmlelerınden bir çok içjn Tramvay idaresi, DeYlet Demir- v edilmesi bu memleketlere ihra
hakikatler ortaya çıkar. Bu. tarz ırollan nezdinde teşcbbUste bulun- c:t imkanı~ı bir kat dnha kolaylnş-
fedaileri olmıyan bir camıanın muştu Devlet Demiryollanııdan 

k d ektir T . ..d .. 1 .. w.. 1 tınnııtır. 
no sanı var em · nı.mvay umum mu ur ugune ge en Türk _ Alman ticaret anlaşması, 

llaydar Rifat'ı şahsen tanıdı- cevapta, otobUslerln nakli için va· taze ve tuzlu balık ihracına müsait 
fım vakit, artık inzivaya çekil. gon tahsis edildiği bildirilmiotir. bulunduğundan, oehrimizde bu ti
mJş b~hmuy~rdu. Jfakat bu, !?P- Tramvay umum müdürlüğU de oto· caretle uğrap.nlann ıayısı artmı§, 
ta edılecek hır vaz.ıyetti: Guzcl bUslcrl lakenderundan latanbula ıev- tuzlama evlerin.in miktarı çoğalmıs-
döşenmiş salonlannı, haftanın ke memur olan nakliye acente.9ine ' 

yemeklik yai azami 
150 kuruıa satılacak 

Ayvalık'tan İzmlr'de çıkan Tfcntet 
guetesine bllcUrlyOT: Tlca.ret Vekill 
Dr. Behçet. Uz'un şehr~eki tet.klk... 
Iırl esnasında, BalJ'.tes!r valisi bay 
Recaı Gürol da kend.Lslne tefti.kat et.
mlftlr. Yapıln.n toplantıda, Ayvalık, 
Edremit, Burhaniye böli'es1 zeytinyağı 
müstahsil ve fabrlkatörlerUe, yeni 
sene yağ flntıert üzerinde harnretıı I 
konuşmalar<ia bulunulmuştur. 

Bu konu~alar neticesinde 11atıcr 

kn.tt blr şeklide belll olmamakla be- , 
raber, ekstra ekstra y~!ann mo.liyet 
flatı 116 kuruş olarak kabul edllınlş
tlr. deıılleblllr. VekA.let. mllsta.hslle 
kAr hnkkını aynca takdir edecektir. 
Tahmin edildiğine göre, yemeklik ynğ-

~----.. BUGONmatinelerden itibaren .. ---.. ~-._ 

1 P E K SINEMASINDA 
TVRKÇE SÖZLtJ ve ARAPCA IARKILI 

J'evkalldı b1ss1, ahllld, bQytlk bir f8.}ıeser 

illi 
Baş rollcrdtı: 

LEYLA MURAD - YUSUF VEHBİ 
lann A.za.mt flatı 150; a:.bunluk ya~- Zengin ve lllt~amlı sahneler - Nefis şarkılar 
Iarıp haml flat1 de HO kunışu geç- Herkesin ibretle seyredece~ mnessır bir mevzu. 

nı.1yccektlr. -ı.t-------------------ı---1 Ayvalık ı;cytınynğı müsta.h.sU ve ""' 
fabrikatörleri nralnnnda btr satış #•••r••••••••••r.11••••••••••••~ 
kooperatifi kurmak fizere teşebbtıs'e.. l\levshnln en sevimli A~k, genrllk, ~por ve l\Iodem ımuik filmi, 
re gtrlşm1~Ierdlr. Bu kooperatifin ga- en son danslar, en güzel Rumbıı ve Kongalan ROGEU.S '"' HAnD'ın 
yesi te .. ı>lt. edllen fiatl!!rln dısındn. ve 9 yenJ Swlnginl dinleyip Amnıktmın en sevllen C:ız Orkestr:ıl:ırıııı \C 
fevkinde satış r.ra mdııl olDlPk ve biri Futbol krallirmı seyretmek fçln 
elden sa t~lan id:ı.ro etmek olacaktır. 

Bu kcıopernUf kurulduğu ta ~cllrde 
mUstahsUe bir miktar kredl d.e açı 
lncnğı \ımuluyor. 

İzmir' de 
İzmlr ga.zeteıerlnin yazdığına .ıöre 

son günler içinde yeni mnhsul çok 
miktard~ ya~ gelmektedir. 1 

Geçen sene zeytininin kilosu 8 - 10 J 
kuruş iken zeytlnynğmın kllosu 160 -
170, karn bomıda tse 200 ku1'U9tu. Bu 
sene yeşU zeytinin ktlosu 25 kuruş 
olduğu halde flntler geçen senekinden 
daha aşağıdır. Şimdiki flnUer blrlncl 
yemeklik 120 _ 130, ikinci yemeklik 
118, 5 asltll yağlar da 115 kuruştur. 

Ç_im~nto 

filmini görme,to 1ınzıılanınız. Oynayanllr nrasındn: 
Amerikanın acs kral:çesl FRAJ~CES LANGFORD 
Dünyanın en son Step Krnl vo Kralicelcri 

ANN MİLLER ve HAN LERDY 
Hollyvood'un e ı çok sevilen artistleri 

RİCHARD CARSLON ve LUCILLE BALL 
Sinema Aleminin en giizel kttlanoı, en büyük Futbol takımlannı 

n Amerika Vnlverslto gençUllııln hayatını bu filmde göreceksiniz. 
YARIN AltŞAl\1 

SÜMER SiNEMASINDA 
w 

~k ~ 
muayyen gecelerinde, me e e- tebligat yapmıı ve otobilslerin bir Bulgariatana yapılan balık ihracı- Vilayet yeniden İktisat 

Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme 
Umum idaresi ilanları tin kalem sah.iplerine açardı. aıı evvel yola çıkanlmasını bildir- kab'l ı k" ·· - u· ·ı 

· ı d k na mu 1 manga omuru ge rı - Vekaletine ba• vurdu Davetıılcr, başka yer ~ e pbe t mlşt.ir. Otobüslerin nihayet bir aıra 1 mektcdir Bulgarlarla ynpılnn anlaş- -- ':!t İdare ınae teşklla.t ihtıyncı 1,.ln alınacak aşa~da ısını, muh"mmrn br-
nadir rnslannn hoş bır soh e kadar oehrimize gelmesi beklen- ' .: b 300 bin liralık l .... ~ i 
hava~ içinde duş'· üncelerini, in- mekted"ırb m alyka g~red, ·uı ı~~el B . d lk . t V k"l ti d Vil'yetc ge- dell ve muvakkat. teminatı ayn ayn glistcrllmlı> olan muhtel f gldn madde. 

r 1 
,,~ · a ı eccxt u mevsım c tısa e a e n en •. u . . .. lerl A '111943 """'"rtest '"'nü &:ıat. 15 den ıtıbaren knpJ.lı zarf usulu lle An· tibalannı, tahassüslerinl biribir- B lı ?0 n er . d' · k d .. d . ı b' · d J tanbul ır•n ıld yuz ~ ......- 6 " 

· 1 di B ı nl M "f t u garıstnna şım ıye a nr gon <'rı- en ır emır e s ..- . karadıı. idare binasında sıra lle ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 
lenne ~aklcd.e~ er A:. u; o ar am a ura eşyası len balık miktarı kömürdan olan nltmı~ b.cş to.n .!i.me.nt? .ko?t:nıanı- Bu 1.şe girmek 1stcycnlertn llstelert hlzasında yr.zılı mU\ak:nt. teır rnt 
btr bngı ve fıkır b.u.any ı. ·. 1 İthalatçılann hariçten ~e~rdik,1e- alacağı tamamen karşılamıştır. Bun- nın tahsıs edıldıgı bıldırılmı!l'1r. Bu- ll kan ta. ın ettif;l veslkalan ve tekliflerini ayni (;Ün saat 14 c k dar 

.nu. ar~da tanınmış w nvuk~t~~ rl m~llan nerelere ycrleşu~diklenrıe dan sonraki ihracat için Ticaret Ve- nun iki !YÜZ tonu Bele2iye, altmış K~mlsy!':eısJ'ğl.nc ''ermeleri l:'.izımdır. 
lyı hır nıle babası oldugu goru- ve lcunlere .attıklarına daır her ııq kaletinden yeni emir beklenmekte:- beş tonu da Vilfıyet .iı;" :ıdir. iktisat Şartnameler parasız olarak Anknrnda Malzeme Dairesinden ve H.ıy-
Hirdü; fakat zihni, a.)Jil d~~e.~e- muntazaman birliklere malOma.t .ve- dir. Vekaletin.in bu i~arına rağmen, bu- darpa§ada Tcsellfun şe!llğlnden temin edilir. 
de, tesis etmek fstcdıği kutup· recek1erini yazmıştık. Katt takibat radaki alakadar makamlar, İktisat Muhammen bedel Muv:ıkknt teminat 
haneyle meşguldü. 'Ostüste yığıl- neticesinde, gizli depolar da meyda- Gümrüklerdeki mallar Vekaletinden böyle bir emir alma- Eksiltmeye konan malzeme lira llrn 
dığı takdirde insan boyunu aşa- na çıkanlarak kontrol ve satııılann Gümrük antrepo ve depolan ile dıklannı ve esasen bu kadar çimen-

1 
Nolu liste muhteviyatı kuru fasulye ---60-.:;..;;000..;;;_ ____ 4_2_5_0_. ___ _ 

cak çoklukta ldtaplann müellil intizamına çalııılmaktadır. Lüzum- naklıyat ıirke•lerj ambarlarında it- toyu da verecek vaziyette olmadık· 2 » » » , nohut 60.000 4250.-
ve mütercimi olan Haydar Rifat ıuz stoklara meydan verilmemesi halat e§yası ile beraber yığlıı duran lannı bildirmişlerdir. Vilayot, Vclca- 3 , , » pirinç 250.600 13750,....... 
benim o seneler içinde çok yazı için hükumet tarafından alınan ted- ihracat eşyası nakliyatı sekteye uğ- Jete yeniden müracaat ederek, tahsis 4 , :. » bulgur 45.000 3375.00 
yazmak rckordmeni olduğumu birler piyasada iyi netice \'ermeğe rat.tığından, ihracatın düzenlenmesi edildiği bildirilen çimentonun alınar 5 :. :. » kavurma. 135.000 8000.-
~itrniş, elimi görmek lstedl Sağ ba§lamı§tır. Varlık vergisi münasc- iç.in Ticaret Veklleti .tarafından bir madığını haber venniı ve esasen G :. • > ır.erclmek 14.000 1050.-
tUmin küçük parmağına baktı betile, müıteriden kaçınlmak iste- karar alınacağı yazılmıştı. ithalat eş- aynlan miktann da Vilayet ve Be- c24o9l 
ve gülümsedi: nen manifatura eıyası meydana çı- yası ıevkıyatında Haydarpaşadaki lcdiye ihtiyacını karıılıyamıyacağını * 

1:.ıı Muhammen bedelleri ve muvakkat temlnatlan aşağıda yazılı 2 Uste - Henüz o~! • diye hı • kanlmaktadır. Bu sebeple ya.kında izdiham önlcnmiıtir. ve bunun arttırılmasını istemiıtir. nmbtevlyatı Bllyalı yataklar 15/2/1943 pazartesi günü saat 15.SO da ka· 
fe etti. manifa.tura piyasasının hararetlen- İthalat e~asının vapur ve vagon- Tahsis edildiği bildirilen çimento, palı zarf usum lle her liste muhteviyatı ayrı ayn ihale edilmek üzere An· 

1-fttif esini anlı yamadım. Sonra mesi bekleniyor. larda bıralcılmıyarak karaya çıkanl- Vilayet konağının, Mısırçarşısının kara'da İdare binasında toplamın Merkez 9-uncu komisyonca. satın alına-
kendJ elinin aynı parmağını gös- Diğer taraftan yerü fabrikalar ma· ması için yeni depolara lüzum hasıl tamiri, Gazi bulvarının ikmali gibi cattu. 
terdi. Yazı yazarken kAğıda sür- mulntını piyasaya ç1kannağa ~la- olduğunu, bu hususta Gümrükler iglere bile kafi gelmediğinden, bu Bu tşe girmek isteyenlerin llstesl hizasında yazılı muvakkat teminat lle 
tüle sürtüle nasır tutmuş bir dığından ve memurlara yııkında is· umum müdürlüğü tarafından tetki· miktarın arttmlmasını ve iki ayd.ın- kanunun tAyln et.tlğt veslkalan ve tekllflerlnl ayni giln sant 14,30 za kıı.. 
parınnğı ilk 8nce bu zatta gör- b'hlak karneleri Jle elbiselik kuma§ kat yapıldığını yazmıştık. Gümrük- beri halka hiç çimento verilmediği dar adı geçen komisyon relsll~lne vermeleri lflzımdır. 
düm. da~tılacağından, ithal!t manifatu- ler umum müdürlüğü, depolan Baş- iç.in, halk için de klfi miktarda çi· Şıutnamcıer parasız olnrak Ankarn'da Malzeme Dairesinden H.Pa~dn 

Beğendiği ve milli irfan için ralanna tebacUm kalmamı~tır. Tlcar müdürlüğün bulunduğu binadan mento verilmesi lüzumunu bildir- Tesellfun ve Sevk Şe-Illğl.nden te'mln olunur. 
faydalı bulduğu bir çok garp ret Vekalet.inin almakta olduğu kati uzalda§tımıak ve i§leri dağıtmak is- miştir. Liste Muhammen bedel! Muvakkat teminatı 
'Serlerini Türkçeye tercüme eden tedbirler sayesinde elbiselik kumaı ter:ıediğinden, ithalat ve ihr~~t ~ş- Balya altında ayag"' ı No. Malzemenin lsml Llrn L1rn 
ve ettiren, böylelikle koskoca bir tedariki gittikçe kolaylaşmaktadır. lerınde daha esaslı gayret gostenl- • • 1 Bllyalı yataklar 11.251,20 843,84 
lrlitüphanc meydana getiren -- mesl, gelen ve giden mallardan vak- ezıldı 2 Silindir bllyalı yataklar. 4·917•20 368079 
Baydar Rifntı - diğer hususi- Tenzilatlı satışlar tinden evvel haberdar olunarak ted- Beyoğlunda bir mağazada hamal- '-----------------:--:--:---:-::---:----'-25-2-2)-

rek - dostu dilşrnnnı yalnız bu- Tenzilatlı aatı§ levhııları asan t\- . yetıertn!n hepsini bertaraf ede- bir alınmıuıı yoluna gidilmesi Ticn• lık yap:ın İsmail dün sırtında bUyük Maıı·ye Veka""' letı•nden 
h 1 · T" d ret Vekaletinden istenmiıtir. Bu işte bir balv.. ta•ırken muvazenesinı nun fçln tn .. ı·z etmek mecburiye- caret ane erın ıcarct o ası tara· l ,, - .. I 

.. atanbul Mıntaka Ticaret mUdürlüğü kaybederek dücımüııtür. smailin ıır-tindedir fından kontrol edilmekte olduğunu " 
· ık d Hatay ve İzmirle irtibat yapııcaktır. tındaki balya aağ ayağının ilzerine Duşmnnlannn şunu hatırlatı. yazmıııt . Bunlar ~ bir kısmına .......... ............................. düıerek kemiklerini ezmigtir. İsmail 

nm: Bizans alızesl içinde bir çok Oda. !arafından tebligat yapılarak ŞEHİR TiYATROLARI hastaneye kaldınlmıııhr. 
fenalıklar yapmış, fakat kiliseye te~latlı '!'tı! levh~lanm kaldırma- B kşa S t 

20 30 
d _ 

Mevcut şartnameleri mucıblnca ihnle tarihinden Mayıs 943 nihayetine 
kadar Beşlktaş'ta Mallyo kırtasiye deposuna gellp gidecek malların yakın 
iskele ne depo arasındaki nak.Hye~i lle b:ı.lyalardan çıkacak fersude nnba
laj kA.ğıtlannm satl.§1 ayn ayrı ihale edileceğinden isteklilerin 120 şer lira 
muvakkat teminat paraslyle b1rllkte ek811tme ve arttırma gilnü olan 8/1/H43 
cuma güntı saat (14) de dl'}>Oya müracaatları. t2098o 

hizmet etmiş şahsiyetlere rasla- lan atenmııtir. lkı mağazaya yapı· lllll!~rı 1,ıil u ~om:ıı :~da a * Kızıla;-K°i}çükpazar nahiyesi 
nır ki diğer vasıflan sırf sonun- lan tebligat umumi mahiyette görül- ti merkezi tarafından tertibedilen bil-

cusuna hürmeten u~utulmuştur. düğilnden diierlerine tebligat ya- ~ı YE KVRK'UM YE yük müsamere 29/12/942 aalı ge· 1 l"k bükme çıkrıgv J Satılmaktadır 
(MeselA imparatoriçe hen böyle- pılmaaına liixum aörUlmemittir. Pa- I~ ıııımı Yazan: Robert Meuner ceai Çemberlitaı sinemasında veri- P l 
dir.) Haydar Rifatin bımmlan z.arteai aününden itibaren tenzilltlı · Türkçesi: o. Cahlt Cem leceği haber alınmı§hr. İstanbul Marangozlar KooperatUlnclen: 
da, onu, sadece bu inziva haya- nbt leVhalan uan ticarethaneler tmaı' ettirdiğimiz IOll model ve kullanışlı lpllk bWmıe çıltrıklıınını.1 
tındaki yılmaz, veltld ve 90yadı gezilerek haklannda beı liradan yüz ucm flatıe satl§a çıkarılmıştır, 

gibi aYorulmazD kitap neşriyatı liraya kadar ceza zapb tanzim edi- An bar taracaları asfaltlandırılacak Adres: Galata Hezaran caddesi Naı.lı Han. Telgraf adr'61: MarangOIZ-
lçin aziz, muhterem ve bAtırasını lecektlr. Üzerlerine ucuz etiket ya- -=lar=-·-İs=tan=b:.:ul:;·:....T:.e::le.:.:f:.:on=..: .:".::.:93:.:8.:.2·:._ ________ -::-:=:-:=----
tebcile Jftyık saymalıdırlar. plfbnlan qyanın çok eıkiden alı- • ı A. 

binde yürüyenler çok olsun! nan ve ntılmıyarak bir köoede du- ntvlet Um.anlan İşletme Umum Müdürlüğiinden: Denı·zcı· ıere 1 an 
(VA. nın cinsten olduğu glSrülmüı, vit· Kef!f bedeli 05735 - on beş bin yedt yüz otuz beş) liradan ibaret 

.... 1 ........................ ; .. ~~ı... rlnlerJne muhtelif levha uan tica- ambar tara.çalannın asfalUanması 111 pazarlıkla eksiltmeye konmUftur. 

k k ti h kkı rethanelerin lSnU kalabalık oldu- Muvakkat teminatı (1180,13 - bln yüz seksen llra on üç) kunıftur. 
Ekme ar arı a nda ğundan gelip geçmeye engel olan bu İhale& 11/1/943 tarihine müsadlr pazartesi günü saat 15 de Galata 

h -'- ı • ı 1 nhtımmdakl Umum MlldllrlQ.k binasında toplanacak satın alma kom1syo. 
Blll. • Ortaköyde, digw eri LAielide ar~ctin po İaçe men i Azım ge • 

• nunda yapılacaktır. Şartname ve teferruatı her gün sözü geçen kom18)'on-
oturan iki okuyucumuzdan ıu meıv- mııtJr. da görillebillr. (2595) 

zuda iki mektup aldık: İzmir' de çiçek aıısı 
cVilayet.in tebliğinden de anlaşı- İzmir gnzete1erı yazıyor: İzmrlde Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

lıyor k.i ekmek karneleri Mahalle alınan ciddi tedblrıer Ozertne çiçek Birinci hariciye klin!ğl nnflsinde yaptınlncak 2070 Ura keşi!ll elektrik 
birlikleri tarafından evlere götürüle- vakaları durmllf gibidir. Ancak ha.· tesisatı Sl/12/942 ~embe gQnu saat 11 de rektörlükte pazarlıkla ihale 
rek dağıtılacaktır. Halbuki bizim rlçten gelen Yolculann İzmirde Uı- edilecektir. 
mahallede böyle yapılmıyor. Ekı:nek tilrıtlannı menetmek hnMnsız oldu- İsteklilerin 1000 liralık bu işe benzer ~ yaptığına dair vc5lka ve sn 
lcarnelerinin dngıw tılma günü gelmce ğundan b:ızan müntcrıt vakala.r gö- llr.:ılık teminat makbuzu llo gelmeleri. ıccş1f, mukavele, p.rtnıı.me rektör-

w 1 rülmeL.1;e ve hemen tccrıt olunmak- lükt örülü (2608) birlik re.İ!leri tarafından ço.gırı ıyo· tadır. .:..:_:.:..:.:,8 _:g:.......:...:..:.:.:_r. ______________________ _ 

ruz. Bu yüzden birliklerin bulundu· İzmlr merkezinde ve kazalarda fl.m· 
iu yerler son derece knlabalık \'e diye kndar SH!,000 kişiye çiçek 8.§lSl 

işini gücünü bırakıp gelen halk ara· yapılın' ştır. Bazı vatandaşlar, ft4ılan Blrlncl hariciye Kliniği an!l 1nın 394-0 lira keşifll otomatik knrnrtınn. 
ıında itişip kakışmalar oluyor. Çok tutmadığı için tekrar ~ olmaktadır- tesisatı 31/12/942 perşembe gilnl\ saat 11 de Rcktörlilkte .pazarlı.kla !hale 
güçlük çekiyoruz. Alakadarlar, kar• lar Belediyenin izınJr merkezlndckı edllecektfr. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

neleri, dif;er semtlerde olduğu gibi, 7 ~$1 postası tatil günlerinde evleri 1steklllerln (2500) llralık bu lşe benzer iş yaptıklnnna dalr vesık:ı. ve 
ev ev gezerek dağıtsalar çok iyi gez;rek aşı olmıyan ve aşısı tutmı- 591 liralık teminat makbuzu llı gelmeleri, keşif, mukavele, şnrtname Re!t-
olur.- yanlara tekrar aşı yapmaktadır. ıörlükte 1ıörülür. (2615) 

Devle& limanlan işletme umum midürliitün.clen: 
Beytıellada vo Bostancı mendirekleri üzerine konulan sabit kırmızı fe.. 

nerlerln faaliyete geçtlklerl alAkadarlara UD.n olunur. (2593) 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden ı 
A3kerllk bütünleme 1mtlhımlıınnıı mnzereue girmeyen veyı. ~mi• 

yen webe ıçln yeniden açılan 1mt1hanlnra. 9/1/943 tarlhlnde başlanacak• 
tır. Program fakültelere asılmıştır. Talebenin mazeret belgelerlle vakUnd• 
talim taburu komutanlııtınn mürncant etmeleri. (2580) 

ince fal ş satll· cak 
Devlet Llına.l!lan İşletme Umum Mütiürlu@nden: 
İeletmemizln camı altında kfJn Yeni Atelyeslnde birikmiş olan tak.. 

rl.ben (40) ton mlktanndn. ınce talaş açık nrt.tırma ııe s:ıtılncaktır. 
Muhammen bedell (2000 - lk. bin) ve muvakk:ı.t. teminatı (150 • yüz 

ellll llradır. 
İhalesi 11/1/9~3 tarihine mu adi! pazartesi gün\i saat 16 da Galat.& 

Rıhtımındaki Vmum Mudürlük binasında toplanacak k.oml8yonda yap:ı.. 
lacaktıı. (2094) 

; -~ .. -. 



Sahife 4 28 Kfuıunuevvel 1942 

Ellerinizi ve yüzünüzü 
Soğuktan muhafll%& için 

Bank , Şirket ve ticarethanelerde tutulan 

YE MiYE, K BiR ve KASA 
Defterleri, muhtelif ebat ve yımralilimla bütün çeşitleri hazırlanmıştır. Adres: İsianbul 

Ankara caddesi No. 111 AFİTAP 

Babacığım, bana ÇAPA pirinç unu getirdin mi? 
Evet yavrum. 

ÇAP AMARKA tarihi tesisi: 1915 

Sümer Bank 
İplik ve Dokuma fabrikaları müessesesi 

kullanınız: Her eczanede bulunur. 

DOU:TOR - OPERATÖR 

ZEKiYE TEMiZEL 
Paris Tıp Fakültesinden mezun 
OOÔUM ve KADIN hastalıkları 

blrlncl sınıf mütehassısı 
Pazardan maade sa.at ııs - 18 
Çarşamba fıkaraya bedava 

Kadıköy, Moda lskelesı 251. 
Telefon: 60918 

Bakırköy Bez Fabrikasından: Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Hasır Damacana Satalacak ı MücJiirliiQ-il 11.Anları 
Fabrikalarımızda mevcut 25 litrelik bef yilz adet hasırlı damaca- 1 28/12/942 h l f 

ne 29/XII/942 tarihinde saat 14.30 da açık arttırma ue satılncaktır. - 3/1/943 tarihlerine kadar mu te İ 
Tallplertn müzayede gilnüne kadar Fabrika İdaresine müracaatla ı hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 

•niliii:-mıiıtnic~ııiniinliıı:RıilinllivlıelisaiırlltniıiıailimiiıeiiVfilir:lllö•rmllllleı•er•ı •ııııiıı!ıiin•olllu•n•ullriıı. ••~•••illi Kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Türk Maden Mühendisleri 
Cemiyetinden: 

Türk Maden Mühendlslert cemlyetlnin 4/12/942 tarihll kongresi ekse
riyet olmadığından 411/1943 pazart~sı günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Cemiyet salonunda ak:tejillecek bu kongreye sayın Azaların sözü geçen 
gün ve saatte teşrlflerl ve !mkA.n olmadığı tnkdlrde de Zonguldak.ta bulu
nan arkadaşlardan birisine yekAlet verd!Rine dair cemiyet riyasetine bir 
mektup veya. telgraf göndermeler! lüzumu UA.n olunur. 

Türk Maden Mühendlslerl Cemiyeti 

Ruzname; 1 - Açılış, 2 - Kongre riyaset divanı seçlml. S - Geçen 
devreye alt muarnelA.tın kongreye arzı, 4 - Yıllık raporun okunması ve ida-
re hey'etlnln ibrası, ' - Yeni 1dare hey'etı seçimi, 5 - Yenı devrtye nlt 
oittçenln tnnzlmi, 6 - Cumhuriyet Halk Partisi büyük kurultayına d'!lege 
;eçllmesı. 7 - Arzu ve dileklerin tetkiki, 8 - Kapanı§. 

M. M. V. Deniz müsteşarllğından: 
Müsteşarlık şubelerlnde münhal bulunan üç muamele memuru mahal

line milsabakn ile en nz orta mektep mezunu olmak üzere llcrct.11 memur 
alınacak ve ücretleri 3656 sayılı kanun hükümlerine göre tesblt olunacaktır. 

Taliplerin 4/1/943 tarlhlnde imtlhanlan icra oluncağından şeraiti öğ
renmek üzere en geç 30/121942 tarihine kadar Ankarada. Deniz M~lığı 
Zat İşleri Şubesine ve fstanbulda ~nlz Komutanlığına müracaatlan. (2594) 

Sayın Burgaz adası halkına ilan 
Elektrik, Tramvay ye Tünel işletmeleri umnm. müdürlütfuıden: 
Elektrik:, Tramvny ve Tünel Işletmelerl umum müdürlüğü önünıüzdek.l 

ilkbaharda Burgaz adasını §ehlr şebekelerine raptet.meyi ka.rarlaftırml§tır. 
Bu tesisatın vakUl zamanlle tatblk.l lçln gerek bu gün adadaki mevcut 

nıuvakkat cereyan tevzllnden istifade edenlerin ve prekse şehir cereyanı 
geldiği vakit elektrik almak 1stlyenlerin 15 şubat 1943 tarlhlnden evvel Tü

nel meydanında Metro hanın birinci katındaki abonman bürosuna müra
caat ecerek tntblk edUecet: projedeki güzergft.ha nazaran vazlyetıerl tesblt 
9dllmek üzere talepname vermeleri ııtuı ohmur. 

Şurası bilhassa hatırlatılır k1 me vcut teslsatıann Uerlde §ebekeye raptı 
sırasında bunların mütenavip cereyana yarayacak tekilde n tesisatlar 
hakkında elyevm carı kararname ahkAmına göre tadil edll.ınlf bulunma
ları ııı.zım gelecektir. 

Metro hanındakl abonman büromuzdan bu hususlar hakkında her tür-
lü maliımatı almak kablldlr. (2598) 

Eminönü Hallievinde 
Mehmet Akif gecesi 

Eminönü Dalkevinden: 
28/12/942 pazartesi günü akşaıru 

saat 20 de Evlmlzde üniversite genç
leri taxafından mllll ~alrlm1z Meh
met Akif için bir ihtifal yapılacaktır. 
Olrl§ serbestlr. 

, Dr, İbrahim Denker 
Bııhklt Hn)t, Dahiliye Mütehassısı 
Beyoğhı Ağncamll, sak:ızağacı, 

Cönlukceşme sokak No. 13. 
Tel: 42468. --lltll!i 

Karadeniz hattı - Salt 4.00 de (Erzurum) cuma 4.00 de (Tan) 

Bartın hattı 
M:ıdanya hattı 

Bandırma hattı 

Karablga hattı 

imr<YZ hattı 
Ayvalık hattı 

hkcndorun battı 

Galata rıhtımından. 
- Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Sirkeci rıhtımından. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma. 9,00 da CSusl 
cumartesı 14.00 de (Trakl pazar 9.00 da csus> 
Galata rıhtımından. 
Pazr..rtesı, çarşamba ve cuma 8.15 de (Trak) Ga

lata rıhtımından aynca çarşamba ve cumartesl 
20.00 de !Çanakkale) Tophane rıhtımından. 
- Salı ve cuına 19.00 da CBartın> Tophane nhtı
mından. 

Pazar 9.00 da (Ülgen) Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 12.00 de (Bursa) cumartesi 12.00 de 
<Antalya) Sirkeci nhtımından. 
Cuma 18.00 de (Konyal Sirkeci rıhtımından. 

(2616) 

Bir Tashih ve 
Ahmet Emin Yalmanın Seyahat Notlarının 
dördüncü formasının tabında bir hata oldu 
Formanın doğru şekli yeniden basılıp tevzi edildi 

Alunet Em1n Yalmanın ıHaular.da 50,000 kilometre) başlıklı se
yahat notlan Rotatt! mo.klnede çifte kalıpla basılırken bir hata 
olmuş, dördüncü ve beşinci foı1nala.rın birer tarafı blrblrlne karışmış
tır. Bunun neticesi olarak bh ma.klnenin bir tarafından d~nt. dlğeı 
tarafından yanlış forma tıkmıştır. Tesadiifen yanlış formalan .alan 
okuyucıüar pek tabll olarak okuduklarından bir mrmrı çıkaramamış
lardır. 

Dördüncü to;ına derhal yeniden baSJlmış ve hatalı nüshalar tevz! 
yerlerinden mtımkün olduğu kadar to;:ılıittırılarak yenllerl tevzi olun
muştur. Ellcrlnde yanlış, yl'ml sayfa numnraları birbirine uymayan 
dördüncü form& bulunan okuyucuların bunlan gazete bayi ve nıiıvez
zUertne geri vererek formanın do~ru şeklini bedelsiz olarak almalarını 
dllerız. 

F..ser sahibi, forma basılırken yapılan bu hatadan dolayı okuyu
cular .. fan özur cllll'r 

Türk maarif cemiyeti başkanlığından 
Cemlyetlmlzl.n Uşakta yenl tesla ettiği Uşak llsesl lçin (felsefe, tnrlh, 

cotrafya, kimya, tabUye) öğretmen! aran~aktadır. . 
Dll ve Tarih - Coğrafya fakültesi v.ı Istanbul ünlversltesı edebiyat ve 

fen kollan mezunu lstek.lllerln cemiyet merkezine nıüracaatıan. (2572) 

. Her akşam Taksim KRiSTAL'de 
BÜ.:~~~es MUALLA IŞILA Y ;:maı:Oda~~~a~ 
ABBASE Ba~dad Saraylannda cereyan 

eden büyilk bir a,k aahnesl 

Muazzam Revü Yazan: Ziya Şakir 
flevUye reklAm ı.stcıne'Z. Blr defa gören ertesl gllnft aileslle beraber ~lecektlr. 

Baş rollerde: tsMAiL Dtll'tlBtlLLtt - l'ılUKADDER -
HER PAZAR saat 15 ten 19 a kadar TDıstı, PROGRA!'ıfİLE 

İÇKİSİZ AİLE l'ılATİNESt. Teltron: 40099 

SUMER BA K 
Umum Müdürlğiinden : 

Varlık vergisi Mükellefleri Sayın 
Tüccarların Nazarı Dikkatine 
Varlık vergisi mükelleflerine, bu vergiyi tediyede bir ko

laylık olmak ve bedellerinin tamamı verginin tediyesine tahsis 
edilmek üzere, Bankamız müessese ve Fahrikalan için iptidai 
maddeler, yardımcı maddeler, inşaat malzemesi ve saire iştl
rasında ihtiyaç ve fayda görülen maddelerden elverişli bulu
nanlar satın abnacaktır. 

Bu kabil malı olup ta satmak arzu eden Varlık vergisi 
mükelleflerinin pamuklu sanayilnJ alakalandıran maddeler 
için Bakırköy BC'Z Fabrikamıza, yünlil sanayii için Haliçte 
Defterdar Fabrikamıza, Deri sanayii için Beykozda Deri ve 
Kundura Sanayii Müessesemize, inşaat ve tesisat malzemesile 
müteferrik maddeler için Bankamızın Galatada Şube binasın· 
daki Satıııalma ve Nakliyat Müdürlüğüne, kağıt sanayii için 
İznıitte Sellüloz Sanayii Müessesemize, mamul eşya için de 
Katırcıoğlu hanında Yerli Mallar Pazarları .Müessesemize mü
racaat ederek satmak istcyece kleri mallar hakkında teklifte 
bulunmaları ilan olunur. 

BİRİNCİ SJNlF OPERATÖR 

Dr. CAFER TAYYAR KANKAT 
(Umumi Cerrah~ Estetik, sınır, Dlmat eerrahlsi mütebassı&ı) 

ŞiŞLi CERRAH t KLINiGI 
(Umuml cerrahi: Erkek ve kadın amellyatlan, Estetik (Gençle,o

tlrme ve Güzelleştirme) amellyatıan, sinir, DİMAG ameliyatları. Hu
.susl hastanesi: Şişli, Muayene saat ıo - 12 de. Tel: 80093 

D. D. Yolları yedinci i§letme müdürlüğündenı 
Muhammen bedeli 8615.36 lira 1900 adet muhtellf eb'atta çam dilme, 

çam kalas, çam tahta ve 8 m/m llk kontrplA.k6/1/943 çar§amba günQ saat 
15 de Afyonda yedinci ~letme müdfirlüğil binasında kap:ı.lı zart usulUe 
eksJıtmesı yapılacaktır. 

Bu 1şe glrmek lsteyenlerln 646.llS liralık muvakknt teminat lle kanu
r.un 10 uncu maddesinin (F) fıkruı gereğince lüzumlu ehllyeı "e tll''l.ret 
veslkalarlle birlikte muayyen gün ve .saatte komisyon rel.sll~lne nıilracaat-
lan ilA.n olunur. (2267) 


