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arlık vergisi ödenecektir. Stoklar 
bilClirilecek 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 
. ·:;:. ;,a. .. \.; • .,. • , .• -

Türlü dedikodu ve 
rivayetlerin hepsi yalandır Tüccar olmıyanlar veya 

kendi sahaları haricinde 
stok yapanlar salı 
akıamına kadar 

beyanname verecekler 

Harb sonu ·dünyası 
Yalnız yüzde yirmi ödemiş 
olmak mükellefi kurtaramaz 

Amerika ikinci Cumhurreisi : «Bütün milletlere 
hürriyet verilecek» diyor yer ve 

Yılbaşı tatili münasebetile vergiyi ödeme 
müddeti pazartesi akşamı bitecektir 

İsatnbul Vilayetinden tebliğ edll
miştır: Her türlü &1.llat ve tıcnret er-
babının faaUye__t sahaları haricindeki VAtington 31 (A.A.) - Ameri- sisi icabedecektir. Bu mahkeme, di birl~ik milletler. J 55 yıl evvel 
mnddelerl ve tuccar olmıy:mlnrın her k 1'-' · c h · · Vali d A "k d ld v 'b" h k t t 
hııngl bir malı ticaret kn.sdlle stok"' et.. . a -".ınCl . um ~rrem ..... r~ ~o dünyaya ıamil bJr konsey t~kilini mera a a 0 ugu gı 1 are e e -
melertnin ynsak edllrncsı hakkında ıle. neJredılen h!r .nut~k aoyle~ı§~r. icabettirccektir. melidirler. 

Varlık vergisini ödemeye giden
lerin sayısı, gün geçtikçe artmak
tadır. 
Vatandaşlann bir kısmı vergi

lerlnl ödemiş bulunuyorlar. Blr 
kısmı hazırlıkla meşguldür, ya
hut - her nedense - son günü 
beklemektedir. 

Hattft. bir kısım mükellefler de 
var ki borcunun yüzde ylnnislnl 
öaeycrek, gelecek haftaların yüz
de bir ve yiizde iki cezasını göze 
alarak, bekliyorlar. B?Dlardan 
bazısı kredi muamelesı yaptır
maktadır. Fakat, işittlğimlze gö
re, bazıları sadece yüzde yirmiyi 
&llyerek boş hayallerle kendi
lerıni avutmaktadırlar. 

Bu gibi vatandaşların kendi 
iyilikleri için hatırlatmak isteriz 
ki yuzde yirmi diye bir şey yok
tur. Yüzde yirmi, sadece, banka
lardan hükümetln gösterdiği kre
di, avans, ipotek muamelesinden 
istifade etmek isteyenlerin yapa
caklnn ilk iştir. Yani, verginin 
Yi.ı1de yirmisi peşin yatınlmadık· 
ça bankRlar avans v ez. Yok-
sa, verginin yalnız ~ 3 yirmi-
sini ödemiş olmak mi.\kellefi bor
cunun öbür kısmından kurtar
nı--z 

H ber alclığımıza göre baz1la
n · .-Hele. şu yüzde yirmiyi yatı
talım. sonra bekleriz, her halde 
hükumet daha başka kolaylık
lar ~österir, belki de kanunu d~
ğiştirir, vcrml r1 indirir ... » gibi 
saçın sanan ümltlere kapılıyor
lannış. 

Böyle boş düşüncelere kapıl
nıak, Devlet işlerini ciddiye al
lnrunak. hükftmetln ne olduğunu 
bilmemrktir. 

Bu gibilere eş dost iyice anlat
ınalıdır ki bu vergiyi vermekten, 
Yahut kanundaki cezalara kat
lanmaktan baska çare yoktur. 

Htiktinır•"'". bu vergiden şt'·ftyet 
edenlerle birlikte, yanlış bir işe 
giriştiği, yahut. düzeltilecek şey
ler olduğu fikrinde değildir. Uzun 
uzadıya düşünülmüş, lüzumlu, 
f aydah. hattn. zaruri görü.im üş, 
Millet Meclisinden geçmiş bir ka
nun tatbik ediliyor. Eksik olmuş, 
fazla kesilmiş, haksızlık olmuş, 
Yanlış rnriilmüş gibi ferdi şikft
Yet ve itirazlarla, milli menfaat 
bakımınti"n bu derece ehemmi
yctU bir kırarrn değişebileceğini 
- bilhas...eo::ı. bu(tilnden sonra -
c;anmak bu rejimin, bu hiikiime
tln kudret v" iradesini kurümse 
ınek gibi af",.dilınez bir bönlük 
olur. 

Varı·ı. vergi :ı kanunu son~na 
ve c:-nnthlline kadar tatbik cdıle
cektir. Bunun için şu birkaç nok-
tayı hatırlatalım· . . 

ı. - Bu kanunda hiç bır itıra
~ın (yalnız i1'i defa yazılmlŞ ol
mak gibi vanlışlık müstesna) ye
ti yoktur. itiraz ve istida boş zal -
mettir, neticesizdir. 

2. - Yüzdı.; virıni ödeme~ 
bankn kredırfoden istifade etme' 
için mecburidır. 

3. - Verf!inln yUzde yirmisini 
ödemiş olmak, vatanda~ı borcun
dan kurtannaz, gerisi tarnamlan
nıadıkça hic bir fayda temin et
nıez. 

4 - Kanunda, yahut tatbi
katında hiç bir de~şiklik olamaz 
ve asla olmıvacaktır. «Şöyle ola
cakmış, bf'vıe oıacaknllş,. bekle
meli ... » gil i ı:;özlere ve rıvayetı"'" 
re tnanmarrır:.k Jl\zımdır. 

••• 

Mllll korunma kanununun 25 lncl B. Vallaı demıştır kıı cNesümwn . ehlik k 
yüzde ylrmlslnl yo.tıranlar, he- maddesine müsteniden lem Vekilleri gayeııi insani mesleleri düzene koy- Askerf ııılahsızlanma ruht bakım- Milletlere müsavi t . e arşısın-
men bankalara. koşarak kredl heyetuıln 2118957 sayılı knrıı.mameslle maktır. Harb iatiyen bir Hitler, b!r ~~ silahsızlanma ile takv;ye dilme- da müsavi hak ve emniyet temin 
muameleslnl tamamlamağa çalış- m vkil tatbl.ke konan ve 16/XI/1942 Japooya dünyayı tekrar kana bog• lıdır. Alman ve Japon ıılstemieri cdileccktiT. Yeni demokrtıai bütün 
maktadırlar. tarthlnde yürürlüğe glroı 405 B:lyılı mamalıdır. Harb sonrası için hürri· mürakabe altına alınmalıdır. Millel" milletlere bir yer ve hürriyet vere-

On beş günlük müddet bu ak- ko rdlnasyon karnnnın lklncl ınad- yet ve birlik preruipleri vardır. Şüp· ler cemiyeti kafi kuvvet bulamadı- cdttir. Knlbimiz rahat olarak vazi
şam biecekt1. Fakat Yılbaşı ta.- dest muclblnce 16/XI/1942 tarihine hesiz !beynelmilel bir mahkeme te- ğından muvaffak olamamıştır. Şim- femizi yapmalıyız.> 
tili münasebetile rcsm1 daireler kadnr gere-k fn ııv t s..1hnlan haricin-

de kalan madd d n tok ynpmı§ 

Şimali 

Afrika' da 

bugün öğle üstü tatil edileceğin- olan sanat ve t t erbabı ve gerek 
den müddet, devalrin yeniden tüccnr olınadıklan halde ticaret kn&. 
açılacağı pazarteSI günü aqrunı dile. herhnngt bir maddeyi stok ys.p
bitecektir. Pazartesi akşamına mış olup t~ bu kararnamenin ııcşrin
kadar borcunun tamamını öde- den Ubaren bir ay 1çlnde bu stoklan 
mlyen bütün mükellc!ler için -is- tasfiye etmemlf olo.ntnr m<"l:kör blr 
tisnasız olarak _ salı sabahın- aylık mUddetln hitamını taklbeden 
dan it.ibaren icra surettle tahsil üç slln içinde malın nevini, miktanm, Rommel kuvvetleri garba 

Rostof doğu' dan da 
tehdit ediliyor 

b 1 ağı gibi maliyet flntını ve bulunduğu yeı1 gös- ... • • 
muamelesine aş anac teren blr beyruıname ne mahallin en dogru çekilıyor 

Bir Rus sözcüsüne göre Almanlar 
6 haftada 400 bin kişi kaybetmişler 

vergl borçlan yüzde bir fazlaslle büyük mülklye a.mirlne mürncıınt et-
nlınacnktır. meğe mecbur tutulmuşlardır. 

Çal'§amba günü şehrimizdeki 16/XI/1942 tarihinde neşredl~ Londra 31 (A.A.) - Rommel 
maUye şubelerine yatırılan vergi bulllllan ve üçüncü mnddesl ınucl- kuvvetleri Trablusta Vadü Kebirde
mlktan 7,006,199 lira 85 kuruş- blnce neşri tarihten itibaren mcr'J ki müdııfa hatlarını bırakmıılardır. 
tur. Dün yapılan tedlyat yekftnu- bulunan mezkill' kararnamede tô.yin Sckiz~ci ordu timdi bı.ı noktanın Lonclra 31 (A. A.) - Stalin- Rostof 4 taraftan 
nun on milyanu geçtiği tahmin cdllen blr a)•lık ta.sflye müddeti He garbında Misurata - Trabluı - Tu- grad'ın cenubunda Sovyet taarruzu l 
edillyor. Verglslnl ödemek i"hı tasfiye t'dllm.ly~ stoklnr hakkında nuı istikametinde ilerlj.yor. Vadü geliftllektedir Dün geceki Sovyet tehdit edi iyor 
Şubelere mürac""t edenler 

0 
ka- verilen fiç günltlk ~yanname müd- Kcbir'in 50 kilometre garbında Va- t b"ğ' St ı· · d K d . ._ M---'- 31 (AA.) _ Reuter ""' detl hitam bu'mı•..+ur .. , . . e u ı, a ıngra - ara enız ıı ooaova . 

dar Jog"' almıştır ki şubelerdeki ~" • du Zemzem de Mıhverın mukave- mendifer hath üzerinde, Kotelni- muhabirinin bildirdiğine göre Ro.-
Fnnllyet snhahrı hnı1clnde kalo.n t' u'ht ıd· Fak t R t . hd'ded'I k d" 

vezn arlar ve diğer alll.kadar bir malı stok etmiş bulunan sanat u- me 1 ~ • eme ır. a e~ ~r kovo nun 21 kilometre mcaafesin- tol 4 tamftan te ı ı me te ır. 
memurlar kAfi gehnedi~Pinden earet erbablle tficenr olmadıklnn huL ~uh~bırı,. ..R?.mmel kuvv.~tlenn~n de mühim Smiçnaya §İmendifer iı- Ruslar belki yavaş, fakat emin bir 
defterdarlıktan. muamelesi kala- de herhangi blr malı ticaret kn.sdlle tımdı geruı olçude mayn ~o~mego ta.syonunun dün Ruılar tarafından surette oeh.re doğru ilerliyorlar. 
balık şubelere yardımcı memur- stok etml§ butunanlann eııcr.ındek.I mu~'llffak olamadıklarını bıldırmek- işgal edildiğini bildiriyor. Başka bir Dördüncü kol bu ıehre 126 kilo
lar vcrllmlştlr. mnllannı ft/1/1943 S!\h nk~::ı.mın:ı. kn.- tedır. Tunustan kalkan uçaklar kol Kalmuk bozkırlannda uzak nok- metre mesafededir. Sonteşrindenberl 

dar blr beyanı1ame JIO \14Aycte bil- R .mmel'in çekilen ordula..'ını tacız talara kadar bırçolt yerleri iıgal et- en ağır darbe Kotelnikovo'nun geri 
(Devamı sahife 2, aütun 3 ~) dirilmesi lfizumu teblljt olunur. edıyorl~r. • •• • mi,tir. alınmasıdır. Sovyet kıt.alan ıimdi 
----------~-------------- İngıltere hır mumessıl Merkezde Sovyet taarruzu devam Millerovo'nun 3 kilometre doğu ve 

B • ı • k h- b gönderiyor ediyor. Stalingrad' da 32 Alman batıSlnda aav~ıyorlar. } r Sene ) ar Londra 31 (A.A.) - Müstemle- nakliye uçağı düıürülmüştür. Bu au· 
kat Nazır muavini Mac Millan Şimali retle 2 giln zarfında 63 nakliya uça- Amerikanın Helsinki 

Alman sözcüsü vaziyeti Almanlar için 
iyi görüyor, Amerika mahafilinin 
düşüncesi ise tamamen aksinedir 

Afrika karargahında mümess.illiğe ta~ ğı düıürülmüı demektit. ıefiri Amerika'ya 
yin edilmiıtir. Amerika namına Orta Don'da Ruslar Millerovo'- •d 
B. Roosevelt'in ıahsi .mümeııııili ola- nun batı ve ccnubuna vannı,Iardır. gı İyor 
rnk na~ ıı~atını ~aız B. Murphy daha cenupta Taturitekaya ,ehri İ§gal \'ichy Sl (A.A.) - Helsink.l'den bll· 
esasen Şamalı Afrikada bulunmak- edilmiştir. Burada Ruslar Roıtof- dlrtıdlğlne göre Amerikanın Finlnn-
tadır. ' tan 150 kilometre uzakta bulunu- dlyn nezdindeld seflrt mpor vermeit 

T hl b d 1ç1n Amerlkaya ça~ır. senrtıı ra ua un cenu un a yorlar. Stalingrad - Karadeniz ıi· tekrar dönmlyeceğl zannediliyor. 
Bertin 30 (A.A.) - Hnrlciye nezaro.. 

tinin askeri sözcfuri.ı haı:trln bir yıllık 
bUft.nçosunu yapmıştır. 837.cll dcmlş
tır ki: 

cıDoğU cephesinde geçen yaz hede
flmlz Don havzasını ele geçirmek, 
Volga'ya vanp bu nehir üzerinde se
ferleri akamete uğtıratmak ve Ka.f
kns petrollerinden Rusların faydnlan
masınıı, tnmamlle veya kıaınen engel 
olmn.ktL Bu hedefe varılmıştır. &>v
yeUerln bUyllk taarruzları Staltgrad'
da.n Rostof'a kadar umnan sahayı 
tekrar ele geçirmek ve Ka.fkasya.'daki 
Alman ve Rumen ordularının rlcatle
rlnl kesmektir. Ruslar bu hedefe va
ramamışlardır. Sovyetıer biiyUk {;1-
çüde insan ve malzeme knybetmekte 
oldnkl:ı.rmdnn tu:ı.rruzlara devam et.. 
meıcrı Alm::m harb güdümü ııleYhlnde 
de~ıı. lehindedir. 

Şimali Afrlkıa hnrcki\tma gelince, 
Çöl hnrblnde büyük sahnlann ele ge
çlrl!mesinln ehernınlyetl yoktur. Strn
..teJlk noktalann tutulması ehemrnl
yetlldlr. Mthver hf\lft. Akdenıze M
kimdlr. 

Amerikadaki bir çarpıtma mendifer hattı boyunca Ruı taarruzu 

m. u··tala"alar Vicby 31 (AA.) - Çad gölün- o kadar çabuk geliıiyor ki Rostof B. Goebbelı'ı·n bı·r 
d 1 b. F. '- · T b doğudan da tehdidedilebilecektir. 

Ne rJc SO (A.A.) • Al nl Rus.. en ge en u ransız a.uvvetı 1a - O D • d S l R . 
ya.nU:Y~enubund.a askerl~a ;~hinin lıu'un cenubunda ltalyan kuvvetleri- ,_ rtal ~~ 

6
a
00 

°k'?'I et er 
1
,,_osoo than makalesi 

' J akt d oq ıyarıuı: ı om~e .11'. cep e- p 
kayd~~cdiğt kadnr bfiy{lk bir felft- e çarpıım a ır. do Kalmuk bozkırlarında 150-200 Berlin 31 (Radyo) - ropagan-
ket önunde bulunuyorlar. Kızılordu J,ondra 31 (A.A.> - Nevyork rad.. kil .1 ] . . da Nazın Göbele, Du Reich gaze-
Don ilzerlnde ve St.nllngrad çevreshı- yorlan ti.mali Afrlka'da. MO.tteflk ıa-ı ometre 1 er erru,lerdır. teainde yeni aene münuebetile bir 
dekl çevirme ınanevreslnl gellştlrlyor. talarının Uerled.lk.lertnı. bu lotalann ı Almanlann Kaflcaalardald ordu- makale nqrebniotir. Nun, Alman-
6 ncı Alman ordusunun her taraftan Oa.bes'den 320 kilometre mesafede . larla yegane münaltale oylu olan anın haroi zafere götürecek koz
çevrtıdlğl ve 2(}.22 tfunenden, yani =n~klal~~ b:~lrlyor. Hedefd:~ Rostof ile ıimalden gelen kuvvetler ~r temin e.tmiı olduğund8'1 ve 
300-SSO bin kişiden mürekkep o!An su sv:hll ;olla~dı~ unıın cenup 1 aruındald aralık fimdi 200 kilomet· memleket içindeki birlikten bahset• 
mevcudunun yansını kaybettiği a.n- · reden qağıya dütmüttür. -- -'- d' B c-b la· cBizde millet 
!aşılmaktadır. IDCA;te ır. . · . o ~ · 

Cepheden g~en telgrafiar Alman- Bir Avustralya akıncı Sovyet tebliği eki Stalincfad"da ve :tefler bırdır> dıyor. 
lnrın kc:ndilertnı saran demir çcm- fabrikalar aAbaaında <!aha 24 hlok-
berl kırm'.\laruuı. aşağı ynkn.n 1mk!m müfrezesinin hareketi havZJn z.aptedikliğini. ,ehrin tim.al 
olmadığını göstcrlyor. Ro tof'un Sov- lıondra 31 (A,A.) - Avustralya batısında mühim bir tepen.in ele ge-
yet ordulan taratından 2:-ptı Hltlerln nkıncılıınndan mürekkep blr kuvvet çirildiğini bildiriyor. 
ve tanklarının cenup cepheslndekl Japon fmall altında bulunan Timur • . . 
bütün orduları 1çln tam felilkct oln- ndasmn. çıkmıştır. Burada. bir seneye Orta Don a Alman ~ edeklerı gel-
caktır. Sonteşrin ort.nlarında. Sovyctl yakın zn.mnndn.nberl faaliyette bu- diğindcn, Almanlar karşı hücumla
tanrruzu başladığından beri Mihver lunmaktadır. Kuvvet radyo vasıtaslle I rn başlamışlardır. Bunlar tardedil
Rtt~ anın cenubun ıı. en az 125,0:10

1 

Avustrnlya. Uc irtibatını muhafaza edl 1 mi§, bir kesimde Ruı kıtalan ilerle
kl.şl ölü. bir o k:ıdar da esir vermış.. yor. Müfreze 1 k1§t kaybetUğl halde miılerdir. Bir Rua sözcüsüne göre 
tlr. 250,000 klş1n1n de yaralanmış ol- Japonlara 100 kişlllk kayıp verdlr- son 6 haftalık Rus taarruzu Almanı-
ması muhetemldir. mlşlerdlr. lara 400 bin kişiye maiolmuştur. 

Vichy hüklımeti 
tarafından Fransız 

tabiiyetinden çıkarılanlar 
Vlchy 31 (A.A.) - Resml Gazetede 

çıltnn bir emlma.me Ue SOfyn scflrl 
Blondel, muhrurlr Bresoulctte, Bcrger, 
eski sefaret miiı.steşa.n Jeıın Pnm 
Gmndln, eski mebus Valetn Fransıs 
tabUyetinden çılronlmışlardır. 

a~Iers 

~ 
o Gayemiz tiyatro ve musikiyi 

öldürmek değildir 

Öittnditlnılze göre tiyatro biletle.. 
rlnden yüzde 56 vergi alınması yüzün
den Şehir t.iyatrMa mali ı;ıkıntılara 
dilştütfi gibi, bazı tlyntro heyetleri de 
dağılmak zorunda kalmışlardır. Kon
serler do aynı vergiye tabi, blnaen
sleyh musiki ssnatk!irları dA :ıynı 
kötü vaziyettedirler. O kadar ki se-

de 561 
Yine lşlttltimize göre hokkabaz 01. 

narsa ondan da pek az vergi alını·· 
yormuş. Hu yüzde 56 yalnız tiyatro 
ve konserden! 

"-

nede ancak tir veya iki konser veren 
halk tarafından sevilmiş bir sanat. 

Varlık Y "ITTSlnin veıılmesi için ' kiinn son konseri 1300 lira hasıl.ıt 
e.ynlnn on heş günlük müddet yapmış, fakat vergi ve m.:ısranar çık-

1939 

i te bu sebepledir ki bir piyes veya 
konser bazan m:ısrafını bile karşı&ll
madığı için memleketlmizde tiyatro 
yavaş yavaıı ölmekte. znu iki ise hlf 
eanlanmamakta, h:ılka bir l\IMart ve• 
ya bir Beetboven dinletmek kabil ola· 
mamnktadır. 

bitmek üzer oıdurnmdan dün tıkt:ın sonra kendlslnln eline ancak 
nıaliye şube1 rin miiracnat eden- 200 lira kadar bir para kalmıştır. 
1er çoğalm1 ~ır. Müracaat eden- İşin garip t:ırafian vardır: işttUti-
!erden bir :W '""'l ''"''ldiler:ine tnrh mb:e göre geçenlerde şebrimhe gelen 
edilen vergi•1'1 ·· .. dP yirmisini Alman musiki heyetin.in konserinden 
öelemektetUr1 r ···zcP viıımc;icl ~... sonra sahneye bir kadının çıkıp dans 
ödevE'nlere f''" n1::u1. fY"f<'k etmesi verllecelr verılııin azaltılması 

Halbuki rejlmlınlz gilıel sanatlara 
JAyık oldn~u ehemmiyeti nrmekte.. 
dir. J.\lilli Şt'f'imn Ankaro'd:ı her lıııf
ta bir konserde veya Devlet tiyatro• 
sunun bir temsilinde huır bulunarak 
ralqmaları çok yakından taklbedlyor. 

Gayemiz tılç bir z:ıman tlytroy11 ve-

1ıııııııı•~~a~v·r~i ~m--en•lrt.llı11l:lr~~n~·~~uk~·~ab:i~1i~n;-~ .... ımiliijliıil .... iiillıil ... 1iİil.ılillilılillıııılillılıllıılıli~Wıll .. lii .. lliı ... ıiiı ............................. J~miiiiiiiliıılıiiiiiiWlilll .. lllılii ~ılliiıWlılll .. lllı .. 11111 ... illiit!lll~~~~...J 
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' r. 
Güzel bir tercüme münasebetile 

B ime .. tü 'tercümeye, n~ 'Satlakatl '\'eyn ihaneti bir tarııfrı 
bırakınız, Tür'kçe olmıyan tercfuney~ mi:a1 ~östcrmek la

mn gelirse önümüze hiç zorluk çekmeden bir yıgın Jritnp dökmek 

Amerika tersaneleri bu başarıyı 
nasıl temin ediyorlar? 

kabildir. Bunlar dilimize büyük eserler kazandırmak isteJ·en _iyi ııi- Müttefikler, ;cemi inşaatına bü- ikinci gün 
yet sahibi insanlann boşa gitmi_ş gayretlerinden başka bır şey yük bir hızla clevam ecliyo.rlar. Ge- llkinci gijn şnfak 11ökeTken, temi-

1 deirildirler. .. .. .. . . • ~ .. mi in~atında en ileri giden Birle- nin dahili lwımlannın :in~ına bat" 

Sekizinci ordu V adii 
kebir'i geçti 

Mevcut mütcrcimJer en kötüsünden en IJ'JSUle doğnı §0.vle tik Arner.ikada. Bundnn evvelki ya- lanmıştır. Ortalık henüz karanlık 
sıralanabilirler: • zılnnmızda Birleşik Amerikanın iken duvar büyüklük ve yüksekli· 

Bir yabancı dili çok iyi bilip kendi dilini çok iYi bilmeyen cHürriyd gemisi> denilen yüzlerce ğindc bUyük ~lı"k Jivba1ar, nakle-
mütercinı, vapurun inşasına nasıl hızla devam dilmekte 'Ve gemiye hyna'kla bağ-

Kendi dilini çok iyi bilip krc:ümeyc kılktıJ:rı dili çok iyi bilme- e.ttiğini tafsı1utla anlatrnı k. Bu. ge- lanmnlctadır. Bunlar, geminin böl-
Jm Ükrcim, . . • • .. . miler, tan\. top. harb ma:lı:cmesı ve melcridir. Birkaç aant içinde gemi· 

Sovyet kıtaları Stalingrad'ın cenup 
batısında ilerliyor 

Hem kendi dilini, lıcm de bir )'1lbancı ılı çıo lJ'll bl!en ınuterclm. mühimmat ınaklinc!le ikullanılacak- nin ıa1t :nmhan :tmnar.ılaum~ alt ı;ü-
İlk iki tasnife girenlerin adı ıcıfena mütercim,> air. Fakat iki· Iardır. Bugün Birlc§J"k .~merika_ tez- vcrtcsiııin inJasma dıı bnfl~tır. 

sinöen birini tercih ıetme'k lazım gelirse o yabancı dili çok iyi bilen giihları, günde 3 gemı ınga edıyor- Ü .. •• g""n 
mütercimi bırakıp ikincisini, )'"allİ .kendi dilini .}.~ ~~ alm ~ lar. cHürriyet gemisi> tipindeki ge· O Ç~~~ U 
lcabeder. Çünkü yaptığı tercüme .aslına bcnzcmedıgı ıçm bır tcroü- miler arasında 10.000 tonluk olan- .. çünckü işçı e~ıp1ı, ,~ece ~ar~ı ge
me d:jilsc hile ibir ·~) 'k mı.ıhan'İl:'İnkini :az ç:ok andıran telif bir lan da vru-dır. m 0,000 tonluk bir mı~n ar ası yapt l~~:n ! aşına 
eser dıyc kabul ecfücl>ifir. Birincisinin öniinıüzc koy4uğu kitnp oku- geminin inşası, 7 gün sürmektedir. gdıyor. Bun~r, g~~ yan kabur
namaz, sökiileme-Lken ikincisininki pekala <>lmnur. ~incisi bir baş- Bu kadar :büyük bir :>ük gemisinin galarını 

1 
ortn t~ Y~ eı3e k~~ağa ' 

lm dile sadık kabcai,:rım dınireıı kenffi -dflinı crbat ettiği, Ortal':l 7 gün gibi pek hsn bir müddet znr- başlıyor ar. w §er su~a. e l_u~or. I 
Tiirkçc ol!11alnn bir eser koyduğu i~in suçu ~~.ha fa2:1~, hiz"!eti_ da.: fındn bitirilmesinin sırrı, bu kabil Akşa~a Öogru . ge~~n uın.ım ı 
ha azdır. lkincilerlıı yaptı'klnn tC!l'cumcler 1mtit ise hmncilennln 1rn gemiler clüzumu olan kısımların se- yerlerıne yerleştırilmıştir. 
tiidcn ıkötüdür. ri halinde evvelden yapılması ve Dördüncü gün ~ 

Şiiphcsiz tercüme ~~meğe asıl snl.ruuy_e!li. olanlar. k~i ~lcrinl hazırlanmasıdır. Gemide muktezi Dötdüncü gün de geminin ortn· ı 
ele bir labancı dili de çok i)i bilen'Jerdır. Dılımıı.e \'C milli kutup~nc- olan ilmım1ar, evvelki yazımızda j :ı- sındaki büyük bölme ile ön ve arka 
mize hbmet onlara dürer. Onlara hem n..-tınn sadık, hem ele Türk- ret ettiğimiz gibi, Birle~ik Amerika- tarafmdnki bölmeler tamamlanmııı· 
tt im eser m.el ~na ı.oydukla!1 içi~ • üellif • _ ü.~cim dem k daha nm muhtelif eyaletlerinde bulunan tır. Pervaneler. ve zincirler. büyük j 
l'l rnı Ulur. öt lülc-r d!'tt muter: . 'Ve • ~t-ırler. inbrika1arda hazırlanm ktadır. !\-:İnçler vasıtasile }erlerine konul-

Bütü bunlan. kit pcılann u:~ ~e ~le .d } 0 P 10,'000 tonluk modern bir şilebin muştur. Bu mühim kısımlar, evvel-
fa tı ~ . a::ıriI \Tckilliğj g.arhlll en buyük c~dez:Jru en sa1~hıyc~ knn- in~ 1çin 1500 mühim ve büyük den hazırlanmı§tır. Dördüncü gün 
clcrin elierile clilimizl' çevirtınck~e ~yıp h~r de ~cumclen k.on- parça 1aznndır. F k t Aml'riknL1ar, .aşağı güve~ye oelik lavhalann ycr

trol bürosu kurduğu bir suncb elımıze ı!'(!(l('n hir .tercameeser .. ha~~ bu ~500 esaslı parçayı 270 parçaya le tirilmes.ine devam edilmiş ve ge
A~mclc 7..cybckoğlu t;ı!"3rı.ndnn. A1ı~.mncada? ÇC\'Tılen Stefan z~~lg'l~ indirmişler~ bn 'S'IJTCtle hem bunla- minin dış yanlan tamamlanmıştır. 
cl\lary Stuart ı (*) ısımlı e erı munas~ tile hntırhyo~ız; Tercuı;,ıesı nn hazırlanmasında, hem de gemi- B • • ·· 
rıtanrif Ycldlliğincc la\· · ·e e<lilcıı ve Türkçe metlıi l1eJ:illi_k ~ercuıne !erin inşa nda .zaman 'le masraf ba- . .. eşıncı gun 
hiiro unca incelenip değerli bulanan bu e _ rde !"J"Ogntfı ~n kımından büyük bir tasarruf temin ı Bır gune evvel Jc_onu.~~.~ o~an ka
Stclan Z\\eig tnrihln '° ~s'iz 1'1ary Stunrt facıa m .. güul bir Türkçe etmiş1erdir. zanlarla ~~lar hır ıur:u-. ı~ılcr t~-
ne hi~ayc f'tmektr<lir. Hııfif .değil. ajhr !altat tercumc kokusundan Şimdi ~ 0,000 ton1uk bir yük ge- ~m~an ~~ce ycrl~ı~lmcktedır. 
tamamen tcnıizlemni giizcl bir Tiirkçc ılc. misinin bir haftada nasıl inşa edil- Şimdi gemının en muhım kısmının 

Di1deki ko ·nlann en frnası -phesiz tercüme 'kokusudur. diğini .gün sırasile okuyucularımıza ikmali, ve mayi mahrukatı, mak~,e 

(•) :-\28 ~ahife, 175 kuruş. 

M nhkemelerde: 

Şevket Rado an!atalun: yağlan, içı1e~k suıYu ve buharı 

B• • • .. geminin ocaklarmn, depolanmı ve 
ırmcı gun m\lhtelif yerlerine götürecek olan 

Vakit gece yansı. Muazzam elek- demir borulnn genlinin alt kısımla
trik ampulleri, Birleşik ~erikan~n nna koymak işi kalmıştır. Bir mü· 
batı kıyısında bulunan Kaıse.r denız hendis hu horulan karada evvd-

Şimali Afrikadaı 

Trablus'ta Sirıe·yi :zaptedcn 
seltiiinci ordu Misorata yakının
da Vadii Kebir' de Mihver kuv
vet.1crilc temas ctmiJti. Dün ge
len haberlere göre, f ngiliz kıtl\
ları Vadii Kebir'i .znpte~ vo 
ileri barektinc devam etmcğe 
başlamıştrr. Bu habrden Mihve
rin Vadii Kebirde ancak lngiliz 
kuvvetlerinin ileri hare'ketini rur 
müddet durdurncak .küçük bir 
!kuvvet bırn'ktığı -anlaşılmakta
dır. 

Tan us· a gelince. burada Al
manlar Mecezelbnb'da mütte
fiklerden· bir tepeyi zaptetmi;ı
]erdir. Londra radyosu yağmur 
ve çamur harck.Utı. ~iiçlcştirdi
ğinden ba.bsetmektedir. Tu
nus'un cenubunda Fransız kuv
vetleri Aimanlnnn bir taıık hü
cumunu defettikten sonrn bir 
noktnda bir miktar geri çekil
miştir. Burada hnva fnnliyeti v1d
detini arttınnaktadrr. 

Dop cephesinde: 

Stalingrod'm cenup batısın
da Sovyet taarruzları ıoiddetlen
miştir. Son Sovyd tebliğlerine 
göre, Ruslar burada Kotelru1tovo 
ve Torgovain''1! zapktmişle,.. 0 h' M hl. " J d hk tczga'hlarmm ıSkaralnnnı, gündüz <len h~lamak usulünü bulmı.ı tur. • a K Um 0 ma IDIZSa ma eme gıôi oydml~byor. Bütü., bölgede hn- Bu buluş aycsindc boruların gemi 

k l k d •• •• d•• •• va tchiikcsme ka111 ışıklar knrartıl- içine yerleştirilmesi için u.J'fı lamn 1 1 • 1 
apuarına a ar surun unuz ya.. dığı için tezgah i~1eri ı~'klı bir sah- gelen zamımda büyiik bir tasarruf Erbaa ze ze esı 

- • - nede rol altm~ aktörlere benziyor- terrün edilmiJtir. Cüncı batarken, 
Asliye sekizinci ooza malik-eme- bakkındakl :iddiası büsbütün :asıl- ier. Dc:&t'tl, '1opıırlörle • verilen geminin zincir dairesi tamamlanmı;ı, V kili • 

.sinde Seniye,, Güz.in, Hayrümıisa, sıuiır. Kendisi bu vakadı:n 'CVVcl «Omurgayı koyunun emn etı:nfı makinelerin ilk kısmı yerlerine lto- Sıhhat ~e Nafia ~ erı 
Nadire adlannda dört kadm ve .sekiz aylık b:lr QOCUk dogurmuş- ~mlntır. Z11man tasarrufu hu amclıye nulmuJTiır. dün ızahat verdıler 

dir. KotelnikoYo, Stlllingrad -
Krasnodar - Rostof şimendifer 
hatı üzerinde mühim bir mcrltcz
dir. Mos'kova ve Londraya göre, 
Almanlar burasını levazım üssü 
olarak kullanıyorlardı. Bu sebep
le Ruslann dine mühim miktarda 
malzeme geçmiştir. Bunların a.ra
eında tank dolu bir tren. 1 7 tay
yare ve saire vardır. 

Torgovaia'ya gelince, bu şehir 
Kotelnikovo'nun cenup doğusun· 
da, Snl nehri kenarında, Kal
muklar stepindedir Burasını 
:r.apteden Sovyt't kıtalarının 100 
kilometre kadnr cenupta bulu
nan Kalmukistan'ın mt'rl:ezi 
Elista'ya doğru yurüyect"ği ~ı -
ı:ılmaktadır. Sov) etlerin bu mın
ta'knda.ki taarruzlımnın hedefı 
Rostofu cenuptan lf'hdidetml'k
tir. 

Sovyt't taarruLunun buındn } 
gelişmesine mukabil Orta Don } 
mm.takasında bir duraklama var- ! 
dır. Londra radyosu Almanlnnn 
bu mıntal:aya, bilhas!a Millero
vo"ya mühim takviye kıtalnrı ) 
€İialderdiklerini bildirmektedr 

KaEkasyaya gelince, Nalçık 
mm takasında iki tarnf da şiddet· 
li hücumlarda bulunuyorlar. Al
manların burada kaybettikleri 
yerleri almağa çalıştıkları anlıışı
lıyor. 

lngiliz heyeti 
Dün Mecliste 

müzakereleri takibetti 
Semih adında bir erkek maznun tu. Oocuk tam doğmadığı için ıle baş1ar. Evvelce vapurun omur- Alb ·· ---
~.,..,.;..,. ..... ~· lldılar. Davacı is- tabii ki öldü. Ondan sonra çocuk gası 1skar va konulur 'Ve sonra bnğ- C . k ~~ı. ~ k Ankara 30 _Büyük Millet Mcc- Ankara 30 - Şehrimizde bulu-

bayan Mi.mire ctur- mocuk rlüşünnedi. Böyle bir şey !anırdı. IFnlı:at Kaiser tezgfıhlnnnda _ e(ni .:ıırtı. § nı ab:ıt: yu an lisi bugün toplandı. Zclze1e .mınta.ka.- nan İngiliz parıamento hqcti 
naz.ara.n ,maznun oıdu 1!ic dü "'rdü •ü çocuğu ld.nıe bütün lı ~lCT evvelden yapılmıt ol- guvert;n1~ 

1
m asın\ ııM nmı.t~· sına p ı ey e dBn n Sıhhat bugün Mecliste mü?. ' re

b.r 'Crkeğin el birli- göstermiş? t etsin my hll- auğu iç3h, omurgamn tezgaha ko- usu~ı. Vinç ere ~yu ... an guve. ten~.n ve içtimai :Muavenet Vekili Dr. Hu- leri taJ...'ibetmişlcr, sonrn lıs 
'l Münircvi dfü:müş- kimi İşin esasına bakarsanıı kav- nulması ile muhtelif kısımların h:k bı:ı s~ ton :!'.ıırt~gında alin ·b1: liisi A.lataş bey atta hulunarak fa- gazinosunda cay icmişlerdir. He-

tr, ocu •unu diışünnesme sebep gavi çıkaran bayan Münircdir. omurgaya~ "nak1a hiribirine yapı~- yu k prça r 
2 

y 
3 
~e Sy~r ~tın b baa ve Niksar knza.lnrında 493 va· yet şeh:ıin muhtelif yerlerini bu 

olmuslar. Vakayı kendisi ~öyle "Bize ağzrna gelen'!. söylediği gibi tınhnası çol: uzun sürmez. Bu .9U- mebatel ır. ' aml, • ve ~~marn tmıdannnzın öldüğünü .aö)lemiıı ve arada ziraat enstitü<riı ile Çı buk 
tı tekrn l l h I · · 1 1 O 000 luk b. · • am r ar tam anm.ı tır. 1"1.Umnn- ,..._ . b j da · t' nnlnbvor: toka arla, e er e ep mızı I re! e • ton ır gf"mının d k·· " .. k" d . 1 . . alınan sıhhi :tedbirler hakkında ıza- ara mı gezmı ır 

- Hepimiz bir evde kiracı ola- dövdü. Görüyorsunuzyn, haklın gövdesi 24 saatte tnmamlanmıı . a o~rusu v~. m~ .me a!r: erı~!~ bat vererek.: Mebuslar gazcteci!erl ul 
rak ctlII11}'orduk. B1r gun merdi- be e'fendi! Bayan Münire masal- olur. Kaynakçılar, makinistler, kf"n- 1~081 • ıkı:naI edılmı tır. H 1 bö cZelzelenin şiddet merkezi Er- ederek su demeçte bulunmu 1 r
VE'Il süpürmek meselesinden ba- lah iri VÜC'Utiu. sıhhatU bir ka- dil erine düıen i leri, hayret verici mderm ınşasına • devam olamıyor. baa olmak üzeze Nlksann şarkından dır: cTürk.iye'ye g ld ;imi n 
yan Nadire ile biraz a<Yız şamata- .kın. B' ler ufak tefek insanlarız. bir sürat ve sıhhatle yapıyorlar. Bü- ç~ce yar~ından ~ıraz evvd yut;ı bnııhyarak Udik civanna kadar Kel- dolayı çok memnunuz. Her tar~
sı yrırytlk. O sö ledi, ben söyledim K:annn.ız canımız yok Bayan tün bu usta '\:e mahir iıç.iler, Nl:ek guvertenın son mn da tamnm - k.t çayı ve Tuzanlı mnağı vadisine ta büyük bir nezaket ve snm~-
drrken munw kasa büyüdü, kav.ı Münire bir sıksa hepimizin blrdcn cleği.l,. l:aclmdır. Kaise~ t.ezgnhlnrı, mı?tır. y d" • .. münhasır, bilhassa Kelkit vadisinde ı :niyetle ~~f§ılandık. ;ana.s cttı-
f. va -Oönme e b~ladı. Bunu ıdu- suyunu çıkarır. Kavgada o blzi gemı ınşantl'1da kndın ışçı kullan- e ıncı gun -ddet 'Ve tesirini göstcmüştir.> de- ıgimiz hükllmet erl.anının en 
van Güzin Hayrün:ıi~ da gelip dövdü. Asıl biz ondın davacıyız. mak yeniliğini tatbik eden ilk inşaat Şimdi geminin guvertesindeki kı- §l. t" yüksek sınıf devlet adamlnn ol-
dövü~e k~n')tılar. Arkadan da Vak"tlle o ::ıçı~özlü~ yaptı da terganıdır. Bn lcndın i,çiler erkek sımlarına inşasına başlanmış, direk mı\::kil Erba ın :30, Niksarın da du~ru kanaat\ne vardı~ . 
Remih geldi Bay hakimi Dört ka- bizi mahkemeye verdt Bu işe meslektn~fan gibi, haftada 12 dobr yerine ycrlCitirilmi~tir. • Güverteyi, 

20 
:köyÜnün hasara uğradığını söy- Bura~ Çin'den f'"Clıyoruz. Çin 

dınla bir ~rkck el birliği :yapıp -ehemmiyet verip ~aha evvel dav- ü~ret alm~kta ı-e erkekler -gibi. gi- gemiyi tahtelbahirlere ve t:ıyya.rclere )emiştir. hükOmeün.m hm'b gavretine hny-
bent merdivenden ı:1sağıya suruk- ransaydık, .şlrndı blz davacı, o y.mmektedır. Erkekler giindc sekizer knrıı koruyacak" toplar lconulmuş, 1 Dr. Osman Sevki Uludağ, kimse- mn kaldık. ' 
lcdiler, avluda sokak kapısının suçlu olarak karşınıza gelecek- saat ve üç ekip halinde çalışmakta- geminin inpııı tamamlanmıştır. Bir- siz knlnn çocukların Çocuk '&irge-
nrknsına sıkıstırd1lar, hep bir- tik. Hani, yavuz lursız, ev .sahi- dır. Bunlar haftada 48 ınat çalışı- kaç dalcik.a sonra vapur denize İn· me Kurumu tarafından ıı1ınıp l\lın- Askerde bulunan memur-
<len ıü:zeT.ime cullanıp rur vur- b!ni bastırır derler yal Bu 1ş de yorlar. dirilecektir. madığım zelzele .ahasına elveri§li ların giyim eşyası 
maznnsın_. Öyle dövü ror1ardı öyle oldu Bayan Münire b~ ev tjpinhı tesbit edilip edilmediğini Ankara 30 _ Kısa askerlik hiz-

~·k1~~::1inc':~=~~: ~ıö:.~~~~nr~~~11~?ftv~ Varlık vergı·s·ı o·· denecektı·r sorsmnıuhştur~, ,_.u ele Ço- m:u yabp~ıeveyka tadlimbvle man~\ra 1
- ! ld...,.. mbi oldu- h -ku etin adaletinden eminiz. a.t veıu ıcevap WCK?' • munase etı ns er e u .u~an me: 

-= maeuncu mı un-ı ;~".. n m cUk E.s:irgcmc Kurumunun bunlar mur ve müstahdemler, gıyım eşyası 
ium yerde tınl fınl donu~ :ve ~~et ıd~~ ~m b~n=: {Baş tarafı ı ıiaci sahifede) ma kadar :Yatıı:ılan varlık vergisi içEı udbir aldığını, yer "ATlln'tısına lha'.kkındaki heynnamelerini bu1un-
.avh.ım ıçıl..-tığı kadar :ay yor- ~ız. er, r yanm Sümer Bank'ın alacağı 10 milyon lirayı geçmiştir. Dün mütehammil ~er hakkında Nafia duldan kıta ve müesseselere vere-
dum. ıAvluda.l ka~-'-1-~ ~ sınız. maddeler akşam yedi milyon lira 5.dl Bir vekilinin izahat veTeceğini ıöylemit- celtler, giy.im eşyası kuponlarını lc1-dında ben m ı.çıgı.uuuumı Dinlenen .şalımer de maznun- gün içinde 3 milyon lira yatını- tir. ta ve müesseselerinden alam'k., bu-
duyup da ~<lıma gel~t!? :el- lann bayan M"unireyi, dövüp ÇO- Varlı'k vergisi mükelleflerine, ımış oluyor. Musevt 'Vatandaşlar- Bundan sonra Nafia Vddli :gen"° lunduldann yerin Y:erli Mallar Pa• hasıl lba~ h .. ·hnt Oracı ,. a ~"f1 'Ctlğwıun ıdüşmeSitıe. -sebebiyet bu vergiyi tediyede kolaylık ıol- .dan çoğu namlarına tatholuna.n ral Ali Fuat Cebesoy kür.üye gel- .u..rlarmdan giyim eşyalarıru temin 
akıllı dovdu~er. tnm ma~~ e verdikleri baklanda mahkemede mnk ümre Sümer Bank mü~ vergi mikdannın yansını vemı'iş- miJ l\Yfllan hususi bir \omisyonun edecelderdir -
ıslattılıir bem:. Sopa ıf'nslı ~t:n~e kanaat hasıl edeoe"k eldlde ifaae sclerl tarafından mal satın alına. tir. Yann (bugün) akşama 'kadar hu 'işlerle \uğraşmağa hqladığını. Bu cihet ~yrıcn bir tamim ile ala• 
her tar.arım .agnlar. sızılar hç ntae Vermediler. <:ağı yazılmıştı. Mükelleflerden )'RtJTI1an Vel'.gintn 15 milyon Ura- Erzincan zelzelesinde onilann jeo- kadarlaza bildirilmipir. 
!'.?ndanra t= ";r,~ ~ec~ ,~ık eticede. davacının iddia et- ~tın almncak mallar, -:pamuklu, yı geçeceği talırnin edTiiyor. lojik baritasımn yapılaığını. ev tip-
:w. nn. • 'f;U.U c . °'.J• ıtft1eri şekilde maznunlar tara- yünlü ve deli ısanayilnl alftka<lar • lcrinin de hazır olauğunu, umamla-
cocu~u düşürdüm. ~aydı, 'Vm'- imdan döv.ülü.p ıçocuğtınu diişilr- men maddelerle mamfH eşyadan Edirnede yangın yıcı bler için ~akında Mecliee blr Albn fi.ati 
®!ar. '<1ovdü~ r ~~~· ~ ~ düğü msb""'"eoe bit görüleme- ibarettir. Bu 'ihususta kimlere mü- Edinıe '.Akinnl> _ Dtin e.tşıu:n kanun IAyihasi verileceğini ıöylcmif- Dün altın fiati 29 Ura idi. Bir 
'CUgumu ~Fı. · una -diğinden dört lkm:hnla. Semihin nıcaat edileceği nlakadarlar tara- şehrimizin Yenıım1u~t mah8lle$hıde tir gram külçe uıtm 452 kuruştur. 
'hepsinden ~~· reBde't- be~ bm:r verildi. rmdan Han edilmiş ve listeler bir yangın ~~tır. s:ı.nt .D da ha§lı.. ı~nuu ... ı-uınunanHHNllHHuı11111111111111111111111u111111 Mazmm1ar vayı ,Mahkemeden çd.1ıkılan a.ma:ıı ican ıeden ~lere 11S1lrmş'tır. yan yangına ltfa!ye vıılttbıde yet.Jş-
1b1er: . .. ba .Münire koridorda karşıla- Öğrendiğimize göre varlık ver- m1ş '.?uitlllınaJıına. ıraımcı stıznlnk 

- Hayır, dıyorlar • .Bayan_llu- y&ı k· gisi mükelleflerinden blr kısmı ınii.şkülatı ve ıtratyenln mahdut vesa-
nire bize çattı, kavga çı'kardı. Bu nna geçere · Sümer :Bankın şehrimizdeki alft.-~ ôtih'ti s:uı.t. 12 de Ban<ıürUI-
da sadece ağız kavgasından Iba- - Ooob._ dedi. Mahk:Orn ol- kadarlarınn müracaat etmeğe muştur. ~lr ot deposu, bir bakkn.l 
ret kalc!ı. Hic ibhılmiz kendisine madmızsa, ~ Cipe mahkeme başlamışlardır Satılma'k istenen dükkAnı, bir küçük ev yan~ır. it. 
karşı el knldırmadık. Döv~üğü- kapı'lan~a 'kadar -geldiniz yal.. mallann cinsi~ gösterllmekte ve Jn.\Yıı 'Çok çaiı.şmı:,ı:. tamutanı iB. ee
müz yalandır. Hele bizim do~e~ Bu da sıze yeter. Hıncımı aldım fintıcri bUtıirilmektedir. Müraca- mnl Ateş. başına duşen b1rıtnka~ıpar· 
mi?. üzerine coetlk düsüraüğü 1tşte... tl aJ"-1· d s·1 ,.,,_,,_ b çaslle hafifçe yaralımnnf';ır . 
..... , 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 a ar ı:uta ar t mer .oa.ıJ.A şu c- Y Jb tatil .. 

leri 'tarafında:n kabul edilmekte, ı aşı ı 
malların cinsi ve .rniktarile fiat- Yılbaşı mü:na.Sebetile remnl 

• 
Bir ,.9~ .. m.cı . bürün dün_yaca mesbur 

or:ıştırrna müessesc1erinln lhımrladı~ı brr sifı 
.vnsıtasıdır. Binlerce doktor. hnstulıırınıı 

·S~· ilaçları <Yermekte (\//! ıpıırlok mu• 

vaUnkiyetler eldcetmc.ktedir H e r ·ıt~• 

ılaç ı:ımb:ılajı • • ija~· salibıle l:ınmıı. 

len heklonda incelerrreler yapıl- dairelerle okullar bugün ~leden 
maktadır. Bu t§lere tahsis edilen itibaren pazarcsl .sabahma kadar 
memurlar en kısa. ~amanda tet- tatildirler. 
kiklerini bitirerek ube müdür- -----
lüklerine bildiriyorlar. * Pat.ıh cıvn.nndn. oturan Mustn.fa-

nın bir yaşmdnki ~lu 'Mümtn dün 
Kandırada varlık vergisi evin muttnğmd:ı. oynarıten .mnngıılı 

tahsilatına batlandı dcvfnn1ıı, ilzertndc kllYIUiyan su ten-
ceresı çocuğun vllcndunu haşlamış

Kandıra (Ak§am~ - Kandıra- tır. Küçük unmın b'traz '60llra. lilınüş-
da tahakkuk ettirilen varlık tür. Çocuğun cesedi muayene ıedlle-
vergisl yekunu 105000 liradır. rek gömülmesine nıhs:ıt verllmlşttr. 

Kasabada vergi ile mükellef 

y.urtda.şlar bu vatanı vazlfeyl. se-~· Takrinı e 
,f w seve ifaya koşmnl-tadır. Koca. 
1 eli v1Iayetinde kasabamız hemen Zillık4ıe ı~ - Kasını 54 
hemen ön ~arta gelınektedlı:. s. im. Gü. Ölt 1kı. Ak. Ynt. 

t • 'd E 12 49 2:38 "7,21 9,47 12,00 1,39 
zmır e v~. 6~s 8~6 13,17 15,37 11.so 19,28 . . 

Öllhnünft teessürle ynzıdığımız Ordu 
mebusu ve Serveti Fllnun sa.hibl ~ 
met İhsan Toıtgöz'iln kabtlnde dün 
merasım yapılmıştır. Merasim.de Mat
buat umum mi1di1rlüğü adına tstan
bul Matbuat bürosu şefi B. Bcdrl 
AkYilz ve Behçet Ko.yn, İstanbul Be
le-tılyesı adına. neşriyat oubestndcn 
6atret, Basın birllğl htnnbul mınta
kası adına Turhnn Tan, gazeteciler, 

ln.rdır. Matbuat umum m1ldftrlü~, 
Belediye, Basın b1rllA1 '11rer çeleni 
gönderınlşt!r. 

Merhumun damadı openı.tlir 'Mum\ 
Canltat, heyet! Tlltttn çıntğl 1 '""le• 
s1nd.e knrfılamış, buradn.n nro• 3rlf 
De~rmendereye cfdtlert1c çelenkle, 
merhumun meznrınn konmuştur. YU• 
knndnkl restmde mcrhumw1 mcza.
nndaki meraslın ve aile.R e.rkAnı gl). 
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---- --

Eski TOrk ticaret 
Türk tüccar ve esnafı hem 

vatanperver, hem de çok dürüsttil 

&ıbdan evvelki yazdanmda. dflll&n dol•lf"rJ!'i:Zıa eiftab et-

Gördüklerim, duyduldanm 

Kadızade Omer Derviş Beyf endi, 
Bay Fethi Bülbülses 

etlle. devletin esnafa kup akbii memft biıilinl ondau alar. 
btrlcrden. ihtikar la wd m&ca· ip hu bal, mllallmanlann doirulu- Bizim bir Naktl hacnm• ...Mı. sün lzbıli ı mtmcla eivil elblae, Ba· 

ec:lildiiinden bahaetmit ve 1 7 1-. bnaatklrLima, hukuku py- Bildiğiniz kuzsunl llİ74 ,._.]darı ldtpuan, Annaaltı tarallarinda, te
lammuewel tarihinde aeae bu .U- re rilılretfne cl.ı&Jet ecter.> (Mecel- bıçakla çizik çizik. Sudanlı Arap ba· 1'tlı tellt1ı doı.,mada. 
tmılarda netrettiiim cİhtlaap aiuı Jel Umuru belecliye: Cilt I, aabifeı c:ılardan. Annemin büyük aımeeinin O .akitten tiea.rete ha,lamıpnlf 
Hüeeyiıı °bey> batlık1ı mehleınde 603). balayıiı. Hi.zmellerini canla l.tla mefene. M6tarekeden 80DJ'8 bLm· 
e.naf ve tüc:cann öt.deııbed laileye cHQırh ticaret> içip her ,eyden görmuı, çocuklan kucaiuıda büyüt- tOT bir yeğ tilccan olup çıkıvenne-
8al>tıiuu kaydederken: cAncak ee- aıjur> arayan aki Türk euafmm mÜf. MalUm a, onlar çok .adık olur, ıin mn 
aafın ahlaki aaffetl bozuldukl;a hl- zih.üyetl hile, .ihtiklr denilen ahllkl bunun tok gözlülüğü, emintlii de Vakıf hanında yazıhane; &ıiln' 
Jekirlıiı ~a artıyor.> demiftim. diifükliiklerden. uzaktı. Tanaim•tın caba. !telefon; kötede demir kua; dört 

Taribt mehaz ve kayıtlardan U- ilinmdan •onra yabancı unaurlarla Parayı, mücevheri ortada bırak yada maroken kanapeler, koltukları 

1 R A OY O 111...._ G_ün_lük_B_ors_..a 1 
12.JO Prolnm; 11,11 lıllzlk (Pi.); 

ıua AJans baberlelt; 11 ~ .. r. 
tııar: 1',03 1l'alıl heyet!; 18.30 Kanll§-

Londra Q ertne ı sterUa 1.20 
Nevvork tızertne 100 dolar 132.-
Ceııevre lzerlne 100 frank IOJl'll 
Mııdrtd tız rtne ıoo ı>eZeta 12.M 

cna; 18,e .. --1erl; 11 Zlıut aaa- Stokholm iizerine 100 k r n IUJ25 
tt: ıo.ıs Dana mtızfl1 <PL>: 1uo m&H n: TABVtı.l'l' 
AJe.u haberleri; 18,15 (lartııar 20,15 İkram1Jel1 " ı 911 Brcaa1 ıı-
ltadro auıeteısı: 2G.41 Dans JDbltl &vu • Ernnım I 19.-
<ııt.> ı tl Evin .. tı; tı,15 Mblk; Sına • Emııımı 2-'1 u-
21,45 Bentont oı1m1truı: n.so AJaıı.s Hl Demiryolu 1 19,-
habedert ve bonalar; 22,41 Y'llbqı " '1 Birinci tertip Mll11 Mil-
fevbll.de pi~ cettı!fb>tn An- dataa ııtlkrazı 19.-
tara l!ler&1 ZTt alcınlanndaıı naklen " 5 1Juamtyell birinci tertip 
neşri; ff Anb.re. felılt Lobııtul Tt Ml1l1 Mtldafaa 
Anbr& PaJaa otell alorılanndan nat.. Merkez BanMm 
len n~t. İltanbu1 Umum maorta 

Yımn sahahld vropam 

11-
ııo-
20-

'1,30 Protra.m: '1,32 Wcudmnuzu 
çalıftıralmı; 7.40 Ajana baberteı1; 
TM Mtlztıt (Pi.). 

latanbul mücellitlerine 
tici • 1 ettiiim bu hüküm •. ~de ao!1 daha 11kı ıurette mü..-ebete airen sokağa çık, el aürer mi acaba) De: ı bitifilc odalarda k!tiplerl Simaarlar, 
uulara ajt içtimai ve iktiaac:ll bır ve eıki ananevi Türk ticaret uaulü- labın anahtan onda; memleketı- mü teriler tıklım tıklım. 

hiın te hisi:ıden doğmaktadır: ail de kaybeden eanafuı ahlakı, bil- nin yemi§lerinden muz, hurma, Hin- Cafcaflı adı da takbı Kadızade Kongreye davet 
Ç ü bu ahlaki diifüklük, Yen"çe- bassa eeçen Umumi harbde ve mil- diatan cevizıni içi çekip de taneııni Ömer Dervif ... 

~tlıl etmiş bulunan Mtlcellltıeı 
BlıUt1 ilk ıvtımaı S 1 1943 puar 
dnil aat ıo da Embıöııtl Ballcevl 
akmunda JaPllaeaam&ın umum 
meelekda.ş nn ge le hemmlyetriliiin billuuaa ıoa. aünlerindeki te- tareke yıllarında çok bozulmuıtu. aizına koyar ıııı dersin) Sokakta hep otomobilde. Ak· * Tilrlt Tıb cemlyetlnden: taare 

redd · pek sıla .uette allkalıdır. Geçen Urnumt barbdeki harb zel)o Emeklerine ka11ı uzatmadan aza- tamlan Tokatl17&11da. Gözünde el- hey'etlnln yen ~e: 1~ ~~ 
Gerçi Y~niçerilik ilk imceleri .. yalnız ginJiii, çabuk ye az zaman~ çok detm~ıler, çeyizi~ ~üzüp kocaya da tın kenarlı gö~l~k, .32.~ plAtin, aır- f~ "':~n:ld ıdÜ. mer
Tatan uerunda çarplflUl Ye Tüık ta- kazanmak, bütün ticaret llenune ve verırutler. Geçamp dururl~ken tında mum gıbı koıtum, parmakla- keııtnde 1 1k1nciklnun 1943 salı gtnO 
rih" e 11~ Uıfer aahifeleri illve emaf zümrelerine fena bir misal adam ölüverince geııe bizimkilere nnda zirnrüt, yakut yüzükler, Öyle toplanacaktır. 

le rlca olunur. 
Türk Müc 

eden dünyama en k.UTVetli ve en tewkil etmİft,İ. Bununla beraber, e.. gebnİf, de etlendi budandı ki bpkı Enez rl·---------~~ 
pah bir OTdmana tıetkil ettiii za· ki ahlAkt aeciyeaini bolllUyan tüccar Böyle aiyahi kadınlar koca canlı küpü. 
manlarda yalnız uker1 'TUifeaindea Ye esnafımızdan da namllllu phsi- oluyorlar. (Kmnet de kıametl) di- O zamanlar kıcbnh erkekll çay· Büyük Tarlhl eatk ;:11 
hqka hiçbm kanı ile mukayyet de- ıYetler mevcuttu. ye tutturur, hele dul iseler hiç ~ur- Jar, toplantılar, ziyafetler yeni yeni, TOrkçe sözltl ve fa 1• 

l:il i. Bu zihniyet .,.. karaktezle ticaret mazlar. Naqi bacı da hakeza... tek tük vuku bulmada. Devambla- Gaz·ı Sal'haddın 
Oamanlı devletinin kuruluı tari- yapanlar, bütan muamelelerinde Bir daha eıvlendinni,ler. Bu nn sözüne göre, bu bepünde hazır 0 

fadR Th'.&'l'ROLAIU 
Bu aqam Dram kıs-
mında saat 20.SO da 

BttTCK .tBTtlAL 
Yazan· Romain Rolland 

TOrlı:çe : M Klper 
18,30 da tarihi ma e 

Komedi tısmında. 20,30 da 
P.&IA B.&ZaBTLEKt 

Yazan: v. Şöntan ve Kade burg 
Ttlmçesl: Kaan 06knll 

hinden ikinci Sultan Selime Jr.adar çok dürüsttüler: Aliperifte aenet- adam da ölen gibi beyaz, hatti tat- ve nazır. En alafranga, züppe ha· 
devam eden (istill devri) nin mu· ten, faturadan ziyade nerilen ıöz> ralı da değil, lıtanbullu. Mahmut· nımlar da etrafında pe"ane. 
Taffaluyeıtindeki &miller arasında ltarplıklı olarak en teminatlı ticaret paıa mahkemeainde muhzır. Ağır Günün birinde, bir doatumun de
Y eniçeriliiin bu kıymetli .,.. temiz .memedini tetkiJ ediyordu. Bu emsal, batlı. kamil, içk.i.İ, tütünü yok. Adı liletile bu çefİt bir toplantıda bu
TMhnı ela \afta aymak lizun geli- tartıda ve ölçüde de gayet bauu- Dervif, kendi de ( Derv.it Nihat)· lundum. 
'or b• ~defa •hcmm hakkı seçme- Koeka civarında, Muaalla'da iki Bat eedire kuru1mut K.aduade 

Y en.içeriler - '-raela iubı uzma ~ içia illi ye tartıda kendi aley- odalı evi de var ve lakin çöpsüz Ömer Dervİf bey.fendinin dilli d6-
e&recek birçok 8iYMf Ye içtimai te- hiae l.ueket .a.di. üzüm dejil, eaki lr.annndan bir oğlu düklüğünü görmeyin. Darülbedayi-
lirlerin altında olarak - eonralan Türk ticaıet ahlakındaki temi&U- ft1': Ömer. den tutturarak ötüyor: 
ticaretle ve esnafhkla uiraflllAi• ğin muhafaza edilmesine ealdclea 8-im 011, on iki 6'..~anncla b""' - Yok (Çürük temel), yok 
'-tlaYmca - hmnm tabii ve zaruri biilrirDetçe de çok elik.kat ediliyor- lunduium .....,,.ı., , ea •ekiz. (Kayseri sülleri), yok (Rakibe) ... 
aeticeai ohnak üeN - bin hir mea- dıu Vllktile A.npa ile ticaret et· on dokuzunda ~dı. K.aaa boylu. 07- mu bunlar, beplİ mna. Cü
fuıl '" il.tiru, Y miçıeriliiin W.ye- --. cpJll miiUüm 1111Rrla• aan benizli, bütün elitleri çüriik. ba-~ dnen 7ok. ibret ala,mı de
line ba s ı Ye deTlet ial.itat -cin- ..a.bam idi. Tidt taciderini de Av- caklan çarpak, ecemai, kavruk hir aen o da mafit. Jık lalni7etteki 
.. Priace. '-- muanat .,. tii- J'llpa &n.aımle Ucal müarelııllle •e•;c•ilzch. Ba7Uit Maka~ (amatoı) lann eline aa dikemez l»u 
9N1i de Wr bt a.ı. artlmfb. en1retmek •• w.1e de A'YIUP& ti--~ aah \hn ~-.&en- aktarler, Namık K-rirı (Tank) 

Yeaioeri)ikte. ...a .-..we. Ta- auet .... ,ini ._.. edehiJmek ne, eoara ela (miib.rin et•), yani ini. Muallim Nacrain (Be..) ma, 
aile hariciade olaid. para bun- ...U.dile T...;..ttaa enel w .. 117Lbaz $ehw.ı. kapl81Da dnam Ahdi6ak Hlmid'in (Sab.hi h&r
mak " Wllia cilmak he'ftli ayan- eclilea cHı.,aiJıe ticareti> m bW eder, .k mk da hin seJirdi. fi7et) .ini oynaaınlar bakayım, Had
maia ..... dığı ilk amanlarda, 1liG- Mileceklea., cı.laa doiruaa cffar- GGya riittiyec:len tebadetnameli; lerine mi dütınüı).. Ecnebi ltıım· 
im Y eniGerinin bizzat dükkln aça- riye tüccan> cıılacaklum TU1flanna rivayetine s6re birkaç yıl aoara da panyalan:ulaa örnek aJmaiı aeçe
rak ticarede mewsaJ olc:hıiunu gör- bilhuaa dikbt edilmifti: Bunlara deniam efendiünden icazet ala- lim, (Karmen), (Ma.kot),(Çardat) 
muyonız: T.ıc:aret Te ahşverif itle- ticaret berab verilmek için, namua cak... P>i dramlan da bırak; Manakyan, 
rinde acemi olduklarmdan, buna ~rbabındaa olmalan, dindar bulun- Gazeteyi eline ver, okurken keli· Kel Ha.an, Şevki kadar olup Bal· 
pek de yanapnaıınprdı. Bu tarih- malan, doğruluklarına ticaret erba- ınelerin batını. aözüaü yarat", bir,.. mumcu), (CahQt), (Lezaizi afk) 
lerde onlar, zorbabkla ~af ve tüc• bıflın tehadet etmeleri, ticaret uaul- tır yazıyı doira dürüst beceremez, oynasalar razıyım! .. 
C11Ta muaallat oluyorlar, aabcının Ierinde muktedir olaalu bile ticaret Jrmim adımı bile bambqka a6yler, Alafranga, züppe hanımlarda 
llnndaıı kendilerine de hiue çıkar· hayatında bile n feaat 9Cvirmeie eaki ı..rflerden üç noktalı (ae), mütemadiyen tudik: 
mai& çalıpyorlar, ortalığı hu aah .. ahtanJann kabul edı1meme1eri (lam), (mim), (nan) Te (t) ile - Parfetöman, hakkınız var, 
ela da lca .. p kavuruyorlardı... A.- tarttı. JUanh. Ömer Dervit beyfendi. Fikriniz ea-

nna u~an, ordunun ta- l:"_L! T"'_L tac". • -• e Kaç kere (Şunun doiruaunu aöy- yet doiru, aa,et lojild 
•• L--- L- 11:.9&1 UI90 ınnm .. _anp "er- ·- c1..a..-- -·'\ .. 1: .. ~ L.- ıa.. 1 • L• ' 1 

.. ırtı.'- --.11ı-..;.ı..:-.ıml.-...:JL-a.A: . de - 4•11 ''~o. hı , ~z~~<c.-r- ....,.. - -- ıa~ ~~,..,. . xtl ~ JLo 
,.,.u ... ~... ğı parayı yalnız nefsine Jıasretmez, .. o ugunu, sayaıgı opere erın ram 

Üçüncü Sul- d J tin' ::. 'LüJ da .J_ Hani bir fıkra 'V&!'dır: Adamın ia- olmadığmı kurt gibi bilen takımd.n 
bb- ev e m~ zaauuaan u. van- • H v __ ı.. _ __..__ ı.ııı Öm • ~narı~-.ıı~da tete UI nı. 7oi-u devleWa emriM terket- auaaaD'D• -fUll ""'7- nu• Netice, dediii pbi ~p er li-

• ._..._. ... lallalum kati mekten zevk duyardı· Yanz Sul- ae)'İlı d.,ip dunarmat. Yanında bat- ralan kıımıı, banker olmu,tu. Fakat 
emirlerine rağmen, eniçerileri bu ta SeJirriin Mı.r ~ ............ kalan~ (Hua elendi) di)ooı- (Ecel pldi ciuane. 1Nıt alnın 'be-
kötü hu7dan vazpçirmeie imkln keadiaindea i8tiba& edilea altaut W. lu, Umtu .-e omb delil bane). 
Wuumamlfb. altm iade eclildiii zaman,, tloc:.-. .. ~ 9epeli ataa HMan efendice· Oiti 11p1e mi yapmıı. (aeptiaemi) 

Yaim-alaiın mitema~ de- dan birlainiıı .özleri 118 -.1 'bir 11Zt 1tir ah kendini ~JJP: ye mi çevinnit ne, 48 aaatin içinde 
k bil oLmaıpcaina baclileri hamiyet ~. SU - Bek Mrader, demıt. IU mtih6- öbür dünyaya sittiiini d.,duk. 

:'1:.ı.:... olacaklar ki, aonralan De leti aliyei diplald mali rii yeni. bzdırdun. Mühürcü ıüzel ••• 
lııizzat dükkln açmak 9111etiJe ticare- ~~ hadde.~ Ve dan hlkkettil.. Fethi, bizimkilere aelir pderler-

3 ciı hafta 
BUGÜN BAl)LlYOR 

ELHAMRA'da 

BUGüN iPEK sinemasında 

1- KORiiiSUz PiLO 
lftt1dt Te m'IJkDml ahn91er1e dolu ~ b1r fDm 

... ...._..., UAn NOLAJI - LD ual 
ı - Binlerce •Jm mOfterllertmısbı amum1 armau bedne 

Mi A Mİ-D .. E-M1 Hl AP 
Bq aonmıe: BETIT GBABLE - DON AMECllE 

Be,ıecuah. Bablı en mııı .,.. en ıaseı uer!Dde 

RIO VILDIZI 
DIKKA T: Bugün W ALT DlsNEY'ia 

te batfamıflardL Kazan devirerek fenada bir oilamdan ga~ k.imaem Uza~ -~117~ tH~: ef den, kul cinai ikbal hanımın torunu, 
padiph bal'eden, hiik6met deiitti- 7oktur. V..diiim altm1t bin filori .-.. vet, ..-: ~ uaeyua en· kızının oiludur. ~ iatirdac:lında Pllmkılıı aı slnUdtlr. UI - UO - e.so matıneıert 
na bu bTftt. piyuaya, ~eke- cümleten mirinin olmn. Heınea oi- d~~8d; au) Gel elelim d~ ~dını Fethi koymutJar. De- Temllltlı Balk Jılatbuuılnden ıstıfade edhı!z. 

CANLI BEBEK 

~ bcanıt 1.aya.tma da Ukan ~ lama Devleti padifahide .iki akça heaaba, elıperlfe ~ göı: llÇlk· mek ıundi 20 y~da. ~=::::::::::::::::::::::~ iı;in. unafhiı da - ldeta - mı.;. cehecı'lik ~ani zarhlı ukedik) a. 1 d d ki h edecek d S.nk kadar delikanla. hal& orta-
•r altına ahmttı: Emafiıktan birine aan olunawu (Koçi 'bey riaa.leai). arw ayret bamaa eVCh. d" mektepte, nnııfta döaiip dönüp du· , 
sirebilmek için bir (orta) ya lfUI• itte Tüdt taciri böyle emuWz eenar CI a ~ 1 ~or. Evvelce de tembel, ll}'11fttu B k s A R A y Sı'nemasmda 
larak Yeniçeri olmak prtb. Tıcaret bir ahllk ve aeciye ile tamnDUf Wr XakA'hr~~e, kap~kn önun· bir çocuktu. Bu yaz bir gün ıeldi. u a '8 m 
erbabmm '" esnafın çok büyük bir fazilet ve f apt .. • idi. e. arpnı 0 .~n pa- Deiitmit. Bobatilleımit. 'I 
k.mma Yen.çeriler tefkil ettiiinden er nummaem radan bet buçuk al'fln entarilik bu- A · • bizi pek özled··· • Yeni Jıla en padü. Sinema ~r!eı1ndeıı 
ocaisı maddt ve mbevl bozukluk· .......,. ..... ~ ~eatiriliyor._ Kaç etti derken, be- den, ':;:kI:d: llZI obnua ~ CESAR ROMERO ( Cisco Kid'in ) 
Juı arttıkça ticaret .a.l&ka ela düt- nrpn bile sihia brcalarkea, onda kota geleceğinden, bir IÜn ltltfedip ı ı 
mGt. hile, ihtiklr haıeketleri de ço- 1 B J 1 hemen: . . yoklamamw rica eWiinden batla- V İ R G 1 N A G L M O R E 
ialm T"ıcaret ahlllr.mdaki bu de- u m a c a ~1~:-~ ~ pai ed; 

1 yıp Bayezitte, Soia~ğa ınahalleein- 1le beraber ~ ctbel bir tanda yaratblı 
iifıklik, bin J'UZ trilerinden itiba- .. diii doinı ip eap.. er deki evlerinin adreaıni de yazdı. İki CENT.ıLMEI &Al&STER ren batJamaktadır. Yeniçeriliğin Seyy R eabrda tam alh yanllf. 
me 1 ket.teki muzır teairlerini kö- 1 1 1 C 1 t T 1 1 10 

35 
ar \: zene:ıatçldan ~ Bunun da aizında batka pe...aık: 

kunden ailip atmak için (Vakaj I _ pa~ya mya ıyoruz. _ Seıirn var, muaiki_ve intiaabe-
~) den eonra bükmnetin ih- pöatekı Aya1'CUl!la AIY11mıt. kille- deceğim; zentrin olacağımı.. 
liklrla n emaf hilaine b111 alchtı den çıkan 640 adet Kendine o kadar ıüvenme ki, 
.... 9-etli tedbiıler de b. ocaiın Ömer de derbal: aoyadmı bile BülbüJae. allDlf.., 
......._ iktiwli bapta •• bdv - On kunt yirmi dört pual.. Evet, .-i fena deiiL Çoc•Jrkea 
•• J :Cwww .e ..... ...ı 90J11P ..- Sellmlıba upklarm odwadan mektep tiirkülerini. IDArwlan cüsel 
1-a ~iiiai i9pat ed•. hiç çıkmaz, otuzluk tütüne o yala eöyw, ~le aöalüai eludtk. 

HaRtuki lmcle .kiden meftat ti- yaahf imlWe, mıemiekederine mel- lıter ıbiliniz bu l.ıl> l:ıittikaıeil 
cart ahl&k n doinduk, hiçbir inim- tuplar yazar; isbmhlde kliıt 781911> '" bet alb tene aıectikt.en 80ft• 

Jekete nasip ohmyan ve töhreti cJ.a- vqa sizli sizli pbp herkesi J'ener, n dediii çıbın, o ela ahp 76rii-
aa yayılan milli 'hasletlerimizden bi- kunql.nm ~--..: riha. (En biricik haneademiz, en 1>6-
iİllİ t~I edi7ordu. Bizde esnaf tef- - U.. Ömer paa pul bınılam- y61ı: 80G.tiıniz ~ F edü B61b6laea) 
~ ıötec:lmberi mncut oldaPndan yacak mı111ı bizde> diımek emeaine diye sök1ere ~ .•• 
Wuadaldar alıperifte tMUDaela ol- pplaiı baarlarclı. Meaela ba]ayonua ki ko.-r1er 
..le, doiruluk. aöetennek n az ka- leldan sata .,. ~ 8.flllı; Kiraz ınenimi seleli mi. odaa kö- vqor. En tak hay..Jas. dinlemei• 
anıp, humile cbellhndan kazan- mıilriiDüzü, yaz aoDU btJık mi__. iifGtüyodar. HoR*tar ~ lp-
mah aretile kaaut\lr olmak e.- 1 - Natue ,ere verilen para. za IMa .ı.,... cliJ'e Wkaıdı. iı. Turnelere çık.70r, lnaJa.a metL.r 
-flıiın. ticaretin hqlıca müıne1\YİZ : - =ta olan. K.,.cliJe peynir emmyet edilir mi) oh.,.or, zeııgİn oha,or. 
YUlfJan idi. Bu baha izah eden aa- ' - 8lr = hQWaa Mwt e&. Dalneıe ~ muhMbk. Kacioade Önıer be,in dediii çık-
,_ bay Om.an Nuıi Eraia IU elik- 1 = Be1U '* . Bir - ' O.., UDeaine bile ~ Ç8Jl'eit· ~ ya, banunkJ neden çıkmuln) 
bte .-or• utırlan J'uıyor: cHila 1 _Birik lldlınm l&alllt. ~ mı; bo,.... ahık.. (yedi baı;ula 
cari oldaia bere emaf aEtaba pek T _ Teni illi tqoıs re.'*'.nr • ~) diJ'erelc yiz pam anya S..... IWaW .Aı.. 
ehemmiyet verirdi. Daha aftaJa et- JCaba tu-ı .. •r, b~ j HEŞRRAT• 
medim, onun İç.İn ucuz veriyorum: ı - Tmmlenm1t - Bapna İP• .... Sonra aoma bat peaensf fU oldu ı YEN • 
8Özunü busün de ititmekteyiz. GG7a Drle ~flk bymetl1 evn.ttır • '1'ln:I - Heaabım bno.etli. zihnim n-
lııir defa ıiftah etmekle kwnetin ak- _.. anat. vel. C&eoebhu ileride ticarw. gi-
pma kadar açık olacalı itikat olu- 1 - Hı.. • BeıJu1alln, rileceiiın. Uralar lanp banker olaca- tstarttıs;: ~unı nıftdtırıiltil llmt ve 
aurdu • - -..... .Ka l9lllW blcat lalı- lımf naza r n~tı ıneyaıunda 

fldll' _... ..._ dlllL Parla ibılttrs!tesı profeSÖrlertnden 
Mervidir ki. harl8n 1ıaW Wr ~ - ~ hhn - Uo ~ de Benıon.me•ntıı bu adlı 

almak için M~ cirer. ilk ...._. ..._ ._ r+ • ...... Umaml -.W. ..._ iM aake- mlblm eaennı baatuınıftır. Terctme 

Kahkahadaıı ~ ,.._ 7Amlen s&ılllere net• 
Beyecazıdln b1plere fllPUltı Tl1'ID b1Jt1t 1"1WUllZ fDml 

Bu akşam LALE sinemasında 

MÖSYO HEKTOR 
Smntlll kralı 

F E R N A N O E L' in 
llmd11• tadar Janttılı mmıeıtn en sttzell. 

Yenl YıJm Dk epls afertdlr. 
DİKKAT: Numanh Jer)erbıJal lltten eıbnden apatmıı. 

Tlldm: ... 

Bqün 

MELEK Birik bir IUl'at ph 1 d 

81NmA81NDA 

VARAL.I KADI dülı:kana müacaat eder •e ... ait 1 _ Wııd ılllJUI" ı _ M 'ebe r. Pim1da. Y.ı- ......., ......... ı.tatl8tlk menall!ıda dfUmDe daha 
•onda almak iller. l)ildra,,... hen s _ ..,.. Pala.·, _ ı.ı..., ...: 7• M ..._ ...... ...., n.-.za- bir bç eser ~it olan zeki Zey. 

liftaia ettim: ,.. ••me ait. der. ı-a1a. ,...,.., e-ı.o. Amat.., _ .... n .. lrl , , wılucle ....._ bekottu"nundur. Baercten yatın aıt- JOAN CR' ...awF:nno .ıELWYN DOUGLAS 
:ramndalııi ....... lider; w1.a • ...... • - Tılancık, • - o.a. -. ....... ı-• ...... .wa. tadarlar& bedelalı olarak söndertl- '-'iiiii•••iiift•••Vft•••""•·-•••-••••!~ aynı cevaba maruz kalır. Bir Myl ft, il - • •mı. Amfnnln ne ı8zlne ıfrlf. Her ınettedh'· 
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Mali ve iktisadi ınese~e~er 

(Baş tar ah 5 İnci sahifede) 

Adalet meselesine gelince, Milli 

ne medyun olduklanndan, onlar. da 
bunun kefaretini ödı;melidirler. işte 
Varlık vergisi kanunu böyle tarihi, 
ilahi ve iı;;timai bir adal~te dayan
maktadır. 

'Şefin nutkundan mülhem olarak 
adaleti iki bakımdan mütalaa ede
biliriz: A) Tarihi adalet; 8) İç.timai 
adalet. Milli Şefin lstanbul Parti Bu vergi acaba iktisadi bünyemi
kongresinde dediği gibi istiklal mü- ze uygun mudur} Zararlan, fayda-

AKRAM 

Umum 

1 
~evlet Deniz Yolları isletme 

_______________ 1Vi ___ ··-~-i-•-_•_:_~~~1-·1 __ ı_ı~_A_".'~~-r_ı ______________ .,. 

lstanbul Şehir hatları ve Haliç \'apurlan yolcu ücıet tarifeleri, yapılan 1 
zam'nr dolayısııc , tadil ecl imiştir. 

Yeni tarl!cler 1 Sonkilnun 943 tarihinden ıtlbare.n tatbik olunmağa 
bı.şl3nacnkt1r. 

Bllet ücreUerinl gösteren cetveller iskelelerde asılıdır. B3şmemurluktan 
izahat nhnabllir. <2650) 

lŞ ARIY ANLAR 

Sahire ı 

KİRALIK DAiRE - Bahçe orta- • 
onda fevkalade manzara içi yağlı 
boya 4 oda geniş antre ser\'ls ltapılı 
mutfak mobllyell mobll)eslz az nü
fuslu mümkünse çocuksuz bir alleye 
verilecektir. Mahmutpap. Yeşlldlrek 
çeşmesi sokak No. 14 e müracaat. caddesinde köylünün ~alının yansı- lan nedir? Vergilerin, istihsali teş- 1 * 

l\IUHASEBE - Servis tefllğinde 
çalışmış, Fnmsı?.Ca, İngilizce muha
berata vakıf, ithal, ihraç plyasalan 
lyl blllr bay iş aramaktadır. Akşam
da L.E. rümuzuna müracaat.. - 2 

-2 nı harb ihtiyaçluı için aldık. Bugün vik edici kira müdahalesile ve İSr- SKENDERUN POST ASI TtJKK,_ MUBABERA'IJN'A 
b f d - LA l·ı_ daha · d ·· • -• yrılacak gelirin •ermaye •ek- 1/1/943 cuma günü saat 15.00 de İskenderon yolu """"tasına kalkması ,.... ..EŞiK. T•ş d 1 u e aaar 11'; z.ıya e tuccar- aaaıe a ,. " ,,...., Fransızcaya, dakWo, büro, takip i·'e- '" ,. - Hasıınpqa. eres n-
1 f d 1. • L ı·b ani lmas"le .. lflzım gelen (KONYA) vapuru İsta.nbııldnn iki gün rötarla 3/1/943 pazar ~ Utl ara esna a teveccüh e er görün- ll'le m&ı a ına m 0 ı mus- rine muktedir bir genç §lrkeUerde, de iki katta üç oda !ki sofa, heli, 
mektedir. Bu, tarihi adaletin tccel- tahail unaurlan haleldar etmesi en güniı ss.at 18,00 de kalkacaktır. (2735) mfiesseselerde çalışır. Bonservlslert elektrlk, keyu ve küçük bahçesi olan 
Jieidir. isterseniz buna halk tarafın- büyük mahzur olarak ileri sürülür. _

1 
- vardır. Galata posta kutusu 1585 81 No. ev satılıktır. Kiraya verllme-

dan cHak yerini buldu> diye anlaıı- Bugün piyasadaki fazla para ancak Devlet Demiryollan ve Limanları !şletme 1 No. ya yazılması. ml§tır. Beş~ Köytçl marangoz 
lan ilahi adaletin tahakkuku da di- spekülatif maksatlarda kullan- M,•ıJ ... -~~ •Rı _ Muh"r .. be Pandellye müracaat. - 2 

b 1 • ·L--ı- • k Umum idaresı" ı"la"nları " .n.m.,unıı.A -7e i irsiniz. makta ve ıatınaaıın say unsuru no - usullerini eski yazı ve Fransı7.c~ bUlr KjRALJX KAT _ Mobllyalı veya 
içtimai adalete gelince: Fiatlerin aan olduğundan, sade sermaye bu ============================ yazı ve hesap makineleri kullanır, mobilya.sız olarak kiraya verUecektır. 

7ükselmeai;ıin sebebi, Başvekilin be- hususta pek işe yaramamaktadır. 10/l/1943 tnrUıinden itibaren: taşraya gider Akşam'da Rıfat rümu- 80906 telefon numarasından izahat 
yanatında söylediği gibi, yalnız faz- Esasen fazla kar tüccar zümresini Ankara, Haydarpaşa, İstnnbul ve İzmir banllyölerl ücret tarifeleri de- zuna. _ ı _aı_ın_a_b_iıır_._.,.... _______ _ 
la kazanç hırsı degwildir Piyasaya zl ' ğl--tlrllecektlr. Istasyonlardan fazln bllgi alınabilir. (2718) 

... · a fa a arttırrmş ve aynı malın elden EYi.ATLIK İSTiYENLERE - Gür- 3tol JBADAN 551.... LİRAYA 
fazla para çıkması mth~ ro~.0Y~.- ele devredilmesile hasıl olan muta- Devlet Denizyolları İal~etme Umum büz 3 ~a§larmda erkek çocutu olan KADAR - Her nevi ve her yerde em-
~ı~~ır. d~t~n fbr öy eh. ~.1 

; vassıt payları fiatleri büsbütün ytik- 'ı' bir baba annesinden ayn ve mllşkül IAk almak ve satmak t.stiyenlerln 
•
8 ~ ır ı, a an se eF>. .an ~ seltmiştir. Bu mutavass1tlann azal- l\.1üdürlü ğünden: vaziyette kalmış evlatlık verecekUr. Ferdi Selek Tiirk EmlAk Büromna 

tıle dı~e gösterilemez. Fıa~ler~1.!uk- tılmaaı neticesini verecek vergi l - İşletmemiz İzmir şubesinde mtinhnl bulunan 120 lira kndro ücretli Ak~n.m ilan memurluğuna şifahen mü- acele müracaatlan. Ömer A!::lt han 
•be meslıdne w fa~lb8: pfaral te avu u ;e- .iktisaden zararlı değil, ekonomik bir muh:ı.slpllklc 120 Ura ücretli blı· muhıısebe memurluğuna. müsabaka im- racant. kat 2 No. 23 Galata Telefon 42368. 

ep o ugu gı ı aza paranın e- b.. . . 1 d k w ti:t: ar.ile e •ft kt l • 1 kt - 3 • k r unyeyı parazıt er en urtaracagın- ı . v en az oı.,.. me • cp mezun an arasınoan memur a mrc'l ır. Mu- tl · · lf -
davülc çıkarılmasına da ısmen ı- dan foydal d d B d b ka .satı:ı.kn imtihanında muvaffak olarak bu vazifelere tayin olunacnkl:mı. ve- 'J'ImR BELi BiR GENÇ - Man n-, -------------
atlerin yüksekliği sebep olmuştur. b ' .. ı ır ~h·. un an. ~ş rllPcek aylık iıcret, 3556 s:ı.yılı teadül kanunu hükümleri aıtlrcslndc tesbit Lura, kırtas!ye, tuhntlye, zficcnclycl TANIN:\-llŞ AII.E YANl~DA - B:ı.-
Netl.cede servet t·v·un·· de adal··tsı"z- ı ud vke.rgfının] en mu ım kgaye!:lk plıdya- l k İ ı n mag7azalı:..nnı şahsan idare edeblllr. «an l"in mefrw atsız kiralık oda '· • ~ o unaca tır. rot han 11 l ,.43 tarihine rastlıyan paz:ı.rte~i güı:ıü saat 14,30 da "' " 
ı ·kı h ı ı · · ş h ld k sa a 1 aza parayı çe me 0 u- ·· 1 · Kefil gösterir. Müracaat Şehzadcbrş? Referans gosterilmesı rica olunur. ı · er usu e ge mışur. u a e 0 - gwu d f" ti . d k 1 h dd' Tr.prar.cde kAln m ım ır dur uı~ binnS1nda bir komisyon huzurunda tah- . 

1 
. 

w · · · b d J n an, ın e•ı e ma u a ı'le cadd l 227 numarada I.ş ldarehncs Lütfcn Pan:;altıd~. 01,.C'k soka,;: 115 y<ıcagımız vergı sıstcını u a a et-
1
. d. k . . . riri olarak yapıla<' kt•r, l f' mezunu ohnlaıın, yiıl·~ek bir mektebe mukay- 1 

•izliklcri tahfif etmelidir. Yani fiat ~ w ırece .~~r. ıu ı~c, c~JIC:.e d~ y~z- yet ve müdavim olm:ıdıkl.'" na deh Hsi!m ibraz etmrlerı §arttır. Alpnnn müracaat. - numaralı eve murac:ın · -
yiıkııelme inden istifade eden sınıf, h 1EUb gı 1• .. ugun \· ugu a ?r I tcklilerin 8 1 943 cı rı günu :ık":ınuna kadar aşağıda yazılı ve .. :kle Rm. TEZGAHTAR İŞ ARll'.OR - BAHÇE İÇİNDE KlRALIK DAiRE _ 

. t b" t tulmalıdır ar sonu ıçın en mu ım avantaw birlikte ve puLm; bire'" d kçe ile ı:::ıt işleri müdürlü~üne mil.racı.at etmeleri Kompliman ''<' i ten iyi anlar orta N'•ant'"''" .. _ Emin Efendi .,. ... ar~ 20 verg ıve a 1 u • 1 kt ç·· k .. b ' d ·ı lazırr.dır. "" ..,.......... """' 15' 
Adaletin tahakkuku için bu da rız 0 aca ır. k un u. ~ sa~ e e mık okul ~ e ka~ar okumuş orta Inglllzce t numarada blrin~i kat 4 oda bir daire 

kafi reğildir. Fiat yüksekliği orta sı- hı pbaramızınd ıbymehnl ı ·1 l·o~uky.rund. A) Nufus huviyet cüzd<ını, 1 bUlr. L'jler rumuzuna müracaat. - kiralıktır. İçindekilere ve yah•ı te-
ft 

'

. d cunda ne varsa al ar sonun a cyne mı e ı tı:.a ı B) - Askerlik terhis tezkeresi, lefon 60975 e mürnca!lt 1 nı n e ın e, avu ıp .. b d ı ı d r ı . . cı - •rahsn "esıkası. 2 . İSÇİ ARIYANLAR . . -·• .... _ı_ b kasırga 0·•0 u··nd mu ıı e e er e men aat enmıze en 
goturunı;en, u e var- k "k I l · Dl l

0 ythal ._,_ğıdı Ü l 
ı kla h faza edebileni b uyguın e onomı ha çare erıne tc- - .ıw ' • 5 - M TEFERR K 
ı rını mu a er, u .. 1 d b·ı ~· :El - Çalıştığı yerlerden alınmış bonservis, 
muhafazayı fazla para çıkanlmasına vessu e e 

1 ccegız. FJ - 6 ndet vesikalık fotoğraf. 1\1.EMUR ARANIYOR - Askerlik ----------
ı• hep olan milli müdafa tedbirleri- Mehmet Oluç 2 - Bundan b:ışkn Haliç ve İstinye fabrlkalnr!le Ortnkoy ve Azııpkııpı hizmetini bitirmiş, lise mezunu Ql- ALMANCA DERSLERİ - UsnlU 

Türkiye iş Bankası 
kfüı:Ur depol:mnn odacı ve bekçl ve İstlnye :fabrlkasınn da Dok dayakçısı mak ve yaşı 35 ten fazla olmamak tedrisi mükemmel olan bir Alman öğ
:ı.lınncaktır. üztrc iyi bir müe&ese 1çln mc:nur retmeni Almanca dersleri vermekıc-

1 Bu vazifelere lsteklllcrln aslı:erliklerlnl bitlrml~ ve otuz y:ı.şlannı geçme- alınacnktır. Bu evsafı haiz olanların dlr. Temiz mobilyalı bir oda klralık-
r.-.1§ olmaları §arttır. • bir adet fotografi ve kısa hal tercll- tır. Pazardan maada her gün saat " 

Taliplerin zat İşleri müdürlüğümüze yazı ile mümcaat etmeleri lüzumu melerlle gazetemizin CC. B.) rüınuru- ten 7 ye tadar İstiklal caddesi 133 No. 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLANI 
ilAn olunur. <2665> na gönderilmesi. - 1 Hasanbey apartıman arkadaki merdL 

KEŞIDELER: l Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, ı İkincfteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

.------1943 ikramiyeleri--~ 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 » 999 • 999-
1 )) 888 • 888-
1 » n1 ,, 111-
1 )) 666 )) 666-
1 )) 555 » -= 555-
1 » 444 • 444 

» 

» 
)) 

)) 

» 
2 )) 333 » 666-

1 o )) 222 » - 2220-
30 » 99 ,. - 2640-
60 » 44 » - 2640-

» 
)) 

250 )) 22 1) 5500-
l.. ~!. }) 11 » 3674- » J 

)) 

. Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yamız para 
'Jırikti~lş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talihi·nizl de 
dcnemış olursunuz. ... 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Uşak memleket hastahanesine ilaveten ynptırılnn pııvyonun ik-

mali ınşaatı kapalı zarf usulü ile etsntmeye konulmuştur. 

1 
2 - Keşif bedeli 29744.19 ııra ve muvakkat teminatı 2231 llr.ıdır. 
3 - E!tslltme 5/1/943 tarlbtne müsadif sah günü saat 16 da toplanan 

j Daimi Encümen huzurile yııpılncaktır. 
4 - İsteklllerln teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel yanı 

1 tam saat 15 de Daimi Encümen Riyasetine vermiş bulw1malan p.rttır. Bu 

1 santten sonra. teklif mektubu kabul olunmnyacaITT glhl postada v:ıki olacak 
; gecikmeler de nazarı itibara alınmaz. 
! 5 - Eksiltmeye glnnek rçın ihale tarihinden en az 3 gün evvel Nafia 
'' Mildürlüğüne ınürncantla nlncaklan ehliyet. veslktı.sını Ticaret Oda.sına. 
1 ! kayıtiı bulunduklr.rınn dnlr ves1kayı muvakkat teminat makbuzunu teklıf 
~Lmektuplannn koymalnn mecburidir. Bu ,veımlkl vermeyenle~ eksiltmeye 
iştlrek edemezler. 

C - Amcli)at için f::ızl:ı. nm1üı:r.at nlmak ve keşif do yasını görmek L~c.. 
yenler her gün Daimi Encumen knlcmhıe müracaat edebilirler. (2411) 

Devlet DemiryoUarı Eskişehir Satın 
Alma Komisyonundan : 

Z...ıı.;hammcn be:dtU 23Ii0 Iırn olan 4 kıılem ayakkabı 15 ı 043 ruma saat 
15 de Esk'.şchlrde İglctll" Mud\.irlüJu B!nasmda toplaı'!acak olan komı.s.. 
yon tnrrıfından kapalı zart u~ulilc satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı J'137 Iıra 75 kunıı;tur. Taliplerin kanunen tayin 
eıtığl vetlkalarll tekllfle'rlnl aynı gun saat 14 de kndar komisyon ttlsll
ğine vermeleri ilan oltmur. 

Sartnamesi Ankarn. Haydc.rpas:ı, Sirkeci vezn icrlle Komisyon kale-
mir.den parasız ulınabmr. (2582) 

Devlet Demiryolları v~ Limanları 9 - işletme Miidürlüğünden 
Sİ~~l - ~İl.Köy - KÜÇÜKÇEKMECE arası şehir trenleıi 29.12 .1942 sabahından itibaren aşağıdaki hareket ced

veline gore seyrusefer edeceklerdir 
Sayın halka ilan olunur. · 

Sirkeci - Küçükçekmece Gidiş 
istasyonlar 12(1} 14 

iatanbul K. 00.30 
cankurtaran K.a -
Kumkapı K. 00.38 
Yenlkapı K. 00.4l 
8amatya K. 00.45 
Yedikule K. 00.49 
Kazlıçe~e K. 00.52 
Zeytinbur- K. 00,55 

6.10 
8.15 
6.19 
6.22 
6.26 
6.30 
6.34 
631 

18 

8.55 
'l.OQ 
'7.M 
'l.07 
'l.11 
'l.15 
7,19 
7.22 

ıs+ 

7.40 
'l.4$ 
'l.49 
'l.52 
7.56 
8.00 
8.04 
8.0'1 

K. 00.59 Ul 7.28 8.11 

20 

8.20 
8.25 
8.29 
8.32 
8.38 
8.40 
8.44 
8.n 

8.51 

22-ı 

9.15 
1.20 
9.24 
9.2'1 
9.31 
9.35 
9.39 
9.42 

9.46 

24+ 

11.00 
11.()5 
ll.Ot 
11.12 

11.16 
11.20 
11.24 
11,27 

ıu1 

26 

12.10 
12.15 
12.19 
12~ 
12,26 
13.30 
12.34 
12.3'1 

12.41 

28 

13.35 
13.40 
13.44 
13.t7 
13.51 
13.55 
13.59 
H.02 

14.06 

30+ 

H.50 
14.55 
14.59 
15.02 
15.06 
15.10 
15.14 
15.17 

15.21 

32 

16.20 
16,25 
16.29 
16,32 
16.36 
16.40 
16.43 
l6,t6 

16.50 

17.35 
17.40 
17.44 
17.47 
17.51 
17.55 
17.59 
18.02 

18.05 
nu 
Yenima
halle 
Batı~öy K. 1.82 &.~ 'Ut 8.14 8.M U9 llıM 12.44 14.09 15.24 16.53 18.0'1 

v. ı.oa uo 'l.S5 s.20 ı.oo 9.55 2uo 12.50 ıu5 15.30 16.59 18.13 
Yeşllköy K. 6.5l ~!: 8.21 9.01 9.56 11.41 12.51 14.16 15.31 17.00 18.14 
,,Ol'Ja K. 6.58 • 8.2i 9.G8 10.IK 11.49 12.58 14.24 15.39 17.06 18.22 

v. 1.00 '1.46 8.31 uı ıo.08 11.51 13.oo 14.26 ı5.41 l7.o8 18.24 
)[.çekmece K. 'l.01 'l.48 13.01 17.12 18.40 
Klm. 24 V. 'l.04 '1.52 13.M ı.7.15 18.43 

(1) ifareW 12 Jfo. h tatar JahıD Puar ıilnlert :lfler. 
{+( İfl,reW utarl&r kıt mev81mlnde Yqllköy _ K. Çekmeee arasında i~lemezler. 

18.05 
18.10 
18.14 
18.17 
18.21 
18.25 
18.29 
18.32 

18.36 

18.39 
18.45 
18.46 
18.54 
18.58 

38+ 

18.40 
18.45 
18:49 
18.52 
18.56 
19.00 
19.04 
19.0'7 

19.11 

19.14 
19.20 
19.21 
19.38 
19.30 

K üçUk ç e kmece - S irke ci Dönüş 

Kim M K. 
v. 

K. tıetmece K. 
1'1~ JC. 
Y""Drtlft V. 

~ 
yenlma-
ııane 

Jt. 
it. 
K. 

11 

UT 
uo 
6.27 
ua 
UI 
UI 

ıs 

7.14 
'1.22 
7.25 

11 

l.OI ., .. 
ue ., .. 

'U5 

l'l 

U7 8.0'1 
'1.47 8.15 
7.50 L18 

19 

7.56 , .. 
8.10 
8.13 
uo 
8.21 
8.29 
&.32 

zeJtlnbatnu k. 1.G '.29 7.54 8.22 8.36 
K~ X. l.ft 1.33 7.58 8.28 UO yedik= ~ l.IO 'UI 8.02 8.29 8.43 
salllA l.SI T.19 1.05 8.32 8.46 
polkaPl k. u1 1.a a.cıe s •8 ° 50 
Jt~ K. '1.00 T.tt 1.12 Üe ;:53 
C~- IC. T.06 T.Sl l.1T 8.44 8.58 

21+ 

uo 
1.13 
9.00 
9.01 
9.09 
uı 

9.18 
9.20 
1.23 
8.26 
uo 
9.33 
us 

9.30 
U3 
9.40 
uı 
8.49 
1.52 

IJll 
10.00 
ıo.os 
ıo..oe 
ıo.ıo 
10.13 
10.18 

10.15 
10.18 
lo.24 
10.25 
10.St 
10.3'1 

10.41 
10.45 
1uı 
10.51 
10.55 
10.58 
11.03 

27+ 

12;05 
12.08 
12.15 
12.16 
12.24 
12.27 

12.31 
12.35 
12.38 
12.41 
12.45 
12.48 
12.53 

29 

13.08 
13.09 
13.20 
13.23 
13.30 
13.31 
13,39 
13.42 

13.46 
13.50 
13.53 
13.56 
14.00 
14.03 
14.08 

31 

H.40 
14.43 
14.50 
14.51 
14.59 
15.02 

15.06 
15.10 
15.13 
15.16 
15.20 
15.23 
15.28 

ıe.ıo 
16.13 
16.20 
16.21 
16.29 
16.32 

1838 
16.40 
16.43 
16.46 
16.50 
}6.53 
16.58 

35 

17.17 
l'l.20 
17.40 
17.43 
17.50 
17.51 
1'1.59 
18.02 

1808 
ıa.ıo 
18.13 
18.16 
18.20 
18.23 
18.28 

37 

18.45 
18.48 
19.00 
19.03 
19.10 
19.11 
19.19 
19.22 

19.26 
19.30 
19,33 
19.36 
19.40 
19.43 
19.48 

9. İşletme Müdürliiğü 

19.15 
19~') 

19.24 
19.27 
19.31 
19.35 
19.39 
19.42 

19.48 

19.49 
19.55 
19.56 
20.02 
20.04 

H+ 

19.31 
19.34 
19.40 
19.41 
19.49 
19.52 

19.56 
20.00 
20.03 
20.08 
20.10 
20.13 
20.18 

42 

19.50 
19.!iS 
19.59 
20.02 
20.06 
20.ıo 
20.14 
20.l'l 

20.21 

20.24 
20.30 
20.31 
20.39 
20.41 

41+ 

20.05 
20.08 
20.15 
20.16 
20.24 
20.27 

20.31 
20.35 
20.38 
20.41 
20.45 
20.48 
20.53 

20.30 
20.35 
20.39 
20.42 
20.46 
20.50 
20.54 
20.57 

21.01 

21.04 
21.10 
21.11 
21.18 
21.20 

43 

21.00 
21.03 
21.10 
21.11 
21.19 
21.22 

21.28 
21.30 
21.33 
21.36 
21.40 
21.43 
21.48 

21.20 
11.25 
21.29 
21.32 
21.36 
21.40 
21.44 
21.47 

21.51 

21.M 
22.00 
22.01 
22.09 
22.11 

21.21 
21.24 
21.31 
21.32 
21.40 
21.43 

21.4'1 
21.51 
21.at 
21.57 
22.01 
22.04 
22.0!I 

22.45 
22.50 
22.M 
22.57 
23.01 
23.05 
?.3.09 
23.12 

23.18 

23.19 
23.2$ 

47(1) 

'1.liO 
21.53 
22.00 
22.01 

22.09 
22.12 

22.16 
22.20 
22.23 
22.26 
22.30 
22.33 
22.38 

nAYAN KASİYER ALINACAK _ \"en 1 inci kat 6 No. ya müracaat - :. 
He.:ı-abı, yazısı güzel bayan kasiyer ve . 
servis lçln küçük blr kız ııhnacaktır.! ALMAlV ~l'~N ÖGRF.T;.rEN -
20096 ya telefon edilmesi _ 1 1 Talebelere, buyüklere gramer mnha-

. 

1 

bere dersler! verir. Kolay metodla altı 
ALTI KİŞIJ.İK - İyi blr alle ya- ay zarfında Almruıcn fiereUr. Her 

nında yalnız orta hizmetini yapaeak yere gider. Müesseselerde memurlar 
çalışmaıa lhtl)acı olan dürüst ve h:ı- ve ma~azalarda çalışanlara stenoğ
marat Türk bır aile kadını aranmak- rafl, mektup yazma öt.etli'. Akşam'
tadır. Tallp oln.nlar Akş:un'da (Si- da P.S.K. - 2 
dık) rlimuzunn mektupla müracaat. 

1 
Y. l\lt1HENDİS TALEBESİ _ Geo

metri, cebir, fizik, kimyadan za)ıf 
talebeyi klsa zamanda yetiştirir. Ha
riçten lise bitirmeye girenleri metot~ 
la hazırlar. Akşam'da Ş H. - 3 

BİR BAYANA - Refakat edecek
okur yazar bir bayan aranıyor. Ta
liplerin Çemberlltn.§ Güzel Apt. 2 
No. ya 14 tım sonra miiracnatıarı. - 2 

SERMAYE SAHİBİ - Bir m . ~ 
BiR ŞOI-"ÖRE İHTİYAÇ VAR -, şebbls sfıyl veya .ı:ermayeslni kntnc.,k 

Mektupla fstrınbul P.K 748 e miira.. diirüst, işgüzar ''c tcc uccli b:r c uc 
caat. - aramaktadır Akşnm'da fS:ı 1. mı ni-

muıuna tnfsiltı.Uı mektupı:ı. rr uı c. •• 3 - SATILIK EŞYA 2 
l\lEKTUPLAltl:SIZI ı\LDllUNIZ 

AGRANDİSMAN \'E FOTOGRAF Gazetemiz tdarehan nı aar 
l\IAKİNEJ.llHİ - Satılıktır. Agran- olarak g&.term!ş olan knr1ler1-
dlsman makinesi 10 x 15 - 9 x 12 -nlzden 
ebarlındadır. Fotograf makinesi ısx A. D - M. \' - s. S S -
24 büyüklü~ünde atclyeye elverişli, D.K - N.T.Z - AA - N.G 
objektif ve blr şase He birlikte. Sabah A.L.H - Şerik - Jo".G 
saat 10 ile 12 arasında (Ak~nml lda- Blc;kül 

resine müracaat. 1 namlarına ~ele!!. mektuplnrı lda-
DEVREN KİRALIK BAKKALİYE - ı rehanemlzden ald•rmaları rlcn 

İyi bir mevkide köşe başı her işe el- .._o.ıu.n.u.r. _____________ ,,. 
verişli. Kadıköv Bahariye caddesi N.o. 
55 Bakkala müracaat. - ı Istanbul asliye altmrı hukuk ha

kimliğinden: 
SATILIK - 3 tane sesli sinema Müddei: Melek 8eh1gir. Milddeıa-

makinesl hoparlorlert R. c. A. mnr- Ieyh: Hayrullah Çetin. Burs:ı Snmcıı 
kalı, tiyatro koltuklan eıettrlk mal- İplik fabrikası sahl.bl Muanune
zemesi ve saire her gün Be~lunda r1n faytun araba sürüc~ü. Müddei 
İstlklD.l caddesinde ses Sineması mü- Melek tarafından müddeialeyh Hay-
diirlüğüne müracaat. - ı rullah ale:yhlııe açılan (Bop.nma) d!-

. J vasına alt arzuhal sureti müddelaley. 
SATILIK OTOMOBiL - HAlen tak- "e tebll# edilmek üzere yazılı adre-

.sde çalıfmakta olan <2530> plika sıne gönderllmlş t.se de mumatıeyhin • 
DUDW&lı Opel marka otomobil -~ meztt\r UtametgAhını terk ile semti 
lıktır, Fatih De\'ecioğlu ıraraJına mu.2 meçhule gtttlıtlnln beyaniyle lsde tı
racaat.. - lınmaaı üzerine hukuku usulü mu-

FOTOGRAF M.ı\KiNESt - Layka - hakemeleri kanuntmun 141, 142, 141 
1-2 objektif, acele satılıktır. Unıver- ve 183 cü maddelerine tevfikan iade 
aite muhaiebealnde Bedri Tügelaya kılınan dlva arluhall lle muhakeme 
müracaat. _ 6 gününü g~rir davetiye varakasının 

· · i .... hr mahkeQıe dlvanhant6ine asılma.sına 
YILBAŞI iÇiN BED Yır.LaA - Ar- ve 942/1064 No. rada kayıtlı ifbu d!• 

Jante rerıarlar 200 - 2SO, aıJante re- vaya müddeialeyhin (15) glln içinde 
nar manto 1200. Aa~ragan manto 1850, cevap vermeslne karar verllmi.t v• 
mtıeeddet 1 metre Isv~ tipi K1s kot- bermuclbl karar arzuhal ile davet.ı.. 
raa 5800 liraya. saat 12 - 15 - 20 - ye varakası mahkeme divanhanesine 
22 ye kadar 80975 telefonla müracaat. asılmış olmakla mumaileyh H&yrw-

lah yutanda yazılı müdcet zarfında 
ACELE SATILIK- Kelvinatör mar- dlnya cevap vererek tahkikat lc;hı 

talı buz dolayı, dinamo, un fabrl- U\yin kılman 25/1/943 pazartesi BÜ• 
Dlı ~ta. radJolar, 1Ul makine- nü saat 15 de mahkememizde ham 
ıerl, çocuıt arabası, 6 kişllllt brik ara.. bulunmam veya kanunt bir vekil gön• 
ba, mükemmel tek at koauınu, berber dermesi lüzumu tebll~ yerine geçmelc 
lılvmanlan. Müracaat: :raW\ :uacar .!lt)!!=.!.re~tlt.n::::..,;O:::.:l.::un::.;u:.:r~. -----
Kardeşler caddesi 47. - 2 İIA.n _ Karaya çekilmiş harap va-

ziyette bulunan 6720 No. lı hususi 
aandalımın pllkası znyl oldutu ilan 
olunur. 

SATILIK YAZI MAKİNASI - Ya
zıhane için, büyilk boy, TüSçe ve 
Fransızca harfleri havi Naumann -
Ideal marka blr yazı maldnesl 150 Ahırkapı iskelesi 36 No. da 
lira.ya sa.tılılttır. Ankara ca.ddeşt No. ______ ...:;.Fe;::,;v~:ıı::.i .=E;;.:rm:;;;:;an;;...._.....-
121 Ancan kırtasiye mağazasında. zayı _ Erenköy nUtus mcmurlu• 

- 2 ğundan aldı~ım nüfus tezkeremi bir-

4 - Kiralık · Sablık 

FATİH - Tramvay caddesi tızerin
de her işe elverişli blr mağaza dev
ren kiralıktır. Görmek istlycnler Fa
tihte 28 numarada Milli Emlak Alım 
Satım ve İnp.at Bürosuna mürııcaat
lan. 

likte Kadıköy malmüdilrhi~unden al
makta oldutum maaş cÜfı'.dawnı Ka
dıköy iaşe bi\rosundnn verilmiş e~ 
mek kameslni kDyt0ttım. Ya:ıllrrlnt 
alacağımdan eskilerlnin h\ıknıü yok:
tu.r. ÖlQ Dr. Ilı' . ü tsi; Tc,h!de 

lUl ıu1 l'l.01 18.31 
;:..bol v 

• '1.08 '1.M 1.28 8,f'l 8.01 9.41 10.21 11.06 1U6 
(1) tll 4'1 No. h tatar JÜlJS Cumarteal gilnlert ı.ıe,r. 

19.51 20.21 20.56 2Ul 22.12 GALATADA - 2-3 odalı, telefon
ıuı · ıu. mobilyalı, vey& mobilyası% ya;,Jlı:ı.

Zayi - Edirne nuf ıs me ıurlu un
dan aldığım nüfus t,.,k enıı ve ihti
yat askerliğime ait kr :llı buluü:ı.n 
nüfusumu kaybettim · 0 nlsl11I ala
cağımdan eskisinin hi ı·:r,:i yoktur. 

ne ararııyor. Yazı Ue müracaaL :Pos- 316 doğ~mıu 
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DOKTOR - OPERATÖR 

ZEKiYE TE iZEL 
Parla Tıp Falrillteslnden maun 
DOÖUM ve KADIN hastalıkları 

b!rtncl sınıf mtıtehaasısı 
Pazardan maade saat 15 - 18 

Çarşnnı.ba fıkaraya bedava 
Kadıköy, Moda iskelesi 251. 

Telefon: 60918 

Kadıköy ikinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 
942/25 

L 
Dört renkli 

çift kapak 

Birçok portre tı>.blo, Bli
tlln yıldızların doğwn ta-
rihleri. En sevilen arsttst
lerin knrtkatı1lrlerlnden 

galertıer. Yıldl7larm 6all'a.t 
hayatında kıdemleri. Hol
lywood'da. yı]ba.şL Garba 
kaça satıldı? 

1 

:._ -lwıuc~ve1 1S42 

Ba§tan ba§a renkli 
renkli 100 sayfa 

Birçok hlkAye ve sine
ma romanı. Fclft.ket ::-lncl-

11.. Kimi sevdtıtbtl söyle. 
khn olduğunu s!SyUyeytm,' 
Sinema, san'at, güzellik. 
eğlence mevzuları, ytlzler
ce resimler._ 

Ölen ve terekesine hliklmliğiınlzce 
el konulan Ayşe İnce Bayrnktann Kn.. 
dıköyünde cevtzUkte Şevki bey so
kağında 19 No. lu hanesinde mevcut 
cşyal:ı.n 7 /J 1943 perşemJ>e günü saat 
14 te mahalHqde s::ıtılacal,U Uı'm olu
nur. 

Sizi bir yıl Yıllardır bekle-
meıgul edecek.. nen en güzel eser. 

Esmer mi? Sanşın mı? Kumral mı ? 1 Bekçi aranıyor 
Evli ve çocuksuz olnnlar tercih 

olunur. İyt bir ketll vermesi şart.. 
tır. Müracaat yeri: İstanbul Sul- ı 
tan" Hamam No. 110 

t..<ızıl saçll mısınız? O halde s'z r.. ! 
·----------- TllltKİYE YATI~EYi - Ankara Cadd. 35 -----------·;,j 

NE OLUR DOKTOR. bana ilaç yerine ÇAP 
mahaUebisi ver. 

ÇAPA MARKA:T rihi teıiıi: 1915 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Müesseselerin tutacakları bütün defter nfimunclert temiz ve itinalı 

eekılde blr!ncl hamur ka~ıda basılmış haı.ırdır. Defterlerlmlzl blr kerre 
görmeden knrar vermemenlzl tavsiye ederiz. 

l'mıımi atı merkezi: lNKJL.ı\P KjTAPE\'İ istanbul Ankara Cad. 

\\k Sayısının Okur\orıno 

a -
SUMER BANK 

Umum Müdürlüğünden 
Varlık vergisi Mükellefleri Sayın 

Tücc" r rın Nazarı Dikkatine 

• 

\'arlık vergisi raükelJeflerin e, bu 'ftrgiyi t~iyede bir ko
laylık olmak ve bedellerinin tamamı verginin tediyesine ta · 
~ilmek üzere, Bankamız müessese Te Fabriluılan için iptidai 
ınarldeler, yardımcı maddeler, inşaat malzemesi ve sair iştJ.o 
rasmtla ihti)aç \e fayda gürü len maddelerden elverişli bulu
nanlar satın ulınacahtır. 

Bu knbil malı olup ta !'!at m11k arzu eden Varlık vergisi 
miıkelleflerinin pam•ıklu sana yiini al&'kalandıran maddeler 
için Bakırköy Bez Fabrikamıza, yünlü sanayii için Haliçte 
Defterdar Fabrikanuza, De.ti sanayii için Beykozda Deri ve 
Kundura sana} ii l\lücs csemiz c, in aat ve tesisat malzemesile 
miiteferrik madcleler için Banknmızın Galatada Şube binaSJn
dnl i Satın.llnıa ' c Nakliyat mü dlirliiğiinc, kağıt sanayH için 
lzmittc Selliiloz Sanayii l\1ücsscsemizc, mamfıl eşya için de 
KnhrcıoğJu anında Yerli l\tallar Pazarları Müessesemize mü
racaat cclcrek satmnk i tcyece klerl mallar hakkında teklifte 
bulunmalan i1an olunur. 

Betonarme demiri alınacak 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Bafkanlığından: 

Varlık vergisi kanunu ve bu 
kanun hükümlerinin şerhi 

Yazan: Osman Fikret Arkun ve lsmail Otar 
Satıldığı yer: İnkılap Kitapevi. Fiati: 50 kuruş. 

SOBA UGLASI 
Arslan tuj:la, kiremit ve ateş tuğla fabrikaları mamulatından her çeş.ıt 

ve her sobaya uyrun soba tutla ve topraklarının perakende satış yeri: 

Mahmut Bilge ve ortakları Mağazasıdır 
Galata Perşernbepazan İş Han altında 13 - 15 No. 

SÜMER RANK 
iplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 

Bakırköy Bez Fabrikası mü~ürlüğünden 

SATILIK PAMUK TOZU 
Fabrikamızda terakilm et~ bulunan ve mlkta.n takriben 30 ton 

kadar olan pamuk tozıan 6/1/943 tarihine mUsadif çarşamba gilnil 
· saat 14.30 da açık arttırma lle satılacaktır. 
Tail lerln nümune ve sartno.meyl örmek üzere Fabrlkn müracaatıan. 

OTELı 
Sene hafı münasebetile 

DANSLI GECE YEMEGl • Kotiyon - Sürpriz. 

Istanbul Defterdarlığından: 
istanbulda \•arlık \'ergisi cetvelleri 17/12/1942 tarihin· 

de talik edildiğinden kanunen muayyen olan tediye müd
deti 18/12/1942 den başlıyarak l/1/1943 nkşanu bitmek· 
tedir. Ancak son gün resmi tatile tesadüf ettiğinden ceza· 
~lz tediye miiddcti 4/1/19!13 pazartesi akşamına kadar 
uzamakta, binaenaleyh o gün akşama kadar varlık veı
gisl borçlannı tamamen ödemeyenlerden tediye etmedik-
leri vergi miktanmn birinci hafta için % 1, ikinci hafta 
için % 2 zam ile birlikte tahslU emval kanununa tevfi· 
kan tahsili lazım gelmektedir. Keyfiyet ilan olunur. 

(2732) 
Betonarma inşaatında kullanılmak üzere, Nafia VeklUetlncıe tesblt 

edilmiş evsafta, Dolmabahçede tcsıım edllmek üzere yüz ton kadat top
tan veya kısım kısım betonarme demlrt alınacaktır. 

Ellerinde 12 tli 24 mlllmetre kutrunda beş tondan fnzla demlrı bulu- ~--•••••11111!!111••~•-•••••••••••• 
narların veya bu mlktan hariçten temin etmek lmk!nlanna nuıllk olan
lanr. vercbtıeceklert demir mlktan lle ebat ve flntlnrını bildirir teklll 
zarflarını ve bu demirin bedellnın yüzde yedi buçuğu ntsbetlnde teminat 1 
mektuplaını 4 iklncikô.nun 943 pazartesi saat 15 e kadar Beden terbiyesi 
:tstnııbul bölgesinin Tnkı>imde Sıraservllerdekt blnnsındakl Muhasebe ser-
visine makbuz mukabilinde teslim etmclert IHl.n olunur. , 

Tekut cdllen bedeller haddi lnyıkınd:ı. gorülm"dl(:i takdirde İdare sa.-

LOKANTASI 
İstiklal <'addesl SES sinemıuı pas:ıJında 

Yılbaşı Gecesi Sabaha Kadar 
tın alıp almamakta serbesttir. (2696- 1 Mükemmel senfouik bir Caz orkestrasının lştlraklle yeni proınun 

,.e numaralar, Surprizler ve KoUyonlar?Tf 

T
•• k •f • b k ) ... d Ehven flatlarla Nefıs Soğuk ve Sıcak yemekler ,... ennl meşrubat. Uf maarl Cemıyeti aş an JgJD 3D Masalannızı evvelden temin etmeniz tica olunur. 

Cemlyetımizln Uşakta yeni tesis ettiği U§ak lisesi için (felsefe, tarih, .. 11 

co~fya, kimya, tabliye) ôğretment aranmaktadır. n.ksu renıere • 
Dil ve Tarlh - CO(tralya fakültesi ve İstnnbul üniversitesi edebiyat v• il I! 1 

ten kollan mezunu tstekUlerlıi cemiyet merkezine müracaatla.n. (2572) . •••••• ••'" 

T. C. 

lfRAAT 
SANKASI 

·DACA• 
6iQl(TiREN 
QAı-&AT • l;O~Q 

Senede 28,000 Lira lkram;ye 
Ziraat Bankasınd:ı. kumbaralı ve ihbarsız ta'larnıf he :ııı'ar '1 

en ıız 50 Urası bulunaııl:ıra bir sene içinde aşağıdaki plana ıöre ikra
miye verilecektir. 

t Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
' • 500 • 2,000 • 
4 • !50 • 1,000 • 

tO • 100 ıo 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,soo • 
160 • zo » 3,200 » ........ 

Kur'alara senede 4 defa, 11 Mart, 11 Baı.lran, 11 Eyı;.ı Te 
11 Blrlnclkiınun t:ulhlerinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesablannızdakl paralar bir sene içinde 50 liradan 
aptı dü.şmiycnlerln ikramiyeleri % ZO faı.lalaştmlacaktır. 

~ ...... _. ............................. , 
. 

Hissesi satılıktır 
btan1ıul'da Bahçekapıda kısmen Ticaret Banltumın lffal etütl 

Tq hanın • üçte bir blnesl 

ACELE SATILIKTIR 
Beyolluncta Ata carull kaqlsıncla Ahududu (Eski Bursa} sokatında 

16 No. ya nıürat'aat. 

Açık arttırma ilanı 
Toprak mahsulleri oflsl nanuna Fenerde Bekir Kara çeltik labri

kasında. 943 senesi zıı.rfın<lıı. klrdınlncak çeltiklerden elde cdllecek çel
tik dansı ile çıkacak çt'ltllt kepeğinin ofise alt kısml ne kavuzlar açık 
arttırma. lle satılacaktır. 

istekliler bu b:ı.ptakl .şartnameyi her gün 3ubem1z1n hububat satış 
vo I)\wunelAt servtslnde görebWrler. 

Açık arttırırin G. Sonki\nun. 943 sala günn l!llnt 10 da müdürtyctt-
m1zln hububat satış servisinde icra cdllecektlr. (27;i4) 


