
Malzemesi ve bllhassa ya~ları 1tlbarlle teveccühü 
umumlyl kazanan M. Nezih Albayrağuı 

SARAY Lokantasında 
Öl1eyln nefis tabldot (150) kuruştur. 

Kara.köy Bebek Tramvay dura.ğınd.a. Artln'ln 
AB Lokantası. yanmd& No. 31 J 

y YENİ ÇlK.TI + 
BR • 

1 ç 
+ KONTRAKT - PLAFON • Dekl.irasyon ve Oyun 

Yazan: Gnzetemlz Briç muharriri NO.zıın Dersan 
230 sahife, 150 kuruş. Her kitapçıda bulunur. 

-Satış yeri: SEMİH LÜTFİ KİTAPEV!.--"' . 
Bene 28 - No. 8668 - Flatl her yerde S kuruş PAZARTESİ 7 l{A:nwıuevvel 1942 Sahibi: Necmeddin S:ıdak - Neşriyat müdürü: Illkınet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Varlık Vergisinin tatbiki 

araştırma ve • • 
nıçın uzun 

incelemelere muhtaçtır 

Sofya'da 
fevkalade hal 

Şehirde sıki araıtırmalar 
yapıldı, 500 komünist 

tevkif edildi Varlık Vergisi bazı küçük şehir. n1n içtlmat adalet tarafı, adalet. 
ıerde n!n edildi. Ankara, İstanbul, ~tzllk gibi görünen bu genl~. ve 
İzmir gibi büyük merkezlerde ha- kazancın mah1yet1le §ahsa ve ah-
zırlıklar henüz bitmemiştir. Bu !Aka göre değişik takdir sistemin- Sofya 6 (A.A.) - Dün gece 
da gayet tabiidir, dedir. Sofyada muvakkat mahiyette fev .. 

ödevlilerin vereceği vergiyi ka- Bu işin hem teknik, hem za..- kal!de vaziyet hali il!n edilmiştir. 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

Kalaç ile Stalingr d arasında 
büyük mey an muhare esi 

Almanlar, Rusların, Ruslar da Almanların hücum
larını ağır kayiplarla kırdıklarını bildiriyorlar 

rarlaşmış ölçü ve hesaplara göre man hem de mesullyet bakımın- Radyo ile rva diğer vaaıtalarla hal· 
önceden kestirip atan vergi ka- dan ' nekadar ağır olduğunu an- kın evlerini terketmemcai emri veril
nunları sade tatbikat işidir. İlgill lamak kolaydır. Bumınla bera- mit ve yalnız polisin huıust müsaa
memurlar, ellerindeki değişmez ber, kendilerine acımadan, za- desinl haiz kimseler sokağa çıkabil
hesaba göre her vatandaşın ne manlannı esirgemeden çalışan mi~tir. Bu esnada o.rdu müfrezeleri 
vereceğini bilirler. vatandaş da komlsyonlar İstanbulun cetvelle- ıokalda.n kontrolu altında bulundur
kanunu okuyup payına düşen rinl sanırız ki bu hafta sonunda. mu~tılt'. Şehir lçlnde telefon aervial 
vergı·yı, işine, varına, kazancına bitireceklerdir. de keailmi,tir. 5 okh im 7 {A A ) K 1 .1 R 1 b h 1 d k . . k .1 h lı bili Öğr ·ıd·v• ·· b f.e k Ilı- t o · · - a aç ı e tunmuı. uı arın ütün ücum arını üşman uvvetını yo etti er. 
göre kendisi de esap ya r. Varlık Vergisi, başlı başına iç- d e~ı tıgıı:ıe gore, u Uddv tia Stalingrad aruında bilyük bir mey· püıkürtmüf, nihayet bir zırhlı birli- Stalingradın gimal bahsında ve 
Yanlışlığa, fazla takdire karşı iti· timat adalet kaygısından do~ ke ü~e~yel . eYvahamıd. imi e ~ce dan mubarebe.i vuku blumaktadır. ğimiz tarafından kurtarılmı;lır. Don nehr.iınin sol sahilinde kuvvetle-
r l kk da Vardır ile ed k l om n .. t -crı u ıe r ve §up- . , . 
az 1a 1 • muştur. Bunu tatb ece o an- h ll I ' b l ak .. hri RJev de Alman .kartı taarruzu 11d- Rwlr, Voronez

0

in ~imal batısın- rimiz, taarruz muharebeleri yaptı-
unl da h k lann d dikkat edecekleri e unsur an u m uzere ıe n d 1 . . S 1· d . . d d d bb d b l ak 1 d 'dd 1 k 1 Vergi kan arın , er a- a. aynca b"'tUn h 11 1 rind b k 1 et enmıttır, ta mgra ıçm e e a taarruz teşe üsün e u unar ar ve Utmanın tı eti mu abi 

yük k d let d 1k1 ta~#!· u ma a e e e aa ın ar ya- . 
nun gibi adaletle birlikte müsa- se a a uygusu uu.u. l t Şehri bUf" h Ik t tkik- ııddetli muharebeler olmaktadır. birçok taburları muharebeye sür- hücumlarını püskürttüler. Bir günde 
vat aranır. Bu müsavatı, hükft- olacaktır: Kimseye yazık dedirt- ~· mı:; .. 

1 
. n u: ala~ e kak Berlin 7 (A.A.) - Beynelmilel müıle.r, birçok mayn tarlalarını da 800 • yakın düşman ıubay ve erini 

metin kanuna koyduğu, ve her- memek, tutulan ölçülerde mllll ek\ n mıı ve ara~ rma sos; k Haberler bürosuııun istihbaratına atmıtlardır. Maynların açtığı çukur- yokettik, 18 tan1'ı huara uğrattık 
kes için bir ve değişmez olan ölçü vicdanı tatmin etmek. Hiç unut- ~o ak veü e~ t" :;J:.;'1~~td·v· ,.v a- göre. Ruılar, Terek muharebelerin-- lara yerleımiı askerler, dütmana ve yaktık. Diğer bir kesimde düş
temin eder. Vergi kanunlıin mamalıdır ki bütün inkıIAp ka- ~r . ~!11 ~s uj e 1 ed 

1 kgı ~-~; de 131 tan1', S i a~ır olmak üzere ölüm .açan bir ateı açarak ağır ka- man, top ve tankları:l yardımile bir 
&!evliye göre yüküm biçmez, ver- nunlan gibi Varlık Vergisi kanu- l~dnurlt ırl. kuntaar arasınba,l omu 12 bata.rya kaybetmlt ve 4000 esir yıplar verdirmit ve ilk mevzilerine alay pO-ad~ ile mevzilerimize hü· 

d nu da milıı v1 danın rt bir ten. ı e o ara mnmıt u ıman ve . l . la giye göre vatan aş arar. C se r lia fı d hl k ki . ıvermıt erdir. atmıı rdır. cum etti. Düımanı ağır zayiat verdi-
Varlık vergisi böyle değildir. kisidir. Kaynağı, Vatan müdafaa- ~o jra B İn ~ranan bl rço a.k 11 Volga ile Don arasında Rjev ve Terek'in §İmalindo kazandığımız rerek püskürttük. Düıman takriben 

Kanun. Yalnız Vergı·ye glr"'n üç sı uğruna malrndan sonra canını e va-Urlır. tlu g~ı~taneta .
1 

r ulç tab.n limen gölü cenubunda da ıiddetli muvaffaluyet daha önemli olmuıtur. 300 cetet bıraktı, 8 tankı hasara 
ç da seve seve vermeye hazırlanan paraı t e a ama& ıur ı e ge en ır 1 •- H 1 ·ı . ~ ··t sini tak k . . . --•-'fi d muharebeler o m~u.tadır. Rus ceset- at anmızın gen enne dU§lllege ter uğradı. 

saha ayırmış, ondan o e - ve bir sınıfın dOVTnA'X hırsı yüzün- omün1ı1tın teVAı canasın a atet 1 . iki d x. .b. ..k 1 -'-t eli bb"" d b. L d'· h 
dire bırakarak, bilhassa tüccar J·- t ti edil ı b k Uni t ba erı a• gı ı yu se m-cJr. e r. ıe us e en ırçoır; u~man mu a- Stalingradın cenup bat1'Sında kuv-
yükümünde, hiç bir ölçü göster- den darlık, yoksunluk içinde her de: it m t :~ u 

0r s t 'ii1'" Ruslardan alınan esir .ayısı da çok rebe gurupları, çevrilerek son nefc.r- vetlerimiz, dütmanın büyük kuvvet· 
nıemiştir. Takdir soravını taşıyan sıkıntıra katlanan, sabn tüken- k n ~ ~ au~emı,yta arun~ ır. ·ıu yijk.selmiıtir. Ruı askerlerinin mine- !erine kadar imha edilmiftir. l 2 lerle yaptığı taarruzları püskürttü. 
komisyonlar hem vergi verecek mlş, yüreği 1nctnm1§ bir milletin :ıd,ws de ~evkif ediı:ttir ver11 e v.iyatı, ııerek iate noksanlığından ve tank, 1600 esir, birçok ağır ıilahlar Bir kesimde Almanlar, tankların 
vatandaşları ayıracaklar, hem de yüce vicdanıdır. Araıtırmalar saat 9 da ı~na ermİJ gerek uiradıklan ağır kayıplardan ·~e tqıt vası~~sı -!el~. Doiu cephe- deatelkediği bir piyade alayını mu-
bu vergi·ntn miktannı ayrı ayn Saracoğlu ona uydu, ondan vo fevk.allde vubret halinin niha- dolay bozulmuttur. sı~do teıebbuı, _gıttıkçe Almanların harebeye ıürdüler ve ağır zayiata 
tayin edeceklerdir. kuvvet buldu. yetlenmlı olduiu radyo ile illn edil- Ruslar, büyük tank kütlelerile hat- elıne geçmektedir. uğrryarak muharebe meydanında 

Bu bakımdan, varlık Vergisi bir Necmeddln Sadak mittir. larımı.za hücum eylemitle.rdir. Bazı Dün geceki Ruı tebliği yüzlerce ceaet bıraktılar: lı:ırka ya-
inkılap kanunudur, benzeri yok- münferit tanklar hatlarımıza nüfuz Moskova 7 (Ra~o) _Dün ge- kın dü~an tankı tahr.ibettik. 
tur. Bir millete, bir devre, bir T ' h h Ak• etmiılene de, Alman ağır topçuıu ce ne§!'edilen reamt Rıu tebliği: Merkez cephesinde kuvvetlerimiz, 
memlet<etin iç bünyesine mahsus- un us ta ava a I• tahribetmif, 44 Ruı tankı yakılmıt 6 birincikAnun günil kuvvetleri- dü,,manın muannidane mukavcme-
tur. Vatandaşlara yükleyecekleri veya iılemez bir hale konulmuıtur. miz, Stalingrad mıntakasında 'Ve ti:ni kırarak taarruzlanna devam et• 
azçok a~r vergilerde yalmz vic- Ruslr, aynca 51 tan1' daha kaybet· merkez cephesinde evvelki istika- tiler, Veliki Luki mıntakaııında bir-
danlanna k::ı.rşı soravlı olan ko- • t • M • h d miılerdir. metlerde taam.ızlarına devam eyle- kaç mesk.Un. tyeri kurta.rdılar, 12 top, 
misyonlar uzun araştırma ve ~ok m ıy e ) ) Ver e Velik.i Lulr.i' de muharebele.r ni9- miılerdir. 29 ıonteırinden 5 birinci- birçok mitralyöz ve tüfek zaptetti-
dikkatn incelemeler yapmak zo- peten hafif olmuıtur, 37 Rue tankı· kanunda biten hafta zarhnda, ara- ler. Rjev'in batısında bir ibirliğimiz 
rundadıılar. Mükellefe hlcblr he- m tahribettik. lannda Uç motör]ü l 08 ta§ıt uçağı düpnanın 20 mukabil hUcumun11 
sap vermemek, hiçbir şik~vet ve Almanlar T eburba'yı işaal ettiler, Stıffirgrad mıntakaaında bütün olmak Uzere, 192 ~Utman ııçağt y..i:Jriirttü ve ğır ,zayiat ,·erdirdi. 
itiraz dlnlememrk sal§.hlyetl, on- 6 Rua hilcumlannı pn.kUrterek bUtün tahribettik. Bu müddet zarfında hl- Munarebe meydanında 1000 den 
ların vicdan mesuliyetini arttırır. Cedı.de'ye de a-ı·rdı.klerı· sanılıyor arazi kazançlannı ged aldıkı 31 z.im .lr.aybımız 102 uçaktan ibarettir. fazla dürman ceşedi kaldı. Erlerimiz 

6 tank, 40 top ve 300 uir aldık.. Bir Stalingradda fabrlkalar mahalle- 4 dayanak noktaaını, 2 tankı, 46 
Bu araştırmalar ise, İstanbul gibl taburumuz tarafından imal edilen sinde a.skelrerlmiz, düfllı&nla atet top, 42 mitralyöz, 6 ıipc-.r havanını, 
kalabalık is merkezleri·nde elbet Londra 7 (A.A.) _ Bu sabalıkl tn- ka.myonlarl& en 90n sistem 47 ta.nk ~.erde t 000 den fazla dütman ölüsli teati ettiler. Dilftruılıın dart ate~ nok- gıdıı maddeleri ve cephane ile dol11 
cok uzun sürer. ıllls gazeteleri, btlhassa doıtu cephe- ele ıeç1r1lın.1şt1r. Tahrtbedllen tank- aayılmııtır. taşını ve 7 kazamatını tahribettikı 5 depoyu zaptettiler. 

Düsünmeli ki İstanbulda 1939 shıdek.1 Bovyet taarruzu ve Tunıuta.- lann sayın 70 ten fazladır. Alman Bir taburumuz. oetin aavatlannda 5 sahra v-e 6 ıipe.r havan hataryaaını Nalçık'm cenup doğusunda ön 
yılına kadar 107.381 bina vardı. k1 muharebeler Ue meşgul olmakta- esir aa.)'111 1100 t1 bulın\J,ftur. bilha .. a temayüz etmiıtir. Geri ile suaturdu][, erlerimiz, iki meskdn noktayı, 42 
Bunlardan hangilerinin vergi ka- dır. Gazeteler, Smolensk ve Rosto- blrAm=~ İngUlz :vve:: irtibatı keailmiı olan bu taburumuz; Staling.radm cenup kı.munda kıta- kamyon ve otomobil, 5 depo, bir 
nunµna girdiğini anlamak için ~=~~~lt~!uı:!~ı:x:ı:; aQ"ır kayıplara u~tır 1 ıUnlerce, tietün diitman kuvvetleri- lanmız. muharebe ederek keoifler- radyo ittuyonu, 3 top zaptettiler. 
hepsini birer birer gözden geçir- gelince, İnglllz ve Amerlkalıla.nn fid- Lonclra 7 (A.A.) _ Mütte~k tayya- nin hücumuna karıı mevzilerinde tu- de bulundular ve bir b~lille yakın esirler aldık. 
mek. sonra da her birinin Iradı detU muharebelerden sonra terkett.lk- reler, diln Tunu.sta.ıd dütman üsle-
hesabile vergisini tA:vin etmek ge- ıert Teburbanm yakınındaki tepe- rtne hlicumlaruıa devam etm1$erdlr. 1 
rekiyor. Bundan başka birçok ıerde toplanmışlardır. Mihver kuv- Blzerte doklan ve 1k1 det& da Blzer- Yeni Ginede f • ı • d f b •k 
kimselerin fstanbultrn türlü ver- vetler1n1n CedJdeyt de ffi'o.l etmlf ol- te hava meydanı havadan bombar- 1 ıps ra yo a rı a-
lerinde anartlmanlan. dükk!n- duklan zannedilmektedir. dıman edllm1§tlr. 
ları. iratları var. Vergi, blnava İngilizler Tunust& bugün 1ç1n h&- 2, 3 ve 4 blrincikanunda vuku e· A ile ·ı~L d 1 b b 1 d 
değil, şahı:a göre alındıITT lcin va hA.klm1Yetıntn mihverde oldU#U- bulan hava muharebelerinde yedi ır ıner an 11 a.nen az arı 0 m a an J 
bunları bulun, ayırıp birleştir- nu müttefikan kabul ediyorlar. Bu if, dü~ tayareslnin de tahribedildiği müfrezesi 400 Japon 
ınek ve irat sahibinin toptan ver- birinci İngiliz ordu.sunun 1şlnl güç- anla~ılmıttır. 8 mUttefik avcı uçağı ı·mha ettı• 
p;l kudretini meydana çıkarmak le§tlrmektedlr. kayıptır. Bir muhabirin ip.rabna gö-
Ia.zımdır. Berlin 7 (AA.) _ KuvvetelrlmJz re, ton dört hafta zafında l 86 Mih· 

Komlsvonun günde on saat ca- Tunu.sta Teb~ba muharebe meyda~ ver uçağı tahribedilmiıtir. Müttefik· 
1ıştığı knhul edilse, dakikada bir nının temlzlenmeslle meşgul bulu- 1erin kayıbı 56 uçaktır. 
bina hesabı çıkanlmak suretile nuyorlar. Amerlkalılann yakıt yoklu- Libyada kara faaliyeti dün dev.ri-
rekor kırılsa on saatte nltı viiz A-undan terketml4 olduklan birçok ye çarpışmalanna fohiaar etmiştir. 
bina gözd"n gecebi1ir. YU.1 bin 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tein kac gün 18.zım. diisünillsiin. 
Bereket versin ki Deftercfarlığın 
bazı hazır cetvel ve hesaolan işi 
bir derece l:'olaylastınnaktadır 

İrat vergi~>'i nihayet gene müş
terek bir ölçüye dayanabilir. Tüc· 
cardan alım.cak varlık vergisinin 
t~yh1i daha çok dikkat, daha bü
yük mesulivet f ster. Ticaret oda
sında kayıtlı tüccarJann sayısı 
on iki bini geçiyor. Bunlardan 
ha·ngisi kalmış, hangisi çeki1m1ş 
veya batmış, herhirinin önceki ve 
harbdeki kazançları nedir, başka 
iş ve kazanç sahipleri kimlerdir, 
normal iş sahibi midir, vurguncu 
mudur?... Bütün bu meseleler 
herkes için ayn ayn, dikkatle 
tahkik ediliyor, soruluyor, araştı
nhyor. Güç ve uzun iş. 
. DA.YA, azçok varlıklı insanlar-
dan gelişigüzel para toplamak gi-
bi basit bir maliye meselesi değil, 
aynı zamanda harbin zorağı kıl-
dığı içtima! adalet prensipini ye
rine getirmektir. Hükılmet, bu 
kanunla piyasadan büyük bir kı
sım parayı birden çekmek, bu 
deflasyonla fiatıerl indirmek i~ 
tiyor. Bununla kalsa iş kolaydır. 
Fakat hükt1met, bunu yaparken, 
bu milyonları yalnız varlıklı bir sı
nıftan, herkesin kazancının hem 
Çokluğuna, hem mahiyetine göre 
hiçbir mü~avat ölçüsü gösterme
den. lhtlldlcl, kesin bir adalete 
Uyarak toplamak istiyor. Vergi-

• 

istaııbulun sokaklannm yeni gezgini: 
Tramvay durağı - Bugün acaba nerede dursam?. 

Lonclra 7 (A.A.) - Cenubu Garbt 
Pasl!lktekl müttefik k.arn.rglhının 
~ tebliğine göre müttetlıc kuvvet
ler, Yenı Ginede Bımanın d~-

Lille' deki lokomotif fabrikalarına ve 
daha birçok hedeflere hücum edildi 

dakl kumsal era.zlye glrnı1.şlerd1r. Dl- Londra 7 (AA.) - Müttefik lngilteredcn yapılan thava taarruz.laı-
ğer kesimlerde de Japonlan sıkıştı-
rıyorlar. uçaklar d.ün en büyük gilndüz hava nnın en büyijğüdür. Alman av uçak-

! 
hücumlarından birini (Yapmışlardır. ları müttefik av uçaklarını gördükçe 

B rleşlk Amerika Ba.hrlye Nezare.. M·· fik 1 h. . d db. ll d 1 d B' .. tini tebllğln ö bl A erlkan utte ~vcı ann ımayMJD. e uçan te ır avranmıı ar ır. ır du§-
slHi.~endaz m~~e:sl, ~uad~canal k.aleler: Şımalt ~ransa~ Lılle oe?- man av teşkili, dönü~ yolculuğunda 
dağlarında ve ormanlarda yaptığı rındekı l?komob~ ~abrı~alanna hü- uçan kalelere refakat etmekte olan 
muharebelerde 400 Japon askeı1nl öl- cum etmı~ler ve ıyı neticeler nlmı§- birkaç Spitfire taarruz etmeden 
dürdükten sonra Us.süne dönmii§tür. lardır. Diğer bir Amerikan bomba b. k t b 1 t k'b t · 
Bu müfrezenin zayiatı 17 füüden iba- teşkili Abbeville' deki dü~an hava ~hr çeytre 'taat k;ıldn en a 1

1 e nubş ive 
tı d b 

. . nı aye ası eş ı en ayrı mış u u• 
ret r. mey anını bom ardıman etmıştır. ·k· S · r· · · 

Mü# J ".....,,_ 7 d"' v d"· .... 1 .. .. 2 nan ı ı pıt ıre taarruz etmıştır . • re-ze, beş a.pon ......,,wıÜ de tah- uşman uçagı U§Uru muştur. 
rlbetmlşttr. bomba ve 1 avcı uçağımız. kayıptır. E.iındhoven' deki radyo fabrikası-

lngiliz bomba tayyareleri Holan• nı?• uça~ı.ı.avar toplan ile İyi çevril• 
Bir İngiliz denİzalbsİ dada Aynhovenade' daki Filips rad- mıı ~ldugu ve b~ to~l~rd~n damlyar• 

yo ve lamba fabrikalarına hücum da bıle bulundugu bılmmıyor degiJ.. 
kayıp eylemişler ve ciddi haaarat ika et- di. Sivil ahali arasında fazla kay1~ 

Londra 7 (A.A.) - Amirallık miflerdir. l bomba tayyaremiz dön- fara sebcbiye~ ~erm~den bunlara ta• 
dal.resi Uni d n1z lt memi-+ir arruz etmek ıçın, hır tek yol vardı. 

• « que,, e a ısının ". · B 1 d ·· d" ·· k 1--'-
geç kaldığmı ve bu denizaltıya Holandadaki demiryollan ve ıa- . ~ usu e. gun uzun v~ ço a ...-. 
kaybolm~ nazariyle bakılması hildeld gemiler de bombalanmııtır. ırtıfadan taarruz. ~tmektı. Şun~ da 
!Azım geldi~mt teessilrle bildir- Son dakikada alınan malllmata göre BO'~l z~manda ılave etmek lazım 
mektedir. İngiliz tllij'yareleri, dün ııece Alman- gelır kı, bu hedef, av uçaklarının ko-

yayı ziyaret etmiılerdir. ruma sahasının dııında bulunuyor
du. Bu fabrika, Avrupada, radyo 

Yeni bir Amerikan Londra 1 (A.A.) - Bu akşamld lambalan imal ioinde en mühim ve 

k 
. . tebliğde işaret edileln, pazar günli . . . uça gemısı ıI Ei dh h k en genıo saha ışgal eden fabrikadır. 

yap an n oven ava a ınına B . h k.k 15 000 ,_, ·d 
Vaeln"on 7 (A.A) Amerikanın t k "b 100 b ba ~ . . AL u tesıs, a ı atte, , .ıuşı en .. •• . - a rı en om uçaıs,nın ıştıraır; ıf ) · • l "ki f b ·k d 

doğu kıyısında. bir tersane yeni blr ettiği bildirilmekt-cdir. Koruma işi a~ a ı§Çı ~a ıştı~a.~ ~ . a rı .a an 
uçak gem1sln1 suya 1ndirm1şt1r. Bu 400 av uçağı tarafından temin edil- murckkeptır. Butun ıstıhsallerı Al· 
son ü9 hafta içinde suya 1ndlr1len miştir. Bu av uçaklıı.n aynı zamanda man ordusuna gitmektedir. Tanrruz-
tiçüncü uçak gemisidir. gün içinde Holanda ve Fransa üze- dan hemen sonra, bir keşif uçu§u 

--·---- rinde pşı;tıcı çıkıı hareketlerinde yapılmıştır. ~e.d ... ef bö~~~indcn ~e~~ 
Fin tebliği bulunmuşlardır. Bu a:' ~çakları için- mekte. olan ıınfıl~lar J§ıtılmvekte ıdı. 

Helslnkl 6 (A.A.) _ 6 UkkAnun ta- de, en son model Spıtfıreler, Nor- 1-~ede~ın mc.rkezın?e ve dogusun?~
rlhlnde neşredilen Fin tebll~nde v.eç, Muharip Fr~na~, .Amerika, Ka- kı ~ınalnrın. hepsı yanm.akta ıd~. 
kara ve deniz cephelerinde kayda de- nada. Polonya filotıllaları ve bir de Fabrıkanın bır kısmını teşkıl eden bır 
~er mühim bir şey olmadığı blldlrll-ı Hint filotillası bulunmaktaydı. Bu- bina gurupu duman ve alevler j~ 
mekt.edlr. .._ 1 iünkü hareketler, bir tek iÜn içinde, ürtulü idi. 

~~~~--:....------------------111nP""W• 
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SöZU 6EliŞi 
Kolay bir bilmece Lig maçlarının birinci J T t h b 

d 
· b. · ~ unus a mu are e 

evresı ıttı · k . dd ti d. K arikatiirciilerln yalnız seylrollerl, muhanirlerin yalnız 
olroyuculan, radyoda konup:nlann yalnız 4lnleytcllerl 

'9lduğu halde her üç kabiliyeti de nefsinde muvaffakıyetle topladıfı 
fçln hem seyircisi, hem okuyucusu, hem de aınteylclsi olan, kaleml 
tıem yamınya, hem çizmeye elvcrşll yani blzfm anlıyacafırnız bu 
balamlardan üç bnşı mamur sanatkAr dostumuz Cemal Nadir 
Güler' in çıkarmaya başladığı haftalık «Amca bey» mizah gazetesinin 
ilk sayısını herhalde görmüş olacaksınız. Daha §imdiden zevkle 
okumaya b:ışladığınnz bu değerli nı1T.ah gazetesinde Cemal Nadir 
Güler buluşlarl1c okuyucularını hayran bırakmak, içinde y~adı-

Dünkü karşılaşmada Fener, Beykoz'u ÇO Şl e en 1 
güçlükle 3 - 2 yenebildi 

1 
Almanlar buraya hava kuvveti gön-

ğımız devrin ve topluluğun hAdls lerl arnsuıdn bizi tebessümün nr
kndaşhğıylc dolaştırmak, giilcrek dilşU.ndünnek ve acındırmak mn
atinl mnlUm ustalığıyle icra etmektedir. 

Ben burada aAmrabeyı> gazetcstnin ilk sayısında neler oldu· 
fundan bahsedecek cleğiliın. O gazetenin en ehemmiyetsiz bir 
köşesinde, rasladığım bir ciimle üzerinde durmak l..tiyonım. 

O da ''Amcabeyn gazeteslni başından sonuna kadar zevkle 
okuduktan sonra bulrnacasım çözmeğe heves eden bir misnflrlnı 
oturduğu yerden bana «Ekseriya sefalet 'içinde ölen insan ldmdlr?» 
diye sordu. l'nzı ynzmnğn çalıştığım sırnita birden bire maruz kal
dığım bu suale hiç dilşilnmeacn aArtlstı> cevabını verişim onu 
memnun etti: 

- Tamam, altı hnrfıt bir kelime lhımdl. Tnmnm geldi. 
Dedi ve zevkli işine devam ettl 
Artistin bizde en çok bu taraflle tanınmış olması kadar baztn 

birşey var mıclır? Hemen aklım on, on beş giln evvel gazetelerde 
çıkmış bir resme gitti. Orada vücudunu sahnede yıpratmJŞ ve çti· 
riitmüs kıymetli lınlk sanntlrorı Nnşlt, artık takatten kesildiği lçln 
iki kişinin kolınıda ayaktn tutuluyonlu. Şerefine tertibedilen bir 
miis:ımercde bulÜ'nmak üzere, eskiden zıplaya sıçraya girdiği sah· 
neye bu sefer hastaneden ild kişi nfn kolunda getirllınlş sonra yine 
ornya, hazin tdlihinl tamamlamak iizere iade edilmiş. Sefalet için-
deymiş. 

Cemal Nadir mecmuasına bu cUmleyi, «Ekseriya sefalet içinde 
ölen insan!» cümlesini olmyuculanna kolay bir bilmece sormak için 
koymuştu. Memleketimizde sanatkAnn bu hazin akıbetini değtştf. 
recck yaraları sancı bir el ne zaman göriinecektir? 

Şevket Rado 

Llr maçlannın b1rlnc1 devresl dün 
Fenerbahçe stadında ya.pilıın Fener
ba.hçe • Beykoz laı.r§llntma.sı füı &Ona 
erdi. İti buçulc ay fasılasız devam 
~den llilerl.n blrlnc1 devro maçlıın
nı. dlkt senedenbet'l pmp1yonluğu 
muhafaza eden B~ gene bl
rlnclllkle bitırdller. Hem de en yakın 
taklbl Fenerbahc;eyi iic puvan gerl
de bırakarak... tktnci devre karşılaş.. 
mala.nnde. :venemooçe, Beş~ı 
mıı.ğlftp etse dW 03mpiyonluk gene 
gfyah beyaZ}ılarda kalacağı 1ç1n maç
ların ~el devres1n1n bu yüzden he
yecansız geçl'ceaint çtmdlden kestir· 
mek kablldlr. 

BeŞktaşlılan tıo puva.n fBTkla Fe
nerbahçe takibetmekte, Galatasaray 
ise Beşikta§ - Fenerbahçe ne olnn 
maçlarını hükmen kaybettlğt 1çln 14 
puvanla ilçüncn gelmektedir. D6rdiln
cültik 1ç.1n Vefa ne tstanbulspor 10 
müsa.vl puvan Ue berabere gelmekte 
ıse de Beykozluların 60!1 zamanlar
da çıka.rdıklıın muva1fnloyeU1 oyun
lar dfüdünclllllk mevkllnln !klnc1 
devrede çetin çeld.şmelere sebep oln
caQ"ı yolundaki 'kanaa.tıerı kuvvet.len
dlrmektec.Ur. 

Fener bahçe • Beykoz 

r1nc1 devre 2 - O Bey1tO'ZUn ıaıcbeslle 
nihayet buldu. 

İkinci devre 
Blrlncl devreyi muva.ftakıyeUl blr 

şekllde atla.tan BeykodulD.nn iklnel 
devreye ynnlış blr tAl>lye ile b • ln
dıklan göı1lldll. Da.hA Uk da.ldkadan l 
1t1baren toplan sırf vakit geçln:ıek 
ıa.;eslle sağa. oola sa.vurmntta b~
dılar. Bu hareket futbol taktUt'.lerln
de yer almakla. beraber 4~ daklka de
Tam ettıreb!lmek hnknnsızdır. N1te
klm bunun cezasını çabuk çektiler. 

Bir ttirlll Beykoz blestnden 11Z&k.
laşmı.yan topu 13 tinctı daktkada ya.
kahyan MelUı çektiği mkı b1r oü.tıe 
Fenerin blrlncl golünll yaptL Bunu 
Naclntn kornerden ya.ptığı 1k1ncl gol 
taklbett1. 

Beraberltk her 1k1 takımın da. gay
retln1 arttırdı. Bu işte .Fcnerlllerl 
daha canlı g6rilyonız. Bllha.c:sa. Nacı 
Ue Melih galebeyi tem1n için yutını
yorlardı. 

Nihayet 30 uncu d.aklkada KAmran 
ile Bahadırın yanlış bir çıkıe yo.p
mnsmda.n 1sUfnde eden Melth ~e.. 
r1n gallbtyet1n1 temin eden tlç1lncü 
sayı}, dn yaptı. 

derdiler-Rus taarruzu devam ediyor 1 

Şjma)i Afrika' da ı 

Tunua'ta o!ddetli muhaJebeler 
oluyor. Son haberlere c8re Al· 
manlar mnh!m takviye kitalari 
almı~lar ve tnTJ"Uza gcçmlılerdir. 
Bu taarruz neticesinde evvell 
Tunus - Bizertc ıimendlfcr hattı 
Uzerlnde bulunan Ccdide'l)'i, 
bundan ıonra da bu tchıin p.r
bındak.i T eburbn"yı zaptetmif
lerdir. Müttefik kuvvetler Te
bUl'ba'nın garhındakl tepelere 
çeltilmi§lerdir. Şimdi buralarda 
muharebeler oluyor. 

mnktadır. Tunus ve Bizerte li· 
p-ıanlan ıon 24 saat zarfında da 
i>lr kaQ defa bombardıman edil
m1~tir. 

Ubya'ya gelince, burada İn
giliz cckizinci ordusunun ha· 
wlıklarını bitirdiği ve Mihverin 
tİagcila mevzilerine tanrruz.un 
ha§lamak Uz.ere olduğu bildirili· 
ıvor. 

Doğu cepheainde ı 

Rus kıtalım Stalingrnd' ın oi
mal vo unubundn taıı.rruzlannn 
devam ediyorlar. Moskova teb
liğleri bu taarruzlar neticesinde 
bazı mev-zilerin ele geçirildiğini 
bildiriyor. Merkez cephesinde 
Rjev ve Velikio Luki" de de Rus 
tnarruzlan devam etmektedir. 
Rmlar baz.ı yerleri zaptettikle
rinden ı:iahsediyorlarsa da isim 
iikretmediklerinden nereye ka
dar Jlerlediklerinl anlamak kabil 
değildir. 

Şarlonun 

konferansı 

Son ha1talarda yaptııtı maçlarda Bu gol, oyunun sett.ıeşmeslne .sebep 
Sirkeci • Y eşilköy trenle güzel oyunlat çıkaramk, eldden tyi oldu. Oellş1 güzel ~rla 1k1 'ltole 

neticeler elde eden Beykoz takunınm arasında devam eden oyunun bun-
rİnİn pencereleri iyi Fenerbahçe ka.rpsında e.lacağı netice dan sonmsında başka sayı ynpılruruı.-

Almanlar taarruzlanni bllhas
sa hava kuvvetlerinin yıırdım11e 
yap~orlar. Son günlerde Tunus 
ve Sicilyıı'ya çok mikta.rda uç.ak. 
bilhassa piko u~ğı e8ndennl§
lerdir. Londra radyosu Tunua"ta 
Almanlann mevzii bir ha'V'a na
tilnlüğü teıı!s ettiklerini bildir
miştir. Gelen balicrler, Mlitto
fiklerin Tunus"a yakın hava 
m ey d a n ı bulunmamasindan 
giiçlük çektiklerinden bnhaedi-
6"0f. Buna rağmen Milttc!ilC 
uçUları Mihverin takvlye lcıtn
lan almasına mlnl olmak' iç.in 
<levamlı boml:iardımnnlar yap-

Diğer taraf tan Almanlar muh
telif Rus hUcumla.nııın tardediJ... 
Ctiğinl ve Almanların mevzii ba
zı hUcumlannın muvaffakıyetli 
neticeler verdiğini bildiriyorlar. 

kapanmıyor büyilk bir alAka. uyandırdığından Fe- dı ve mao netice değişmeden 3 - 2 
er :stadınd" bQ.ftl'lr b'- '9ft, .. ft,ık to Fenerbalıçmtn galet>eslle oona erdi. 

Sltkecı - Yeşllköy anısında. 1şl1yen n .. 3
... ... ,.......,.... P.. 

banliyö trenlerlntn kaloriferleri ya.. Iımmıo bulunuyordu. Diğer maçlar 
kılm.ndığı gibi pencereleri de ıyı kA- saat 14,SO da sa.haya çıknn tnkını-

M ahkemele~de: 

Yakında Türkiyeyi ziya
ret etmek niyetinde 
olduğunu söylemiş 

panmamakta, cam çerçevelertnın Os- lann §U şekilde df.zlldlği görfildll: Şeref st..adında BeşSktaf 1le Taksim 
tünde kalan 2 - s sruıtlmetrellk ara- Fenerbahçe: Cihat - MUrat, Le- arasında yapılmnaı tcabeden maç 
lıklardan içeriye sotuıc ha.va gL~rek blp _ Esa.t, All Rza, Aydın - İbrahim, Tak.simlllerln sahaya gelmemesi do. Dün a yüzünden iyilik kalkmış! 
halkı üşütmektedlr. Nacı, Mellh, Ömer, Hallt. ls.yıslle yap~ ve Be3"tta.oıııar 

Pencereleı1nl.:n aralı"k kalmaksızın Beykoz: Asım - Ba.hadır, Mehmet - hükmen galip fül.n edllınl§lerc:Ur. 
kapanması, mamı.fa. değil, küçük bir K .. mran, Ke--' c-'-•t _ ""''-et R•- Fa.tUı stadında. yapılan ikinci kU... u. ü!4M _... &.uu " ı d da -

11 
Bay Remzi. Bultann.hmet lldnol avucunda görlince a.slan kesildim. 

dlk'kat ve itinaya lüzum gösterir. Do- ıu, aeııııp, Memd" uh. Zeki. ' me maç ıınn a "'3 .. p, H ~ll 2 - 1, .,, H u •-'-tkl .. 11 
2 1 

l"' ,.._,., sulh ceza mahkem~nde derdlnl an- Blle~lnden öyle b1r yakaladım ki, 
Şarlo dün akşam Nevyork radyo

wnda Türkiyedcn bahsetmiı, ilk fır
eatta Türkiyeyi :z.iyaret etmek niye
tinde olduf:unu ıöyliyen Şarlo, mik
yofon başında kcndiııile konupın bir 

kuzuncu işletme 1dare.s1nden hem va.. Hakem·. """rld Kılıç a ç. Jll~ ... • mağ up .. ~ gon pencereıerını dilzeltmestnı, hem n un · ler, Beyoğlusporla. Anadoluhtsar 0-0 !atıyor: ~lıktan ne~ uğradıRmı blle• 
de hlç olmnua. sabahlan tren b.Io- Oyunun hemen llk dnklkasmda seri. berabere kalmışlardır. - .Ayakka.bı tlzerlne tıcaret yapı· ınedl. Hemen paralan yere attı. Ben 
J:1!erlerln1 ya.kmaSlru bekleriz. b1r hücumla. BeykO'JI kalesine ınen Şazi Tcuan yorum. Eh, ç~a.nm mükAfatmı Al- de polise seslendim. YetıFn poUa 

Fenerl11er Mel1h1n acelesi ynztlnden 1a.h verir. Be§ on kuru~ kazanıyorum. memurlan paranın ya.nsmı yerde, ya. 
muhakkak bir sayı ıırsntı kn.çırdılnr. Birinci devre puvan Akşam ıızerı ıdl Emtnönünde blr dük.. nsını da. bunun cebinde buldular. 

Türk bzıo.oanından bahsederek: Harbiyenin 318 
- Dastlarım, demi~. benimle nıezunlan 

mülakat yapan bayan çok güzeldir. H b" k b" · 318 · 
T 

.. ıc· • · ği 
1 

u ıye mc te ırun ıeneaı 
u~ ıycyı zıyaret etme stemcme l dil "ğl d Ord . . mezun an n u e en eonra u· 

bu da hır sebeptir. • d t 1 -'- --•-· h•tı al evm e op anar.... cu.ı u r annı 

Türk bayan, Türkiyedeki doatla· amnıılardır. Toplnhda ilk. ıözü ae
nna bir ıey söylemek lsteyip İ.ltcıme- neral Kazını KarAbcldr almıı ve 40 
eliğini Şarlo'dıın ıormu1. Şarlo da aenedenberi görÜJIIÜ'Yen arkdqla-
fU cevabı vermiştir. nn bu suretle toplanmuının çok a~ 

E la b
• ,_,,_,, la zel bir ho.reket oldu~nu belirtmir 

- vet, on ra ır ıu.ıuı.ye an t- • 318 1 da eh. d 
k 

• ti" Bil ·· ö rllmd • • tir. mc.%Utl ann n ı ıt iloen-
ma ıs yorum. tun m e ı§ll· l • ı_ • 1 rl h · 1 1 lb 
t
·v• h"kııı. .. I . .. 

1
. enn uım e ürınet e anı mıt. a ay 

ıgım ı ...,e ~rın en .v.uz.e ı. ve aı Aziz. HUdai tarafından ıehitler bak-
hoşu Na.sr;ddın Hoca ~ın ~ır fıkra- kında gilzel bir pir okunmuotur. 
ııdır. Hıkaye şudur: Bır gün Hoca Toplantıya lştirlk edemiyen 316 se· 
evinde oturup kahvesini içerken neai mezunu birçok genera1ler, tel
ltomşu:su gelip odun kesmek için or· pafta arkadqlannı eellmlamıılar· 
mana gideceğinl ve C§eğini birkaç dır. Bu telgraflar <la okunduktan 
saat için kendisine ödünç vermesini sonra büyüklere ıaygı tcgraflan çe
ıöylemiı. Hoca: c:E,cğim burada kilmeslne karar verilml§tir. 

yok, çocuk onunla pazara gitti> diye Mühendislerin Milli Şefe 
cevap verince, o esnada Ahırda olan 
qek ruıırınağa ba§lamııtır. Kom§Uı tazimleri 
c:Be Hoca, sen sakalından utanmı- Ankara 6 (Telefonla) - Mühen-
)'Or musun, Ne diye yalan sByledin, dDler birliği eenelik kongresi top
işte qek ahırdab deyince, Hodı ~. kongrenin tazim hislerini 
cBnnıı mı .inanacaksın, eıeğc mn > Reisicumhur Mili! Şef ~et lnısnil· 
diye cevap vermiı. ne lbl~ğ etmek üzere hır heyet ıe· 

. . . • • . .. ç.llml§tir. Reis1curnhur İsmet lnönil, 
_ ı::_vet, ~cvgılı dınleyıcilerım; bugun at ko§Ulannı glSrmek ll%cre ipodrom

butun dunyııyı aynı ııual meıgul et· da bulunduğundan, heyeti lpodrom
mektcdir. Hepimiz insanlara mı dak.J trlbllnlerinde kabul e~ ve 11-
lnanacağız, yoksa eıekler~ mO .•• > tifatta bulunmuotur. 

Gönül Cehennemi 
Yazan: MEBRURE SAI\Iİ Te!rikaı No. S 

Beykoz müdnfnıısının her zamanki 'kMdan s1gıı.ra. u k1br1t aldım, ellm- Herlf gUpe glindllz Köprü üstünde 
enerjik oyunu sarı ıtıcıver.tU mllha.. vaziyeti deki 233 lirayı da kaUn.yıp paltomun dalavere ııe adam roymat;'ll kalkışmış 
cimlerin :işini gilçleştınnekje beraber Takım M. o. B. M. A. Y. P. !Jsı. c8bd1,:1:_·ko1ydd.lum..:.. Köp,:'1~~~.ara- ~· kurthükfimbetlllın pel?nı~~de~ yru.t 
top hep Beykoz nısıf sahasında do- IWye ut>• .... g yo~~um. .wo.u ~ ar- z.~•ı ara r m ~""· n.unye 
Jaşıyor. Beşlktq 9 9 - - ıs ı 18 kamdan gelen b1r adam koluma çar- kar§mıza geldi. Ştmdl versin bakalım 

Fener 9 7 ı ı 41 '7 ıe pıp geçtikten IODl'& tekrar dündü bu suçun hesabını. Alemin ceblnde'-
Oyuna. llk anlarda. FenerWer M· Galata.sn.ray 9 '1 _ 2 37 s 14 1k1 ellle göğsüme ~anıp benl dur- ki para.yı ne bakla o.lıyonn'U§? İk1 

kim-. Bu sırada çekllen blı 1k1 otıtn Vefa 9 4 ı a 25 ıs 10 durdu ve; .. Allah ~lana fU hııllme yüz otuz iki lirayı benimle beraber mi 
Beykoz talectsı me!:ıııretl• bertaraf tst. SP<>f 9 ı ı ı 17 ıs ıo lbak. Ben fakir blr adamrın. Şu ka- ltıızannuş? 
ettiği gibi Bahadınn fevblld.e kur- Beykcn 9 a ı 4 1., H a dınlar be~ liramı ellmden a.ldılar. Maznun Enver sorguya çeklldl 'Vtt 
ta~n da b\1 tehl!kelerl.n &ııerune.. Süleyman1~ 9 1 s o ıs S4 o vermiyorlar. Kendllerlne «öı dhılete. tablt ki l.nk1rla s~ ba~ladı: 
sinde !m.ll oluyor. Davut"pafa 9 ı ı e 1e 39 5 mlyormn. Sen de &Oyle de pa.rnmı 

Fenerbahçe baslwı devn.nı ederken Kasımpa.p. 9 1 1 '1 10 S'l ı verslnler. Şu sırada ~liram yanar- - İnanma bay hAklm, Jna.nma. 
23 Uncft dnkltadn. merttemen ııeri Taksım 9 ı - a 10 Sil ı sa. ben ne yaparım?• diye· .Oylenme- Bunlar hep uydurma şeyler. Den bu 
doRTu 1avruıan topla. btr t.nda nner ~e bqladı. Önden de bir Jcaç kadın adaının parasını çnlınadım, kendlsb1e 

kalesine dayanan Beykozlular bu ka.- Ankara at koıulari cldlyordu. rık yapmak 1sted1m. Köpıilden gt. ~ı.klıktan tsUfade ederek r"' .,.ık- - Ayoll Benım sözümle pare. verir- erken bu adam önthnde yürliyordu. 
- ..... Ankar 6 (T ı f nl ) A Blr aralık cebinden t>lr §E!yler çıkn.-

ları va.sıtasııe 11k gollerini yaptılar. • e e o a - t yar- ler ml? Pollse ıı1k!yet et&ene, dedim. np karıştırdı. o sırada yere paralar 
HlQ beklemedlklert bir anda yedik- ?11~" bugün de ~lAbalık ııeyirci Adam beni hıra.kıp gene hızla uzak- düştil. Kendlsl farkına bile vnrmudı. 

lerl gol Fenerlileri luzlandırd.ı. Bil· ön~de. ~ap.ıldı. ~ınncl koıud.a Me- laştL Meğer o arada. herif yapaca~ O paralan alıp sa.vuşsam ne Hl.zun 
tün gayret.Ierln1 saııtederek oynama- nevi§ bır.-ıcı aeldı. Ganyan 11.S ku- nı yapmı.ş bana. Adam bir kaç adım gellrdl? Fakat ben namuslu blr nda
ıta başladılıır ve bunun neticesi oln- ruıtu. İkinci koıuda Pulat birinci, iz llerl~ sonra pnltoınun yakası.. mım. Böyle şeye tenezzül etmem. 
rak Mrlz bir ftstllnlUk eelde ettiler. ikinci geldiler. Ganyan 265, plase- nın açık olduğunu farkettlm. Hnlbu- Hemen yerden paralan alıp arknsın
Fnkat Beykoz nısıf sahasında. oyna- ler 100 er kuru§tu. Üçüncü koşuda kl tütüncü dü mndan ayrılırken dan seslendim. Parasını kcııdislııo 
malanna. ve müteaddit §fit çekme- Dandi ko§madan öldü. Davalnciro yakı-.mı 1l1kl~. Zaten l:ış gil- verecekUm. Ukln lylliktcn l:emllk 
lerlne rağmen bir tilrlü netice o.la.- koşmadı. Buket birinci, Demet ikin- nünde açık yaka Ue cezllmez ya 1 Bu çıktı. Vay, sen ben tın paralarmu cu.ı.. 
nuyan Fenerlllerln yavaş, ya.v~ hır- d geldiler. Ganyan 100 kuruı. Oör- halden §Uphelenerek elbnl cebime dınl dlye bağınntı.ğn başladı. Blr 
çmla.,tııtı ve bu yüzden oyunlarını düncü ko§uda tomurcuk birinci, Ccy- sokunca paralarımın yerinde yeller tiirlU meramımı nnın.tıı.m"lıdun. Polls 
da bozdukları görftldü. l!ntek ikinci, Alok üçüncü gcldilc.r. estlğln1 gördüm. Hemen, o.damın ıı.r- çağırdı ve bent karakola götürdü. lift.. dmdnn koşmnğn başladım. Benden kim bey! Dünya yüzünden !ylllk 

Beykozlular Fenerin bu gevşekll- Ganyacı 185, plaaeler 115 er kuru~. çaldığı parnlan ceketlntn ceb1ne yer- Jro.lk:mış da benim ha.berlnı yok. El 
ğlnden 1stlfade etmesini blldller. ve Beşinci ko:uda Hızır blrinci, Dahi e§tl.rirken b11eğ1nden ya'k.ııladml. Nn- 1ç1n yanma narc yak çu'l>ununu ra
son dakikalarda Kem.alin Fener ka- Ik.inci, ganyan 140, pl&acler 100 er sıl ya.kal:unnm hf$1m bey? Mnl en- fanı ıı.rn derler ~. he.klı söylemişler. 
ıesıne oo~ru şandelledlğl topu kapan lkuru~. nın yongasıdır derler. Şu d:ar zaman- İ ... e, ben de el 1,.1n nare vnndun. Hem 
Şehap tevkaltıde bir vuruşla C1hadın da 1ld yüz tuz 1k1 llrıı. gideme tnsıı.n <i• "' "~ pla.nJontlııe ~en 1k1n.ci Bey1ô:ıe ÇHte bahis: Buket _ Tomurcuk 

0 
mahkemelere dUştUm, hem hayslyc-

g
oUlnü "ıkardı. Ve blnı.z sonr• da b1- kombinezonu 220 kurut verdı." ne olur? Fazla gücllın kuvvetim yok- tim berbat oldu. Bunn. kuyruklu lf-"' ... tur a.mmn. paralnnmı bu adamın tıra derler. 

kat ve alaka görme bakımından, bir diyebildiniz, cefendim, > diyen aeai.nW 
ev köpeği kadar bile aranılıp ıorul· Haııtaneden çıkmama birka9 glirı mem ne de uzun ıllrdil. 

Şahıtler dtnlendl, bay Remzinin 
duynbil- paralan Enverhı elinde yakn.ltıdıtonı 

.Oyledller. Evrak tetkik edllhıce En• 
Terln ynnkeslclllkten b1rlaıç sabıka.. 

mıyan bir ina~dım. . kala, bana bir ayna uzatıp: - Benimi dedim. 
Belki bu kimaesh halım, ba.stalık- - Sade ıytlzünUz deiil, bakı§lllıZ, . . 

la cenkle§en kudretsiz gÖTUnU,tımdli hattl gözlerinizin rengi bile deif t- - A a 1 diye hır kUçUk f&fınnA 
k.i, - aramızdaki büyük YlLf farkı- ti.. demittlnlz. çıilıiı kopardınız. Nere!-1ceiniz kır 

sı olduğu da anla.,ıldı. Mahkenıe SU• 
çu sa'blt gl)rerek Enver1n altı ay hnp
stne karar verdi ve kendlsl tevkif 
edil dl. 

na rağmen - .Izin de kalbinizde )'Uzümo bakmııtım. Sahiden on- zum} 
ilaç kqığım uzatan, ~limü, el· mlnada aoruyoraanız, cAnnemi by- bana kaı,ı bir ablalık, analık kapı- da, denizin bllyiik fırtınalardan aon· - lkı köoo 5tede1d b1r bakkal 

lerirni yıkayan, saçımı tarayan, bettim. Azınem 8ld0b diye cevap 11 açb. raki 0 akıl almaz durırunl ğu ibi dükklnmda. Siz.o birteY 90racaiım. Vefat 
- h~ttA hi~ de çocukluk aUnlerime venneliyim.. dedim. Fakat nası\ oldu da, 0 çılatnca ınüthio bir de~..:Llik 8 dil u. a ' Bana yalnız peki veya hayırla cevap Reisüllıattatln merhum ı.tubıdnza,. 
alt bır .,.yı habrlatmaa L__.,_.. O ~ a r m • amma . B d b" k ~---okk .- ma ~n zUlüp ainlrleneceğim diye, fazla sorguma: tıpkı d~nize olduğu gibi, 'bu yüze, ven~. ura a ır ço .ıııı..-.uı. var. dt Abdullah beyin bUyük t.erlmesi 

j~let ~aki~eY:"~aklar~da, çenemd~ bir ıey söylemediniz. bile. Yalnız, hl· - Ik.nimle evlenebilir misiniz, bu gözlere <le gUvenmemek lazundı. ~gilızce aoruyorumı Acaba .•• Be- 'H llm~ muhaseba:t müdürü mer. sını ıezdıren ellerlııd.z.i, re hlre laclvertleıen koyu mavi ııöz- .ualime• O t d l nımle... - vo •o~k sudan Orke· bum Yusuf Zlyaeddln efendinin rcfl· 
hç defalark, anamın elleri lmiı aibl lcrhıhle uzun uzun dertli <lertli "'Ü- - Eİbettel dediniz"' dınl-'-ça dı and ' çamılc ara bak.11 aııd obay• re.k hız aldıktan ıonra duran, tek- Jcası, Ziraat Bankası ~rkez konf.ro. tut .. • t d" • • ~ ' a o a an ç ıp 11 ar ır ay- t +_..nbul ,_ft b'•""' il 

up opme ıs e ım. zOme baktınız. Zaten bana çok bir ••• k "b" tUn . c:l d JI., bl b" rat ani b1r cesartele deniz.o atlayı· lörü Ve a ve .ı:ıı.a -m ~., :rn • 
Sizi ne zaman, aiz, uıl kendiniz teY sormadınız Belki de bu hasta- Yüzüme fU -"lünç ve acıklı ha· kuokgı ı '- - eyıl"P kur u1rr .... ıu n -~r veren inaan ıaık.ınlığı ile dcwam et· dürliiğll ,venertndcn Baha Anaydın'ın J k d" b h] • • ' ' ti" or unç rnıya in ayJlAftıgı eve SU· • } ıc. l 'Valideleri ve QelYze CUtnburlyet 

o ara aev ım, unu 1 mıyorum. bakıcılığı a!z.e öğreten cA. H> mek- lime hiç bakmadınız mı, . ka al k ,_L od 1 ' d"" tnn -: ev enme.se razı o ur ınusu- m"ddelumumtsl M"-lr H"-•er'in bt\• 
Bana bir günı b" . _,_..ı J:.. bl lck . nepız, P ı, aranıa a ara o· nuz} u uu ~ 

• • v • ~ suı:ı Zl§UM11~· • r mes ıvc va- Cinayet ve c.arar eayıklıyan ro- nor dönmez. bu yüz, bu ııHzlerde yük vnıtdes1 sallbatı nısvand::ın P'ıı.t. 
c- Sızı yoklarnaga gekn hiçbn zıfo diisturu Jdı. ÇilnkU o açıklı ko-- manlann knrıınlık yüzlü. karanlık yine o dinmek bilmez kasırgasına - Elbette 1 ma Muhstnoğlu tt!at etmlştır. ce-

ynkınınız. alcr~banız olmadı. Sade ~.u rnavi!erin ~e?cviıl~diği gözler içli, küflü güneşsiz, luıprlı odftlarc:la kapılıp gidecek.ti. - Naııl} ruı.zesl bugttn sne.t 1,30 da Bcyo!tlu ıımcanız her gun telefon eder, sorar; nnız.lc, dauna yüzüme bırçok oeyler ya§amrıktan teninin rengi 8lüm san- B iki d dalı b kark - Elbette diyorum elbette! Zükftr hastanesinden b.ldmlru'a.k 
bir de hııhadan haftaya para ge- sorar gıöi bakar. amma dudakları- lığını almı§ sade alnı dudak uçları . ime : e b k a k~!~ h ·en O kadar deli o kadar acayıb"im tlskllde.rda Yen!camlde Udnd1yl mü-
tiren, katip dediklC'1'i o ya§lı ııdam• ruz.dan bu 11orgulan k.açırmamağa göz altlan• değil, içi,nln cehennemi ~ e ~ncrı u ·o~ u kli ı. 1' ~stn~c- ki Smrümün ib~ ilk evlenme ısorgu· teaklp namazı kılmdıktan oonrn Kn-aığız, •essiz sooz gelir, gider. Hal· ı;alı~rdınız. bütün yüz çizgÜcrlne '\'UrmuJ gibi :n ç bT' yatunım a ,_ tıı:ı be .. be~~üer aı:na aldığım bu ilk c:clbette> aözil rncan.hmede defncdllecel..-tır. MevlA 
buki a . h tt im! d ''"1 ., Am r . k 1 ,_. ' o omo le o runca, ıucnı us ut n, rahmet eyliye 

. nnenız aya a ş egı rru > . e ıyat gecesı nar .~z~n .söy _et· suratı vaıUt.siz bir. ~o~aya uii'ranu~- ndetn bnğırtacak kadar sardı. Değil ile o kadar ııenıemlemi~. o kndo.r =====·========= 
dıye ııordunuz. b1dennd~, sonra da zatu~rıenın _yuk· sma kın§ kırış, ııınırlı kımıldamalar- a.izden, hatta hastanenin ıokağmdan sev.immiş, o kada.r eaıırmıı, o kadnr • 

- insanların konuşup durdukları sek ateşlı ııayıklnma nobetlennde, in çırpıntılı, ıııska, upuzun, karga.- bile aynlmağa zor dayandım Dahıı büyük bir suç yapmı§ cı"blyim ki ~ a V m • 
d~lde: cAnneniz sağmış değil mih belki .irnil.tilerimin arasından işittiğiniz lar, yara.salar gibi kara bir adam 1 caddeye çıkmadan, hemen ~radaki birden telefonu !kapattım ••• ~~ Zilkade 28 - "Kasım 30 
dıye sorulsa. cEvet, ıu~.nem yaşı· haz.ı garıp ıeyler de olmuştu. Bu adnmdnn, sırf bu <lış görünil- blr bakkalın önünde ijıdim. Tclefo- daha bir§eyler derken ben telefonu S. İm. Gü. Öğ. tkl. Ak. Ynt. 
yorb demek lazım gelır. Halbuki Hastanenin lüks odasında yatırılnn, şü için bile bucak bucak kaçsanız y& nu açtım. Aynlalı henUz Uç dakika kaoattım. E. 12,45 2,SO '1;24 9,47 12,00 1,3S 
bunu bana. benim arıladıiiım dil ve u~na bol pnrn harcanan, fılkat ~ef- ri varken, ona na!ıl: - Elbettct olmuştu. Sizi çni':ı~alan. telefondu (Arkuı var) Va. 6,26 8.1113 D5 15:28 17.41 19.l!l 
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AK;~~;~;;MA ( ŞEDiR D.&DERLERi JI YEDiKULE ZilDAILARtNÖA 1 
~-r;\rı:.ı= ~eldi· Kapat.lan Çiçek aşısı için fazla ~ •• T.•trik-a=·=· N=o.=6=4=---==l':=-au·n·:•İskı:en=a=er=P=. S=ERı•TE·LLi~ 
cıeıım.~!:ah~r::~~: fırınlar •• t ~~~ ihtıyaı kadının :ii~1b~~~1nnr.'1n!l 
• :dedi. muracaa var tlln1 &pt11: - Hnma.nın dönllşü uzarsa ne ya• 
Aramızdan bir doktor ıu fikri· - 'Bina MaJ:mıut re1a derler. Ben JJM&ksımz' 

nı ortaya att1: Bir kısminin tekrar açil- Ea.mmnın arkadafıyım. O bl.2K!en ay- - Halamızın iki ev~~~r. On•ı.n 
_Ben gitmem! Zira sanatinl masına :izin verilecek nlırken bir gece beni çağırdı: cMah· lttralarile &eçhımeğe ç a~ız . 

....,..edece;;.;- inJanlar hl9 değil- Yapılan aşının tutup tut- muti 1stanbula d!hlünce b1z.lm eve Ma.bmııt reis &l.üne bakarak bo--.,. r.uu sıt; Jcanmı gör ve onu unutma.dı.A'unı murdandı: 
se benden münevver olmalıdır... . • eöyle. .Belki ana !nanmaz. ıeu ema- - Merak etmeyin .. Han:ıza ~cliııcc-
Rana hürmet telkin etrnif bulun· Son z:amanlarda Beledıye, bozu]l. madıgv 1 nasıl anlaşılır? neti de kendisi.ne verlı dedi Ve par- .,. kadar ıs1ze ben de yardım edcrtm. 
mahdırJar... Halbuki bu akşam nohan elı:melr. çıka.rmalr, karne euf. mağındakl mercan taşlı yi)züğü sn.. .Hamza borcana sadık bir arkadaştır 
sahneye çıkacak aktörlerle ak- fatlmalf yapmak •uçlanndan ,.hrtrnJ- 11& ı&ıderdl. ~ldlken ııanra alının ben ond:ın. ' 
trlsleruı ne kıratta olduklanm zln muhtelif aemtlerlnde t:iaıı:ı fınn- AYJe yüzt\ğü &'Ör11nce tanıdı" eUne Ve hemen cebhıden b1r miktar pa~ 
heyhat, bflfyorum... Diyeceksin~ larm ununu kemıfı ve bu auretle bu • !on zamanlarda ıehrimizde bir mec:.burt olduauuu .bildirbrordu. Çi- aldı, öptü. ra çıkararak: 
ki: aHünerlerlnl değil, hallerini hnnlar kapatılmı§tı. Bunlann auç• 1iat çlGek TUUI ~tıiı için ,.hrin ~ek apaımn tutmuı n• ~emektir~ - Otmd! onu .cörm.11f gibi •vin'-Yo- - Hele §imdlllk §unlan alın da 
seyrederek eğleniriz. .• » Haldka· lan - mahletlerlne a8re-- tunlf her tarafında ap yapılmağa baılan• Tutmuıı aııı nuıl olur? Bu ihuauata nmı. .Mahmut.relal F.aka.t. bDttın do- kendlntze harçlık yapın! Dedim yn, 
ten de, bazı kimseler. tuluat edilmfttir. Belediye, evvelce de bazı dıfını yaı:m11hk. Son cUnlerde &fi malOmat almak UzeN 'fıp 1fakUlteat nanma ~ d• o ıelmeain. Buna kendlıl1z1 bDSfrtün k!mses!z sayarak 
kumpanyalannı böyle bir gözle fınnlann bu auretle çallfJDalanna olanlar o kadar çofalmııtır ki Vill· profesörlerinden dOktoT B. Ekrem pştım dotrusu. 'Neden bıraktınız onu aatın ümltsızUğe dilşmeytn., ben sizi 
seyriçin gider... LA.kin hayır::~? mliaaa<le etmemlı, fakat blllha.ra yet Sıhhiye mUdllrlüğünün Anka- Şerif Egeliye müracaat ettik Profe- .Akdenlzde? ao ve açık bırakmam. 
Kyle....ı bana bus·· bütun"' fena onrü· bir kıamınsı ceza mUddetlerlni klft radan aetlrttiKf aıı klfi ıelmediiin· '6 di ~t · - 'Eu uzun bir hl.kfıycdlr, hemşi- Mahmut reis bunları IÖyledlkten u aı a- 1 r yor ı . ~ re! Onu biz bırakmadik, ltendl.51 .eonra çıkıp gitti. 
nür. Zira kanbura topala, cüce- ıı8rerek bunlan teltrar açtırm11tı. den yeni aıı getirtilrn.iıtlr. Gelen a11· . - Aıının muafıyet milddetı ae97 kaldı. Bu hazin maceradan ronra. Ayşe. 
ye gülerek bu allll~e eğlenmek Halier aldılımıza g8ı. Belediye, lar derhal HükQm~ ve Belediye tikten aonra aıılanmak lhımdır. İyı Mahmut reis bağdaş kur.ırak yere n1n tlınl.tsizllğe d~memesı kabll miy-
pek kaba zihnJyette olanlann lı:apanan hnnlardan auçu haFif ve merkezlerine <lağıtılmaktaclır. yapılmıt hir aıının tutup tutmadığı oturdu, anlat.mata b:ışladı: dl? Ayşe: 
kandır ve 0 biçare oyunculann kapanma tarihleri ald olanlann tek- Mekteplerde yapılan aıılardab. bir haftada belli olur. 'rutmuı yer - Donanma. a.mlralı bir gün ba§- - Mademki karo yelken çekm~ .. 
balinl seyredip keyif çatmak, nar açılmaama milsaade edecektlr. baıka Üniversite talebesinin aıılan· qıda evvel& bir kızartı, -kabarıklık tardada Teislerl bir araya "topladı Mihalı yakalamadan dBnerse idam 
btmdan daha yüksek bir zevk te· v ma.sı için de Üniversiteye aşı gön· olur. Üç, dört giln geçtikten •onra 'Ve .. :Altdenl.zde vurgunculuk yapan edlllr. Onu yakalamak da çok güç 
cellisi sayılamaz. a p urlar derilmiıtir. bugUnkü paramızın ibeı. .on kuru,- 'korsan Kara Mlhall bulmak ka.b11 oı.. bir l§Ur. 

Senelerce evvel işittiğim, bu Çiçek aıısı etrafında Sıhhiye mli- luklar büyüklüğün<k küçük kilçük madı. Artık gert dönecetız> dedi. Diyerek müt.emndl~n nğlıyordu. 
sözler, hafızamda yer edip kal- dUrJiiğUnüıı tıazetelcrin diinkil nüa- kabarc1klar tetckkül eder. Bu ılı .. herkea İstanbula dönme~e hevesliydi. Mahmut rels iyi yürekli, merha-
~ıştır. Bu sebeple, ~kalesini, Çıkmayı· kolaylaıtırmak ~ında çık.an tebliiinde aon alh ay nın tuttuğuna delalet eder. Aıı tut- Hnmn. re.ıs: aBlr korsanı ya.talama.. metil bir adamdı. Hnm7.anm yokluğu. 
kitabını. sannı, resmınl, heyke- , , , • ıçlnde aıılanıp ta aıısı tutmuı olan- madıyaa ikinci bir at uap kta hic dan dönmek btrlm içtn ayıp değil nu belli etmemek tçtn sık sık utm-

Jfni kar
amda buldu~·m insanın ıçın hır proje hazırlandı '-rdan ba•ka he.rk .. •1"n ··ı1anma•ının b' 1.. ~ 1 ma mldirh diye bağırdı. İstanbula dön- )'&cağını, yardım edeceğini \'adet. ~·· ~.. uı " ...., u,. "' ır manzur yoktur. mek ıstıyenler ~tu. HIUD.ztlyı dinli- m~l amma, dokuz ay kocnsını bek-

hüviyetl de beni daima az çok il- ------------------------- yen olmad.L Iedlkten sonra, bu felflketlerıe knrşıln-
gilendirlr. Kanaat getirmişimdir Alı:ay vo Boğaz ıvapurlarından ıi· Ege tu··ıu·· n Borçlandırılan o gece bu toplantı dı:ı.ğıldıktan son- şan b1r genç kadını bu SO'Zler naSll 
ki; zarfia mazrufun uyarlığı ~u rip çıltmayı kolaylaştırmak fçln Be- f ra, Hamza beni kenc:U gcm1slne çn- tatmin edeblllrdi? 
mısalde de behemehal varlddir: lediye imar lıleri mildllrü B. Nadir .ğırdı: tMahmutçuğum, ben .İstanbu- Ayşe gilnlerce düştti~ü ta lhslzll-
lyi bir sanat eteri, külüstür bir Pekelmen'in tetkikler yaptığını ev- • Ü• v J la di5nemem. Çünkü padişaha söz ğlne ağlndı. 
sahsiyetten katlyen çıkam!yor! velce yazmııbk. pıyasası zey 0 yag arı verdim, .Kara Mlhalı yak.alıyacağım.ıı Düşiinmeıtln ve ağlamanın da ~ 

l\feseJA yalnız tahsili değil, ter- B. Nadirin hazırladığı bir proje Dedi. Ona: «.Bu heri! kolay kolay olduğunu blllyordu. 
biyesi de yoksa, ve ruhu da şayet içfo vapur kaptanlarile Uman •~ ele geçmez. Akdeniz koskocaman ve Ayşenm daha faz?a beklemeğe tn-

Allah -r İk 'k h f İlk ) ak 1 hin b1r gizli körfez.! olan denizdir bammfilil kalmamıştı, 
hopa, bir mugann1yeye ne Jerinde miitehaaeı. olanlann müta- İncı i.nunun a tasın· a mm ta O an yağ- Kara Korsan bu körle?Jerdo yüz yıİ o dn bir erkekle ~~mnk, gülüp 
derece güzel ses vermiş olursa l&.alannın alınmasına Jhtlyaç aöril~ da açılması bekleniyor lar sabunluk yağlardır yaşayablllr, onu bulmak güç b1r iştir. eğlenmek 1st1yordu. 
olsun, sana ti iIAhl olamıyor! Per- mektedir. Projf(Y.e gCSre vapurlann Haydi, büyükler1mlze karşı gelm1ye- • • • 
delerlnde muhakkak bir Adilik .iskelclue yana§tıklan zaman ıvolcu- -- -- Ilın ve hep blrllkt-e dönellm.» de- Ay§enin V enediğe 
sezilecektir ... Düşünün ki misali, lann kolayca çıkabilmeleri için ya- Ege bölgesinin tütün piyuaaının Yurdun muhtelif bölgelerinde ne- d1mse de benı dlnlemedl. o gece m-
en az kültür lstiyen şubeaen a~- pur girip çıkma yerlerini arttırmak açılma zamanını tlyin için TbTet bati yağlann, muamele vergisi kar- baba karşı kam. yelken çekerek do- gitmek istemesi 
mış bulunuyonun. Ya hele bil' icabetmektedir. Ancak bu tadilltı Vektletlnce yapılmaltta olan haZU"- tıJığı olarak yüzde 12,S Ye mübayaa nanmadan fU'nldı. Ayşe, ıgünler geçtikçe ldmseslzll ini 
şair, bir hatip, bir besteklr, bir yapmak, bugiln için pek kabil olma· lıklar hayli ilerkmi§tir. Piyasanın auretile yüzde 15 inin teeellüm mu~ - Adamlnn da onn uydular de- duyuyordu. Bu yalnızlık genç ve gü.. 
h!Jke!tınış, bir ~'. bir reji- dığından bunun tatbiki harbden !11 bapnda ve yahut ikinciklnunun amelesi devam etmektedir. Bu .itle mek? zel icadının ıstırap annı arttınyordu. 
sor lçın, afacın «lriiyiik» ol~~- sonraya bırakılacaktır. ılk hafatasında •çılması beklenmek- alilalı olarak Ayvalık ve Edremit - Onun deui elleri kcndlslne çok Şönlyenin kızı, Hamza relsl dah:ı 
il, - meyvanın mükemmellıği Projenin ikinci kıamı, iskelelerin tedir. nımtakaaına gitmiı olan Koopera- bn!lıdırlar, 51 dedi l yerde hep bir- 1a:;~~~: 
bakımından~ - ne li1ıın, ne e~· vaziyetine teallGk ediyor. yolcu ka- Mahıaul vaziyeti, tütün üzerine tı tifleri Birliği umum mtidilrü bay Mu- :n tered:üz ~l ~lerdl. Zaten ° _ Hlç merak etme.. Hnmza Tels 
zemdir! Agaçta aranılan o bü- labalıiı en çok Köpril Jle yolc1.11u yapan tacirlerin durumlan tetkik hip Özyiğit İzmire avdet etmiıtJr. sak~ıey~ : kap o.mış~ başı:3 • yakında gelecektir. 
yüklük olmazsa, meyva balkaba- çok olan bazı iskelelerdir. Köprü ı.- edilmit ve bazı kararlar alınmak Bu mırıtakalarda ve <fiier yerlerde rek .... wı~~r~ıı,.ıldı!-C:- dye.I end çe e- Diyerek kencUslnl teseıu edi)or.sa 
:;... d" muhakkak '- -1 l · .. b k l il ·· • l · 1- "f •· ·ıı i '- tif <O.IJ.&"' '"';t 

6
"''

1 
uyan onnn. d A ,...na oner ... . xıe e eri nıspeten dar olduğundan uzere, an a ann t tun tacu enne .ıı.ooperati mume!JSl er. .ıı.oopera ma. amlralı şaşırdı. Ben "Hamza a., yşc bu sözlerin n~ kadar bo.' 

Mesut Cemil'i ideal artist ~ip_ı· vapurlardan yolcular çıkarken :lske- açtıkları kredi miktarları da ıorul- bulunan yerlerde de kooperatif me- ıım kadar dlkbaşlı • ~~mnzdım.ı d!~ ve mfınasız olduğunu biliyordu. 
ne en u~~.. münevverlenmız leleri dolduruyorlar. Bu ıebc.ple is- muştur. Bu seno tütün tacirlerine murları mübayaa fıılerile meşgul ol- ıdl. Arkasmdnn gözcüler, arayıcılar Şövalyenin kızı bir .sab::ılı uyn.ndığı 
arasında goruyorum. Bu zat, kelelerin geniıletilmeıine lüzum ıa- daha fazla kredi açılması muhtemel-ımaktadırlar. gönderdi. tkı gUn, tkl gece Hamzn.yı zaman Venedlği, ailesini, yuvasını 
•tab'ı hevesnaldndenı> lrurtulsay- rUlmclttedir. Bu huauata Bekdiıre, dir. Halen Ayvalık n Edre.mit'ten "8.radılar, bulamadılar. Ve amlrala: dtlştindil. Ağlıyarak knlktı: 
dı; babası Tanburi Cemil mer- De.izyollan ve Şirketi Hayriye de Bu aenenin t6tün rekolteal tlze- alınmakta olan yağlar <!aha ziyade cBu, d!k:başlıhk değil. Hamza bOyük.. - Hiç olmazsa Venedikte olsaydJm, 
bmnun •bil'~ vel'istlhkalt» Rn• temaaJar yapacaktır. rinde yapılaın tetlr.i1tlerin 10n netice- eabunluk yailar olduiuntlan, bun- lerlne dalmn muUdlr. Fakat, istan- kendi vatanımda yalnızlığımı duy-
disine bıraktıgı kutsal sllkten · Şehir vapurlannın Köprüy. de- len do alınmıııtır. Rekolte otuz iki Jar derhal aaboo fabrikalanna tevzi buldan gelirken nllde Sultan 'Y&Slta- .mazdını. 
ayrılıp bahtını başk~. vadilerde ğil, kısmen Karaltöy, kmnen de milyon kiloya yakındır. edilecektir. Kooperatifler Birliif. :ı• padl.§&ha söz vermlf. Kara Ml· Dlye si5ylendl. 
arasaydı, genel direktor mü ola- ~.. U nhbtnla apnal ~imdiden muhtelif aabun Jabrikala- alı :yakalamadan dönersem ayıp Venecfik_ o devirde İstanbula pek 

cak kabill;ette değı1di, yoksa as- dil~ü:ü~ektedir. n~ ~usta ~ Otellerde temizliğe rile görü§~eler y~pmakta, mu kav.~ ~~~;> t~~~:aU:~~:0g:,ma~ ~~e d~~ere Ge~f~n~~ ~~k~11:! 
'-'kan mı.··· Proet"un da !,azı etütleri ınrdıT.• dikkat edilecek leler ~nzım • "-e ınıza eylem~tedır. heplmlzden _çok yurduna batlılık geliyordu. Fakat, AyşenJn bu gem1-

Blrkaç saat konuşsanız, yalmz Şehrin müstakbel limanının nerede So la ela A d lud k Bu yaglarla ımal oiunan .. abunlar, gösteren blr kahramandır. lerle g1dlp gelmesi pek de kolay bir 
musiki ve ecleWyatta dqll amlk· bGıl .dileceii biikt.metçe kati ola- ıe: z~~~ ~ ~~ k~ çol ordu ve memurin ihtiyacını karııla- 4l"8Din gözleri sulandı. iş değlldl. 
lopedik hemen h~ sahada bUgl- nı& kararlaıtmlchktaa 901lra bu hu- j 0 ur 1t . e 1 0~ • ;yacak aabunlardır. - Ah HamzacıRun.. bl; daha d~ Ayte memleketine gitmeyi tasarla. 
sine - (ldlgl kelimesi uılır~ 7 MIR dair .ulı Mr kuar -.erilecektir. er ge memlf ve yeni ote er necek m1 acaba? dıt.tan sonra: 
vükufuna hayran kahrsıım. Ög- açılmlfb. Otellerde çam&11rlann, ,... Pirince azami fiat koy- - Kara Korsanı ;yakalara, elbette - (Shndl yapılacak iş Venedlk elçl-
rentl halinde kulaktan dolma KÜÇÜK HABERLER tak n 7°rıan ça!f&flannın yamlda- mak Ü-İn ıea.1..:.eı_1er dönecek ve ,erelli .bir if gördülü lç1n 
malftmat vardır: - ki bununla nn dahnt temiz olması ve yolcu de· ·.-- UUIU takdir ve te.Jtlt edllecektır uıtne ııtıca etmektir. 
ancak d8rt ad~ gidlltnnlf? - . . iiılnce bu 8rtülerln de deiil'"esi ~er taraftan yeni pirinç mahmulü _ Ye yakahyalll8nl.. · Dedi. Ve bir lkl gün sonra, Hamza.. 
hayır, dostum Mesut Cemll'Jnki *.~1ı~nk.apıda oturan ~ihat adın- lbırn gelmektedir. Bazı otellerin 8:etirilerelc aatılma~tadır •• ~len. pi- - Eh, o zaman hali y~mandır. Ele =~;~t~ ~~~~:~~eden so· 
o neviden değildir. Jntultlf» ele- Sili~.apıda oturan Nihat a<L.?- temizliie tlayet etmedikleri yapılan nnçler arasında dıbek 'J)mnçlerı <de geçtiği gün, padişaha bafkaldırma- Venedık elçll!ğl Clballde bir sahil· 
nen radyum ŞU{ll gibi ruhtan fış- ~ oiri ~un n.inde baldızının çoequ plı:lyetlerden anla,ılm11tır. Beledi- vardır. nın ıcezasını çekecektir. hanede bulunuyordu. 
bran bir anla~ SC'LİŞ' ahval ve Funun ıle oturu~ken tabancasını ç: ye, aıkı bir teftiı yaparak otellerin Alakadarlann edindiği malumata AY§enln yüreği titredi: 
.cvayı a...:-a- 'dıcınd'an kavra- kanp kal'lftırmqa batlaml§tır. Bır temizlik bakımından va:r:iyetleıini göre çcltifk;~· kilosu yerin<le 40- 45 - Öyle cesur b1r kahraın&n nasıl Ayşe, Vened!k elçlslnl yakındnn tn.. 
-u ... '". -.ı•, ~-- alık t b 1 ,__ k e görü ? B nımıyordu. Bir kere sarayda lkrn el-
yışbr Bu da bir sanat adamı için ar a anca ate§ a mıı ve çı~n tetkik edecektir. Temizliğe riaıret et- uruştur. ki k.ilo çeltikten bir kilo c za r en onun mumfler dö- çtnın adı geçml ti. 
en m~bul ~anevt kudret... kurıun_. ~~;ııda duran küçük Fün~- mecliği görülen ve otellerin yapma· pirinç alJ11mıllı:tadır. İatihsal bölge- neceğini umuyorum. - Eski elçi dostumdu, yeni elçin n 

O sebepleclfr ki· Mesut eski nun gogsunUn aağ tarafından glnp ğa mecbur oldukları tesisatı yapmı· sinden alınan telgraflarda yerinde - Hepimiz umuyoruz amma, tnllhl kim oldutfunu bllmlyonun amma, 
· ' sırtından çıkm11tır . • • . 1 · · · kil 1 00 • 20 '- ynrdım etmezse, ne dlyeblllr1z? devirlerin bizlere pek aykın ru- . · . yan otellenn ruhsatiyelen gen a ı- ,Pınnc.ın osu - ı ~urup. sa- Böylece b~ saatten faZla kon tu Sinyor Ancelosuıı 1,1 bir adam old~-

hundan doğan tekke musikisini . ~ Be~ik~ı~ oturan ~ıf ,:adı~da narak bunlar kapatılacaktır. tıldığı anla;ı1mııtır. Şehrimizdeki ıar. U§ - ğunu duymuştum. 
de, en bücra köylerin basit in- b~n .evvdelk._i gün akp.m ü~erı evıne alakadarlar, mih-sal bBlgelerlndcki K~h ağlnştılar, kAh gillllştWer Sora sora elçlllğl buldu. Suhllhıı.-
sanlanndan beliren halk şarkı.la- gıtmıt. oxuz !,~ndaki oglu Erol Elektrik sarfiyatım 120 - 125 kuru~u fazla bulmakta- Mahmut reis: · nenin bıihçestnaen içer YC .gird. 
nnı da - esası katiyen OOmıak- babasının geldığıru duyunc~ kar!"~- tahdit dır. Habe.r aldığımıza g~r~ pirinç - Merak etmeyin, dedi, ınn doğ- Ayşe çok heyecanlıydı. Bu sırada 
sızın - asri telAkkimize uygun m~. U:zere aıağıya .inmek ıatemıftir. Kömüıden tM&rruf ıçın evlerde aauıılarma hamt fiat teabıu i~in tet· madan neler dotar. Benl.ın içimden karşısına Hamuı çıkncakmış ve ken· 

Y
eni bir ruhla bize verebiliyor Küçüle Erol merdıvenden koııarak 1 kt .k f• t t hd'd . .ln U ül kikler yapı1maktadır. Yeni fıat, lı- de öyle bir ses gellyor: •Hnmza ya- distne: 

• inerken aya~ k.ayı .. e e rı sar ıya mm a ı ı o ı n • tih 1 b"l 1 . d k' 1 '-·-da K K ı- Nereye gidiyorsun? Bcnl bıra-
Onun hazırladığı ve çaldırdığı bu .ı P Af&gıya yuvar- dü"" U d t k B hu sa o ge enn e ı aatııı ara uy· AUı ara orsanı ynkal.a.yij) döne.. kıyor musun?• 
nevi parçalan gerilikten ve ipti- lanmıı ve merdivenin alt tarafında· gun kg'~?1en ·ıee Y1 ·~~§ _

1 .ı: Biu' • durularak tesbit edildili takdirde cek.• Bu ees:I. ~zaman duyuyorum D'··ecekm'e glbl titriyordu. 
' 1d caml ka ... Er 1 •usta tet ı.ıı. e.r l r etnCA.lcaır. r ev h lk h l • . k und Ane hazin lıaz1n . OJ ~ 

daDlkten kurtulmuş büyük sanat . 1 pıya çarpmı.,.ı~. . 0 i in a da 30 kilovat hamt aarfiyat a pa a ıya pınnç ~eme zor a . Mahmut :reise İç kapıda dolaşan bir uşağa sordu: 
eserleri olarak dinliyoruz. Zira, merdiv_enlere .çarpma netıccsınd.e :laral kabul edilecektir. Bun.dan kalac~khr. Tetkikat yakında hlthl- bakıyor. - venedik clçlsi burada mıi' 
karşımızdakinin hiç değilse «ken- mbi~tel1ıf ~~rlerınden yaralandığı ıı- f 1 f d 1 . lelı:t ·1t1er1 kesi· lecektir. - Amma, All&h qkına bizi J'&}nız - Evet. Burada amma, bu saatte 
tllmtlden aşalı BeVl e bir in- ~ın an .ıı.apı camı da aai ayaima az a ~r e en enn e n 1 bırakmayın, Araaım bl7.e Hamza ziyaretçi kabul etmez. 
•n» olmadığını her':! kalben saplanarak etlerini parçalamıfbl'. lecelttır. -- 1 R A oy o hakkında dcyduklannızı haber verin. - Ben stnyor Ancelosu anyorum. 
lasalk ec1l oruz _ Fikir .. san- ':'aralı çocuk Cerrahpap he.atan&- Avukatlık kanunu 'Diye plvarıyorda - Deatm ya. Şlmc:U gfüllşemeZ!:!nl 
-' 'L-11.._._! · J--"- ~ --~ amde tedaVi altına almmııhr. • • Mahmut reL9 &lll, ell1 befllk, alır - Ne aman mibnkündllr konut-
•• ·INUlllllJue mese ıı:ıu:u vua ova• prOJeıı bqlı, artadaf avetllllle tanmm11 l>lr mu?. 
lan bundadır. Dün ıabah aıcaklık Avukatlık kanan1& projeeİllİD Mec- a.dnkl l.)rorram &damdı.. Ayfentn meıru bak&tfl&n ona - Akflm ~til.. 
-------~ 1 derece .idi lı. encll~nleriade tetkikine laatlan- 12.JO P.rcıpam; 11,33 Ml1z1Jı: <PJJ~ clobmdu: - Ben 1mkWl .,.ıcum. D&ıemem. 

Ya
lova'nin 4 ko··yun·· de hı g11ndenbrl tsıanbulda hava IO- mıştır. Pro;e yaıkmc:la lhmat He- 12,41 Ajam .bllledeı!: 13 Karıfılı: ma- -Jlatb kfmMnJıs 1ok mut vutıata e6rt1tmek ı.tı.yorum. 

tumuıtur. Dthı abeb ....tlık ı de- yette müzakere edı1ecektir. bml&rdan f&dalar; 18,03 Fa.sı1 'b6- - Bayır, (Arkası Tar) 

ilkmektep açıldı rece 1d1. Öl'le vakti ti dereceye • "Jeti; ıs.«ı Dam .oı1ceetruı: ıt.IO ~--•••••••••••••••••••~ 
Yalovanın 4 t.öyQnde )'&pılan dört ınqtır. Balık akını Alans 'habeı'lert; 19,.58 &artı v• 

Utmekiıep bAnea dtbı merulmle N• la Balak akını deTam ecli,.or. !on t1iler; 20,t5 Rad1o ouıetıeat: 20,45 B1r 
açılmtftır. Bu :reshnlcrde vall mua- ıf&Dt&fı z sanat -'•nlerde rok milttarda torik ve halk tilı'1dlstl ~aruz. 21 Xonun-• d . .... 11 ma; 21,15 Mttz!k•, ,Jt •W\ Jtoon-••, 
'f1n1 B. Ahmet Kınık ve Maarif mü- enıtitu-ıUn e ıerm ---"-- -'- '-t a T -=!L t ta ...- --•• ~nı 'li-.matt a ır. ona op n 21,45 8enfon1 cmtestnıa; !2;30 Ajans 
dnı1l B. Muhsin Blnal bulunmuşlar- N°lfant&§mdaki Kız aanat enıt1tll- tanesi 50 - 70, perakende 70 • 90 haberleri ve borsalar. 
dır. aünde 1 O Llrinciklnun perıembe ,U- k\ll'Ufbll. Uslcumru toptan 40, pera· 

ROIEO VE JULYET 
Yeni Türkçe Kopyası 

Irak · Hindistan demir- nti aut 15 de bir aergi açılacaktır. kende SO - 60 kuruıa aatı1ıyor. 

Yolu i•letmeye açıldı Seıwide.okul .eipariı. atıely.ı:Jerl~in kıt Pı·yasa vazı.yeti 

Yann •bah1d prorram 
'F;!O Program; '.12 Vloudummu ~----Pek yakında •• .......... Stnemuı nda ••••-' 
~; "1,f«> .Ajam habemrt; 
'r,55 Mftztlı: (Pl.). 6

:r (A A ) R t h me'Tllfnundekı mesaılerJ gosterılecek-
Bağdad . · - eu eT u- tir. Piyasada durgunluk devam etmet.-

aml muhabirinden: Dün Irak'ı Hin· l ted1r. Toptan sat.ıf azdır. Son zaman- -==========-----: 
dietan"a bağlıyan demlııYo1unun it- plik ihtiki.n iddiası larda piyasada ııeythıyağı anlrnujtl. Befiktq icra memurluAundan: 
letmeie açılıı töreni yapılmı~tır. Bu Oııman ve Muatafa adlannda lkl Yakında yenl sene mahsulilnden zey- N.2/433 
yeni hat Rusya'ya malzeme sevki· tacirin dokuz liraya .. hlmaaı ica'b- tınyaC'J eeımest bekleniyor . .Henllz 11- Bttyiikderede Qayır t.11 Tepe ma-
nin hızlandırılmasına yardım ede- eden iplikleri otuz lir.ya aatmak atler belli de(tlldir. İzm1rden tazla 
cektir. Takriben 200 kilometre uzun· suretile ihtiklr yaphk!an iddia edil- mit.tarda :llzilm de gelmektedir. balleshıde ~ No. da Naclyeye: ımn.. 
lunğunda olan bu hat, vakıt vakıt mittir. Bu iki kardct baklannda e... Son günlerde İakendenın ve Mer&ln ger makine fh1tetlnt olan borcunuz. 
kum hrtınalannın estiği ve acl gibi rak tanzim olunarak Miltt korunma llmanlanna çok miktarda 1tha1At eş.. dan dolo.yı 17/9/942 tarihinde .ma.-

ya~urlann vag" d·lC.ı çorak bir çev· mltddelumumlliiine verilrniftir. yam selm1ıtır. Bmılarm erasında k1nen1z haciz edilmiştir. İcra. ve ıtıA.s 
...... J 16 !t1Jmat. muııtatura eşyam Te .ıre 

rede, günde bir kilometre gibi ina· Mtıddelumumtlik tahkikata ha,.. vardır, İstanbul gtımrilklerbıe de faz- ka.nununun 103 cü ms.ddeslne tev-

~--- Amerikanın a lmflmr Radyo ~lklm 
MARY MARTIN - CONNlLE BOSWELL 

DON AMECHE'in yaratbğı 
8menln en Mlyük Mösikal f1lm.I olan 

VEDA BUSESi 
Pek yakmcla LALE Sinemasında 

nılmaz bir süratle yapılmıt"" mey- lam11, <Aınan ve Muatafa eorgu ~ la mlktarda. tthallt e,yaa sımıt. bil- tıkan ıcra dairesine rlQzumu mllra-
dana aetirilmiıtlr. hna a1mm..ıum,. t1hı ambal'l&r dohmlfhır. eutmw tllaDI Glanar. ~--•••••••••••••••••••••-' 



Sahtfe _4 

Karar hülasası 
Beyanname knçağı olarak buğday 

aatmnk suretlle Milli Korun. 
ma kanununn muhalefetten suçlu 
Sa1mbeylln1n Ynrdlbl köyünde otU
ran All oğlu Musn Özdemir ve Ali oğ
lu Mehmet Ayhan ve Ahmet Ayhan 
ve ısmnll Ayhan ve Mustafa Budak 
ve Kopuk Halil ve Hüseyin ve Halli 
Ayhan haklarında Sa!mbeyll asliye 
ceza mahkemesinden verilen 21/ 5/942 
tarih ve 86 - 56 s:ıyılı kararda Mu 
sanın dört ay hapse ve 200 Ura ağır 
para cezası ve İsmail ve Mustafanın 

AKŞAM 

1 
KAŞELERi 

üçer ny hapis ve yüzer ııra a~ para 
cezası ve Mehmet ve Ahmet ve Halll 
ve Hilseylnln yirmişer Hra ağır para 
cezası ve Kopuk Halllin de T. ceza 
kanununun 65 el maddeSi del~etlle 
lkl ay müddetle hapsine ve 100 lira 
ağır para cezasının alınmasına ve 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA, 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Sıhhiye Vekiletia:Un ruhsahni haizdir. İcabında günde 3 kqe alınabilir. 

buğdayların müsaderesine karar ve- D Jb hl D nk l 
rllmlştlr. r r. ra m e er 

K h••J" Balıklı But Dahiliye Müteba!!SlSı arar u asası · 
k ~ 1 k b ~d Beyo~lu Ağacamil, Sakızağacı, Beyanname açneı o ara u6 ay 

satmak suretue Mllıt Korun. Cöplükce§llle sokak No. 13. 
ma knnununa muhalefetten suçlu Tel: 42468. •••• 
Fekenln Kisenlt köyünden Hüseyin 
oğlu Ahmet Metin ve Ahmet oğlu Ha.. 
san Özbek ve AH oğlu Mehmet Naltaş 

Karar hülasası 
Beyanname kaçağı olarn!t buğday haklarında SnimbeyU :ısliye ceza malı- satmak suretlle Mllll Korun. 

kemeslnden verilen 24/4/942 gün ve 
68 _ 36 sayılı kararlle Ahmetten (8) ma kanunwıa muhalefetten suçlu 
Mehmetten (10) Hasandan (5) lira Salmbeyllnin DoRanbeyll köyünden 
ağır para cezasının alınmasına ve 
buğdaylann müsaderesine karar ve
rllmlştlr. 

Bursn ikinci sulh hukuk mahkeme-
ıln<len: UZ/ 49'1 

Atıf veklll avukat Ali Rıza tarafın-

Musa oğlu Süleyman ÇitU hakkında 
Satmbeyll &aliye ceza mahkemesinden 
verilen 14/51942 tarih ve 25 - 51 sa.
yılı kararlle 1200 kuruş ağır para ce
zasırun alınmasına ve buğdaylarm 
müsaderesine karar verllmlştlr. 

dan mfü·ekklllne izafeten Sabiha ve Karar hülasaai 
Mediha ve Feriha ve Nurlye ve Mem-
duha ve Bursanın İntizam mahalle- Beyanname kaçağı olaras butday 

satmak suretlle Mlll1 Korun. 
sinde Seflm sokağında 37 No. evde ma kanununa muhalefetten suçlu 
kendi nnmına asnleten ve küçük oğ- Satmbeylinin Kızılağaç köyünden 
lu Ahmet Necat namına bllvellye Mahmut oğlu Osman Kaygısız hak
Muzaf!er aleyhine ikame olunan kında Salm.beyll asliye ceza mahke
Bursanın Mehmet Karamanı mahal- meslnden verilen 21/4/942 tarih ve 
lesinde İpekçlllk evl sokağında 99 
adasının 4 parsel numaralı evin lzalel 65 - 34 sayılı tararlle bet Ura ağır pa-

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konan lş: Eskişehir - Afyon hududu yolunun 64+220 -

79 + 920 kilometreleri arası toprak tesvlyesl vo f(>Sesl inşaatı olup keşif 
bedeU (292671.40) Ura olup hususi .şartname mucibince rayiçte hu.swe gelen 
yükselmeler mntenhhlde aynca ödenecektır. 

2 - Bu işe alt şartnameler ve evrak şunlardır: 
Al Eksiltme prtnamesl, 
BJ Mukavele projesi, 
C>Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D> Tesvlyel türablye şose ve köprüler fenni ~artnames1, mllli ~ose!er 

unıuml ıstık.şat şartnamesi, 
E> - Hususi .şartname. 
F) Keşi! cetveli, flat bordrosu. metı-ar, 
O> Oca!t grafikleri olup bu şartname ve evrak bedelsiz olarak Nafia 

müı:iürlüğünde görüleblllr. 
a - Eksiltme 18112/942 tarihine müsadlf tarşamba günü saat (15) te 

Nafta. müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usul\yle yapılacaktır. 
15 - Eksilt.meye glrebUmek için lstekIUerln: 
A) (15457) liralık muvakkat teminat vermesi, 
B) En az (80,000) liralık bit inşaat 1şi b~ardığına. dair bir bonservısı ve 

bu ilji Jdare edebllecek mall iktldan haiz oldu~nu müş'ir bir banka refe
ransı ekllyerek eksiltmenin yapılacağı gUnden en az üç gün evvel bir istida 
Ue Nafia müdürlüğüne müraC'aat ederek alacağı bu eksiltmeye i~lrAk ve81-
kamnı ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saa~ten blr saat 
evveline kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde verllecektır. Poota 
lle gönderilecek mektuplann nihayet S üncü maddede yazı).ı saate kadar 
gelmesi ve dış zarfların mühür mumu lle iyice kapatılmış olması llzımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edUmez. 1909) 
ra ceza.sının alınmasına ve buğday

ıuyu düvasının bakılmakta olan mu- lann müsadere.sine karar verllml.ştlr. 
hakemeslnde: Müddeaa.leyhlerden _K_a_d_ı-kö_y_lkln--cl-su_l_h_h_uk_u_k_h_l_ ... , ___ 

1 
ı-

Muzafferln ikametglhı meçhul bu- ... mı.- Devlet Demiryollari ve Limanlari İsletme 
lunduğundan dbacı vekilinin talebi.- d J J 
le ve on giln milddetle lllnen teb- llğlnden: 942/15:T Umum i aresi i an arı 
llgat yapılmasına ve mubatemenin Kadıköy!lnde Altıyol a~da Çi- ~==-===================:ı:::::===== 
25/121942 tarihlne raslayan cuma lek sokağında 18 No. da mukim iken 
ıünil saat 10 a tallk.ına mahkemece 17/31938 tarihinde ölen Hurşlt kw 
karar verilmiş olduğundan memurenin Bemlhanın İstanbul beşinci noterli. 
muayyen gUn ve saatte ma.hlteıned.e itince tanzim edllmlş olan vaslyetna.. 
bizzat bulunmadığı veya. tarafından me.sl 30/12/942 çaflllmba gtlntı aat 
musaddak bir vekll göndermediği. 10 da açılacaktır. Bu va.slyetnameye 
tnkd!rde gıyabında. bakılacağı dave- kıı.111 kendlslnl allkalı görenlerin 
tiye makamına kalm. olmak nzere llln mtzkür gün ve saatte mahke:memlz.de 
olunur. hazır bulunmalan llln olunur. 

Umum 
1 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Miirliw .. liWO-ii fl~rtları , ___ _ 

7 /12/942 • 13/12/942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 

Kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklari rıhbmlar 
Karadeniz battı 

Bartın hattı 

Mudanya battı 

Bandırma battı 

Salı t.00 de <Erzurum) cuma 4.00 de (Tan) Ga
lata rıhtımından. 
Cumarte31 18.00 de (Kad24) Sirtecl nhtımından. 
Pazartest, çarşamb&. ve cuma 9.00 da (Su.s) cu
martesl 14.00 de (Tre.k) pazar 2.00 de (Sus) Ga
lata rıhtımından. 

Muhammen bedell 14500 lira olan 90 m/m genlşllltinde 2000 metre ve 
100 mim genffllğinde 1000 metre bez hortum 18/12/1942 çarşamba güntl sa
at 15,30 da tapalı zarf usum ile Ankarada İdare binasında toplanan Mer
kez 9 uncu komlsyonca satın alınacaktır. 

Bu Jşe girmek 1st1yenterin 1087,ISO llralık muvakkat teminat Ue .tamı. 
nun tlyln ettiği vesikaları ve teklinerlnl aynı ııün saat 14,SO a kadar adı 
geçen komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk .şefllğlnden temin olunur. (1893) 

* Muhammen bedel umumi tutan 242492.50 <İkl yüz kırk 1kl bin dört yU:ı: 
doksan lkl Ura em kuruş) Ura ve muvakkat teminat umumi tutan 13374,63 
(On üç b1n üo yllz yetmlf dört lira alt.m~ Uç kuruş) lira olan muhtelif tıbbi 
ecza. 24112/942 perşembe gllnü saat 15 de Malzeme dairestnde toplanacak 
Mer'kez 9-uncu komisyonu tarafından ve kapalı zarf usulü ne milbayaa 
olunacaktır. 

Bu eksiltme mevzuunu teşkil eden muhtellf tıbbi eczanın tamamı lçln 
teklif verUmeal mecburi olmayıp her hangt bir kalemin tamamı veya. bir 
kısmı için dahl teklif verebilir. 

Bu !fe glrmek Jsteyenlerln muvakkat teınlnatlarlle kanunun tayin et. 
tf11 ve&tka ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar mezkQr komisyon re1&
llğine vermeleri llzundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dal.re.sinden ve Ha.y-
da.rpıafa'da Tesell11m ve sevk Şenlğlnden tedarik edlleblllr, d892a 

* İdarece iaşe edUen amele ~·e 1.fçllere verilmek ~ 1/1/943 tarlhJnden 
31/5/943 ta.rihlne kadar her giln asgari 500 lzaınt 600 adet teslim olunmak 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: ı Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İldnciteşrln 

tarllılerlnde yapılır. 

~--1943 ikramiyeleri.--""" 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 • 999 )) 999- • 
1 • 888 )) 888- lt 

1 ,. 777 » - 777- • 
1 • 666 • 666- • 
1 • 555 • 555- • 
1 )1) 444 lt - 444 • 
2 » 333 • 666- » 

10 • 222 ,. - 2220- » 
30 ,. 99 » 2640- » 
60 J) 44 • - 2640- J> 

250 ,. 22 • 5500- • 
334 » 11 » 3674-- )) 

Türkiye İ§ Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirmiş ve faiz almış 
denemiş olursunuz. 

olmaz, aynı zamanda talihtnizl de 

SOGUK HAVALARIN 
Fena tes1ratından yüzünüzü ve ellcrlnlzl muhafaza için 

DERMOJEN 
Karabfga battı 

İmroz hattı 
Ayvalık hattı 

Pa2arteal, ça11amba ve cuma 8.15 de (Tra'k) 
Galata nhtımmdan, aynca çarşamba ve cu
martesi 20.00 de (Anafarta) Tophane rıhtı
mından. 
Salı ve cuma 19.00 da (Bartın) Tophane nhtı-

prtUe tanıe muta.blll satın alınacak beheri 600 gramlık 90600 doksan bin •••••••kullanınız. Her eczanede bulunW·'I••••••~ 
altı yüz adet ekmek kapalı zart usullle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

mından. • 
t.,•arı ahire kadar yapılm.ıyacaktu. 
Çarşamba 12.00 de <Bursa) cumartesi 12.00 de 
(Ülgen) Sirkeci rıhtımından. 

İmılr sür'at - Pazar 10.00 da Cİzmtr). pel18rube 10,00 da 
<Tırhan) Galata nhtımından.. 

(2099) 

NOT: -
Vapur seferleri hakkında her türlü malO.mat aşa~da telefon 

numaraları yazılı acentelerimizden öğrenileblllnir. 
Baş acente Galata - Galata nhtımı Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında 42362 
Şube ncerıtellği Galatı;. - Gato.ta nhtımı Mıntaka llman 

Relsllğl binası altında. 40133 
Şube acentellği Slrkeci - Sirkeci yolcu salonu. 22740 

İdrar yollan iltihabı yenl ve eskl belsoğuklu(tu idrar zorluğu ve 
mesane, prostat iltihabı, sistit, koll slstıtıere, böbrek rahnt.sızhklanna 
knr§ı en mükemmel bir tlı\çtır. BELSAMİTOL kullananlar bu hasta
lıklardan çabuk kurtulurlar. Bllt!ln Eczan& ve Ecza depolarından a.rayı 
nız Deı>0su: Snmt Aksu. 1s Bankası nrkası Rahvancılar sokak No. 15 . 

.................... ~tanbw ................. _. 

1 Satılık Tahta Çivi imalathanesi 
Müracaat: P. K.: 1135 

Kalöriferci allnacak 
Tıp fakültesi d~knnlıtından: 

1 

Fak!lltemlz BlyoloJl EMtltüsil için bir t.alorUerol ahnaoaktu. Weııdll._ 
rtn Dekanlığa. mllraca.atlan. (20M) 

Maliye Vekaletinden 

Muhammen bedell (24915> yirmi dört bin dokuz yüz on beş Ura v~ mu
vakkat teminatı (1888,83) bin sekiz yüz alt.mıf sekiz Ura altmlf tıo kuruştur. 
Eksiltme 23 Blrinciklnun 942 tarihine rastlıyan çal'Ş'll.rnba günü saat 16 da 
Ankara ıstasyommda İkinci İ~letme bina.mı.da. toplanacak komisyonda. ya.... 
pılaea.k:tır. Bu * girmek J.stiyenlerln kanun ~ şartnamenin tayın ettiği 
vesaik Ue muvakkat teminat ve tekliflerini eksiltme saatinden bir .saat ev
vellne kadar kom1syon rel..sll~ine vermeleri llzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri para.sız olarak koml3yondan vel'.llmek-
tedlr. «2056• 

'l'tirk.iye Ctt.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 - Sermayesi: ıoo.000.000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 

Zirai ve tfcart her nevi banka muameleleri 
Para blriktirt:ulere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtıbarm tasarruf h~Plannda en 
as 60 ııruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue qaRıdakl 

ollna göre l.traınlye dağıtılacaktır. 
f adet 1.000 llrahk f.000 Ura 
' 1 500 • 2.000 • 
' 1 150 • 1.000 • 

100 adet 50 Urabk 5.000 Ura 
120 • tO ~ f.800 1 
160 • 20 J 3.200 , '° • 100 • c.ooo ' 

DbatAT: H~planndakl paralar bir ıene içinde 150 llradan qaRı 
dtıfmlyenlere lkramlye çıktığı takdirde % 20 fazlaalle verUece.ttır. 
Kuralar senede f defa 11 eylfil, 11 b!rlnclki.nun. 11 mart "' 

11 bulran tarlhJerlnde çeklJecektlr. 

Makine, elektrik inşaat ve 
kimya mühendisi ahiıacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden : 

TecrilbeU 11 makine mUhendl.sl ve lkl elektrik mühendisi ve blr ın.. 
şant mühendJsl ile il klm.ya mühendis! veya. klmy:ı.gere 1htlyaç vo.rdır. 

Verilecek Ucret: 
tsteklllerin ehllyetlerıne göre ( 400) liraya. kadardır. 
Aranılan oeraıt: 

1) Fill askerllk hizmetini yapmış olmak, 

2) Devlet ''eya her hangi blr müesseseye mecbur! hlzmetı bulunma.· 
mnk. 

3) 4~ YQ.§ından yukarı sinde bulunmamak. 
Taliplerin Ankara'da Silmerbank Umum Müdürlüğünden, lc;tan

bul'da Silmerbnnk İstanbul Şubesinden ve Knrabilk'te Müessese Mii
dllrlüğünden tedarik edecekten 1§ tı:.lepnnmclerlne n.~ağıdald yazılı v -
saiki bnğlıyarnk ya bizzat veya posta. ,·asıtnslyle en r.eç 30/1/943 tari
hine kadar müracaatıan UA.n olunur. 

1) Nllfus cüzdanı (1942 nskerllk yoklamasını havi). 
2) Poli.ıı iyi hal klğıdı. 
3) Hizmet vesikası. 
4) Tahsil vesikası, 
5) 3 boy 8 vesika fotoğrarı. 

lıtanbul nafia müdürlüğünden: 
H/12/942 perşembe gilnU saat 15 te İstnnbulda. Nafia miidürlfiğil Eksilt

me tomısyoou odasında (29026.10) Ura keşif bedelll Taksim llsesl tamlratı 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husus! ve fenni şıı.rt~a~e. 
lert, proje keşif hulba.slyle buna mllteferrl dlğtr evrnk dalreslnde görü!e
cektlr. 

Muvakka.t teınlnat (2176) llro. (98) kuruştur. 

Mevcut şartnameleri mı.:ciblnce !hale te.rUıln.den M~ Hl ~ne 
tado.r Be§ik~'ta Maliye tırtnslye deposuna ııellp ııidece'k malların 1a.tın 

takele ııe depo arasında.ti nak1Jyes11le bnlyala.rdan çıkacak fersude anba- ~::::::::::::::::::::::::::; 
lııJ kAğıtJnnnın satışı ayn ayrı lhale edileceğinden 1steklller1n 120 fiil lira 1 
muvakkat temlna.t pa.rasJyle blrllkte ek.alltme ve arttınna. ıünil ota.n 8/1/1Hı3 

tnek.lllerln en az blr teahhütte < 15000) llrnlık bu işe benzer ~ yaptığı
na dair idarelerinden nlmUJ olduğu vesikalara lsUnadcn i~tanbul vllö,yetine 
müracaatla eUiltme tarihinden , tatil günleri hnrıç, {3) gün C\•vel alınmıg 
ehllyet ve 942 yılma alt Ticaret odası vesikalarını havı kapalı znrflarını 
24112/042 per§embe günü saat 14 e kc.dar İstanbul Nafıa müdürhiğüne ver-

M 1 V . . T b. Olan rnelert. (1771) cuma günü saat (14) de depoya müracaatları. «209fb 

Kaba ta§ Lisesi. Satmal ma Komiıyonundanı 
Okulumuz için 50 adet talebe sırasının ya.ptınlması mııtmeye konmuş.. 

tur. Nümune ve şartname okul ldarcsındedlr. tur. teminat '11 Uradır. Ek.. 
sııt.mıı 22/12/942 salı günü saat 15 de Bey~lunda liseler muhuebecUig1ndt 
yapılacaktır. 12087• 

08m8 8 erglSI08 8 1 =Afyô-ri Belediye reisliğinden: 
ıı~ tutacnkla.rı blltQn defter nllmunelert temla ve itinalı 

<ıu nette ı rlmlzi btr k Şehir elektrik santrnlı için 100 llı\ 200 ı.ormal beygir t:ıkntlnde bir adet 
feki!dt bırtncl hamur kı\Rıda bıwlmıf hazır • re erre lokomobil veya. kazgan ve mıı.kinesı ayn buhar makinesi satın alınacaktır. 
görmeden ka.ra.r vermemenizi tavsiye ederiz. k ıs l ı be' 

:Vmumt •t merkezi: fNKJL.tp KtrAPEVI İstanbul Ankara Cacl. Ba evsnft.a yeni veya kullanılmış buhar mo.kines1 sntma teyen er n .c-
••iiiiıiiiliıiıiıiiıııiiııılimlıll•lliiıı .. iııllıiıııllıııiıııiiılil• .. ••••••• • • dlyemlze mUracaatL rica olunur. 1.1930• 


