
Bir Alman gazet~•ine göre 

Ş1.1rk 

, .... ~~··5v·m 'kellefleri bu sabah il8n edildi 

1
, ILBEANu •su ı Toprak Mahsulleri Ofisi 2,5, Ziraat Bankası bir ·buçuk, 
_ C A R Ş A M B A! . 

cephesınde 
muharebe 

Bir çok seneler 
devam edebilecek 

L'.~~~~~:..Y; ... 4~;'.~:...J Yerli Maııar Pazarıan bir milyon lira verecek 
Arim Arasoğlu ve Fuat Babana 300 bin, Burla biraderler 

lsup.Kşaml ve Salti Frankoya 200 bin, Vehbi Koça 79 bin, Yusuf 

Şarkta Almanlar bir 
yıpratma tabiyeıi 

kullanıyor 
Zti.rl.b. 18 (A.A.) - Alman gazete. 

leri :mUıverjn .A.trlkadaki mUka'N • 
metinJ.n yıkılması .ha.beri.De halla ~ 
zırlamağa ba§lamışlardır. Bu caaete. 
l•r p.rk cephealnde Rual&rm kıt ta • 
arnıziarmı bek}emek .1lmapld.IN 
)azmaktaclırlar. Frank i"urter ~ 
tuııg ıuetNt bir m.akalMinde .um.. 
aakeri f8!lorinın R\W&rl mftJlll ma • 
'Y&tfaklyeUer kazanabllecekleriDl da"' 

VlŞIDEN 

PARI5E 

Yazan: SADIU ECTEll 

BAZI yabancı mabflller Petenjıı 
bükQmetlnl l'arlse oaldC'dlı' 

C'tm.I.> ece~-tnı merakla tul.ip cdl~ orl:ır 
lhLtft, Parb belediye rclsl Peten·a 
l'arls hasretf ile tutuştuğunu gazete. 
dJcre bile hn.ber \'erdi. 

HUkftmet merkezinin bugünkU şart. 
Ja.r lrtııde l'nrl :e l'cytılıut \"lşlde 

bulwıınas.ında artı!' 111.r fark ı.alnıa. 
mqt,u', 

Bir. 1:&111:ınl:ır bllkumet ıoe.rkcız;oia 
l'arlse nakline Petenın ıwr,ı koydu~'ll 
mubaltknktt. Fakat o gUnlerle buglln 
far arasında no bUyük farklar \'ardır. 
O zo.m:ınJar ısgaı edlımemiıı blr ı~r:ın. 

sa. merhumu \-ardı. İ.6gul edjlrueınlıı 
l<"ronsaôa plı!ilyet ııablbl bl.r hUk!l. 
met kendine gore bir poUtıı.a takip 
edlyorıJn, Bu pııl tUca zıım:ııı kazan. 
mak ~ına dayanıyoru. G:ı.b ııajCa, 

gil.b ao)a tem:ıl W ederek mthwrıe du. 
.-.·okr:ı'iiler araıund."\ bus-;ul bir reni• 
ta IJOrdu. 

liİl.)le bir ı.nmnudn f!UkUıuet merlte 
:rln''l işgal aatıası o.!aııyan bir \'erde 
1'1Jlunuuııunın cııeınmi yt•tli b:ı waru 
,., \l!rdı. HUl Omet mr.rkc:.ı!nl Pnrlse 
t n~mın•n•ılt ısnhslyet sehibl p:ılltl 

l>1cb ısnı.r denıc'•tl. Parhe n~dt·t. 

ıııc-.h ise lş;:-aı mıutnkaııında tıc.t •. m 
~·lur ynbJD:'J otorlte'lınc aı;ıkcıı tnhl 
<>lmııktı. lllllbulıl imali A!rılıa h!\dl • 

Ji•lcrinden s'>nro Fransa tam:ımeu iş. 
J;;S edlldj, 

P~tenln rengini taŞil"Bn ralı.l>.as poU 
t11tası nlh!ı3'e.1C crd'. İhthar rr.:ırcşal 
lılıtl:11 sal!thlyetlerlnl L:lvCılc de\'rettl. 
\'ıını kendi mesull) etini t.U;ııynn l"rnn. 
ı-12. p:ılitjkıı.sınm sona erdi~l.ni dün3 :ı.. 
~:ı G~n ett.J • .&u~Un artık ne buım'li 
kar:ıktcrl olan blr Vl~i polıtllt.•ı.sı. ne 
d~ i~1ı.-al ed'Jmemlş bir Fnınaa v:ırdır. 

, Bunun ıçln hilkftmet merkcdnln \'I. 
şicıe, Parjste veyahut İ'~lli altındaki 
blr tıvska şeblrdo olmaınıım ası:ı Ph<'nl 
mlyetl kalwa.mJfltrr. \'azly<'t bu ~eki" 
aldığına gbre l'l,lde oturmaktan ne 
çıkarf Artık Pnl'l.!le gftnıel<le kayoo. 
ôllecıek, Vl!'Jlde oturmüla kaumlla.c:ık 
ae kRJmıştır! 

rarlse f;ltmekle memurlar için da. 
b& konforlu yerler temjn edilir. Hü • 
1.tlmet büroları d:ıba rahilt )"f'.l'}er bıı. 
lahlllrler .Vişide sıkışık bir halde bu. 
lunar. bllktlmeı d.ııl.rtlerl buntl&n fe
rahlık duyablleccklerl gibi l'arlııe ta 
emac.'\k hUlmmct mllesııeselt>rt d~ 
Fransa blltçealnlo mUhlm bir kısmını 
bıı ııeJılrde sartctmel< lmldinını bula. 
ul•.lardrr .Parjs beledl-.eslnln bundan 
nl"muun 01ması tablfdlr • 

Kazanç bıı k1\dardır. Pakat bUkO • 

mf'tJ.n Parllıe nakU bir bqka bakıro. 
uan, mana ifade f!decck btr durum 
erz.eıfol'. Parlıı 19,10 seneslndenberı ı~ 
Aal altındadır. Burada mlMerle dnhA 
faal bir fı;blrl'ğl yapmnk darnınnda 
olan polltjlmcıla.r zemini kendilerine 
s:ör" daha lyt hru:ırlamışlardır. 

RUkömet merlcı>zt buraya nakk>dlllr 
rı!'ln p:o; hUk1lmet l,,;al gilnlindenberl 
ın1hvt>rle daha mllfrtı anııı,mnlllr f!I 
then efldlrmmmnl3·e ıle d:ıha ıııkı bir 
111;rette temasa gelecektir. tl:rerlrıde 
1!pe\' zanııuıdlr çatı,It1ln muhitin ~ • 
rıtrtnden kurtulmak kolııy o?mıyarak. 
tır Pnr!ııe nak11n ,;kude K'ttlreceğl 

tnı p~lkolojlk teııtr zoten r-lhayet bal. 
muş ola.n Vi11l poutllca!llınm ilaha ta. 
hı l hatıralardan mtjıınreslne yardım 

eclNıekf;lr. Bn itlbnrl:ı hUl..'1\metın \ 'I • 
elc.110 Parlse naldl Almanya Ue lşbjr. 
ilk! l>nlmnındnn dalın çolt ltolaylıklar 
ı:-rl"tC'rf!t'ckflr .Bugtinlıli 'Llh tıJ hfikO • 
n•rtl ı!P Pim""'" bn :r.il•nfvf'fe p<'k clı• 
m km harcl,ct et,ınek nly"tlııde cleğjl. 
ıılr • 

Roso ve Muiz Dilmana 60 biner lira vergi tarhedildi 
~-~--o~~-~-

lzmir 27, Adana 8,5, Samsun 1 5 ·ı ı · k h& bqlaııgıı:ta tahmin ett:lJr'!eıiDl,.. 
1 mı yon lrQ verece 

1 
makı. ve Ru.y& oeplıut gibi -

bin Ha.kkı Kural ve ortakl&n 9000 1 bır cephe.nlıı &.Ynl umanda her t.& • ADl:ara 1G (Tt'lcfoua bu.'1Us1 mu nıt Türk anonim ılrketı H bin, Keçi. Teıpr&k 16 lblo, İbranim Erler 10 b!.n, 

lır.bir.m!zden) - Varlık vergiıı •it borlu ı.rketl 32 bin 500, memurlar Csmlln Fe:-ruh Kazmlrci ııs bin, Ne 
Anl:nradu mllkellef tutulanJnrın liste k->Cı!>t'J'atifi 14 bin MO, al.nema ı,, liml diru ErgUI 10 bin, tıyaa Batum l!O 
lerl bu s:ı.bah ve.rgl dalreıerınde, def tecl 21 btn, Kozlu köır.Ur madenleri b!n, !ıte.hmet S&bri ve Utak 10 bin, 
tcroe.rlıilta ve Çankaya kaymakamlı 113 bın 500, Kilımll kömUr madeni Kizım Altıntop 10 b.n, Hüseyin GUl. 

~:ı.db. aslldl. Anlıara mUl~ellcflerl 17 l8lı b:n 600, Sümerbank yer'!.I mallar li1 lO bin, Mümtaz Yağcıoğlu 20 bin. 
n:Uyon lira öd,ycceklcrdir, Gayrlmc:ı. f>"'Zı\rl l milyon, Sümerbank deri kuu Hr.lıt ÇlngUl1 70 bin. 
kullerle mUtea.hhit1er<len başka 10 lı1t1 J•.ra müessesesi 200 bln, Sllmerb:ınk G~yrlmenlıul sahiplerinden 3000 Ura 
!irııya kadar mUkellet tutulan vat.an. ·plıl! ve dokuma müessesesi 433 bin, dan yukan verıı \'Ue<ıek olanlar 
c!aşların adlarını ve \•erecekleri vergl Sıln.rrbank depo ve ~lik f:ıbrlkalar; 
m:lı.tıı.rını bildiriyorum: ltjG bın, Erc~li kömUrlert ~OG blıı Er.~!n Taf 20 bin, Ha~ Mlnncd'ye ı'l 

Türkiye §eker fabrikaları 933 b!rı, Kııvnrshan bakır madeni 100 b!ıı l.ıln, Halil Aktar 20 bın, Kadriye Hay 
... 1 be ··~ l.ı t U i ~s dar Bayramoğlu 6 bln, Mehmet Hatjp mn ntya z ve iplik abrlkuı 23~ bin .... vm r ea ?ş ve tevzı m esseses .. 9 b1n :-;u;be ve Şefika Eren 5000 c.cğirmenclllk Umited ıHrıtetl 73 b\n, bın, Adana pamuk mUes...-escsı 89 bin, 1 Ş .

1 0 
b' Abd ah N 1 efı .cc. ı :.n urr ır.an ac! 

lıO~. Ulus ainemn'ı (Sa'l Çeleblnlnl İstanbul emniyet Bl\nd.ğı 65 .bin, An. Demlra 
5000

' .Ali Nazmi 
6700 

Ah. 
~:!.500, Toprak mahsullerl ofiej 2 mil. kara mensucat mılesseseaı 40 bin,' ğ ' • 

S bln 1 1 n- b t b ti . re.et ve .Mehmet tlcaıet)ıane.si 5 bin. yon ~4 • dcvıct zjraat ~ etme tr. ~r4!r ve ta ta a r ,ı;ası m es.scses . . 
kurumu 39 bin, Cenah Aııd ııs bin, 10 bin, Akdeniz GUveıı miJC"asescsı 18 Ankara be}oalyesı 1' blo, Bedrett n 
Galip Ceylll.nt 10 bin. ba!k baDka•u tın, Recep Bakkalbaşı 1(.1 bin, tnut To•nay :>lOO, Çocuk esirgeme kurua:u 

in A'·d i t'" •o b ... llb S brl K " ı- bin, S:ııti l<"ranko ve Haati 120 bin, 12 b.n. halk ı.aııdığı 36 b . " en T un .. aası .. .n, "'n a arag._.:z:. 
Gll\'en s!gorta şirketi 20 bin beledi . 10 b:ll, HUseyuı Hıls111l Sarı 10 bin, Değ rmencillk TUrk lımlted clrkeci 
:.·eler banke.ııı 125 bfn, KA.zım RU'tU F1tkı BUUln ve Halil 10 bili, dcvJl!t O t•m, Vakıflar müdürlU~ü 56 bjn, 
ı:. b!n Talftt ve Hüseyin Ort,aç 10 bUı, .r.irııai i§letuıel!!ri ku!"Umu 23 bin, Entlı\k eytam bankası 7 b:ıı, mUteab. 
Adi Ergüven 20 bjn. Arlf GümUşte. Hı..yiın Motolo 20 b r., Fuat B:ıb:ın bıt E.ııp Acıman :ı5oo, hudut ve n • 
Jıln ve Ziya ıo bin, 011.ıt.t Jl'rankll 2ı)() HOU bln, 1'"eyzullah Necip ıo bin veıı. DJlleı· umum mUdUrlUğ!l ISGOO, Hasan 
bin, Hayim Danyel SC b:n. Jak Acı . bl Koç ve Sadık ıı bin, H.!llll NaM 'l'ahstn ve HUaeyln Hlb:ıU Akter 
mıı 2:'.> b\n, ?.:ıh~ı oğlu 10 b.n. Burln bkadcrıcr f>lAIO, İ§ bankası 21800• lbra.h\m kan. 

Ahmetoğlu 6000, lş bankası telutUı Merkez bankesr 7i7 bin. EmlAk ve k••llelttU şirketi 200 b.n. Hcbbtırj tlca 
t s:ı.nd :1 10300 lb:-ablm Fevzi 50 bjn, 

~y:.am bankası 234 bln, TUrkt:re " rcth::uıesj 200 tıln, A.nm Atas ,.e oğ:u 
· ~:Aı:ırn Altıntop 5000, Mel•met Ta!llr 

'!J•nl:n:ıı 229 bin, Vehbi Koç 79 bin L>anycl 300 b;n, Yasef BGnomo 50 bin, 
"' Hacı lbrahlm Ermı>ya 8000, Na,!t 

r,11(), rmnmt maf;r".7.nhır 5() bin. Z! Yusut P.oso ve oğullan 6J bin Muiz 
, e Sıdıka Huydar 16000, Osman A. ruat bankası ı wıtyon 5:?4 bin, Tica_ I ılınan 60 bin, Vltalt F.:ııktııazl 25 bm. 

fü:droı oğlu Cozı 20 t:.ın, 7..ara Hanri vunduk 5800, Raı;ıp Fakiye "Osyal 20 

' ' j ratında tak'Yi)'e kuTvetıeri &1&au;)ıa 
Talip Jlurouncu ımoo, HUınü Nal! catmı w RU41arm • 
!'eden 3000, tsak Tarnapol ti()()()(), ı . ri .... ba 7ÜJldeD .4.lluıl 

. w.evz.ııe n.n ... r çok :nokta}arma atl 
l4uı;ta1a RUııtü ve Fazıl Kerestecl ı tua edebUdlklerlnl k t~ • 
10000, Ottodeber 10000 , Sundaye 

1 
ayde tecn.. 

radyo §lrketi 6500, Lötfl Kozan 80000, j ~ md! prk cepl:ıesfndelq Alman tabi,. 
P;ye: Kıı.zalonga 5000, Ferıt Çapar. lesi bir yıpratma tablyeai olaıUt W.. 
lOOOO, Tabsjn lbrahlm Gören 20()()()l), I sı!laudlrılmaktadn'. Bu ruete &Jft. 
Şeref F~lnoğlu :moo, Olter ve Ahmut ca şunlan yazmaktadır: 
Akman 6000, 11 halk limited ıirketl Şark cephesinde cereyan eden t.n. 
100000, Froment, Klavrlyer iJı&ıaat ı r ı h· ~arpı§ma bir çok ıeneler devam ._ 

ket 6000, .Arif Molo 12000 de~,~ • ""-·-· ...... _ 
.-ınan .._.,u prk cep.._...ta her 

tz.'ltRDl!i 1 yerden daba mtllılm olduğımu .,. 1ıll 
Izınlrin \'&rlik verg-.91 llııteler de bu ' uııhede zafer kazanıldıktan ııonra .u. 

sabah UI}mış bulunacAktır. Merkez. man asker! s!yaıet\nın ceııupda mu • 
dekl Vergl 2.t milyon, vU~ye-Ue bera. valiknten terkedllen arazlYi yeniden 
h•r yekQn 27 mllyon llra'lını biraz ' zapt lçfn oraya teveccllh • edeceğini 
1.-..zladır. lzm!.rde bir rnOyon liralık kaydetmektedir, 
"Ycrg1 tarh y:ıtı yoktu:- 100 bin Ura 
lıe raUkcllet olanlıırm adedi 26 ı gtç. 
ıremektedlr. 16 bllyük f!rmanın ver • 
ı;ııııi ı~o . 200 bjn Ilı a aruındad'T, 

:ıv.anlfatura tlcaretllc 1.§tltıaı eden ba. 
r.ı ilm;alann vıırgllerı daha yUluektlr, 
M.erke• har"clndekl 8.6 milyon lira on 
ctlrl İzmir kazaanıa tarh6dllml~tir. 

--Londradan gelen lıaberlne 
göre 

Fransada 
Ylz 'innıeroe insatA 

i;c'ylendiğine göre büyük ~er yapmı~ a~lık ve ver.amdea 
ve merkez tzınlrde bu'unan bir Uı • 1 Y 
\"lJCat müesseseslne 700 bln lira tRrlır. maztarip Rf u~unayor 
•11lmışUr. BU tün vlll\yetteki mUkfl!J • J Londra, 18 (A.A.) - Buradnlu 
lef}cr,n mlktan dört tine yalrmdıı-. mlL 

(Arkası: Sayfa 2 , Slltnn 5 de l harlp Fransızlar mahtlııerlne gel• 
· ıualumata. göre, meşhur doktol: 

Ruslar 
:iilev·n batııı1'4a 

4') bin, Hamlcr ve oerlki ıs bin, Yun !ı n, Hagıp Dc\'res 5COO, Sara Surya. 

l• l U~rlu oğlu 15 b n, Muiz AlbUk. ~o ve Rayıılt Hamer e200, Vehbi K<><, 8 t' ncı• ordu mavn 
rck 15 bin, Avram hya 13 bin, bak l92Ci'. Y.ı.set Ruso 98r.<l, Zl!"llat bankll. 

SI S3 b:.D, Zehra SUnmetet 5000, T& 1 

Gıaa Fransada yü.z bin!erce Jdfbı1a 

açlık ve veremden muztarlp buhul 
dı.ğunu söyleml.§tlr. Doktorun habJ 
verdiğine göre her sene vereuıdmı eG 
l.1n kişi ölmektedir. Şimdi 1nal edl • 
len bölgede binlerce ıu,ı •kmekaia • 
di.r, Bu aene kıJ Franeada pek Jı.or • 
kunç ~çccektlr. Alman !§gali yUsb. 
den daha llS mUyon k1§i doğradan dol 
ruya zarar görmektedir. Fabrikaların 
lı.ıps.n?lll§ oımaıı nak}lyatm l.J:ıkıt• 

ve her lürlU tahrjpler halkm la,ulD1 
lmkQnsıs bir hale koymakta4ır. 

iki şehri geri 
aldılar 

il•.mbraz 10 bin, Ya.l'.o Sıwa ve Av. tar alarını 
rl\m 10 bln, Levi Nesim Mizrak 2r. hfr Fnlk 5000, 
b!n, Rafaeı Simon Yol)ar 10 b.n. M.i • Müteahhitlerden 5000 c1en yukan 

(Cl Algcrantt 10 b n, Yaşar ve Ama. vergi verecekler tem izi,. yor 
nolodi• 10 bin, NureLtln 13a1q Erso:r Bedri Tomay 25000, Ahmet Akama,, 
~o b n, Şaltlr biraderler 5'1 bln, KCınl 1\000, Abdullah Ziya ve Ziya Kozano: Romeı llavvetteriı 

Moskova, 16 (A.A.) _ Socyet hi.i- (Haraççılar) biraderler 10 bin, Sallt. ıu CiOOO, Ccmaı ve Basri 6000 Dervl? 
k 1 n·· ,. rl ~ ~ıılbn ltardc§ıer 15 b!n, At.rıuııaıı sa. çeıiktaıı 15000, Fahri Ur•: 6000, Fe. deniz yollyle 

cııın ·ııo arı ııev ın batısın a · 
1 

oe 15 bin Kemıı.ı Yurtbillr ve ŞUkrll 1 rıt Ferman 5000, Rog Harman 2G T I ili 
manl'ardan daha ıki şehlr zapteı- • DDlll& geç r JOr 
mlşlerdir. Mih,·cr kıtaları buradil -~-ı . RI, 
beyhude kerşl hücumlarla bin kişi 1 [i ~ Kahıre, lG lA.A.) -- c at ha. T t •• h · 
knvhetmişlerdir. Velll{1 Luki clvil• • , ~ I I ~~ek.i dUş:naııı takip tdcu Seki. unus a mu ım 
rınd:ı Sovyct kıtalnn Strntejik biı .11zmcı ord'J .g~~n. defa Elale-

. . . . ıneyncc o~dugu gıbi masn tarıata_ bt" degı· ıklı·k yok tepeyı ele ızecırmışlcrdır. Sovyet t · 1 k · · l ldU r Ş . . a nnı cmız.eme ışıy c mcşgu r. 
ler St:ılınıtreclın cenup batısında Bu m ıı~·at h kl d b: ,,k f 
tahkimli bir köyü olmışlar, şim~l Lı"'steı•eır asli lırk en <<]ft.ta v erll kt~·tm A~ .r~. ta. Londra, 16 (A.:\.) - Tunustakı 
b::ıtısındo da bir sll'iile tepeyi !R'P" 11 .J1 • • • :~n ·d"kınee m:. dır. ml kını ar, 1:.8 • 

1 askeri hareküt hakkında dün gece• 
R • ,, o ı~ın • usta ı ar gos. 

!etmişlerdir. IJev lıö41eslnde elilş- tcrmişl~rdir. Maynlcr üstUstc ve denberi resmi l'Cni bir haber gel 
mnn yalnız bir çarpışmada <&00 ölft ~azan: BiR MUHARRiR ~ok C.erin olarak konulm~tur mcmiştır. l\lnmafih rcphedeki Brl· 
vermi~. 14 top müte ıeldit mitralyöz Bundan maks:ı.t seh• bir m uy· et liclı United Prc s nıuhnbirinln hl 
kayhetmlştır. Jev n dlfter b r e STA."llJRULl.l:N Vtrlık vergi. 7oktur. Çünkil insan, kcsllmi' H hissi vennektir. Arazi üz~rinde telgrafına göre kanıda mnddl mıı . nı· 1 1 k [ .e c ı 

~iminde ele 2ff Alman tankı hasarıı ai listeleri de bugün yann deri.si büzlilmiiş bir h:ly,·a;ı değil. cvvell bir kamyop sonra bir kam. him bir de~işikli:C olmnmıştı . 
ul:raltlmıştır. nsılmal< Uzeredir. Bu ~~ketin dir. Heor ferdi (itek~ bağltyan yon daha anz?..&z geçmektedir. Royter muhalılri dtı Mecezelbabııı 

e-ayısı:ı ninıetlerinden faydalana. içtimai tel~r YRrdır \'e bu baila• Bu maynlan infi"ak ettirecek olnn şlmnl ve cenup do~usunda ynrı.n 

HABER REFiKiMiZiN 
1943 

Yılba§' milli piyango bileti 
ortaklığına 

iŞTiRAK EDiNiZ 

rak aen·etler kıdann'ıt olanlar, rın kopmaması için herkesin bi?. taeyilı: ancsk on iki araba veyn daire şeklinde uzı.:nıın <'cphcd" 
derecelerine göre YaZlfe bqma birine ya.Jdapnasr, kendisini ha,. tank gc~nee hazıl olmaktadır, b.irlnci lngiliz orc'hı.sumın tnnk v r 
~ağnl.ıycrlar. \'arlığmnzı korrunak ka..~mdan ay.ıran sen·et \·e se,·iye Madrit, 16 (A.A.) - Şimali Af piyade ku\'vctlcri ou ikı sün cvvıl 
tan~ hedefi o)mıyan bu vazife farkına day:ı.narak yalnız nef•i ı. rikarlan gc'en telgraflar Romclirı mlfıver~ilerin hıılu.1dukl:ırı yerle•• 
mukaddestir: Türk adına l&yık, çin ya,aınaktan knçmasr IAzrmdrr. !ıimdi Trabtusgnrpda bulcndu~unu re nüfuz eylcıuişlPrdir. Şiddet\' 
\'atl\ndı.3 adına liyık tek adaın Bu büyük \'az!feden kaçanl.ıra ve elinde bı:lunnn bUtiln harp gc ~ağmurlnr hafinerııı~. toprnkleı 
hi.nmuyoruz ki bu ciınianm varlı- kar"•' <leyle: en küriik :Zllltf ' 'e mer mileriyle himaye edilen vnpurhlrJ kunımıı~ıı b:ı-şlnmı'ilt~. Müttefikler 

Haber reflklmlıln, ba~lıtJ ;ranrnd• ~ 1 ı b"I k • • ı.· " k k I" ~ım c evam ett re ı me ıçın -.ı hamet göstennfyecektir; bunl:ır nıı er ve mnl?.emı.-sini yti Jıyerek l u5manın ınün:ıkııl.itını r.orl.ış•ır 
ııe~rct.nıekt~ olduğu kllponlnr yarın aynı 7.an1anda bu, kendi me-nfaat. u:r.ak memleket bölgelerine gönde. ~faks \'e Cabes'~ geçirmcğe ~ai:!ı. mak için birçok köpruleri hnvay 
80113 eriyor. Bu altı kupon ,.,. .-uı ku lerinl de lrnrumak demektir-- ken ·1-~. 1 lf-.. tığını bHdinn,.ktec'!ir. Romeı ilk uçurmuşlardır. 
ru~la birlikte Ankara caddesinde Va • d IS rı.'C"r.:-r: er, ya;;uıur, kar, tiplı ç.a• 

tlr!!ine ÜŞe.D f"41aklrhk payım • mur ,.e don içinde tM kmna'k yol mlHafaa hnttım Tunusun ::cnu. 

1

-·--------------
ltıt klltUphaneslne nıöracııat edjllnetı dernekte biran bile tereddüde ~·a.rımağa ıtevkecllle<'c!derdir. bund'.I tesis iç:in rı15.nlar yanmak. ViLAYETiN TEBLIGI 
1<<'nu lc-rlne Rabf-rln 19,IS yılıı....aı mil. dlı'csü ta-'ı B h T.P h' A'b"" • 

- """.i "J· n. 11 r. u at nn ırc ıran • 1 
il p;~ııngoııu ortaklıtı blsse kuponu l~u memleket ralntz ymıl~leri Büyük \'arlık da,·amız öntinde :lan başlryarnk Tatalmin go!lerin- Halka pamuk!!.! !!!""!?C:!.!~!'.~ ~ .. 
~·crileeektlr. kopanlan, fnkat sulannuyan. a,ı seytanlığm. hHerıi~ k~am."lğ'n, den ~eçer~k ve Caha dnğt<ınnda ğıtılmasma ba~lanıyor 

6 Kupon sahibi Haber ol..-uyuculnrı 'it yapılnuynn, bakrlmıyan, bir •· saman altmitan su yürütmenin nihayet bul?.eaktır Bgr nskeri 
bu lmponlarla Uç hlsııe kuponu almalr ğııç olanın.7.. Ono kıırutmamak Ye hiikmii yoktur. Kanundan k~ak mfitt"ha~tslar R<'mclin ba~Iıca mlJ İ"t:ınbul \'llA~otfndeon Tubllğ edil. 
hakkını hafıdlrl<'r. Bir Haber okuru. yn~atmnk h"r'ke,,.in, bilhassa o Y~- için e:bli yol anyanlann heJ>§İ, dafaa hattrnm Gı•b!"'J Ce'"7.n.hrn1:?. ınlıtlr: 
<:ııı.ıı arkads,ıınızla sl1. de bu ort.akt:. 1 mişl('ri knparnn!ann vezife!'idir. llck ya:ktn 7.amanda kend'lerini \'c Şokelcerid tuz'al:ın liz~rinde Yerli lllnllar J>azarJan tara.fmdnn 
ğ:l lştirılk edrfıillrslni7.. \'olısa ortada ne nğa~ kalır, ne de lca·dl"'lan kuY1Jnon ~inde bola• butunacağ.Tlı ve a:ı~am Şimali t::ı,lan:ıe:ık ikinci tev:r.Jata aıt pamuı.. 

BlltUn Haber okııyı:c.ula.rtıe birlikte Yt>miş. "n.klardır. Afrikadan tamamen kovmak i~ir. ıı mr.nııucat kupontan nıatıalle birlik. 
~b de tallhlnb:l dPne~ln!z. Düıı~·anın <ıa,·nc;an ve uva~1r P.öyielcrini keneli he!laplarma yanılacak olan kat'i muharc1>enfn lı•rfnc da~ıtılmı~tır. 

50 J.."Uru:ıla yüzlerce ı.ıllll plyang-o ynn her memlc-ketindc fertlerin nyanmnğa \'e vatan boreo önünde bu balgede cereynn edeceğini tah. Sayın halkımızın batlı balunıtııkla. 
biletine ı,urak etmek ülhette lııtemııl ser\'ctleri <'imiamn emri ve tao;nr. namuc;Ju olmıtğa ita\'et ederiz; fa.• min t"tmektedirler. Rc>'Tle] içi•ı rı birliklere müracaat eclf.rek kupon. 
~·ecı:k bir aey ı1rmıı1ir. fııtcrscnjz bu rufıı p,Jtındnclır. Çiinktt bu c!\min kcıt emin olmn..k isteriz ki \"azL Trabtus kumlan ilıerlnd: rfo'nt larrr.ı almalan ve bu kuponlar blıl'ta. 
lm;ırntnrı bP.dl'li multnb'tlr.cle mora ~·:ışı:ı.mr.zcıa nnn men<:.'tlp nlan fert. rcre rn~rnlan ' "ntandn':'lnrm 1'ı-k etm•k tnücıkühlilr. Bıı ~'ü;:cl"n P.o. ,-;.- yuıh n11maratna g9re Tet!I. 9aJ.. 
cnaı cdt·cctrlıı17. kiitliphaneılen Bl:ı •lr lı'r de ha't','\t h.-.lt)artnı k:n·h-•l .. r çoi:;'1l, hcllcj ele hepsi, llir senlll:e met a~ker ,.e m:ılzemesini Sfak3 l:tr Paz.arları tarafından~--:-:)! 
t"miıı edl'bllir iniz. l"'r. Aı trl< "'lıcr koYon kendi baca. ve ziyafete ~idcr gilıi neş'~ i~nde ve Ga~ göndererek or~da top.. I gi)nlP.rde lltihkakıan. alabDe ....... 

ğınd•n Mılrr'' sÖıünün ma.aas; Lortlanm öd~eğe kottıeakhtrdrr. Jnmağa ı;almrınkt"tdtr ~bUf olunur 

• 



ŞEHıROE 

YUıiOOA 
DJNYAOA 
Şehırae: 

it- Kocamustatapıı§Ada otura.ıı Ha.. 
gıp admda b1rı.a1nuı .16 yııııındaki og. 
ıu Alev, ~ı.yemczde ~ed.k.ıle t,raıuvıı. 
yuıa ters t.nre.tı.ruı &t1~. bu aııaua 
lıargı<18.n da bir tramvay ge!eretıı. ilu 
tramvayın arasında k~ığt.ır. Alev bU 
sureUe ba§uıd.azı ıı.ğır aureı.te yuıı.ıan. 
ml§tır. 

4 Memurlara dağıı.ıtacak eibıseıu, 

kumaıı 11§1ort tallmat.r.ameaı ve cet 

vellerı haurl&Dml§t.ır. liwııar Ktuıu 

nusani ba§ından it)ba.rell vi.lAyet!ere 
;bncıerılecek, ~eril maııar uuucıerı ta. 
ratmdao dagıtııma.auıa baelanacak • 
tır. Memurlara tarüU kupool&r ven • 
kcektir. Numaralar gaut.ıerıe UQ.o 
edl!ecek ve numara sıraawa göre her. 
kes kumagını alllbılcı.ekUr. 
~ Sıhhl mazercUeı 1e öğret.menlcrt 

vuUeıı izinlerin mıkW.n et.ralında tu 
tula.n 1stat)8Wtler maarif vekA.lctlnııı 

g!SoccrilmJ§tır. lataııtıulda • b ni ka • 
chn 200 U er kek olmak il.zere '200 ı 

~in verUm.iDttr. 
~ 17.12.Df.2 perDCD1tıcı gtlntl saat 15 

de, hnlkevunızin Tepebqllıd&ki mer. 
kez bilıaamda muharrir Yu.suı Ziya 
Ortaç tarafındnn ''Turk §Url aereyı: 
gid.yor? ,, mevwu mllhim b1r kon • 
!crnna verile<:ektll'. 
~ Mcc!diyeköytl civarındaki arazı 

v~ bu meyanda Balmumcu çitUığt ıu. 
nıen hazinece ltr&:r: edilerek ııe.tışa çı_ 
karılırken vakıflar ldaruı de Mecid! 
7eköytl c1vannctak, evler, araalar, bo:t. 
tanlnr vo antreyi satıp çıkart.mata 

baııJo.mııur. 

Yurt da: 
~ Ergn.ni Bakırı TUrk anoıılm fir. 

keti heyeti umumlye.sin!D A."?k&radıı. 

fevkalade olllrak bir topl&Dtı yapma_ 
sı takarrür etmiştir. Bu nyuı 28 iDd~ 
:yapılacak olan bu fcvkA.llde toplantı. 
ŞJ-kctln geçen scnekı heaaplarına at· 
bazı hususlarla aı!Utadardır. 

il- T.c:ırct ııeklli doktor Behçet U. 
~ bugün!erdo lznılf'(l ı;itm~t, bek • 
leını.ekted!r. 

'Dür.yada: 
il Batı A.frlkada, gô.z hapstııe alın 

mı;ı olan b!lttl.ıı lng '.lız tebaası li'ran_ 
mz maknmlan ta.rafından serbest bı. 
relulmı~tır. 

.;.;, Amerika harbi}e mllsteşarı Pa. 
terson, konserve endUstrialn1n birle. 
fi,.Js,~o ~j\..Ha.~ay acıalan ve Ala8ka 
dil 1942 seneainde blr rekor tee:a et • 
t1ğinJ söyleml.§t1r, Kutulara yerleıtl 
:r1Jmlı balık, sebze ve meyva ota.rak 
2-00 milyon saodık vudır. 194.l eene -
eınde bu miktar 236 milyondu. 

• Amerika mallye nazırı Morgen_ 
tnv b!rle~Ut Amerjka.ıım kiralama VP. 

~dıınc verme kanunu mucibince para 
basmak tı:r:ere birleş!k mWetlere g1l • 
ctış vermcğe hazır olduğunu BlSyle 
mf§tir. İngiltere ve Avustralya §im • 
did!ll gQmll§ ıstem!§Ierdlr. 

ahkeme Satonıarında 

Bir muhacir kadrnrn par alarmı 
nasıl dolandırmış 

''Günl arce aradım, aradım, Karagum 
rükte Avcıbay 111ahalıesi, ur;ya sokak, 

15 numara diye nir sokel< 
ulan1adım, gitti,, 

- GaYrlmUba.dU oıdıığuo.ı.uz. lçiıı ev. yarına kad&r vermezsen şimdiye ka.. 
!Adım, ev alaeakt.ık. Ama bulamıyor dar yapt$n bu kadd.r masrafın ya • 
auk. Bu- gtln Kumkapıda JUiıne ha rıar, dcd\ • 
Jıımıarın evinde otururken te bU ada.ır. Fı car.., cvı!dım fec ıat, Oeıı ıı..u.111 

oraa geldi. l>8 Uıayı nereden bUiDcak.ım, bu k&. 
Da\aCJ kadın auçlu yerinde ma.sunı 

1 
dar dl masrat ettim Bunlar da yana 

D1r ta vırla oturnn mıımunu göstererek Cb k. v gece gtyındim kqandım, Me. 
- Elimde sı.z..o lstcd.iğınlzden Altı. cidly .. köytlndo Haljdl!' hanımlara g.t • 

b1. ev var. dedi. Baıuı 12 !irn parıı ve. clm, v:ızlyet böyle böyle dlye a.ıılat • 
rln. Ben tapu muamt>lesını yaptırır, ı.ım. Bana birkaç ay tçtn 70 }lra ve. 
C\"'J sıze teıillm Cder1m. S:z hiçbir ı1n. 

§"Ye kllrl§Dliyacaksın.z. - Vallahi Sabriye hanım, dedi, b'J 
Parayı çıkardım, AL1me hruıımın kadar paramız yok, ama sana 25 Ura 

boUnde sa.yel.un. -.erchm. 
- Ben iki gün sonra gelir •..zi b&. Aloım ondan 2t'i lfreyı. Azime hanı 

tıerdar ederim, dedi, glLU. ır.a lıoştum. ondan da blrkııç 1 ra aL 
lk. gUn goçtı, gelmedi, Uç gtln geç. dım, ama 68 ljrayı do'duramııdım. 

tı, gelmedi. Tuttum, vUtı.yetin karııı. Ertes. sabah gittim, gene buna: 
ııındak1 yazıhanesine g.tUm. • - EvlMım, dedim acı bana 68 Ura 

- Ne oldu biZ.m ıo Hakkı bey og. t:ulamadrm. Te sana 48 Ura Şu lş!m• 
lum, dedlm. :vap, ben ısana 25 lira borçlu oıayım .• 

- Haaa, dedi. Oldu. Fakat bu ev - Peki olur. dedi ama eve girer 
.aat.ı§lı. çııpınımı§, bu.u.u ısatı!ltan kur girmez paramı lstertnl 
ıan:ı:ak için 50 Ura .ıAzım. Baoa der_ - Hay Allah se.ııden MU:ı olsun, de. 
bo.l bu parayı ver, d6dl. dim o mdl evi söyle nerede? 

- Pck!la, dedim, hemen çıkardrm, - Ev Fatihte bllmem no mahal\~ 
so lirayı saydım. mndfı diye bir adres uydurdu, verd • 

- Haydi. 8e'Il sit de ikı g1ln sonra ~an~ da '"yan.ıı gel tapuyu aı .. dedi. 

gel, dedı • Ama ne, Fatihte böyle b1r ev bula. 
lki gtln sonra giUun. D•!kkA.nı ka. t>:.ld.lm, ne de ertesı gUnU t.ıunu yaZl • 

ı&b3.lıktı. Bu da daktUo Ue b r şcyl~r hanes:nde. GUn!erce yazıhaneye git • 
yazıyordu. Beni görüı.ce: :.ım geldim, yok, yok. yok. Nihayet 

_ lyt, geldin Sabriye 'Uııım. dedi b1. glln yake.lndmı. Bu seter de '"oin 
TC beni dı§an çıkararak: olmadı, ne yapalım, ellm:1c.n bir şey 

_ Ko~ bana ~ lira daha bul. Evin gelmez. Ev satumıı. dedi. 
.. tıtt.U; l§lcrı blttj. Tapu muamelest 1. Beni bu suretle dolandırdı. Tam 
ı:t:ı w ııra !Azım, dedi So~a veraset '.l75 liramı aldı, kcn(l!sinden dnvacı. 

.ıa.mındnn kız ke.rdeşimln tamlnl ıı!l yım Ccznlandrnlmas"Dl istiyorum. 

mek ıa.zım, dedi HAklm kadını uzun uırun dinledik,. 
- Nalll) olur, dedim. ten sonra: 
- Olur, l§te dedi, ben yaparım - Peki aıca, dedt, fnaan cvı gör. 
- Hrudlmet t~dir bu cvlO.dım, de • n.oden, 111 anlamadan böyle tıkır tıkı.· 

dlm. ra:ra ııaynr mı? 
- canım l12'.lltma, C1Cdi, sen bana Kadın boynunu bUkttl: 

60 Ura get,ir. Ben klt'be lri Ura ve • Ne yapayım ev!tı.dım. ben kadın 
rır, l§ı yaptırırım, blıt\ln tnpu elimde kısmıyım, ne bJccc~ım bu i§lerl.. Er. 
d1r te.nlm lıcğlm yanımda değil. 

BiR, iKi 

OKTA 
BalıkçılM cemiyetinden 
Neler bekliyoTUZ/ 

Japon ar 
Yen' ye 
eni en a c 
çı a 

Londr:ı 16 (A.A.> - Bit' Jnpcn 
kolu dt>hşetli kayıplara rağu:en 

B.UJKÇILA.B t't'ID!ptl, gar.ete. Euna ile Lea arasında karaya çık. 
Jere verd.lti bir tJ&nla bııll•a m~a muvaffak olmu~tur. Karaya 

batık yemelertını, obJrO balıtaı eı: ~ıkan bin kişi bir köprtita'.;l lturM 
ııcuz blr gıda oldu&1mu blldlrl7or, 1 mu~lardır. 
l.emiyetlıı )'Ul'td.aol llôyle bir UAııla Londra. 16 CA.A.) - lTzuşark 
tı4berdar etmesı bence t>o~unıı. bir 1 taki mllt.tefik umum! kal"sr6ahının 
ıayn ttlr. ÇU.nkU bahkJD en 171 tıer rı. ıson tebliğine göre, Je.ponhr uğ. 
cht orcıuğwuı bUmJ.ren biçı ldımıe yok. ramakta bulunduktan ağır zayiata 
tw' aıunm. Ucıuzlak keyflyM!ne ıre rağmen Yeni Ginede Lae ile Bu_ 
l.iııCll de, ballı balık piyasa.smı Adeta na aras!nda kıı.ra~'lı kuvvet çıkar. 
aıt.w plyuaaauıı tak p eder gibi pek mağa muvaffak olmuşlardrr. A. 
)"&kllldan Ugllenlp takıp etmekted'r. merikan bomba tayyarclc:ri tara. 
~tteklm aon bir ay urflnda Oyatıa.. f·ndan tadedilcn 2 Japon kruva. 
rın her keseye elverlıti bir raddeye zörU ve 3 muhribi 1000 kişi knı:iar 
lııdlğlof bilmlyen. kunatına blrka.:} h.V\·~ti karaya çı:karmt§lnı ve bı·. 
klo balık glruıl~cn feblrlJ kalmamı,. roda bir k~prübaşı kurmu~lardır. 
tıı. GUnlordenhf.rt lıalk Yemt,t4-ld 

balıltçı dük.klUıJa.nDa. Beyııflu b3lık u . l 
pazarına ,ehrln diğer ııemtlf'rln~ki n ı I er 
paz.ar yerlerlne akm 6tmektedlr. 

ı·enı~te Bahkbnnenın yanır,daıı t• kap M D te L a le 
nllo Eminönü acuna ka4ıu olan aa 
bJI boyunda kayıklar Vf' bGytllı motör g ı)J'Ü ece 
ter l~de hobtan pcıento cec .,. • lfachit, 16 (.\ •. \.) - Fransn. 
ldt,leı ne kadar aslmflU'll ve torik aa.. dan gelen ha"er:cr~ ı;c;re Hitler 
ıtlmakta4ır. Dlln torlA'fn tanesi 80 ı dahi 1 ~seıeıerir h,,ıli İçin Ber. 
mılmmrunun k!losa ela t6 '0 kanış I !inle Münih ard.~ nda seyuba:Icr 
11 ıasındaydı. Bjrçe>k kıtıı8eler de el• •

1 

yapmakta<hr. Bitlerin Lilval ile 
r6b:Wırma doldurdukları askumnW:.r görUştü..'ltten sonra Ş:ırk ccphe:i 
la eeJlfrde seyatınte ~ıllmaktadır. t1ı umumi kara?"glhıo.ı ddnmesi l;:k. 
l.umru ve Tortk bollutu .enelerden 1 mekt d"r · 
bert ba kadar &'ÖrOuaeml,U. Bslık en _e_ı_. _____ _ 

bollatu ve bavalarm Adet,9 llkbabar 
gibi ı;~ı. geçen ..,. kı~tan ~ok 

11kıntı çeken tıtanbuJ.tulara Allabrn 
blr nlmetlclJr we bun.tan bUbass:ı fa. 
kir halk ııevlnç lçlnal41r 

Bırlıal geno bahkçııar cerulycttnin 
114r..ın& getireceğim: 81r kf'h!r)I arta. 
tlle c.emlyetten rtcam tab'atln her 
ruevalmde btnnbula, civar eotara bılb 

1 
l'f'ttl#i bu en kuvvetli gıdayı b!zc 
acazc.a yedirilme.si.Dl temindir Buglln 
ı cırtl• ve U&kumra ıse yanıı kılı' ve 
palamut, ~ sonra Lüfer l:ımıır't 

daha doğru&u biltfuı dwlz mah!ıulleri. 
nln fiyntı kcs:mlze ehcrtrııe biz bun 
lan ;ıtınsız da nnı.r, buJur yeri%. 
Oeınl~ote dU~en '-aı.lfe tıolıkçı!Arııı 

n:alume, yakacak ,.~ diğer lhtly~la 
nnı dolayıs}lc fıu.Iıl '>alık tutu!ıııuı:u 

tCllllncllr. Hepııı bnlrk!;'l olan cemlyı-t 
lrl&ro heyettne ))u sahadaki ı:nh~nıala. 
r.nda muraftakl:roı dı;tcrb; 

Yel<ta Ragrp OSE~ 

Hamt~ - KnsapJBnn 
buyrulur. Etin klloırunu 
p:ra aşağı indiremedik. 
b:ı.lmlmı: 

lnıulma nt' 
140 dan na 
ncklt'11lnl"r 

ı·.a.n. 

Af nada 00 ooo 
kişi ilm ·~ K 

Londra, 1G (A.A.) - Yunan 1s
tlhb:ırat K.ızın Uih:ılopulo:;un be 
y:ınatınıı göre, 15 ayıık i~al mfirl• 
reti esnasmda Alin:ı şehrinin bir 
milyonluk nüfusunıfan l 00,COO k! · 
şi ölmüştür. 

Oen2r ı 
s~r yef ,. J 

l.ondra, 16 (A.A.) - Br t:ıııo. 
va aJansınıı: siy~ razan, gı-:ıe. 
raı Ke.trunun yakında Suriyeye 
dönecefini öğrı:nnıek~edir. Gene. 
ral. Şimalı A Mkac1,1kı \'nziyetc nit 
~örı.işmelere iştiri'ıl< etm.l§ ve 
Londrada bulund ıY. ı rnUddct iı:in
"e gener~ı dü Gc:>l il:: Je lıulı:ı:my;:_ 
tur. 

General Katrnnıın 
fnıparatorluk fı'iıı·nJc 
ro1 oym~·acağı tahmin 
cir. 

Fransa ile 
büyilk hir 

edilmekte. 

İ§te evlMım, 50 l~yı da verdim, 
amn, bize bUlduğu evin nerede oldu. 

ğunu ela sordum: 

H41dm bundan eor.ra muamelec! 
ı.oaznuna döndU: :~ 

- Nedir bu L!'ler. Bu muhacir ka • ~ 
dmır parasmı doıandmnağa utanma. ı ~41 
dın mı? diye sordu: ı ~~ 

- Fatihte, I{aragüm.rükto, Avcı. 
bey maballeıılndc, Nuriye .ııoko.ğtnda 
15 numara'lı ev ded1 

ON 
Küçük ilini r Kupotr.ı 

ISu ırup.ıoa ohleııerek i!Jndısrlloee&ı 

io arama· "'e ı~ verme i!Anları r:v rsuo 
Ualdkada p:ırıwıı:a oqredlll"f ektir. 
110.nl:ı rın gazetede &örtUdU~D eekUı1" 
olnıııı.ına dll<k:ıt Pdllıuelldlr C\llcume 
teklifl gönderen oku7urularuı oıalıfıı r 
kalmak ftzett artlı Mnsıerlnl bilıljr 
mPltırt llzımdır. 

PUL MERAKLil..ARINA - Dam. 
gaEIZ. damgalı Türki.ye oOınhurı,.:.ı 
H· TUrk bllkaınetlerile, levan, ecnebi 
bUkOmeUert posta puılan toptan •e 
ya cins ctn.! s&f.Jlıkt.ır. Anu edenleı 
•Btanbul ıw: ıtsosı id&re memuru Oo 
voı Şcnmana mllracaauan. 

Aldırınız.: 
Apğ'ıcbt remfuert teub ofau •. 

KU.) urulanınn:ıo aamlanu pı. 

mektuplBn ldarehaDf'Ulmdl'D (pıuar • 
ları rııırtç) t>er'11a eababtu otle7• 
Kadar ve aaat 11 den Mtnra aldruna,, 
ıar1 

tA•c 6) (A.L.) (Bulunmaz) (Cao) 

(~tddl) (Canser) (Çalı§U') (E.E.) 
ı. J:!:.N.S.) (Ehram) (E QQl) {P.DB) 

(F. Tez) (Fethi 27) (F G) CGOvtm) 
(G•1r) Cl.N.Dl (l. P .8!J 
<Rısmetfme) (Kumnı fO) (Ka.yııak) 

tM.T.) (M.H.R) (M.l!.. '91 (M•ıımet 
Bı:"'ll) (Nalbnnt) (0~) (PA.) fR.A) 
tR.T K.) (2 R.U.) (S&mlmı) (Siyah 
.ne) <T.A) (Uysal) (Yflrsel) 

340 doğumluların yol.laması 
~ı:-.lnt..-g 1.&lu."cruü cı..ıocs.nl&C.D: 

l ·- :sıu ..ıugumlilhırm ilk \O aon 
)'••lcln.maıarına. 2 .... ı::.t1!2 J;unilndeu ı. 

t ·Lnren b:ı:llan:ırak lu.2,W8 gWıwıdo 

bıtccelı:tlr • 
~ - Ş8V doğuınlıı.lıırm ye>klnmaları 

~.ıpı}ırlten tahsilde olduktan tesblt e. 
JI erucr bu l oklamaya gclml3 oceklcr 
11lr. 

8 - SSS \"e bu doğ'.ımlularm mu • 
nmcl • gören erlerin !ulıbJ aıualıın d.,. 
ı~~ tsitc ertesi scııcye t,ırakılanln.r yok 
I.u,ıa.~ B geJml~ cceldcı-Glr. 

4 - 889 doğumlularla aun yoklama 
r,tircrch sıhhi duruli.&brı dolı:.yı~ıe 

rrtesl ı;enc~c bınılulanJar bu 3·oklıınıa 

lll J;elın:yerek Ml doı;•ımlu!.a.rı.o yolö. 
l<lmıılarınıla aceıe cııoceı.lc.rdlr. 

6 - \"olılıım:ılAr :2.1.%.ll~ .alı glı. 

olıııc.ıcn itHıaren bııflailıO çarıı:ııub:ı \"C 

cuma gUnl~rlııc!c ı;ı:ı.ıı., ü daıı 1% ye ka 

tl:ıı dt:.rnm edecektir. l\'1ültellencrlo nll. 

ruıı ctlalnnl:m füam.:ıgnb a~neo:.rı 

ı;t>tınt IBhlpleri olanlariD flll:tat,bı:ıon ıı 
it vt:f-lkalnrı ııe dördc.ı o.det fotoğrat. 
lar hlrljkle oıı.bo mt•:ııcztn<1e buluo • 
m lan C('lmlyc-oler ttl. l;lilod:ı ı..-:ınııııi 

tatbllmt :"3Pllae:ığı ilan olunur. 

bUyUk BCll ~,ldıu 

e 
• Japonların IC'ıska adasından çc _ 

MmetneJcrlııe ırobeb ellerinde ıuzumıa 
mfktard:ı tııı:ııt bulunmam.uıdır. Ja. 
yıonlıır, bUtlln uı:aklarmm ve takriben 
? • ı;cmlyf kaybetmişlerdir, 

Ertes1 gtln K.amgUmrtlğe gittim Sa. 
atıerce dolaştım. ne Avcıbey mııhalle. 
•.nl buldum, ne do Nuriye ı;oknğıN 
~ a:ıat onlara kadar, tabanlarım 

Haklu, orta YB§lı, matrua. zeki b'• ~ 

kışlı bir adamdı. Tclll§la ayağa kalk. 'ı ~~ 
tı. :c 

ilk defa olarak yarın ak$amdan itibaren . ~ 

Her Akşam Taksi ISTALda 
pat)adı, dolaot.ım, durdum. 

ErW!li gUnU gene yazıhanes!Jıe ko§ 

tum: 
A Vü 

ı·. Amcr!ka. bahrjYP ııa:r:ın albay 
Nokıı b~ kontcranımıd& geçen şu, 
-:... ttu Ca.\·c.dıt vukubulan denl.E muha 
r6beıılnde 1 ybolan HtUton knıvaz!S • 
rilr.~n j'erb" P.ynl taımde yen!sbı!n L 
kame cdilt~~fni t6ylcml~tlr. 

- A evladım, dedim, ben yll§ta bir 
k&dmıa alay et.meğe utanmıyor mu -
aun Kocam burada de#ll, yaınız blr 
kıı.dınım. GUnahtır, bu ynptığuı ... Nt. 
ç;ı evi gizliyorsun, stsytcmlyorsun, 

dedim. 

- Yalan, dedir, bUniann hepsi uy. ~· 
durma. Bu kadının paralarını ben do. <c 

lana rmadım. Kimin dolandırdığm.ı da ~ 
oen ne bileyim, Ben f)u yazıhaneye a • : ~. 
Tada bir uğrardım. Sahibi nrkadll§ım 
dır. Dakt loda yazı yazardım. B~ 

dllkktuıa ytlz}erce lns!ln gelir. Klmb!. 
Ur, hangi.si bu zavallı kadmı dola.n • 
aırmı~. Ben tanımam bUe kendiainl. •• 

Yazan: ZıYA ŞAKIR 

Müddeiumumi muavini 
Edibin bir oğlu oldu 

Bundan sonra mahkeme §abitler' 
s::ığırmağa. karar vererek mubako 
mcyı ba§ka bir güne bırıı.lttı. 

Baş Rollerde: İ a ,1 Ü a fJLLtt. ~ UKADDEB 
_ DİHI\ı\T; Hor PAZAR sııat 15 ten ıu a im.dar tekru'i prc>gramla 

~~iÇKiSiZ AiLE M Ti Birden celallandıt 
- Ben ynlan söylemedim sana, Sabriye kadın dı~an çılanca, önUn. 

İkinci 2~.r ceza mahkeme&! mi~d 
deiu."Uu~ı muavinlerinden Edip 
tlnaberzenin dün b!r toCUğu dü.,_ 
~n)n gelmiştir. Çocuğa Ateş imıi 
ltonulmu§tur. Genç mUddeiumu.mt 
muavini ile rciıkom bayan MU~er
refi tebrik eder, yavrula..'iyle bir. 
likte nrun ve mes'ut ömUrler dile. 

mahallo, sokak uımlcrlnl gUn geçme. den acele acele giden Hakkmm ar • 
Jcn ccğtıtırtyorlru-. Numaralan dc~I~. iuı..sından bağırıyordu: 

t:riycrlar. Avcıbey mahD.llestnı So. - Yazıklar olsun sana. Nasıl utan. 
fular mahal]erı yapmı~lar... Hayd· ıradan yala.n s6yled!n. Sen de~n mlY. 
§imd. bo§ ıeylerlo vakit ge~receğiml.. aln ev alacağım dl~ paracıklarımı 

Şoför ·mecmuası ı 
''Şoför mecmuasınm d!lrdilncU aa. 

ynn çılı:mı~trr. Tar:h bahlsıeri, hukıı. 
kt düftlnceler, zirııatteı traktörün !ny 
dale.rı, benztn ta.ısıırru!µ t:lbi mea!ekt 
.razı~ar vardır. Tavıılyc ederiz. 

Varili verılsi m 
_.- (Ba:ttnrab ı lıwl ı;ayfa~ı 

ADA?'fADA 

riz. 
zc, koş bana 68 lira gctlr. Bu tapu aıan... 

:masranan J~'Ul 111.zmı. Eğer bu parayı • ADLll'E MUllABtRt 

- Herkes keııdı bayatını yaıv, 

diyordu, otrnbcylm öyle yapıyor, ben 
de öyle. 

•• u de irrl? 
yen unotanuyacaktrr, ıen kardeel• 
den p:snı. i temlt. komar bo~lanzaı 
Odeml§U, elJnı:1c Jtalan para Paıi!lfl gtt,. 
meııtııe kAft değildi. K~ btı. 
Joııduğu ,ehfrde bir ll'em yapma~a 

kanır verdi. Kötıl t,a.ıımmııı ı,ır e\-e 

Vo ltııdmtıu Jan U.:ıpt;iıı, bnüıule 

katlyeo multave.mtt göstcremJyor . 
IBrdr. Delil.anlının @zel çehresi, ıuce 
ı•nrmaltlı elleri. uzun 'e ıınrtn boyu, 
eJA gör.lert blltlln kndınlann bukı:ıla. 
rmı Uzeri.'ıde toplnmnğıı k!fl geliyor~ 
du. lllbar \e b:.rnz hndmca hareketle. 
rinl bir wıltere y:ı.ıtı,vr:ı.mıyau, nrlm. 
<Jnııb.rmıl:ın blrt bir ı;ün onn tıı.l>ılınt~ 
tı: 
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lııyordu. O \":lklt yalancı bir lılcapln 
ğabeyfndpn mtı•ttupla p:ırn lstjyordu. 

Hanr. bu parayı derhal \"c benıberin. 
~·o noslhıı.t ~olu bir nıel<tupla bern~cr 
gllndcrlyordu. Jan Bnptl&t nğ'nbcyl • 
ııla!n jm1eıı \"O gilLel :ı ı.ıs!l3 • aı. 
dı!ı dilrt ı;uyfnlık mektubu nıı. nlo.~ lı 

- Azlı:lm, sen dö\li.1en bir Fra.nsıı.. ö!r gbı: gezdfrm"'l•le llrtlln ediyor, p:ı. 
dan r.lynde ııııltere ntmmı, bir lngi. rayı nlm:ık llr.cro do~ru postnna3e 
ljz lorduna. b•:ı:d) onmn Saıı:ı lor~ hoı;.uyordu. 

Arııuy a!llnı \ermcll 1 B:ltUn bunlara rağmen Jıın Bap 
O gUnden eonrn bu lllkıı.b deliknn. liı.tln lnıJNn1c II:ıorlyc karşı garip 

luım Uzerloı.io ltıılmıstL Kadın er:cek 'bir çtklnmc hl ı \ilrdı, Bu ynphltln • 
bUtlln tnnıd:klın ona l\laylord dlyç. rını JiıınrJ.nl ı b"t~ r aman nfl tmı. 
lıJfap ediyorlardı. "c<'~ııı 11 d~Unb~urtlu 

Bn IAknptmı lıendlı; de memnun. rnkat bu 11!1 lmrdeş'ndcn aldr!!t 
<iu; pahalı bir bıwnııa cıgar:ı:ımı ya p:ırı.~ ı tol b:>l lıarc.:ı.ın'l<ıına m:ıni ol • 
hut p::ıker m:ııı:ısında blrfümh p.:ı.r:ı. mıyor:la, lmı.ı:ır b:ırçt.ırmı Cıı!t'dlktcn• 
!ıı.rn l knfdane elini uutırlteu l\lay .-11nrp elt::dc biraz p:ıı n knlrrr::ı dmlr. 
IM'd ldtap ollldlğ'ial l}ltmclt hu_ J.,rlnc ba:;\'tl:-1lrnlı ııcel"" bazı nilt> Jııl 

ııma gl"~ ordu, rrnı ı:örm"l• Ozcre blrlmQ ı; \n l:ı:ln ( ... 
:Fıı.kct !{ .. j'lordııo oyun•l:ı talil her 

1 

jl~ı.;r ve e~er ~tcdl~lrl koparnblllrıı:ı 
~;ıf, " t ~ .... .... ":" r;'ftnl3 ıır, ıırıı. ısım da bU. Noluı;ıı doğru ı•arl le a•13 ordn. r.Ulcslı 
yUlt ıııJktardn. pnrn ka3·bettJğt do o. t'l•k ı;CH'n bıı dtlll<.ınlı, l'nrl tc bulun. 

mığu mlldd~e klbBr l"O orta hı:.Ui •

1 

gitti, d!\.n..,etU, tef;•, yo~k ve Ar. 

cf;°C'nce )'t'rlerinc kntl~cn uya •ıw at- b<ı•luAı•n l;:u•r,,nın•1111Jln d"fnO bir 
mffor, gur.ının-:ı tntm:ıı edebilmek ''U sers:mljk ~«'rll!lnıle gtl:ı:lerl kapalı 

"• ııtll tı ;ı~t cnı)hedc me;,gıı.1 ohm P. +lli bir llı j».J Alcml.·uh yaııarken birden • 
ıu"lttf'p ıırka b~lanıı l:ı.n bir tzlnlı ııo 1ıirı> «'da kıı.pr•ı nı;ılılı, içeriye bir s:öl 
1 ıı r-;ııa•manı ılt !.tin ... n iidl blnı.lııın• . ~ı· glrnı , ... ndanııı nr1.ıı ycr!ndP. dikil. 

1 re girmekle l<it!fa ediyordu. Burudn fil . • 
j tcdlğJ gibi cıılm ımtablllyor ,.e ber I Bı: hu.in ııı:ılıııı kar.nın c,-ıfinrdıtr 

ke ı ı;-fiı.elll~lne \e zcngln:ı:ıne hay eıı Jen Bıı.ptl~tı uy~ndırdı, gı;ııPrlnl 

t •ı bırnlcı' llll ordu. D Wttınh bıır3 • a:,t• \"'e tltredt, zjro. odanın ortBAında 
l ırcb. b3y:ı~ı kızl:ırl.-ı Uç dört gnn ''ıldlerı kard~lnl tıınımı~h Ne ~"&ptı. 
t>fnh:ıt günu ı;etlı ly"r \"C lr.ı surett' f;ını bilmez. bir belde bD~llk bo,'tlk 

1 arar lı lıal" ntm:!ıı. bir deı;.ı~lltllk yn;> haykm'lı: 

1111!' cl:ıyord:ı. Hararg'lhın butnndu~u 1 _ Haydi ~tın, d:ıl'~dellrn . 'film • 
'\\ rd '~!ırlıı:ı ılöndllğlı ra!dt!erde de pen:rıı ı;etır·n. 
lı· P. l r"nl" b1r sal9n kan!ı:>Psi li 1 
ıerjnt• uuınıs or. c.gorn. dum:ı.:ıl3nn . Uanrf dllt dik kUçllk kard .. ,loc ba. 
rl:ın sm ,e:"nml nynı:.!nrılu, odııde.k' kryordu, bu baktı> dcllluınlı.), çıldır~ 
ııı,:lt 1,ollu, ııı;d• gU~llsHl ltailml:ırm tı. yumru.klarmı e;ıloını.k kardeşinin U. 

ha:\ :ı~ l:tl I';) redl) or. \'c cıı;ıırusındnrı ıı:crjne S.'\Jılırdr. 
:jum:ınınr ç"k" çc:u~ ç.:ılın11n nııorı!:ı l'l;\nno ını"mu,, oıh~ bnlunan kıı 
b. zuk pl3111, •ı dinliyordu. \ ı•ı,,l!!ı· .ıan Bııptlııtln 3nnınıt r:tıtrrek 

·lun Bnpthıt bu of:ıbt't tilcmlcılnı.!e l nıoıı t1ıtnıa,1arılr, Rlt1"1: 
gl~lrdlğl t;"'•clcrden bir tnncslnt kot•. • (1 c\nmı \Rr) 

• 

Adana vlıllyetiJıde varlılt versiıılııe 

tabi ıututacak çiftçi. tnccar ve b!nn 
lld.lılplcrlnln ~imlerlle Vt'r~klerl 

ırılktar!an blldfl"(r ı ~ dll.D 111\n edil 
111 iotlt'. 

Ceyhan kaaı.sı hıı.r1ç olmak Uzert 
v;ı~ycttekl mUkelleflerto aayısı 1057 
dlr. Bunlardan MS ı ttlccar. ım:: s~ 

ç:ftçı, 87 aı bına ve ı.rsn eah4bld!.r. 
< <:.rhıın har(ç olmak üzere vllliyette 
b.lı:ıkkuk ettirtlen \"arlık \"erglaj mlk 
tan ~ ınUyon t!G-i.3S7 lira-J:r. Kazıılnr 
141\ tahakkuk cttlrlleu vcrl! ş:ıdur: 

I.:ı.Cl!ı 11 300.i75 Koıuıı l'JO 300, Oıı. 

ınenıyı;ı :.:ı=; .1~11, l{'ar ı ıı.ı.•ı 16.:?0Q l?ıı.!J. 

ç<- 12,ül10, Sıı.l!mbeylJ 14..'iOO, Teke 
lıO'J ı:ra, ç!ftç!Jerden 3 ki~l z~.000. c 
l<\çı 1rı.ooo, 2 kl§! u .ooo; ı klı;ı 12 oco, 
" kişi 10.000 lira ver ı•ckl rd ı. 

Gllodo tııbriknsı 61.000, milli mcıı • 
aacat limited ı:trl:ctı 370 550, nıtm 
1tıcnı:-Jcat Anonlm ııırı-etl :t25.450, mil 
1J lnt'rıırucat 68hjp!er ııdcn Muatafo. 
ö1gtr 320.000, Nllh Na~ı ::10.oor, 
~urt Has 250.000, SO.eymıın Kaz • 
nn et 317.000, Sal.amon Bcn.rcs 7Z 000, 
Jorj Liltfullah "e oğ•u 350 000, Albıır 
Dıynp 300.000, Muharrem Hilmi Re 
mo 250.000, Yako Denyes 550 bı.11 

ôrr er Sabancı ZW.000 Bekir Sapmaz 
f.'1.000 lira \"erccckll"r~lr. 

Jf,\T\Y \1LA1 F.'Tl.NDE 
Antakya 11S (A.A ) - Varlık ver-

i g'el li~t elel'f bıı.,,fln v'll\ vdın bUtlln 

elle lerı kimler 7 
kauılannda aaı!mI§tır. ~.233.1~ l!ra 
tutan bu vcıı;:njn kaza!ara g&re tak, 
ıl:n.1 ~ur: lııkenderwı 1.002.200 Ura 
A.t:takya. 947 bin S® lira, Kırıklı~ 
704.800 lira, ~yhaniye 838.390 }tra, 
1'brtyol 171100 llrıt, YaytadaCt !~~ 
llra Haıssa 7600 Ura 

SAMSU!\"DA 

Salwııı.n 16 (HUSU!il) - Varlık nr. 
gıet mllkellenennc tarhcd!len Ter:t 
ın ı lan 1311.580 Ur:t:tıl'. M:UkeUefl• • 
Tin l eteler! aaılmııt.ır 

~. ımta VE~UYE1'LER 2'"'EREDZ 
ç,\lJ~Tllm • .\O • .\K f. 

Varıık vcrgUıi wrmelue mükellef 
olnn vn.tanda~lıırın !:ıu mtıkclleflyet • 
l,.'.!l"!.ni yerine getirmed.klert takdirde 
:.t: !'Urct!e bcdııncn ~alı§trnıacakla~ 

?·~ltkm:!;ı hazırlanan !_aljmatname ve. 
ktrcr heyctlnlıı lnedlklne arzoıunmuı 
tur. 

Bu gib!Icrln çalıotırılacakluı 1er,. 
:eı şunlıırdrr: 

l - Pnlo - ElA%ığ yo:U, 
2 - Dlyarbal<Ir - • l?itfa - Van 

yo!u. 
~ - Erzurum - Ağrı lranstt yolu. 
IS - Maden kuyuluı • 
Bunıardnn b:ıoka ı:ıu gibiler Erzu • 

t'U" Oıt!l. Z gana dağlıırı, Devebonu, Ağ. 
rı gcrltı"rinln tt>m'zlcnmesjnde, Knpıı 
c!aı.'\'}ll rı, Haklt'I rf Dly:ı.rhal~ır ve Deı • 
simde: l'alu kıı"Atı yollnnn:ı. çaltetırt, 
• ... cnkla.rdır , 


