
lstanbul'un ödeyeceği ergi 
liradır (330 değil) 344 nıilyon 

r~~ .. :~·~:·:-;: .. ~·~.:;·~::::-ı ' ·---_;ae ~'Wi .... ~~~"P~~~ 
İ hakkı tank uı i f Baınldıgı ver: f 
=: \'AKJ1 MAH,ASl i 

Ar.kara Cadı1esı VA Kl"r Yurdu 
ı : 
ı ; 

i 417 l 

l l!.HKAUJı.'i IS U 1 
iPEASEMB~I 
J Numara: 1181 Sene: 4 ı 
; reı 231< :, l'OSt9 K ~ı l.l>U 214 1 ............................................ .... 

lı;t,aııbnı mükellefJcrlndPn DUberzadt' lerln matıızası - Zekt Kehribar L&mjtecl ılrketl - Blr mıulye ıubes!nde mtlkcJeller 'VeJ'l'llcrln1 öğreniyor 

_a _.11 Vali Lii.t/i Kırdar bu akşam beyanatta bulundu Ak 
MONGOMERI 
TAARRUZUNUN 
OÇONCO SAFHASI Dedi• kı• • "Varhklarında~ vapacald3rı fedakarhklarla millet varhğını koruyacak olan 

• mükelieflerin üorçıarını en şuurlu bir inanla ve gönül rızasile seve seve 
Yaz:an: SADRİ ERTEl\I 

S SEKJı.tN<..1 lnglllz ordusu yeal 
Datta evvel EWeme,fDdolı 

ödemekte tehalük göstereceklerine şüphe etmiyorum 1,, 
, .. acruza geçmlıtJ. Seidzlucl ordunun 
ılk ili harbi Mıau toprıklanııda.u 

ı;ı.karmak olmaatu. 
8ekl:zlncl OJ'du barbba bu -.flıamnda 

kolayca ba.fian elde etti HMhln lklııc: 
ısıtııaaı M.ııur topraklan dıııncb ve 
bir duraklama clcvresı Ue beraber bat 
ld4lı. Marcp.I Bomel mUmkllıı olan 

ııartlar içinde, bUhn ·• 1Ckı7.,fncl ordu • 
.ıun ya\·~Jııyan takip barc-kctı ııaye. 

Şehrimizden, iki mükellef 2 şer milyon, bir mükellef bir 
buçuk milyon, dokuz mükellef birer milyon lira ödeyecek 

ınde az zayiatla E!AgeylAya CCkildl. ilk verg·yi Elektri , Tramvay ve TOnel idaresi yatırdı 
Bıı aokıa mu.ıatıkemcll '"' ba ha!'b}a 
tarihtnde EIA&"eylı\ıım ehemmiyetli 
llır movldi vıırdı. Çölde yapılan 1.ııgı -
Uz taa.rnıı.lan 1941 cıs ancak bu ııok 
taya kadar gelebllmlf fakaı mlhvor 

luı\'vetleri t.arafmdan gen çeklfmı>ye 
it-bar edllml~tl. Bu ut:1a da tarihin 
t.~kerrü.r edece#inJ limit edenler )"Ok 

detfldt.. 
raıuıı bu defa vaziyet, 1941 yılındı\ 

lıl ııertıarla mukayese edilemezdi. BI:' 
drfa mUttetıklerln emirlcrlnde balo. 
nan ocak n moWrJU \-Udalar tıı.zlay. 
ı.tı. Dl.fer taraftan da mUtteftkler ııl. 
ınaU Afrlkaya çılımışıardı. Şimali At 
rlkııda Oczaylrden ilerU.)en blrlncl 
iııgIDz: ordum prk lııtflm.metinde .rU 
rUyOşlbıe 4eY&m ediyordu. 

Varlık vcı-giırlnin 11ii.n edilmesi 
dolayısiyle Vali Ye Belcdıye Re si 
i.f.ltfı Kırdar gazetecileri biz.ar et
m~ ve bugün gazetelerde kendi
ı.ine atfen yazılan beyanatın doğ. 
ru olır.adığını. rak.:unlarm yanlış 
yarJdığını .söyledikten sonra eu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Varlık velbisi kanununun 
hangi ear~Jar içinde çıktığını yen'• ı 
den izaha lUzum görmüyonmı. 
~Uncu stneeini ya~ığunız bU.. 

yUk dünya savaşının mütemadiyen 
attan tesir ve tazyiki e.ltinda ve 
datma her ihtimale kft.Ilı milletçe 
haztr ~ulunmak mecburiyeti karşı. 
aında katlanılan fedakArlıkların 
hudutsuzluğunu biln:.iyen tek bir 
vatandaş kalmamı~tır. Bu itibarla. 
ıJır ki varlık vergisı milli emı.i
yetimi.z, ma'J ve iktısadt bünyemiz: 
bakrmtndan bUtUn memlc-ke~e i. 
deal bir kanun olarak karşılar.. 
mıııtrr. Kanunun tatbiki ve vergi. 
terin tahakkuku için. tayin cdt.. 

Vüıa h1UA blrlnorordo Tıınu!ta kati 
muhıJ,ttbelere baıtlam~ değildir. Mlb • 

Ter Jnıvvetlerı hcnllz lunnı.4 • Sltilya -
Sardon4a üçgenine aablpt)rler ve ıt 
ınaJ.i Afrikayı mUtteflldere b!r atıa 
ma :&abtaaı haline koymamak, harbi 
Avroı- cenup ııabWerlndcıı uzaklaştır 

mak tÇin en bUyUk gayretle -~ 
ın:ıktadırlar. Fnkat Rorneı ordusu tçlı> len zamanm kısalığı maHundur. 
J9U hA.tırasmı t.ckrar etmek art.ti• İstanbul gibi memleketin en 
mllinktln değtldL Mongcm,.rl orduru 

1 
mfihim nüfusunun en muazzam 

v'mdJ EIA.geyJ.A.ıım gıırbıncıaıın. Yani s~rvetinin, sana~iinin. ve ticareti.. 
hnrbtn U(UncU 11&fha.lı baflamı,tır. Ar. n1n toplandığı bir şehirde ve ye. 
tık muhnrebc sabnsı Tro.bhıa toprak. kfinu 344 milyon lirayı lbulnn bir 
•ıındır. 'YUrllyt}J ıstnmmeti de Garp vcrgl tahakkukunda vazifedarla • 
; rablo..aur. nn üurlerine alclıklan işin ehem.. 

0arptrabtaıro EIAgey!Anın 480 kilo. miyeti aşikardır. 
ıntltre &~rbınıtaclır. Bu enh&da rlddf Buna rağmen lıer mU'kellefin 
bir surette mukavemet. edilecek ıtlr b!rer birer vaziyetlerini, varlık 
mf'\'kl yoktW'. MUtebasıııslııra göre rlerecclerini, imkl?tlarmı tayin ve 
ancak 'J'rnbloııun 128 kllomt't.re pr • tesbitte ne karlar itina ile ~alrıııl. 
kındakl l\Jısrata lsl<eleıtı bir muka\-e. d:ihnt, ne ka.da"t' ft.dil!l.ne hareket 
ruoı merkat olabJUr. Fakn.t Romeı or. edildiğini bitruı.ssa tdnrlız ett!r. 
dmunun bo noktada da tada moka. mek: isterim. 1nsanhk tarihirıe 
'-ef gllstercceğtni tahmin mll,kUldllr. mutlak bir ndı?.lctin mü~ir olma. 
oıım olsa rıcatJ dAh:ı nizamlı, dabn Jığrnı teslim etmekle beraber, blz 
lltorlitoplu yapmak için !lnratadan bu ada1eti temine en lıi.iyük bir 
ıstlfade ecleeektlr. Afrfk& harbinin kaJ bassasiyetle c;alıştı~ızı tcred. 
N art,Jk Tuntı.1 ohnuotnr. Bonon lç'n dUb:itız söyliyebilirjm. 
ıruı~ı nomeJ ordusuı1a ı.-ölclen lcur Bıı sa.yede var!tklarmdan yapa. 
, ırarak Tunu• mUclafna.8mda aatlıı.m caklan f"d~rlrkle.rla mlll:t va:r. 
Mr kuvvet haline sokabjllr~. bn mu. h~m koruyacak olan milltellefleo
t.:ı.ldm.k kt bir muvaffııldyeı olae.ak r!n borçlarrnı .en cruurlu bir innn.. 
~ır. Bu ııehepten ımsrata mokarnme. la ve gönfil nz:uıiylıc seve seve F. 
• ı r.ayıf ol!K'Jlğı gfbı bıındnn 9onra 
ıa EWemeynclenbeı1 UOO kilometre. 
ı,ı, blr ytlrftytlt yapan Mongomert or. 
tJttııunun baskumı hanflf>tmPk l~ln 

\ adlilıcblr ve Vadll Zemzt"mdc tutun. 

maya ç~nınsı mubtemeldlr, 
llarbbı bu DııUııcü sııfh.'151 Trablaoı 

topraklarında cereyan edecek ve öyle 
ouılır Jet kUa bir umıı.n içinde hal. 
yanm Atrlkadakl eon toprak pa~ı 
da ta,ı.ı ı.;rratmdan tecrit ecılhnl, 

olıacakta. 

~mcıı dttştlntılecek nokt.s bu mu • 
tıarnbe1er Oçtlnciı safhada nUtayet bu, 
lacak mıdırf .Ba fikri tu ıekllde daha 

iyi anlatmak m11mkUn olacaktır. l\2:on. 
gnıJJfl.l't ordumı Romel ordasunn blrtncl 
ll'gtli7 nrdnırn ile blrle~rek çevir. 
mrğc lcb:ı.r edl'bllrcek m1djrT Yokll3 
JillmeJ Tunus:ı. geçerek oradaJ<1 kuv. 
vf>(lerJe blrl~bllocek midir T Bu tak. 
dlrde muharebe dördl\ncü btr safhaya 
l!ıtfkııl et'leccktfr Yanı ~tınan Afrika. 
unı mfb\'er bcanbına mUdafaasmd:a 
Bomel e9&Alı bir lnrn'et olacaktır. Gö. 
rtbıllşe söre Ronınl batftn llttratile 
Tunnııa yakrn.,ms1• lmrarmda!ltr. t~tr 
\'181 mubarPbeslnla Uçiln<'il .afbası bu, 
ctur. 

dC"mckte tab.a'tiik glS!.tereceklerine ı Şekerccyan 
~iıphc etmiyorum." Narlıyan Ltlt!1yu 

Biz.im ya.puğmuz ~ta ~- Vahan Dlldclya.ıı 
re : ve §Criklvt 

tki milyon Hra: 1ki milkellcf Mihran Ohanyao 
Bir buc;uk milyon lira: 1 " B. H. Kort 
Bir milyon. bir buc;:uk ~ilyon a. ~nlom bir&derJ.er 

rasında: 9 mlikelle-f. Top..k Keseryaıı 
900 bin bir milkellef Suruki mahduml&n 
800 bin: 8 mUkdlef T. E. ve TUnel 
700 bin: 2 mll.kelld Türk lfYatro ıirkeU 
eOO bin; 16 mUkcllef. , Hırdavatçı Ayq 
!ivtı _ 600 : 12 mükellef Hurla bira.derler 

400 • 500 : 35 milkl!llef Sahlbln aeal 
31)0 • 400 : 49 mükellef M.uata!& Ahmet 
200 • 300 : S3 mUkelle-f Çanakçılı 
100 _ 200 : 92 mtlkellef hak Tamapol 
Di~~ mUkelleflcrin vergisi git- .7.ekl Kehribar 

tikc;:e azahrJlğa ve asgart 500 lira. Kitapçı nya.s B&ya.r 
Ya bı.dar inmektc:fir. Hasan Tahsin ve 

HUsnU .A.ner knrdeııu 
TRAMVAY~ ELEKTRİK İDARESi Agop :Mllıalyaıı 

PAr ... \YI YATIBl>J SUhA Fazıl 

lır:tlkelletler nrglJe.rlnt öğrenmek 

tır.ero yarın da §Ubele-re mtlracat ede_ 
rek öğrenebileceklerdir. ŞUbe!erde l1a 
teıer aaılı bulUDacakttr. 

Varlık vergisinin tahslline de bq 
Iı.nmııtır. İ]k olarak tramvay ve elek 
trılt ldaıul 67' bin liralık vergisin! 
ya UrDU§ tır. 

Oğrendii(imiz miikellellerden 
bazılan 

Earzlla.y Benjamen 
Çikd8§VU ve ailesı 

Ham .Ali Bezmen 
Dil berzadeier 
LO.ster Zllberman 
Jak \'e lza.k Sala.moıı 
biraderler 

1 000 000 
ı 600 000 
ı 600 ~ 
1 212 000 
1 000 000 

1 000 000 

l<~uidun (p8.§&). 

Sokonı Vakum 
Şark deri gılrketı 
R..ı.rkor Zıuıgoçyan 

Muııtafa 'l'opçuoğlu 

MQU ReasıUranı 
Vidman ve şeriki 
Bohol' Uzyel Peru 
Nahme Pesa.b 
Yunu.s çimento fabrlkasl 
Suren PuJadyan 
Taranto mahdumlan 
&ılamon Beb.nuare.ıı 

)"akoJJ Bayar 
Ltı.ybovlç 

Turyağ olrket;i 
ÇikoJat.acJlık ılrkctı 

Katalan biraderler 

1 000 000 
1 000 000 

Seıaman :a.ba 

An&m lı4aaon ft Salamon 
Botoıı flrketi 

1IO 000 keti 2:5 bin, 1.swıbul ummı ıııigw. 
ta tirketi 32,500, AsildlrU,OD al. 

lOG 000 gorta anonim tirketi ıs bin, Gat 
106 000 F'ranko 23 bin, Hattı T•clm. ta 
ıoo 000 bin, bayan Seniye W> ~ Leonida 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
ı 000 000 

lienker k&rdeııer ıirlr.et.t 
lılebmet K&r&m.&ncıı 

Tntık n Bctir Ta tan 
HırdA vatçı Kirtat 
K.arabetyan 

ıoo 000 D~nnogoe M bin, Na!iz Kbı:ın 

800 000 
7DO 000 
67' 000 
650 000 

600 000 
IOO 000 
IOO 000 

Kltapçı SemJlı. LQt.ft 
Kendir Te keten A.Ş. 
'filAt Terci 

Erat 20 bin, Sunullah Hamdıl no 
100 000 hin, Alber Mast 80 bin Edvaıt 
~ 000 1 HMat 30 bin, Santi.,van P~tro 25 
80 000 bin, Ziya Kuntay 30 bin. Laf~ 
80 000 yer ~ıtorta flrktti SO bin. ~ 

Fili.ret B&y;a.ktarolla 
Eucukçu Apllı:og\u 
~Hyazade Nurettin 

eo 000 : Yusuf İzzettin v~rescel 1:50 blu,. 
DO 000 Hamopulos M. Nun Can 200 bin, 
• 000 HamopulOıS 205 lr'.n, Karaır(ıa)-an 

tBAT .8AHtPLEIUNtN VARLIK l 2!i bin, Hayri İpar 16 be, T~ 
ııoo 000 
ııoo ooc 
ııoo 009 
'DO 00? 

VEBGlst Amir 10 bin lira vcrecS.krdfr. 
"' ... ., ' • 'lf •• , ... , ,... ' ' 

lstanbulda ran;,menkullere ta.halı • 
1 . • • ' ' 1 ) , , ... 

kuk ~wrtıen varlılt nrıtaı mUkeUef. M ,. hver kuvvetler·. lerlnC:eıı bir Jwımm.m Llimlert de ırun. 
400 000 ıaıdır: 
•oo 000 Otıı.lk Verter 20 bin, EdJna Narlı. 
8'iO 000 V11n 6(,.000, Serkla Kmacıyaıı 100 bin, 
3DO 000 tıyaa B&yer 80 000, Al.Aeddin 70 bjn, 
832 000 Alber Siyon oğ'u}lan 1l'4 bin, SUıner 
380 000 bAllk 140 b.:.0, EmlAk b&Dkaaı 84 bin, 
800 000 P.akeı 22 bin. Aliıı 20 bin, Alalemd _ 
275 ()()1) yan 6u bin, Dlmltrı Damıa ve aairt 
260 000 •o ıt.n, yalnız Damla 40 bin. Emll\lı 
225 000 § ıketı 26 bjn, FevEJ Atabek 30 bin, 
200 000 Kıımer Atabek 8 bin, Mehmet Ali 
200 000 Abut 80 bin, Mardlroıı Agopya.n 100 
200 000 b.n, Şirketı bayriye ıs.:mo Yedlkull' 
179 000 Erır.enlhruıt.ıuıeaı 80 bin Ba.lıkb Rum 
150 000 lutaneaı 69 bin, Denfzbank 6.0~ 

lM 000 Cumhuriyet merkez bankaa, 12 btn 
150 000 Agfp tahtabunınyan 40 bin. Abdur • 
150 000 rahman Ab,t 80 bin, 'll"atma Koz!ucıı 
ııso 00:> [,(- biD, Serpubı MjıskU-ya.ıı 20 btn, Ve 
lDO 000 li Alemdar 20 bln, A%nlt Yusufyar 
120 000 1 80 bı'U , Şark TUrk Anonim Sigorta ~h 

Tunasta eczelbab 
mıntakaııada 

çekiliyor 
Londra, 1'J (A.A.) - Fa.s rad)-olıu 

bildiriyor: 
Saltı.lılyetll mahfillerden ölren11di

ğine göre, mihver kuvvetlerı Tmıunn 
cenup batısmda 80 mU mesafede bu. 
!ur.ıuı M.ccz:elbab mıntakaıımdan çeltU 
mektedirler. 

l4Uttetlk bava kuvvetıerlnln 11ıttın. 
ltlğU net·ccslnde h&rb\Jı cereyanı ta. 
mamııe deS'iıımiıtir dentleblllr. 

CCzııyir, 17 (A.A.) - Tunusta 
hıwalar dUzeldiğinden dolayı. ya. 
kında bilyük v~ şiddetli tank mu. 
he.rcbelerinin cereyan edeceğ: ıa
nrlmaktcıdır. 

Reisicümhur Inönü 
Istanbultı şereflendirdi 

Kahir9, 17 (A.A.) - Sckiz:nd 
lngiliz ordusu Romel k:uv\•etl~ri. 
Jıin p,şinde sUr'atle ilerlemekte. 
dır. 

Müt tefik kuvvetleri şimdi epey_ 
ce batıda bııJunınakt.'ldırlar. 

Kahire, 17 (A.A.) - Kolunıbi. 
ya raeyosunun harp muhab:ri, şiın 
di İngiliz kuvvetlerinin Eliir,•cy1'• 
nın t2Jtl'ib::n 320 kilometre batr. 
smda bir noktaya varmtŞ oldukla. 
nnı bildirmdttediı-

Rei.:iı·ümlıuruınuz 1\lilli Şef İsmet İnönü <lün 
saat 17,85 de Ankaradan ~hrimize müte,·eccihen 
hareket btıyurma~lardır, M:lli Şefimi:t. i'Stu~yon\ln 
i\leclis Reisi, Başvekil, \ ' ek:ller, Mclı'u11lar ve hü. 
l..'iımet er1'lnı tnmfmdan hararetle ağarlanmı::. 
!ardır. 

ReisicUmhunımaz bu sahp.h şehrimizi ııerenen• 
dirmi~ler ,.e s~t 9 de refakatlerinde mutnd re. 
,·ot olduğ'u balde htanhal 'ilRyctine gelerek n1a 
kamda bir milıldct m~gul olmuşlardır. ~lli Şe
fimiz, muhtelif i,Ier ara!lımta nlAk&:larlartlıın var. 
11" 1'erglıinin htanbula ait huımslan hllkkınıla 
da il'ahat almışlar ve öğrcndiğimi'le göre. ~imdiye 
l<adar sarfedilen mesaJclcn memnun knJchklarıoı 
beJ.an bayannuJlardır. Re•icllmharo.muz, Wr ara, 

mzdlerine eski btanbul defterdl\n Şe,·ket ile ye. 
ni defterdar Faik'ı da kabul bnyurarak kendileri' 
ne muhtelif sualler te\·cfh etnıl~lerdir. 

Reisiciimhurumuı, \'iliifette yarım !18at kadar 
o:e~gnl 0Jma5lıır: tamir edilen ~alonları gözden 
J!tı;irdi1-ten sonra 9,25 de buradan ayrılnıı,ı:ırdır. 

Miffl Şeti'miz, ba tema~lan emaHnda Kmla7 
a'haneler;nin vuiyet Te faaliyetleriyle d~ y8'an 
dan allkadar olmuşlar ve villyetten ıonr,. otomo. 
billeri7le Reşlkta,a giderek Sinan Pab cmnli 
~indeki ilnrette lnlnlan K~ .. emti ..,.._ 
ret etmişlerdir. İsmet İnönü, buradaki ~.ahşmRlan 
da takdir buyurarak alikadarlara ilclfaı ,.e dL 
r.kt111erJ1e hulanmuşlarcbr. 

Kurban bayramı 
l'Al'ln Kurban Bayn:mdır. 

"En ~on Dnlcika,. s11:rm okl>yucu · ı 
lnrınm bayramım ~imdiden kut. 
lular, bayram münn~ebetiyle gıt
zetemİI: yarınki cuma_ ~~t* ,...... •Ani s;ı!larnyRftlk, J'llWl'
te-.i a1;: ammdan !tiba~n M~ir 
vnzlresine devam edecektir. 



}ehırae: 
4 Maden tetl:jk ve arama ent!titU. 

U he~ab111a o::ı be~ tnıebeıL1% c1Un ak. 
am .Herı ııo tınrckct etm~tı.r 

"' lsLanuuı, Mt:raın veı lıskendcrun 
maı.Jarıucı:ı blrıken "~~·anın lzmiı 

ı:ııa111 antr1.:poııırındo lopııınnrak bu 
.AllUIID tcvzı .nerl ezı bUr03U bııl.:ıı1< 

cetlrlımcııı tıcarot v'"krııcttnce kabu' 
.:jlıı. l§t:.r. 

:aı. Beykoz. derı ve kundura tıı.br kn. 
mm .)ianwda SUmcrban taratınd:u. 

<Ul'Ulan tutkal !n'>rlka~ının açıl. 

'l.Cı B!llmi uUıı yapıla: ınır 
• • .Balatta ~tll.,ymı..!UD fırmındar. 

Pat lalml bır çocı.k hte ekmek 
:Canıesi!e ekmek alnı>l..lı atemi§ bu 
g.:neıerl Mustafa \ e Nuarctln yaptı i 
'.Arı anla~ılır. ,ur. üç ınıı:lu da yaka 
ı.uımııtır. 

)ünyac!a: 

lf Amerika .Jtı.rbtye nıı.ı:.ulığl, gene 
ııJ Altro<2 Z Uyona ölUmllnden son 
.a mUmt.aa bfzmet ı:ca<lalyasıom ve. 
lmıc olduğ'unu bıldirmektedlr. Ge 

.,eraı Uyoıı, .ıUma.ıı> a uzcruıde bn.ı'p 

ederlten yakruanmış oldu~ zatnrrte. 
den ı tlkkC.Uunda vczaı etmlşUr. 

otr. Amertluı tuı:-blye mUate:an Pn 
erson 19.U senesinde Amertkıın ordu 
ı..na 90 m..llme:ro r;apmda 800 000 
u~uavar topu ile 40 milimetre çapm 
Ja 900 gene uçaks:ıvar topu ~ mjll 
ıı:ot,rellk 800.000 bUytlk uı tralyözlc 
ter modelden 600.000 mıtralyöz: veril. 
.nl~ oiduğunu bcyaıı etmiştir 

• Fu radyosu. a.mlral Darla.mu 
soc 'ft BuJ!yi •• bllbıwıa tıarp teJa 
cot,lnden en ziyade zarar ıc~rmu~ olar 
tXSlgeJerl ve tın.uate:ı Arap mnhallelc 
rl:ı.j Z:yaret tmto o!du~nu lljld nnek 
tf'(iir Amlr&ltıı uçağmtı mUttefiklertn 
av uçaktan refakat Ptmekteydl A~t 
r&\ Cezay-tre daıımQşıUr 

il Madrltten alman tıaber!ere ı;a:-e 

tAvA bmıUz Parlı!tedtr ve onı.ı1a Rlt 
ıerll- R.lbentropwı mUMı t bir cevabı. 
r.;J beklemektec1lr LAv 1 gecenle~ 1 
mttenı b{r mektup uarek kendl11! 
ile buınıril b1r gb~~... yapmasmJ la. 
temı,tl.. Halbuk'i Hltlcr. "nıdl dahlll 
meaeıeıerıe 11m den« m~gul bUlun 
ıraktadır. \Ti§', yan rtımı! btr te tıt 
de Fr&naa Ue Almanya araıımdak4 

mtınıuıebetlerftı muh:ıkak Stt!'fltte tn.. 
~a edeeeğt lddlumdı\ btıhınmalrta 

drr 

Bem.i.n i•tihhalu yanya 
in:IiriltJ; 

.lılıaııbul ~yotlııcienı 

21.JZ.DU sttnUıadea itibaren ben • 
dD1tı ıullıebarrlk aa1'ıl vaaıtalanı:ıda.D 

kC» dJplomat)j'P •1' mutôrlU nakl119 
ft"lalıırfle ot.obUAle:r bartc, hamyoıı. 
f&&m)OAet, ~lal nı &ı.arsrnamelerle 

tahflldatdan l5ll8111! ~ huswıl 

otom11blll"rln &'ÜDllllıı bcnz.lıı lırt!bkak 
lan lkJncı bir teb!lğe kadar yan.ya 
iııdh1lmlıtlr. Tebliğ olunur 

BtR. tKl 

A 
Çlk g .. Z Çl wMemurlar kaoperatilindeıı 

----o Ortakl::r clalıa çok 
T b k 1 k F aaliye.t bekliyor a a SIZ a ınca, omşusu-ı G AZETELEl:U< ııl~jt't 6Utun. 

nun tabakla ini nasd aş:ırmış t\UDll~IUIJl;:.:~\ 0:-:::~dn~U'fll~I~;~~ 
n.z: l\lcm!lrlar kooı>~ratlfi ııu lı:ıtd.:ır 

ay cn·el kurulduğu b.lllde Şrodlyc 

ftad3.· ortıı;rıarın:ı aııc:ık l}tcr kllu pL 
rJ;>ı; d:?.ğıttı. II~ nlnı:ı: an crrot;:ı::.r.ı 

~ plrlııç te,-ı:ı~tı hlH ı!::;ıım ediyor. 
Bb koo1'3rn.tifl.o lllzu:::ıa luıı!:ır f~l 

.>l'1 göetcr~medl!bı:Jcn lll~Yet!:i.)1r~ 

Mcmur}ardruı b:ı rııı.:ı l<:ıd:ı.r d":W:t::r 
ı.n. lt•·r.Udj. Gnzete!crde okuduğumuz& 
ı:t.ro ort:ık &ayı.11 ıfa yirmi blnr ~ııı:. 
Jnomıı:, ı:Lmıli b::!•·ı cır geçml~t:r Ca 
bcı lıa sönı t opL,c.:ııı tıarn lliO.:JO~ 

1 rayı gcs:lyor. llu ıı;:ıra Ue ne!:r J.:ıpı. 
!arca~ dtjj!J mi\' 

Ahçı Hıı.llt, bir hnl'll garp ır.ıctar. 

mevı. uftu. Okunan tııt.ktltat evrakın. 
J'Ul anlo.;ııM:ğma un.zaran tıMiee ~oy. 
l~ydl. 

Halit, KUçUkpaznrdn küçük b1r 
•lUl<~D(la nhc;ılık yııpuııı.ktadır. Anca!{ 
ı;ıon zr.m-ınlarda tabnııl11rı kırılınca 

ycııne yeni erim koyamııın:ığn baş!a. 
mı~trı. Zira. tC.bnkJtır aınlılm ya ate~ 
~abam Haydı b!r tkı tııne aldı djYt\ 
ı m, fakat gene açığn,ı kapntamn:ruu~ 
tııdır. 

Halit nihayel 6yle blr hale celm 1' 
tjr kı mll§ı.erıJertno yemek vorecctc 
raco k bulamamıığa oıl§lamıııtır. 

Bdkı de fo.zln bıı.sltJıtğlı.tdcn ol<.cnk 
pnreyıı. dn kıyamamış ve §(ıyle bfr ç:ı. 
re dt§UnmU~tUr. 

Artık ak~amıan yemek iç en kom • 
§UllU ahçı SııUbln dU ·'kl\nma gltmclt 
ted!r 

-- Hnyrola tlııllt. 
- Şey.. BIZtıı. dUkklUıda yeme.ıs 

kaımadı da oöytc bir lkı loltma yiye. 
.ım dJyo ıınnıı geldim 

- Hoıı ı;cld!Jl, aatnlar getirdlu. 
Uuyw ne yemeği atı~·orsun? 

- lote ~yleco Ha.ılt semeğl.nl ye 
mek•e ve 11onrn ceketınln dllğmeler· 

•ıkı 11kı UlklJ bir haıcıe çıkıp gltme:t. 
tc:dlr. Bıraz sonra da Saljhln dUkkı1.. 
ı:ımda bir v&veylA kopmaktadır. 

- Ahmet, tab:1Jda1 ek• k 
- Oınmaz usta bugiln tıtçblr tanl! 

o!le kırılmadı. 

- Oylc ıuoıı cluı!k işte. 
- Bir dahn sayay m, 
Kı.ı. d.,.a t....ı;-nrı::ır ~cuc tabaklar 

el-.-,;,~ çıkııuı.kt:ıd·r. ı:n tuh:lfı tabak. 
nrıu oltallmest n.::ısı yı..knn hcrgtln 
ıe .. ıım cLmektedır. 

N!hayet bu ilnı gnr~oıılıırd:.n blrl 
a..nm canına tak et.:nı~t!r Zira usta!:ı 
t:ıbıı.k paraJaruıı kondl'crtı:dcıı kes 
n.ekted r. 

Bu ~I meydana çrluı.ı·m:ı.ğı kararl:ı.~ 
ı.ı~~ ve her ı:rıUotertyı sıl:ı bir glS.ı 
~bp5'n1: aıau~ur Anettk Dll'llıı güu 
ı:.ır şey eezemcmj.,tJ:-. ıfüı:ıyeı u:ıı t 
tl'elını§ ve gene R.ynı terane Ue yemek 
wıem etlr. c aoıı da r<:cnd..!'ll1erı ;ıı 
aeıenmcdiğı tı:ln göuıderllC'mlş Fnkıı.t 

Hnuı gittikten ooııra gene o tabak 
"lr .s ıs çllimıııtır. 
Gımıon Ahmet böylece tahıt.k}a1·ı 

mutıa.l:n Hnlldlıl ~ırd ~uıı anlam~ ve 
erto..11 gece yeraekten eon"b Halit g!. 
ıerk~o b!rdcnbıre J:::ı•'lsiııl tutmue. 
:ekcıını e.çuııı:ı ve koyrunoa cl6rt tıı.. 

flk bulmuştur. 
NPUcede Hallı~Jn tu eeldtc!e so ta. 

oak çaldııj'I ıınla.§ılmıo ynknlar.ıırak 

ecklzjncl ıullyc ccz.a. ma!:ke-mcs!.nP 
Vf:rlUn~t)r • 
Açrkı;öz Halit dil.o yapılan muha. 

kemullıdc suc;untı lnıtAr edecelı b\r 
cııt·i'J bulamadı vo ftirnt e!tı. Netice 
d~ mahkeme kend &inln 1 ay mCddet. 
le llaPla Yntınaamn knre.r vererw:i: deY 
hn tı.vki! etti. 

ADLiYE M1.1BABlRt 

s anbul Defter darlığı dan: 
Varlık Vl'rglsı Komısyonlarmca tayin olunwı mll.kellcfcyet}eri s&ıtcı 

-ca listele" buglln at:ıka!ı VR.ridAt de.1~!en kapılarına ıun!mı tr.r 
Vor;ı!erin. ögrenmch 11.ıen!ı: 

A - ı~c: vergl.51 mllkelletıortıdn bağlı buJuııdUkl:ın Hal ye Tabak. 
KUk ŞUbelerlne 9eya kaza. va:1dat daire erine (Mlllga KUçükpuar !ılallye 

Buna. :Jcnı:cr ~ı:i.ıl) e:Jcr l•n.1111:.ıııda 

''"opt>ıntllııı tı:.ırel•ete ge~iJ- oı-tnld-1. 

rll!fı yn guzetc ile nhııt &~ r• uyrı 
urdtUrler~e ıı .rnptığu:ı, ııt: ;,apruak 
1111 <'121~1.ııl b'ltHrm: l <.ot'Tu olur! ıua. 

ınu1 yu kooperatifler o~ adcdlnlo 
•• >'lluğu Uo ~ u~:ır. lioope?ntlfjn öm 
rUı.Un u.zıln clnnsı için d13 ortaltl:ırıo 
vt•nllldert p:ımya. mı:k:ılıll um4aklıı. 

, mm yarısıaı olwn alıwıl'trı letıi> ~ 

cıt:r, 

Kocıperntlf wııarııa 170 ı ura,a u!:ı.o 
IJU),I), plr:neı ort;nkların:ı 1%:> kunı~. 

tnn dağıtıyor. l>emck ki ara:l:ı iiO kıı. 
rtl& kndar bir fark .ıır. 8o crtal,-ııı 
şUlmı.nla tro.rı:lııy:ıc:ığ'ı bir hlunet(lr. 
lııca.lı ynlnrz pirini> \tmuckle ortak 
lıll'ln blltlln gıd:ı. lbtıyaçları karfdaıı 
mıiı değlld!r! Şa ıcr, eyJnrmda nobııt., 
fJIMilye, merclmrk, bulpr, p!lt.3tea 

t;lb' herkesin en bdlll:nş'b pda.smdan 
dıı her ay mun~roaıı tıter, ~er 

K·•<ı datrtılına.ııı bckl~n!ne bo f'azJo. 
btr latf!lt midir'! 
Oaut.elerde mUteımadlyen rivar vnt_ 

IPrdeı kuru bakl13-at Oyat!an.,m dU. 
şUklU,'11nU okuyoruz Oralarda.o bel. 
ili blıtlerce ton sıd& ınsddesinl 1:et.1r 
m~ bu,c11.akü nakliyat dıınımıı kartı. 
ıındn hakikaten zar.ın.ns mUte\'8.k.lut 
bir iştir. Fakat lstaııbul ııtyaaa.smdtı 
bn l'llıl maddelertn toptaıı :fiyatla.. 
ruun da ııaru dl!:Uk olduğunu blllr. 
tt-'k buna ae deairf Sebze b.allnde 1JG. Şubeaı mUkeıle!lerı ll'aUD Maliye Ta.b&kk-uk ŞubeıtneJ; 

B - Belediye twaudu <tab'Undckl ka.Z:llara bağJı 

de!terdUlütta lmt n Servat VergUel1 MUdUrlüğüne: 
büyük çi!tt{lerln tatcstn tcııtan 20.80 lmruş IU'amıda 

O - G&.yrı uıe.nınu aalı'??lerl..-ı'1e!ı vıı.rlık vel'gUUe mtlkelln tutuıan 

ııakW " hUkrxu phWa"1Il gayrı men~rtnt.a (mutıt~ tube n kasa. 
181 da.hilindAı e~ı olac mDke!le!l&rtn llULmetgahlarmm Mya yük.ııell 

. ra.th ve kıymetli gayrı menlnıllertntn) bulunduğu t>cledlr tatııtkkuk §11· 

~eı1ne; 

Müracaat etmeıen ı!zımdir. 
AlAkad&rla.-m ı.ııimıeruıt TC -rergı nıikdarlarmı kolay!ıkl& ft aUratte 

bulabUmelerı ı\:itı cetveller mahalle ve ta.r)J No. aı itlbartıe lct,lp edilmio. 
tır. Bu teTUpteı: taydauuımak lı;trı m!>keUefler 942 TC 941 eeneıerı ruh.sat 
tezkereler! ...eya vergı k&n:ıetorlle ve t>lınlan kaybctmif ol&nlar Y8J'l'I Ilı. 

bam meal veya ea son tarUıJJ tedi)'e mnl<buzbırfle mQrae&&t e~ınA11dlrler. 

Mllkell ere ltızumıu •zaba tı ve-ırıe& w Uatelerde ıaımıcrın· ve verg 
ıorı11.1 kolaylıkla bulabl:melerl buau11u:ıdıı kendilerine yarc1Jm ctınelı ~

re hf:r oubecıe ıslltı mfkcb.rcla memur aynımııın. 

oJoul;u.ou r;a.zetclcr ,-azdı ZO kuruı. 
lnk pat:ıtea perakende olııra.k 85..40 
:Sl1 kunıtluk pe.tate• lM la..80 kuntıt':l 
ı.a1,ılıyor. tLoopor:ı.tlf lat&obutun top 
tnn plyııAn.sından a.la.cal;rt paıat,ealer • 
den anar kilo ı.on;bt y•psa zıınnede.. 
rfr. ki ort;aJdannı .memııan edecıekUı. 

Toptan pi.fMa De Yemle p! ıR ara • 
smda ne kadar fiyat farkı ftl'llft bu 
rork Udııcl UcUncl1 ellerden ıectlkten 
a:.ınra birka~ mll'U blıdeıı artınakb 

dır. Maaş a.lındıtJ uman memurla. 
rın ve oebrln eıı uzak ııcmttcr!nde o • 
turan ldm!l'lerJn Yem'e, Tahml• "" 
cıunna akın et.melerlntn seb<'biııl, 

Keytjyet 4~05 No .• ı kanwıuıı ll r.cı maddee! muctbl.ııce um olunur RCoıtJerlndekl oolı:kAllarla buradakl • 
lf4$1G) lerln sa~ Oyatlarmdald esaslı fftrkta 

At yanşlar n n. EN ON lAKiKA 
SQn haf tas~ Küçuk ilanlar Ku__. 
A.nkarıı at yarl§m:.ıLın 13 Uncu 

aU önUmU:ı:d ki pnzar gllnU yapıla • 
rııt-tır Bu batta prı.gnır .. 1:ı tnaıl z 
tayııın tlk olnrak lGOıı metre LzcrlnJc 
\'adelı (~Lnc, Çalc!•ran) koşusunu 

koııa1:alılnrdır. Uu l:ı.ı~ı~·n h":11en be. 
mon bUtUn tn;> lnr f,nyı! d.lmL!'tlr 
Proı;ıt::nı n~l\~ıtlı l.ı .. :lr \'C'r••(ım: 

U!.Ut"IC1 JilJŞC: 
'Le ya§:nda yerli yarıınkan lnı;.t!ı 

erkek ve d.eı taylara ronhau:s. Utra • 
ıniye:-.i: 530 ı rn, nı" a. • : ::ııoo metre 
t'lr. 

1 - KnıJer, 

2 - Soydan, 
3 - Menevlg 
Bu ko~ ı~un f.,\orl 

IhJ?\Ct ;.o~ l: 

:S<; l\llO 
fi5,:S •• 
rı6.5 ,, 

M~no-r1-;t' r. 

• Uç \'O da!Ja yuko.rı y ıştakı ) ır!I 
J?,ıJJ,nn lıısilra ııt ve ım::raklara nıutı. 
ru.,, :Mesafesi: 3'00 u.etrc. :kr;ım yn. 
lll:O liradır • 

1 - H:onca. 60 5 ld!O 
!: - D•n·alacjro, ti6 ,, 
8 - Deıno•, 5-1,5 " 
4ı - Buket. M.:i , 
Afıa.ğı yukarı &lDI kıymette ol:ı.n 

bu dört hayvan arasınd:ı. !Ut akla sc~ 
lı•r Fehmi Slın:::ırotıu cl~U:isld!r. E:1 
l:UyUk l\Udl'Clt bu llı.1 lWTa.k sösterc. 
celttlr. Falmt son uı.mıı.nlardn iyi 
förmı:nda olnn J{oncıınm lhmalj eniz: 
ceğ".ldır. 

t Çt'NCO KO, \J: 
Dört ve daha yuknn ynMa.kl yeı U 

:ıaıım.Imn lngUI:: at \O kısraklara 
mnhsus. 1kromlyes,: 4ü0 lir&, m ;co. 
eı: SSCO metredir. 
ı - AJceylft.ıı, 

2 - Sekb3.n 
8 -Elhan 

60 kilo 
tiS ,, 

~~.:i ,. 
Doğrudan doğruy~ bu kopınun gali. 

b: Elhandır. l 
L'ÖRDONctJ KOŞU; 

1940 doğumlu yerll safkan İno"11i~ 

erkek ve cli:l tay1ara meJıııue, llu:ıımı. 
~Gi; 3SOO Ura, muıı.le3l: 1600 me~ 
redir. 

1 - Hüm.ıı.yua 

2 - Hemdet11 
& - Varat 
4ı - v ıı.radlll 
:s - :z 
6 - Polat 
7 - D&etcgül 
8-HP~a 

66 kilo 

w •• 
~ " 
M " 
55 .. 

5G '• 
M,6,. 
5'1.ô .. 

. 
Uo ırn;wu.;> 1'1\l~ıırrt ıs ;ouJı:rlleceı< 

'' ur:ıu ve I~ \'ernıe jL'\nları Ko ~oıı 
Oalclkotlu pııra~ııı a~reıtllı'C•f'ktlr 

ll~nl:ırın ,;-uı.t•tedl' ıı;önUıtUl:'O tt>kUdr 
rılınn .. rua dlltloıt cdılıııelldlr i':\'IP..nrne 

tfllıt:tt gömJ:orrn ntmy.ıı•ulano mabhn 
kal'ıınlı U1.crl' ..:ırlh tı:rt!tı?crtoı blhJlr. 
mf'IPr'I ı!lxımdır • 

Aldırınız: 
A,.,gıcıı. n:mızterf tazıb alan•. 

ırnyucuı:ınmı:uo aıunl:ırıoe cehro 
nıe:.tuptıın ldıırı h3Dt'ınl.ı:dnı (ps:r:ıı • 
t:&rı tı11rl(') ıu•rgtln qt>:ıbt11D 6!!<'Y• 
ıuırt~ı '°'P '3at n 1e:ı 11onra 11h1n.rna. 
.sn 
lAte 6) (A.L.) (Bulunmaz) CCan) 
(~ıddl) (Canser} (Çatı~ı (f; IJ:.) 
\J;.N.t•.) (Ehramı CE GUl) (P.D.K\ 
{F. Tez) (Fc'hl 27) (F 0) ıcıınn) 
t:ı•ırı (İ.N.0) (l. P .SZ) 
<Iwmetlm.ı (Kuınra tO) (Kaynıııo 
tll.l.T.) (M.H.R) (11.b. 49> (Mtnı:net 

Bı;o:!I) (N.\ı!ı.'lnt) (0.J) (P .A.) <R.A) 
tR.T l<..) t '!. R.U.) (Sami.T.0 (Sly:ıb 

ne) CT.A) (Uyııııl) (Tf'r!'"ll 

\~ (ltand as: 
Kurban hc.yrmı yerine r·•'r

.-ı:ch istiycrean I<:z1lny Fukara 

.\ş Ocnklannı unu:ı::u. 

1 - Topkııp1 :Ahmettıa§a caıu."-i 
2 - Karaküm..--Uk Ni·ancı Mch· 

metp<lı:;u c;ımi~i 
3 - Laleli Lileb c~it:1 ir:ıa. 

reti•an .. si. 
1 - Eyüp. Sol.uılu nıe.:ir(Se"İ. 
!l - Ee~ikta~. Sinaııpaşa ca:niııı. 
6 - Üsl.üdar. Ahmediye ima.. 

rPtbar.esi. 
7 - Karnnraııa. İlk mek~p ya. 

nında 
lkra?a:-.1n mıokruz mnke.bılın le 

':.'lnlı c~nstt kurbanlar atrnacq}.. 
ur. 

ı/ AKlT!in bayram 11üshası 
BlitUn bir r;:ıyfa ıo.aı Avrupasmm 
be renklJ barltasr, ayrıca zanj:!ıı 

mUndc.recat 

'arın sabah Yakıt gazetesi 
almayı unutmayınız 

9 - Nilüfer 
10 - Pm.a.r 
11 - Vido 

lr -· ·-~ ' ; 
E:~ :: ı Çiçek ve Tifo~ 

Hepııı blrblrl.nden 8"1lt,., bu on b'r Aşrı 
la.) ~!mdl,FC ~adar ancak 12Ml metre 1 ar 1 
gibi bjr mOL1afe O.Zerinde llor.nuştardı. 
.~rv.la.nnda hem= hemen, Vldo harıc Aynca ku'V\'et \'e ted:n·j enjekE .• 
hep!initı birer !k~ galib ~etlen nr yonlıırt 17 de.n 20 ye kadar 

dır 1600 metre O.Zerinde hangi!lnln 
muvaffak o!acağmı ke8t1rmek gtlçtll.!'. 
Haspa, Poıat ve 1ztn fbmal ednmcme.. 
s1:nı tavsiye edcrls.. 

Bl",ŞtNot KOŞU: 

Dört ve daha yuk&n yqtnk aaf 
kan arap at \"C kıernklarmn mııhsu11 
tkran:ıtyc:ıt SOO lira me4atesl: 400'l 

P:mgattı Halı\ak!.rgll.Zf C. No. 1913 
Nargll"'clyan ecıaıınsı ka~mnd3. 

-Dostluk kuparı maçla1, 

FENERBAHÇE Bf:SIKT AŞ 

~------------~----~----------------------~--------------------------------------------~ oraı:nulıyızf 

M U.. _J o E .! ~~~~, Tahm'• Te i'c:ıtıl:t clrarmdakt dU. 

ı::.etrodlr. 

1 - Sava 

Dostluk kupası mar:lannın ikin. 
cisi yarın Şeref stadında Beşikttııı 

r.s kilo Fencrb<ılıç·~ kuUlpl~rl cı-asmrla O)• 

~~deDbert S&Jınclerde Sörll"mJyen 

MUALLA 118 
Arlrallaşla ri 

ilk dela olarak bu a~amdan itibaren her akşam 

Her Akşan1 T aks1m KRI ST AL da 
ABB uaızam EV. 

,. kAn aahlpl0rlnln kira, umum! masraf, 
~ kP.ndl ıta.rla.rou tıt.ve <'lttf.lEten .onnı 

~~ 1 11.-.tış yuptıkları da &ö:ı:örrilruı ~tlrWr, 
~ ııe, kooperatifin bmılardan blle hayli 
~ ac.11za gıda maddeııı aıı~ TJtpa.catıns 

ksnı bulanayora.m. 
Memurlar koopcratUi bu bu!Rl•l&I'· 

•la ort,u.klarma daha taydalı olma~ 
çalışmalıdır! M~ ıılSı.dOrı A.ytnesı 

ı,ı.r kf~IJıfD ıt.fıt batrlmaz' 

Tek.ti\ Je&gıp ÖNEN 

52 ilkmek\:ep çocuğu 

2 - Tomurcuk 
8 - Alok 

~ " 
68 " 

Ç'.fte balıııı: 2 ı llı.ctl ktı?Ul11r Uze 
?indedir. 

••• 

nanacnktır. Lik maçlan'lı:'la Fcne. 
rın 2.1 maglıibiyc-:i ile ncticelc· 
nen bu i:{i kulütUn ma~nıia Be.ik 
tııı;m g.llı!:iyeti pek •le su ııu 
türilr bir ş~kilde olm.<!r~rınr'an tu 
Ecfcr~i oy'.ı:ı bu tr.açın bir revanı:? 

H.abcr reffldmjz va .. ıtastle Ankam , mahivetinde olur b!rinciye naza. 
n.Uştcrek b:ıb'.&lerine l§ttrak eden ran d:rna z:-vkli w: h.e~·ecanh gc;A. 
oı.uyucu!ı.ınmız mtmt.:uar:ı l l!ltey1 ya ctt t:ıhmin c<lilmekte'i!r. 
rm bayram olmnaı nolay:stıe Haber H"'r il:i J:ulilbılrnUzc ile muva.f. 
gnzetf'.sı \Dti§4r etmiycceğınrten, Va. f!lkıyetler trmennf eoier dost~:ı 
ıcıt )'Urdu kitabevinden tedarik ede bir o:-ıın oynamalarını te:ncnni 
bjllrler. eılcriz 

Bat~ eomyıa.t ında ccrL .... "" ... , • ..... olr &flK llSh.neııı ~ sevin diri Mi 

Yazan: Zı YA ŞAKıR :: Yardıml!ovenler cemiyeti EmlnönU At y a re ş A a r l n cı a 
Baş Rollerde· isma ıl BÜLLO- &UKADDE'< .. ~ kaza merk~ tarnfmdan bugün U< K Az A N M A K 1 ç i N 

• • ~ ınektep talebelerinden 62 fakir çocu. 
UlKKAT: .1:1.cr [>AZ.ut saat 15 ten ıv a kaGl!f tcl:nı•ı PM~rnım!l!I .~ ~ yün it ıı.ı· dağlttlmı t Çocuklar "' • ;;iÇKiSiZ AiLE MATJNESl'l'e'Pfun: .. 009'J~1 ka.zaklan~y~ikten•on!..rr 11evtnere" ·ası• oynamt.aıı·ı 1 melttepletjne gttmtolerd!r. O. \\'lLLt•\ltr'ın bu aıcri Türkçeye !;enilıniştjr. Myaı. SO kut#IR 

----------~---~ımm-------------------------.ar:--------------rf•--------· s,n•ış ı·ErJ: \'a"ıı ımaoo\i J 

- lla7di .ıaa. dedL luıucQne ıd,, 
• ..... ilk te7 ,rapmadı k1, pi 1oe. 
llm. 

- Baob bir lm4m llanrtya bitap 
etti. 

- Haydi, bunıdaıı ıtt. f6r0yonun 
J'I'. aeıteııı.lzJ bo&ma? 

Banr1 buJundutu odaya lıOr daim 
lıa.lrtr, aon.ra kard~f! d!Sndö: 

- Nasıl Yaktt goçHlltlnl ıörmek 
~l§tJm, ı:-ördUm, g1c11yonım. 

liolara arkaanu döllerek kapaya dol 
na )1irtldll. 

&.ıı.l'C1e,tıılD bu ant J'dlll .lan Bap. 
ıl•too earbot kataıuııı taaıamUe bu • 

landırmııı&. O ıhudJ btr ~k ,eyler 
araauuJa bu noktayı aeı acJ <tllfttnD. 
r>rdı>. ooa bu tıaldo (Öl'ftl kardofl bir 
*'ha para günderm:.)eoektl. O vakit 
19ım&r bor,:Jannı 11&.M! Ye.recektt 

- .BaptJat feıın1aızyorda. bir a .. 
- _,...p bıl.ret,al& bir halde bit' 
Qı 2 rı-.. ........ : 

n....ı ~!.. 
Fakat hl~btr mıvap alıur•adı kspı 

pktaa :kapa.ıuuq. liwıtl ~ ~ 

Bu ölü de kirrı? \'allılarıa ellerlııde ll&dLD '°" bir kıs.ç 
.tnuıgı da •nYDlftk lçlo Ç8.i.Iflp dııru 

yı,rdu. Jan Bapttııt de bu •naanlar a. 
ra&ına kaMitJ • l DeYlet DcmiryoUan ve Llman!an ltletme 

._.._ .............. u ..... ın __ u_rn __ i_d_a_r~e~s~i~i~la_n..,..la~r~• ............ .-;::;...,1 Çevir~n: MUZAFFER ESEN GUııUn blrlndu Somda liorbl ıauıa.. 

llUıaro~n aon.ra .lan Bııptist, 

R'911 nehrinin ııoJ lqyıııını legal edeu 

lrramı:ı: ordusundayııı, atmancayı 90k 
rabuk ve çok 1)1 öğrendi. l'crh!ıı edil. 
dlkten aonm da &mca&Ullll J-aınuıs ~t.. 

mek Letemedl. O, kUçlık b!r kasaba 
lçertslnde llllkln btr bayat geçirmek 
ıtın yaradı.lmam~tL btcdlf1 gibi ya,ı 
J-aca.lrtı. Bitı.'ok meziyetleri oldıığuna 
k:ınfdJ, bu mcz.Jyctlerı snsestnde ra • 
bat yaşıyııc:ıtma, lın.tt,A zengt.n ou. 
roğnıa lnaıııyordu. 

Fraııaanm Alınıut a,gall.ruleo yeni 
Jturtıılmııo topra.kbrı, oua ıaUıdl@ gl 
bj ta!ı~k ıcıo QYglln yerler glb! 
göril:JdU. Jno BapUct ıcın lıenltz mu. 
tar bayata dHnememış bu topnı.klat, 
~ belık?nr avlıtmaJI l.mkAnı olaıt 

bir bulıınılt !IU ı,'1blyıl! 

DeUknnlı kararını ,·errul&tı ı 

- BI dl .laa. dedi. it bnıoma. mn • 

baı.tndll btr kabvenhı ıtnftnde bjr lhll. 
raUali:Jyet ıeuı bckUyor • y.rlıt ıanı~tı. Der gördU~ü \'atnmıa.. 

Ve yola ko)-uldu. ~ derıJerlııJ açmağı &abli ~üren ııaf 
mcb!r fclılrde ycrl(llflDeden, orada, in•ıınlar ı:-'bt bu Uıt1mr da Jana nçı' 

bıuad:ı. yapdı, Pndöl.-alcde. Suvam. dı: 

da E1ondo dolaştı. - Ah b:ıyım, ~lilm yok vı'Ueh\m 
.ıa.rı dUıtllnc~ıılndo ~mı:.rıılle yund • Kırk yıl ı;:Uışıp ('abalamış, dl,lmdPD 

m~ dctudJ. l• rnnsaum bu yıkdc ,., tımnğnudao arttırmış bir C'\' rnı>t"' 

tı!rlerlnde yeni bir ııa,-atıo '>lltllıı fa. mr,tım. D~man bu evi )-aktı. ('-0k 1 
ıınyerJ devıun ediyordu. Bu c'\'arlar j.!Uı.el bir ev, baymı. Bu yuva bawı f1l.. 
~ nrı:ıyıın ÇC§lt çc:ııt msnn•arla d•Jluy. rr.nm elli bl.ı franga mal otmu;tu. E 
du. Deniz mlmarlnry. M'Tmll..fe5İZ cın. limde bunu tab:ıt cdect-k bir çok \esL 
tflnhhltler, adları b:uo cetv('llcrlndcn k:ılanm da vardı, bn;lın btt \'C'l!kalu.r 
ıdJlnmı, avııktı.tııır, ft'Phf.11 iş adam • tııtllA zorarlannr U:8bit tctn t<rplnn 
lerıu, hangi fnbrtkııvı tomsjl etUğl mı' komisyonun ellndo Fakat bu işi 
l:l,r türlü B11J.:ışıl.nmıyan ııııtıeılnr, aha b·r türlü lrnml!J ondan çıkanımıyo • 
l)e dağıtıt:-n devlet bonolannı ucw; rum. Kom!syon vAlna lehltY't' l."ıtn&r 

20.J.191!!. ;anbi.ııdcn lt,!h:ırea: 

Yeril mndc~ sul:Lnr..:ı ınahmıs D.D./237 ve yumurtaya mahsus DI>/ 
236 No. lı ten:r.QI tarlfe:cı ynrUrlllkten ı:ntd:rıln:ııatır. htaeyon!udan daha 
çok bllgı \'CriıclJ'Jlr. ( 241"') 

20.1,9-13 ıarlhlndc.n it,lb:lren: 

Ka!3plık b&.yvruıln :-u mnhsus ofan fovkalıı.Jc tenzl]At, doı?ro veya te~· 
rnr ııevklynt tıurct !o Haydnrpıışo.ya ynptıııcstt oıll:hyatıı tatbik &dllmly~ 
ctktjr lsıasyonlr.rdıı.n daha çok bll0 l a.lmnblllr. (24.13) 

KIZILAY Gazetesi 
Bayram Giinlerinin T eh Gazeteridir. 

ilanlar . . 
rçın en istif adali vasıta fıyatJa halktno tophı'lll'lğ l ~alışan "'-'reC'f'k am:.\ klmbllir no vakıtl HO • 

yet o'1' sarmtlnr, kooa bir hlıı• muka. j 1..-Q.UJftto iş bir fOrlU yi'rtlml\ynr '<'· Ua 83.yrsm lçlıı ucrt1tl<m tı&t. ı;ayfumda tı&.ntlud 11, 81JMm9 
blitn<ie blrltSQ J1l7. fıank 'f!rcn fa • ll:ıglln ı;iC:t:ı omm, "ftç ı;on ıtOU7'11 J;'t'l .. , Uüııları JOO .lnmş, tc &ayfııJAr ılio ırur ı,.. 
17cller, bütün bu prtp lnQnbr do • 1 cuyorlar, bir ruemora ha, \'l'lnı;rorum. l&Anhr l~jn: •.relefun: 20091 _ %009Ş 
1 .. .--. dtkman otl!n.dea knrtalan r:a' (f'\-·amı ....... , -------•!!l•Bllıılıiİllll!l••mlllİimliiı•iJİİİİİİI••••••• 


