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bu sabah vilayete gelerek varlık 
vergisl çalışmaları üzeı inde 

alakadarlardan izahat aldııar 

Milli Şefimiz. Beşiktaşdaki Kızılay 
Aşevinı de ziyaret ettiler 

neMı limhurumur Milli Şef lsnıet tnönü du11 
!-ıat 17,85 de Ankarıulaıı tiebriınize müteveccihen 
hareket btıyul'mn~lardrr. ?tl!Ui Şefimix l tıısyouun 
Meclis Rei i, Başvekil, \'ekiller, Meb'uslar \"e hü. 
1.Cımct erlifinı tarafından hararetle nğarlanmııt. 
lardır. 

Reisiclinllıunımuz bu sabı'!lı l!eltrimlzi erellen' 
dirnıiı-ler ,.e nat 9 de retakatlerinde ruutad ze. 
'ut olduğu halde İ'Ptaııbal viliJetine gelerek ınıa 
ksmda bir mtirldct meşgul olmuı;;brdır. Mi'IU Şe. 
firni~muLtefü isJeı ~';imıl~laka:far rdını nr. 
I& ver~ıinin l"tanbu a nit mu itan :ı 

ıırzdlerine eski İstanbul defte:rda.n Şe,·ket ile ye.. 
ni defterdar Faik'ı da k&bııl buyurarak Jıend11eri
ne muhtelif sualler te\'clh e~lerdir. 

Re~icllmhnrmnus, vfllyette yarım •at kadar 
o cşgul 0Jmu5lar, tamir edilen aalonlan gözden 
~E:çirdi1ıten sonra 9,25 de buradan ayr~lardrr. 

Milli Şefimiz. bu tem.aslan e"Jlla!-ında Kızılay 
•)hanelerinin vaziyet ve faaJi1etlerqle da yakın 

1 clao allkadar olnnıllar ve vı1iyetten aoera ot<ımo. 
billeriyle ne~ktaşa ~derek Sinan Paşa camii 

eki llıımrette liaı •lilıı lbXil8Y 8f ilmt ~ 
f da izahat alnı•!ilar va öğrenıliği.ınir.e göre. ~ündJye 

ı.adıır 88rfedilen mesaiden memnun k:ılılıklımnı i he..1':.lll buyormaş]ardrr. Rciiicümhommuz, bi'r ara, 

ret etmiş!erdir. ismet İn6nft, haradaki ~1rpnaJan 
da tnhdir buyoivak aın.kada:rlara Udfaı. ve ~=
rektii ferde bulaımıuŞJarcbr. 

~er aAşam: .... -' ~'-'... _.....,, 

ar' ık 
'#ergisi 

Hüseyın Cahid YALÇIN 

Tun usta 
iki taraf geni çarpışma

lara hazırlanıyor 

Almanlar Marsilyadan 
Tunusa asker geçiriyorlar Ş &HHUIİZDE ııabınıı.zlıkla. be,k. 

ıeuQJl f'a.rlık '\°ergisi lhiteforl 
it ı.. ... -dildi. LlstelPrl uz.akt.:m gorlinoo J.ondro., 17 (A.A.) - Tunuata uuy& ytlz tuttuğu .sanılmaktadır. 
baııı olan intıba bunların uwuwi.feı •

1 

dUI'gl!nluk v:ı.r. He-r iki taTaf yeni Bu uçakla.nn birçoğ:u Rus cephc
n·tıırlle ruu~dil le iı,Mflı oldıJğıı ka. çarprşmalara. hazırlar.maktadn1ar. sinden bt:ra.Ya nalı:le-dilmh bulun.. 
nantJdlr. En ağır \et"E;ılere mımıı bu l:':u cep=.cden, baeka. yeni haber maktadrr. 
ıurıan tuı.ı \"Dt.wı~ıı.:oi.ıınn ırııutf'ler•tc a.Lr.a~cmıııtır. cezıLyir, 1'7 (A.A.) - Tunuııta 
ıtördilğünur. tıoanatiarı rııemleketla Alman hava kuvvetltrinin ~"ıı. hT'alar dilz.eldiğlnden dolayı, ya. 
•çt1mal :erblye$1 ve ah!Ald Mlvfycd kında bilyük ve şiddetli tank mu. 
ııanıına büyük mcmnunlJetıc kar5ıJ11• harebclerinin cereyan edeceği sa~ 
naca : bir olgunluk nUmunesi addolu. 1 ntlmakta<!ır. 

lZ 4 6 
l 

lstaabal ba vazifeye 33 
milyon llralıll b r ,erel 
rakllamıle iştirak edl- or 
Muhtelif mükelleflere tarhedilen miktarlar 

l•tanbal belediyen tramvay ve elek
trik idmui 614'JOO lira, Halil Ali Ber 
men 1.500.000, Barjilay Benjamen 2 mil 
yon,L&ter Zilberman 1 milyon,Dilber za 
eleler 1212000, Türk tiyatro ıirketi 
650.000, Jak ve lzak Salamon biraderler 
ı milyon, Çik1JaırJÜi ve ailen (Miha~. 
Davit, Simon, Ydop) lfOOOOO. Ş.lıercı 
yt111 bir milyon, V aJurn Dilıit:iyan ve fiir• 

ka•ı bir milyon, Mihran Ohanyan bir mil 
yon, Ma•tala • Ahmet Çanak~alr 500000., 
Haıan Tah.in De Hüınü Aker kardqler. 
400.000, Süha Fazıl 350000, F mel un 
(pG§a) 350000, B. H. Kori bir milyon, 
Maıtala T o~uoğlu 215000, Burla bira
derler 600000, fsak Tarnapol 500000, 
Zelıi Kehribar 500000. lira. 

Agop Mlhalyan tOOOOO, Mehmet l lOO bin, Tumik Gesaryan 800,000, I yan 611 bin, Dlmitrı Daı:nJa ve !alre 
Karzmancı 100000, Tevfik ve Be- Hırdavatçı Ayaı 600,000 lira var- fO b·rı, yallluı Damla '° bin. EmlAk 
•ir Tatıırl ı 00000, Avram :Mu.on ]Ik vergili veree.t!klerdir. f ıketf 26 bin, Fevz1 Atabek so ~ 
ve S:ılı:.mon Boton KoUektif Ş~. bat .WplerlajJl varlık vergül l~mer Atabek 8 bin, Mehmet All 
ti =u50CO, Katalan biraderlt-r 120 ı.tanbUld& ıayrime.ııkullere tabak. Abut 80 bin, Mardiro.ıı .Agopyan 101> 
bin, Renker lkarde~~r kollcktif ıir kull •lt.irllen nrlık nrP1 mUkeilef. b:.n, Şirketı hayrlye 18.600, Ycdlkulc 
keti 105 bin, Yunus çim.ento fab. lerlnden bir lwımmm ilimleri de tun. ErmenihutAn61l 80 bin, Balıklı Hum 
rl:lmsı 200,000, Taranto mahdumla. ıaıdır: l:utaneaı 69 bin, Dcnlzbank 6.000 
n 150,000 Sals.mon Behnuare.a Omılk Verter 20 b1n. Edin& Narll,. Oumhuriyet merkez bankası 12 bin, 
160,000, Nn.hm.e Pdah 200,000, :pn IU,000, 8erlda KJ:rıaoıyan 100 bin, A&'iP t&htaburunyan 40 bin, Abdur. 
Fntret Bayraktaroğlu ve ştirck.8.sı t!yu Bay ı- 80.000, AlAeddbı '10 bin. rahman Ab.t 80 bin Fatma Koz1uM 
·~MAıt~~~raa~· mahdumları 750 ..Albe:'! Si.yon $l1n.rı 7( b1Ji:, 111lmer ı,Yıı ~ tcyaıı.-20 Ve 
bfn, 7'alAt Terci 80 bin; Kita~ Se baaJıı HO bin, mmwc IMulkuı h ııfri, ı. Alemdar 20 bin, Amlt Yuırufya.n 
mih Lfıtfi 90 QOO Kanaat Kitapha.. B&ker 22 bin, AliS 20 bin. Alalemd - 30 biu, Şark TUrk Anonim Sigorta §11' 
ne-si ealıibi İlyas Bayar (50 bin, kC'ti 2~ bin, htanbul umum sirror. 
Yakup Bayar 150.000. 14 oilayetimi.zin vereceği ta §irketi 82.500, Asikilrasyoı:-' L 

Sucukçu Apik SO bin, Kendir rakamlm gorta anonim şi:-keti ıs bin, Gat 
ve ut.en sanayi~ Anonim eir- lstaııbuı l80 OOO ooo Franko 23 bin HakkJ T<cim 25 
lre.i 80 bin, Suren Poladyan 179 lsm1r 26 'IOl '166 bin, bayan Seniye 8f} Nn, Lconida 
bin, Layl>oviç 150 bin. S&bibiniıı Ankara 16 6M 800 Demanogos 50 bin, NafiE J{fizmı 
ııt"Si 600 bin, N~ L6tfiyan Bana 1 IOI 8" Erat 20 bin, Sunullah Hamdi 50 
1,000,000, Satamon Be-ha 120 bin· Adi.na 1 IOO 000 bin. Albcr Masat 30 bin, Edvart 
Şark Deri Şirketi 330 bin, Vidman Meraiıl e 113 206 Hn..cıat 30 bin, Santi,van P~tro 25 
ve şeriki 22!5 bin, Turya.ğı Şirketi Rata1 1 285 HO bin, Ziya Kuntay SO bin. Lafosi. 
J 50 bin. Kirkor Zangoçyan 300 bin SamBUıt. 1 aıı 580 yer sie:orta ~"rlteti 30 lira !Sdiye -
Sokoni Vakum 332 bin, Şaltmı bi. Muğla "" 000 ceklerdir. 
raderler 1,000,IJ.00, ÇikolataCiltk Edim• il 800 Yusuf lıze ttin vere.sesi lSO bin. 
ve s.dkercilik şinceti 150 bin Bo. .A.ydm 1 381 619 Hamopul0$ M. Nuri Can 200 bin, 
lınr Ueyel Peres 200 bin, Miİlt A8. K&yeeri 7'ti 000 Hamopulos 205 l:ı!n , Karag-özyan 
ırilrans 260 bin. Evliya zade Nu- Tekirdağ 876 000 25 bin, Hayri İpar 16 hin. Tcvfilc 
redtlin 25000. Ka.rdin 2Sl 9l5l Amir 10 bin lira verec--..klerdir. • 

Hırdavatçı Mitad Ka.rabetyan .C06 lM 736 <Diğer maliltnat S üncU sayrada) 

At yarışları 
Babı· mlşterekle. 
re iştirak eden 

o ay11 calarımıza 

iki feci cinavet .... - - - - -
BiR ADAM KARISINI ÖLDURDU 
VE KIZINI DA AGIR YARALAOI ,,ubj;ır • .su ,.ıanc1a~ıar ı.ı:endııerlnln Kurban Bayrarnı Bern, 1'7 <A.A.> - Tunusta ha 

ıollhim b:r fcdakArlığa kıı.tlanacakla.. va hA!dmiyeti el'an Almanların 
d At yanşlannm son liaftası 

rmı Mi~ !tmıCkle oornbl!r \ııtanın baytr 1 elinde bulunmakta rr. General 
1. K b Da d c_, tl · bayrama ra5tlıyor. Gazetcmh bu. 

---o-----
Bir kadın da çocuğu kuyuya 

atarak boğdu 

\e r.ı uıroetı utnında bu vatltı;-~1 &eve arın ur a.n yraıru JT. CJd• Nehri~ kuv-ve ci de-mfryolunu 
• k ' b ı hA'- günlerde int.ı'şar etınİyeeektir. ııele u.ı cde«klerlıti lllh-e etmı terdir ~·1n o uyu<'u.armıızrn a.yram an ve blltl.in yollan =i:niyctelri al-

li tınıat~ ha nr !limdiden liutlnr ve tnemlckett l d kt dirlar Fakat bahsi müşterek bilet sipa• 
\ nrhk ç rı;lsj ç YBtmnr.nı tn a tVtma a • rişleri kabulüne f,a'r"l"Olmın hJ..in 

lıLı•rlnde hakikaten hl blr tesir yapa. muin sulh, sül;fm ve birlik itin. Madrit, 1'7 (A.A.) - Cenyir. .,._ ...... 
ı al\ ve ortadaki ağır hav"yı kaldıra de ~ok ba,>Tnmlar idrik etmesini d!'D alman te lgrnflarda Tuna sun <'İ cuma -yani yann. saat 13 de 

· •- d'I • b d · """ h k 1 basianacak cumartesi glioüy)c <'Hktır ÇilnkU mcwleıret"' ınalJet %Or ı erız. crn•J un a biıyUA al'C et er ya" DOn pce, Baktrköye bağlı Safra 
B ·· b ~= J .......... d w bi}..l:....! pazar !!:ÜnU ~8.2t 11 e kadar de. lutı.ınun n:rdlğl ıztııap rrıllyonlarca ayr:ım mun:ı<Je euY e e---· pılına.kta ol ugu u.ınlmektedir. ~ ıdSyUnde fecj bir cinayet ~tenm!f, bL 

· nk' t " · ~· bi \'&Dl edecektir. balkm bayatını tah&mınUI edllınP.'l bir t<"mı:ı yan ı cuma~ cumar e..ı Sus. Sfax ve Ga .. -ç" e rçok ufa.k ri•l ka.nmııı öldürmU,, kızmı yarala • 
1 ....... · '"'r g·u·nt r· n1Jımıy"c_,.· nııı. J l ,_.. eli s h'l b Yalntt kaz nnnlarm J'anıl•"'' ...cı.ıc aokarkt>n bu ~ ,..me .-..alı1ığı~ \e pa·..... e ı ~ "' ca. y-. v~pur ar ge me.ı-.• C" r. • a ı oyun --. mıo, kendt.ııı de kaçarken vurulmu§ • 

.. , tbl -ıhı tes' ün .. d ·ı·bnı t""'I • lnk" ı..l ... A~ '"--- 'b her hafta pazartesi ...ıinü yapdır-nrn en blr:nci mü "'1 tt• ht>rl<C'. :rar ı g un en 1 1 ·en ... ' c ı yo.,_.:ı ara.._.ar, A44uıca ~ı ı b" tur. Htı.dtse şöyle cere-yan etml,şt.JJ': 
ti 1 • ... ·fesiı d vanı _,:ı_ k ... kcn '.bn,_...am mUnasebetiylc bu • tin gözüne bataa "e ht'r ır ıi nıut('!. rar ncŞır v ..... ı :e e çue. • ayna."lla:..~tadrr. o#. 

1 
SafraköyU.Odo oturaıı Nurettin adm 

yere yuvar}anmıştır. Nurettin bundaıı 
aonra yaptığına p15man oımut ve kaç 
mak için kapıya doğnı koırouşsa d 
ayagı takılarak yuvarlanmı~ bu il . 
rada tabanca da ateş aım~tır Çıkar 

(Arkıısı 511yfa 3. sUtnn r. dn) 
. ., d bl kt' J Sö l a•W ~ F d A' !'ıaftn !lılh giinü tediye edilerek. • dtl had ve nl!ıbet har•' n f' r 11"'"''«'t <'~ ır. ı Y en ıgine 5vre ransa a ,. da bjrfa'., btr müddet evvel, karuı: Ay 

topı.yıın btr k151m b<1lkın n11-vrudj ' lıır .. manlar. Kuron burnu ile Röne I tir. !l~ ile anıl&rmdakl geçimaWik yUztın .----------, 
:rı-t.1 refah \"e 1Uk5ll pek Çili\ mlilAhıı. (ArJrnsı sayfa 3 <ıütun F. da\ der. aynlml§, kaneı kızı Gülsltınü ko. I' OSTAD 
r:ıiara yol açmak r.arnrlnlJ caııuım yanına bırakanLk ayrt otur_ 

harbin yarattığı pyrit&b·ı nı7!yet ba s k • • • d mağa ba§lamıgtır. Fa.kat geçenlerde H • c h • 1 

z ı ttl<"••tu ve ıısnaf l("ln bir bUyük lkra_ I e 1 z 1 n c 1 r u kızı GlllsUm hastalanml§ ve dün gece üseyın a ıo 
mlyc t~kll ctml ti. EUndf' herhangi ı:adxr çocu{;unu görmek üzere Nuret_ 
bir ıııtoku bulunan bir tilN'.ar 'Vl'\'a 1 t.JnL"l evlDe ıttmjştlr, Ya 1ç1 n 
~I:-:~:;:.·:~::~:~~ Elageyla.Anın 320 ~z·tometre ::=~=t::;::;::~~S: 
r lf' iktifa eteelerdl nattA ı;a.rrltahli /'(_ rmı rica etmiştir. Kadın kabul et • 
eartlıı.nn mazur ve muhik ı:öıılf"n"CCğl 

1 
b mem.1§ bunun üzerine bJddctıenen 

bl- ,·Ukııellıt bndudıı !\inde kal!i&lardı t d b ' k t d .Nınettm tabancasını çekerek kansı. 
:.g!~~~===l~~k~: .. ~~c;i:ı~~~n:\~~. a l t') l n a l r n o a g a var l ;::ç ;!r:~~r~tınlş v cansız olarak 
Nr tunın t-0sı~ ctml (lr. Bıı hl-tim b;I. lfahir'?, 17 (A.A.) - Sckiz:ı~ri , Knhire. 17 (A.A.) - Koltnnbi. 1 Beyrut, 17 (A.A.) - R<rme; kuv Bı· 8ırada ateşler lçUıde yatakta ya 
c.!ljl'tmt:ı nsrhtır. Ond 1 11 ;\ ukıın. bjr ln!'!iliz oTdusu Romel kuvvetleri. ya ra.Cyosunun harp muhabiri, şim t \'etlerinin ardcrları ile İngiliz kuv. tan GWt!Um annesini Jrurtannak lçln 
ıı• 1ı 1LBtma~a hıık loktıır. ıraı-uıı g•·ne ııin peşimle sür'atle ilerlemekte. di İngiliz kuvvetlerinin Elagcyi'. \"etleri a.rosındn dlın bir hafif çar. babasmm U.,tllne atılmlf gözleri k& • 
ıı:utı.adıı bir 1;•ık f'Ş'a® tlk4"nrtrır dır. nın takril::~n 3~0 kilometre batı. pısma wkua gelm:ştir. Bu c:arpt~ rarllll adam bu seter de ellndckl ta. 

u: e,..naf hu n:ırbtan )llni hllJ,fıııwtin 1 Mlı t t rfik kııV'\'ctleri !ljmcli epey_ smcla bir noktaya \"8.TIDI§ oldukta ma t'Snasında. İngilizler bir mik. , bancanm kabzası ile ltıZDlm ba§ma 
(Arkn 1 Sal fc 8, iitun 5 tle) CC balıdP. bulunmaktadırlar. · nur bildirm<:ktedir, l 1::;r esir a]mt~lardll'. ılddetıc vurmno, kız da kanlar içinde 

Afrika 
lngiltere 
Amerika 

eynhııtlerjnl ıınlatı:ror. Bıısrnm 

tatlllndcn ııonra HABEH okııyu 
culnn bu al4kalı mewııu HA 
HER Utunl&rmda 
BER Ut;tınlarmdn bıılar.a!d rıhr. 
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~~tınru:ruB1 IM~hkemelerde :~ ~Al)llf ~~ 
---- -ilmi hahısler 

T.caret illmlerı tar.hinin muh~e'if şekilleri M 1 r k h k !I 1 ŞAMiL HAKKINDA .•• 

Serbesı ticaret devıeıeri ve .emur a_rf. \ ocu ırs~zı . oın ar şı~tAL1-:~y:ınn milli 

Kooperatl 1 o kahramanı ~ami! ha1am. 

kenol. kenoı·ne fahsı·ı ••1ra daa ıaara Kad nın eski kocasu11n evine g·tmiş er, ~.a~l~:=de,~~l~~Q~~k~~~:~;~ı~ 11 gayet Yc!rindc ve dojnı olch ğun•ı 

G ERÇ1 bu ~ekilterilı en fH,'4 dikkattir, eJ.-seri Avrupa meml~ genıı h •, •• ,...... ikinci karısrnı dövmUş 1 ar YB korkun ~~ ş:rı!~. ev;~!!:1 ~~~~~;~ 
11§1, buntlan •V\el.kl 1a.wı.. ketl'!rinde. dt'iil yalnız. .,.. rl•vre. ırza. eıı a. 1 k 6 k' ,,,_ ta't!ıl oıuru:nasma lntkal.ıil ~anlı~ 

da ımywnıa ihtiyaç den:c••inclJ ..... hatta tic!a.reı mektepleri bile yapaca• he Aya apanan yaşında 1 çocugu .·'an bitgilor 1!:::etlnse duruyoruı: 
çoğaltılma~na lUıum gO!lternıi' ticaret odat.an tatafmilan &tıln-.k. Ş!!l:lıl, Tt!rkl~r ar:ı!ında Şeyb 
olduğum Tıc!lrtt mektepleri ise Jfl) tr.. ve id:ıre ~ hn'klcct'r. B·1 clh~. ban fehrımlıde mc.rrur, emekli, cı t mo"•le ko kaçırmı tar ~.mıl di~·e meşhur<lı:r; halbulu o. berkeı.in i~i ,e h:ıli tıcaret mekte. ti, bilhassa, tstaıtbul tic:ıret ,.e dul, ve yetimlere yaııılma~a batla• a 0 O ül yup ş n• nıın kendi memleketintfeki ;;ohret: 
bine de\anıa eherış.I olmadığı gi. :ınftyi odaınwn nazarına ar7.ede nan ucuz şeker tevziatı dün 611~ tınanı ŞımlU\it, Btlta~aki imam 
bj ticaret moktepltriıaia aÇ1lma»1 riın_ den ev•el hemen bıar urana dw- Sudular iki lm4m ne bir erkek. J - t!ri:;: tocUğunı 8enılh hudur, ktlimcııl de\'let ~isl numasmadır. 
da masraflıdır. 1atenflili kadur 1 nıı.r tarnftan, ballı; dershane J muştur, Huna sebep şekercılerln az. U. f'ıdıat maııı.tteYt yalıılı bır ta. dedi. M 111 h~kollt'rdt İlllm dır.inın 
ko ay olanı.az.. llalbul<i 1trbe8t lİ· nelerinde. liııanm pnıba':ında. mıktai'dı teker almış oıınalatıd~r: nesi gelm~~ti. h fOk 5ık ''9 ~lkh~ İçeriden bir kadın: tt"Siri b"Şt9. ve blırük ölçUde olch • 
carat devrelerinde, haftada füi v. hl!: olmaı..<:a, ftefter uc;uh\ ile tica. Yalnız tev-ılata da~ıl bulunan ik• ni'tıbettnde de göz kama.,tıncı bir Kimdir o, diye scsleniyorclu. ğu için milletin bnş;na geçen a. 
üC defa, gU"Jun mlisait usıtalarw. ret nıitmet\ği ~ahi gösterınele bakkal ikişer sandık şeker almır lradıncfı. Ben: (lam da, namazda ccmaatın ba91na 
ela birer \eli\ iki'er aat den; g~ hlr.:met edilo(e, zannıma ı;lSre pek ıar, şekerciler hemen hemen beter Kenarlan JUka.rıYa doiru kı. - Bi~ geldik! Dcd!m. Kndın: geçe~ aeama vcri'en unven}a a-
t.rilebillr Ba itib:ırla esıı.&l ,.. bU~-ük bi'r h1ımatte bulunm111 o. sandıktan yukarı çı'kamamıılardır. \"IJ'\·lk, çok geniı siyah bir 1J8plm - Bııyumn! Df'tlleğe knlımıd·, nıtmı'ltır; nl'tekim garplı mubarM 
ttccu ve halktan urı.u edenJer ba l lur Bu mıktar da kısa bir miJddel zar- Ya ba.,.nm sal tanıfıaa ili'tinni~ti. Saadet ı:ocuğu lcaptığı glhi otorr:o. rir ve mUel!iflerin csc,rlerinin pek 
~va kolaylıkla devam edebilirler. Ticaret tlhsilinin Uı:Unrft bir tında hemen te\lzt olunmuıtur. Dlln Srrtmda giizel bir palto varctı. A• bile attı.. Ben ka~mınk istecliğ'ni Ç"'~' 'r!a b .. unv.ın kullınr;ml)tôr. 
rıc.ır ~ liseleri olan lerlerde bu şekli de kendJ kendine yazılmıı, öAlcden sonra tevıl merkezi yapae yakl,abllan da en a.~iı 40 lirahk· hitmiyor<luın. Olan olrnu~tu hit Riı im2.m ~ıunlln • doğum tari· 
dene~.i agmak pek kolaydır, :&i ldtaplara IJaf vurarak ölrenmek. Jan şekerci ve bakkallar gene ş~ tı. Gayet ITJ boJallJIUtll· Bilhat. Jce.-.,. Otomobile )indik, geldik. l ini l8°S def 1, 1797 olarak te~bit 
ra tı c:ı. l>u!ınakta ıtlçliık tekilmea tir- ker almışlardır. Tevrlııtn bu sabah ıa bJ11 l'eDlı raJ Jtb._ cok i.vi - Çocuğu ka(!lnlcnğmı bilmi • ettik. İstnnbulda bulunan oğlu, 
ve .ız. t"ltısrafla olm. ~rçi tafu.ilin bqlıca usnUi bir ayni mııhallerde t:tnr devam cdi• gltmi'ti. 11ne beyaı tenll, iri !'İ. yordum, cli)or<ınnuz. l'e!ı:ülii bunu tonınları ve diğer a.lm:ba"an da 

Du de' relerde. muhasebe, tica- ölretmeaden ders alm:ıktu. Tica ıec<.'klfr. yab gUalU kamral aathydı. ka~n:I ~~J m. ril!:nt Snndet ÇOC14• hmu te)'id ctm~kttdlrkr Mnaale 
ret :ırltmcti.ii, ticari malfiruat. ti. ret mektepleri ve "erbe~t tJ('aret Diler taraftan bayramertesi koo- IC&blr.rme • ......._ ilk defa-. la "tomoblle knçınnea ~i:r. ne dı.}e de dof'du"'u köy H!:mrıi d.iYc 3·aııl. 
carct hlf.ıml,'U, ticaret ooğrafyUI, Jevreleri a~Jm891nı tenıe11 nt et. perallf dlfter gıda maddeleri llzee tıit asabi hallerinden ve =lteap ~ine otomobile bin iniz? Donllıı ımş~ır; aslı Gimriclir. Bu köy L>.·. 
iktı,, t ilmi kabilinden bilgiler gös mekW:imizin sebebi de budnr. LA. rinde ıenlt mıkyasta tevzinta baş t&\Tlllclaa aalap.,-ordu, Fakat e gittiniz Demek siz:n ne i~dc i"ti • \:'.i&~da Ku:n'l!k Türkleri ilinde 
terilir \e tiı;rük b.ydalar temın e. kin bunlt\r. bolunmıyaa yerlerd~ lamak kararını vemılştlr. Memur• lindf!IJ cantamn ne gllnabı vardı ri.kiniz '"ar. oır ayıp Avarın tlcnilcn mrnt3ka. 
dilebilir. • ~ancaya kaftar haftan ve aeıl. lar kooperatifinin 150,000 llrallk ki. l:muı nriltenıadi.•oa e~irip "-• - Hayır ef .. ndatn.. otomobili ct!ldrr; Ş:ı.mil ~ ·:Avaı '' hrd:rndı. 

Biz1e, bu ~ler, metMtlfe· 11111 yerlerde dabi mekup ve dev. bir sennayesl terakllm etmiştir. Bu ,irfyer, bPftlmı ~r, 'kini ka. be" •utıu11şt11m, 'lnunla gitm~ie K·ımuk 't'ilrkt'caıc •. de: ~ığer Turk. 
tiu ilk scnclc.ınde, ticaret mekte. reye denıu edemlyenlerln tfoaret sennaye ile Bayram ftstO kunı sebe ...,tmyor, t.ekrer kapatıyor. sapnu mcclıurdum. / çel-:or~en hel"h~?gı l:ır,ni de bılM 
bi müdürlliğun le b"!loud~tum ıa ilimlerini ftğrencbilmek için yapa ıe alınarak Memurlara tevslal y .. J tekiyor, kenal'IDI mmeddryordu. ı Anla,!tyordu ki, Atiye evirip meziı. Ana <l lı olan Av:trcadan 

a -• c;am de-•-r , .. _,•=-de a"ı.. t- 'c ç k guz•l Ar::ıpı; L konu ur, • n, •w< • ..,... '·-""" "'. hilect:"kleri !f!/J, ticaret kitap. pılacaktır. Admın Ati)'• oldolunu, lt.ubl. ~e,·ırlp işi l~ ile talı n-or<\a, 
mı~ \e çok .guzel llf!tiCelfır venruı. lanm a1rıt okmn8'ctrr. Azim sa• yri!e oturduiall• ve evli bulun.ıa. - l<"ak:ıt .illi verdiğ:nız ifadede oı<ur ''e yazardı. Şamil hakkında. 
ti. Iıludınımlcrden b:.um den : hi'plari, ba sayede, peklll ma."'at. p ki t ır... .. u aö-'-AL 1 ~ S:Wiycnin !oettğ-ınu almm, :tı izah do rudur; ancu ~· nu da 
1--1 I dt\ z vk -1--lardı ...: amu U mensuca "O&&.\ J"C'U ilave edelim ki a"tl cdı Aiiycli: fa. ~~en ° •ı:: ~ ~ -ı-~-··•~ lanna varabilirler. TeM"Ob• i'e hl. - Haneye zorla tnarrn:dan, de~im. O ~Un benthel'("e glttn>. 
t.laha sonı:a, l lllU gelen .. ---- • dynrom td, ilk talı!lili bile Urmal et· • dllvmekten. ~ dll,me!ine se. Kaıuyı çocuk nçtı. Çocuğu nlclın. knt Pt>k Z"}ıf 01 iu''tl için bu ''"• 
)ıktan gcı, kv,ltnl)Urı{.( ti:aret atek melftİI Olan birisi ameli amlil def. tevzıatı h91' ebnakt&ll Ve çocuk kaçınmak '\0e otomobile kOl:?.rot götfüdlik." iT in Uğllrı! "!Uğun": hUkmoJuntiu 
tcb\nc talebe olıırak Jı.a.}dolunmaş t•ri kit&bun dik'catJe okuyarak MI tan mamun!'IUJlu. Ne diyeı•ek!!0• <lsui5siniz. ıo:imlli de bö.}le eliyor v: al~ '.'Yaşlarınde ı~en adı değ~-
)ar 'e hatta üç derecedeki mek. hasebe ilmin~ 6irenehflmi! ve bir Yerli Mallar Pozarlan tarafındın • f • ' s11 nz. .. • t:llldı. Dalı ınw laknb• l'cm::au 
teplcrllc ırn ile tahsil CÖfe'9k ..t.&....a.!n m-'.1..,_ .. .....:_ ~":.... .....:n nıı'U'_ ,,. ilk. d" k .a a.: l. ,,.. ~ H ..... L-- b• ...:.vı 1·r.. dc~il, Deı•!!!dır; (je,·ik, atik m111. 

d ln••x.- b. IJl.-..CU uu_,...~-.ıı,......... .. .. .J. ba$lanacak fldncl tenlata alt p:ı- .nauın 5 m a. aya ••e&ıŞ ıruı a ..... no,r-•, n 11''. e ·~ 

1 
nasımı gel 'ği s' 1 • • 0 . 

yühs ı.~n ı;:ılın etnnmc 3 -.- 1 olunma,tar. Bllyftk Napolyonon mnklo mensucat lroponlan mahalle v titremem~ itin peo!< guı;lük de vermedim Yalnndır, bunlar. • • · :.ı oy en;yQr' r ~ı.. 
le r.tl\1\ffnk oimu,lardı. t:muml ba!)kumandam ~eneral Druonun birliklerine daRıtılmı~br. 8

lrtilf ineeea HS• le· ı - Zabıt nlan olur mu! :~Yete , öre de dnb .• g d:omtklır. 
hari>iu zuhuru tın dc'\"relerlıı deva. 1 f • bl .. ._ tl! l'1 y h t 4-! b 1 d' . ş ... qJI l<afkasl ada hetkccf<ı. mut. 
nuna cn"cl olmostu. ae ell akir r fmncımn o&a .. ol. Sayın halkımızın ballı bolun• - Hayır dedi Kabat etmiyo. • '"b-ı a ~. a Zi en ne ~:y e ~g.• !Jkn bir nile adı \•ard:r. Mcl•rnc· 

Rıri.a~ 'sene e\'\"e1 bu deHdcr .,aluadan ıtseye de,,.... edemed:• dukları birliklere mlirac11t ederek ram. Benim hkblr 'c?yden habe • mı ı memı~ım.. ra. o ~ n o . a- İS!:li d~ or:ı.Oa Muh~~n~ tckliı • 
'ine ticaret me1itebi~ıe rr.c.ı·'mt o' -'ni, fakat kitap!nrmr okuyarak kuponlannı almılan •e bu kupon- rim yoktar Ben •uçla detiliın. •dar 3ıışlau, tel slı bi'r h:ı.lde~·'l.!111, ile SÖlleniı; t?.riht y:ıZ'l:m!a Hm. 

lar k ""'ılml'itı liıkin sonra le~~ birçok Use memn1ı'1'1J1e bı"'rlikte ıar üzerinde yazılı numaralara ~ - Slıe sacla diyen yok :ınten. ki ne yaz~ıJ,Jarrı~ı. olcu_?Jnclı!ıı 1 !le. leri ycıli lehçe ile zikrct"rl'k la-
... ..._ • ca-n ~ı"r) •""eri me'"tebı"nı'n - y ~i ,.. 11 p 1 r y 1 ~~d· l - Pek• 1.--rrısı do•..,rru ıntrlı . mr kur·•nılı Gc"en sene gaı1;.te ·~ · " r-··· re erı .... a or aur arı tara ı•• a na maznunınunn '"'' ıte nnsı 1 • •Wofl',, • • ~?m vel.r. 

· .. • ' • :ret eiddt olan rtohtil mfüıabab im. 1 i.._ ld •- , ·- &ra<la :ı lnttıl<.armı clo n-n. ... · •. lerdc bu d~\"re:enn açdacağmı dan flln edilecek ,,:Un erde 1 t u-. o u, ansctmız ~ unıl n bUtı.;n Dagı.~auı rc.e. 
memnuniye!Je oJnnnuıtuk, fakat ı.._nına girebildi~ ve na11'-af kaklannı alabilecekleri tebliğ ola- - Efenclbn. ba SaıliJe arkada dur. • rek k~ndı. ı'le <'il n:. ~ tcdır ;:"'J 2) ı 
~adı. fak oldufana tarih •lltanlarmda. 11ur. aımdı. Kendiai evvelee c\·liynı'' ,.. - Pekala o_tur~nıu.. . • • :ıradığı h kkında.1'i iddia yerinde 

Fikrime göre, tfearet ııaanb'• Olnıyora. r..e-. tıııll~ilde, kitap. lrocomdaa da bir eoaalu var•ı. .... Clüilmit;ler. ~~ı;ı:J~U.!-"c! ~at,mlhı bin. ·4'tilrtir: kendi köyUncle ve ciYar. 
. . • • • f ·~: '•nn eynaclı~ l'Ol ~k ftt""imdir. Jı!ttı ""S bG ""' et e A kaa dı ;ı:... ... ~ ~. • u e oma mtU\, da ba ro bir köy~ Ok - lı 

tlnın f."Cl'eğ: ~ıtl ınkis:ı efübl 50 Aneak, kolay netiee alabı1mek 1. uy il - r n m '-UJorsanm, \İniyle Ativentn avuk"l• ev\·elt-e • . u<.:u: oca. 
mrada, burıların hemen jby:ıM tin, .,. yol•la 11alkrn anbyabilec~· t 1 J tonra da e•liJmlt, ~la •&mut "'' 11111 iTad ler·n· okunma'l1 ile &:nın adı Saıttı; gayet serbest fi. 
möru'mdir. Ankarnda, tunirde •e ~ tsnda a(rk Tanlm1' kit&ttlar em D o aan ... dİJ'01'S1111UF., tmaa aıkada~nıa .,.. ·~r ~ilm!· ! ı'~•(r!er MaMıe k~rli, hattı s:ırhoş olmaktım (e. 
diğer ti«'al"et Iİ!leli bulanan 7er. balannıalrchr. İ!tte tie&ret ilimle· Aynca ucuz eıya tevziabn" li olc'h~.nu falan bilrNz mi? ~e :/bana 1::u1 ;,;rek şahitle- kınınlyen bir adamdı, Gazi ~u: 
lfırde hemen ~ tctblk saltasma lre. ri mü~hassnlannm yalnnı taJe. dan istifade edemiyecekler - Batır amma, bananla ben an ria ifadelerini okuttard'1 Uk oku- hammad da?ıa IOllra onun evını 
nlabillr. Hele htnnbalan Sal• bere mabtll!I değil, halk için d:ıbl tfl-1~1942 T. ıı teblile ektlr: eak, bir baçotı avlık arka.da§tım. n:ın Jfade Sııad .. tin eski• korn"• ~sm", içkilerini d&t1lrmUt, kene 
tanalımet. Beyoilu, .&adrk&y •• kitaplar ne~retmeleri ~<r&n ile H~melçe ekmek ve ekmetlic Daha en·ellnl bilmiyordum. Eğer ka.nq, ..\~~ •d• Şa,.ı diyor~ ı'lııı! ~e ka~ıştır; onun bu hare. 
B~ikta, semtlerinde serbest deT. 1ranıııh\nacr.!c bir hiımet oJur. Ha11: hububat vesait eş1• maddelerin bilffJdlm, bö,te itil' Wml& arka- d:'· . ,e ı ı. • e ketını. Şamil taltdfr etmlttir: de. 
l't'ler aı:ılsa. de,·am edee~"t be. ha kabilden mc'\"COt olıın ve pey. da~hlr eder mfJdinaf . Be 8alihedd.rıUt ildnei ka mele ki ruh! aaa.JetinJ ve milli sru. 
•e•li bulunacağında 3ftphem yok- derpey ne~rntun~cıık kitaplnr olcu. !~:~lrn~~clh::~:~~!de w:::::; Bir gftn bena yah'Udl. r-Utdr. "'"J1ll1 ; llh ddin"~ ilkı karmn : r:ıruntt hccc.Janndan değıl yaratı.. 
tur. yarak nıahtnç ol::lukltın hll.,..,eri - Çocuğum var, gidip görelim, dıt 8 • a cı8 ~ih 

1 
aclnadıı. bir l.:•mdan ve mulritindn. 0 nmsn-

F.mebl memleketlerin ller Mrin. elde edebilirler. ::ıı- kanunlarına slire aynen Teya nok• ~una dedi. çoc"uta ~;:,..n. O ~n. b.ın oahrt" Jıf hayatın zanıretleri'lden •imli. 
de hu ,.t?vreler muntazaman 8(1). den nete? tayini zamruı alanlaF.a - Ke11ı!ltt nqe ~ gftınl. dı Çatım Ath;e imis. Saadetle bir trr. • 
111,~ t •lun· yl)r. Halbuki, !&yanı Profe~r. K. K6mllrcan iaşeleri De•letçe te:nln edilenler) yormua! rk k d ~omob"lde beldiyor)ar. I'>a~ı~nm ilk inwr.J Yani deva 
- ~ ln bu tevılattan ısmade edemlv•.. _ Ne bite~ .. n, 9hl\IJM • :ı.,.e ~kobunla~ 1törllnt'e kork. Jet rcısı. olan Gaı:l lluUmnted ya. 

ceklerf tasrih edllm1$ •e 1Jeker le'• muıt. o bdar n~ etti ki, albayet kap d but Gazı Mora, S.ınıilfn Ostac!ı de. 
ziatının da bu esaslar dairesinde •nrı eldUJI.'. ert~si gilntt ~anmdo. mu,, ;:a~·=" ıyı a ar. ğıı. kendisinrJ~n tlç dlSrt ya' btJ. 
vapılmıı.n talimatnnmenln teker tev 1 "arkadapm" df.fe tuuttılr An1ı\n k"!~ ~ .,.im.. d ._, \ıtk mektep aıiradap. kllJJtllUdtlrc 
dalına ıılt olan lt'.'?O tnel madd~ rıclmcb bir~yle c.\'İme geldl. Me. ..,... ~&.... 88111 an 1

"' Rus ol"llu!tn:ıdan ır.., bnııaay 
terini dc~lştlren ek taJimatenamf' ı ler bo Ar.ılan da J'ftlİ kw.ası 416• anlailnn, Hemen yukancl:m 8!8~ eub&Y1:ırmrr. Şamile .:kerlDr dera.1 
htlkftmler lktizasındnn bulunmuş ol• ~il mfymiJ Buna tfa .!IODra l'iren· Tl,: lmıttum.!_~t ~t"~ de,.do\"dtt. "•rdiklert t:!diam tamamiyle 117. 

Ciç"'k vaf,alannı ilalHır 
ı;;Jini: 

tolığuıa kal'§I mllcadeled~ 

h hutaları tecrit n aıı 

ı ~ 1 Iarmı vaktinde ha 
m hl.ud.r. Umumı luf. 

ıı.n• u hllktlmlertne g6N 
• arm ihbar mecburi. 

n uu:uınld r, ya.al baetalıjJ 
v t iten bu lhban yapacak.. 

bmir tevzi merkezi olayor 
İstanbul, M~ ve hken:!enın 

Jlmatılar.nda bıriken etY&nrn ız.. 
mir }:İm:ı!lı RntTepolanndn. topla. 
namlı: burasınm tevzi merkezi bU. 
rosu haline getirilm~i Tt:c!lret 
V~kA.Jetince kabul cdilıni,tir. 

Berline gitlen talebemiz 
Maden tetkik ve arama enstilil 

hesabına on beş talebemiz dtın ak .. 
tam, Berlfne hareket etmi,tır. 

duAundan hu madde sumulOne ı·· <!İm. .r '"~ ~&'" a rp. "'1 
t1 er. • tlurmadır. Gaıt Jlotıanın os.ı Jıae 

renlerin ~eker tevzlatrndau i• 1 ad .. I NeYM, bir otomobil tettlml, 1lep tkınca .okunan ifaded>! ~1lnYo! için gfSndeMi~ hübwdüf m&M. 
edemiyeceklerf ve hllllında hare- benber Mecidiyek'1Un. llttlk. aantda bır Jca:-tmındr. Rurı_•e de ml\t da aynı mah!yettedlr. lamlt 
ket edenler b:ı.kktndı l\flllt Koran• ~diyenin glsterditi .nin llnttndo 1 ~yle diyordu· "r+TT Ş ,.. Ru•bn ett!r d~tlp de c:ıiunumı 
mo kanunu hflkümlerl dairesinde llurduJr. Kap111 ben caJıbm. Bir idi .nUlAT A;c,ı. rehin brra'ka.n!lc Mek111eYe llttlll 
takibat yapılacafı tebllA olunur. ttftc ~artı, 8Md~t: <~• sayfn 3, itUt111l G da) rRmana bdar ll'lll1'1tanıtaa illa 

ayn'mam!!Jtır. 

rımn:da.ıı bu hutalıktan .. ---------------------------------------- ------------. fın.tılanmmıa YIJ'!ft da de'fl!ll e. 
j;Oph•l ,..ıı:aıa.r ıaıtt.Werinde llllhat Komutan, --ı..etimidn •-'--. F h b <'aAsel istikametine JnL- bir d~cdir. KADIROAN KAft.I \tına haber vermeleri umumi "-V ._.,,... • ,.. ... 

t namuuı. rica olunur. dairi kadar •im oldupnu söyle. ran sa ar ı atet ubag sefiyoruz. Repimi4a top 
Pur• verilen lalrir talebe di. Acaba toplanmrz neelf'n smıtoT ~Jara yardım ediyonn. ~•Phane Tutkal labrilıaı opltlı 

raayet basit! Ya tnyyar•ler tara • fi çu'ktırlara <lol<!unıyoroz. Biz de Beykoz dtrf v0 kundura fa.l:wf. 
t•nivcrsitenin yo'ksul Ve: çalış • fr\!lan tahrip edildiler, ~a dll41' cakllJ'lua giriyorm. Cephanemiz kaaınrn Y&nında ~ taft1. 

k n talct>c9ine 1M2 - 41 yılında mf\·1n eline dllttller, nbut da pek u! l'lnni dakllra kadar bek• flııdan kurulan tutbl ta1ıraw. 
Cilrnhuriyet Merk~ Eanıuun ıo git1'er. Umami Selerberlüıten Dün1ınlı 6oua11UHC1 lıaJar liyorur. On.JTi ihtiyat sigara giJo. n1n &çq mel'fLlimi din 19Pllnul-
l'ih idye ~ Bankam 5• Zira&t Ban.. ~ 5efeı'al ~ri Ce>k:Utimiz kor. nun tır. 
kas· :5, Osmanlı Bankam 2• SUmer n~: YSDM evleriyle dllşman tay TAZANı ~ı A:....... r Y•nl fabrika Be•4- w-4 .... 
bank 1 Etibank 3, St'IAn1'c Bu. RONr BALBO 29 A. Mtt'UAf ..,. ..a .,,., &-.r ~ St. • lftJl C'appe • J- a.un -· 
kam 1,' Qeke!' fabrilcalan 2, Ana. nrelertne mükemmel bir heı:td' ~ ... Al'U'f ~ dnğnı. Yolun üzeri kanna ka~•k' f&bıika!rAın d~ri lmpmtı!umclu. 

.,, letkil eden Annentiere-'e cıo- ot '.I...°"'- tb b l ist!fade ~.-a.. tu .. '"-• .:--• ~ •• dolu TUrlt Anonim Sı"O'Ort& ş~. ... onıouını:r. a ara • ftnn araı;.ı- nn••~ l.A- ALll&l -.ı.& .. 
o !!lll'"atle -"""-nruz. n ...__ ' BöLI."- b "'--rl lh cektir Bu mn.-61 ·- -- .,.00 ti 8. Zek!.i Apaydm ... Evliya Za. JU• .. , • -•!I'"'"· ~un a ~·~- 1&· • - .... e .... n- '"' ton 

de Nureddin 1, Hayri tper l, Lıı. etmek iatembons, tallimiae karp Dinlen, 1'01a lblr ~ t!Uzeltmek i~in !!ıtatlert'e ağrat. tutkal imal edilecek, bun11tı 150 
hut Umısn 1 burs v• ...... •k a·- _ ! isyan ediyorm. •llr'atle tagliis bmyoıılan 11~ • 111ftk Jlmn. Fakat daJdlcalarnnrı tonu Sümerbank ihtiyacı loin &,)•. 

~...... ...,... .c.o Mayıs tMO. İki saat cl.ı.a •ol -rldtlk. 11aaı.. 7or. ~indekilerin -x- kan İçin. L.!• ~, nid·kta sonra ··• b·~-a ~-~- t•·-ıı·-da buJu·--·-,A~dll'. ,.. .J J• !o~• .,,.~ s:ıyrıı. ıı nıu.c -- .--
~J'" _,<Ul.lllu ·--~ uece yan<.ı. Arm~ntieres kanıt.· ltıcıl''leyiz. Şimendifer Jıattma l4· •e. Onlan ~·om. Dun•yor • • • saya sıkanlacaktll' 
ttniv~ite kendilerine teşekkül" lmı ~çtı1 •. li!lehrin keuarrndR.n J1i. kin bir maden ocağında topla Lir Jar. A~:ı ne ohlu? Nilua1et bir J\irdeı•, yedi yüz metre tıerımız. · 
et«f'ktedir. riiyoruz. J>umıadan, müttmııdircn hıııtde buluntı~oııız. J).)rt S:\'tte tanesi duıuyol'. Bir tn11liı zabit', de bir dıunan hattı bcıliriyor Tat, 

,.Urtlyorm:. Bu gec-e c1e. öbttr gece. flört defa bombardo11an edildik. ytlzbaparza (emir almaia giden topra!c llavaya sıı:rı~or. B:ıbyonız. 
1er gı"bi. e;(tlcte c1ı>h,etli bir lla\•ai Bombalann kahbl't!!li müthi'! Sak. hlnba§ıruız yn biT.i kaybetti, yahı•t Ra "' l ~ittikçe bize y.ııl<!R,ıyor F.I 
fi!ı_ıek !llenJt~! var. Yalnız, ""ü~-an• Jandrirnn., yerı-...:a~ .....,tılhml'I .ı ,_, 1 d" ü alb .. x.... lııter metrelik sıtram:ıltırla obti~ler VATANDAŞ: 

Bııgün En Büyülr Hayır 
Kızılay Aıocaklarına 

Ymdımdu 
Quılı canmz kurbanlarmm aıatı 

~ki qbanelere makbuz mukabilinde 
tNlbr. ediniz. 

ı - Topkapı: .Ahmetpap camll, 
J - Karagtlmrtlk: Nlp.:ıcı lılehmet 

pap camit. 
a.,.... LAlell: Lllell camı.. lmaretha. 

Jleal, ' 
4 - EyQp: Bokunu medruen. 
5 - Beılkta~: Sinanpıı.va camW, 
• - Uııktlclar: Ahmedlye fmaretha

Jllll. 
T - Kuımpap: tıkmektep :ranın 

y ı'!ut esl. 

&I .. ~il .. .,.-- 11\&ll•H ;.on ·-·-- U:& maa•U uıtt ; &)'111111, ..... lılze doğru geliyor, 77 lik oblisler V mlılı ver.W 
:.tes eden toplanmızm l\fzın<lan 7.aman, blraz en·el p;eçtiğirıb'.c so. y<ıro.!ı) diyor ki: • 
'ıkan ale,Jeri pek g~rendyonız. ~aklan tnnı~·ıunıyol"U7.. Sol.aklar - tJeri.r• gitml'~iniz. Alın.ta olmah! 1 JTANCUL. !el"efli Wr ~ 
Rana nmka'1il. dU~man torlannır. enkar, ile o kadar dolu ki, araba• tıınklan yolumu:r.u ke!tiler. .4g!(~rlerime, clfthn. doğnı-.u kaı re"rorlylıt T:ırlık •erafsine İ~· 
nleli clll1ta tok! Bir emir gfltöı• lım p,eÇimıek hakiki hir mesele ('lh ne illl Demek kut'atıldıkt lantara bakıyorum. Hep ·, ellerln tİ'ıiik ediyor: SSO mı1ron. 
mek i1zere a3Tı1rlığı:m nıanı;ıınıı, oluyor. Hemen tıv tarafta ~ıkan Zuten buııo 5:oktan bekliyordu\". de ttifeklcrini "'1'-1) orlar. 1lcr11'yen Ne mutlu o in~anlara M, para. 
c!ön!,te kal ~ttim. r.n1ınnk irin, ynngmlan şömlUı meyi di.ıJiınınli. l olua sağ tarafına geÇiyoraz. St. • atetı hattı ~akla,ryor, ıtOtl metre, lan \ılrdrr v~ bu 'a~ifere i~titlk 
lrarma bnı)rk birçok biTlildcrin ~ oruz: bile .• nihayet bn harap le· .Tean Cap~l'e giden yol, arahn" 330 metre, 200 me~.. erlcbi'lrnitlerdfr. 
ar:11ından ~eı:iynrum ı\"eredc lııı. hinlt-n ı:ıkı)onı:r.. Bir kilometre i. lar için gtwel bir sıpak 'uifesi 'l'üıbnp: 
!unduğnmu llrtık hift>miw•rnm. ll\. lerimizde bir tng,'ilz cepbne kola ı;?örllyor, Volan üzerinde bir taıık - Cesaret, !:<-eoldın·! Lav&lin atlat!ıfı Ama 
ya bir ~lb:ıya ra5ltı:el<lim. Bana huay:ı tıçrun~; her tım\fta, asli ılefi batarya~• dren ytiz:ha,ımıT.. Diyor. A .JANS lf'~rtan, Fraasa baş. 
volnmu gösff'ri:ror. ~·tftt ye<Ude, .;e-Jclinin ne olduğu n.nlıt.~lmıl nn onlan ikftz etmek Jçjn Jwtuyor. nı, 100 metre. Giirültli bltta.1.ıi korı 'ekili U\'llin Vitiden Par:• 
ı•ldukra yorı:tnn hir ha?:Ie, ihfiyaT demir P~rtlsn, kollar. bıacak!ar. far\.t~a kumanda cc!n ge~ mu. kunr,. Ye b:rden, toz ve ılunuın ıe giderken mtUıbn bir otomobil 
bir bclnım Hf'flif.: kah\ eyı iç?:rn. Ünıinuizdc İngiliz 'Jnfftl.m yUrıl. liıım te1i\şJ"ıuyoT: bulutu &rkMmdıın Alman ta11kl1t. kanıın atlattı.itmı bildiriyorlar. Si. 
rmn. Oraı!o:\ benden ba ı.., ı1ii in_ )Or. Oaı eJ'e doğru gicli)oruz - Fakat nehdeler, J1bbqnn! n çık~or l"eriııden kımıl.-!n"ila" ya~i ah,·aJe J3yle dz kubk olan. 
.Uilr de n•. Tabii ı:ok u linnu!lt • İki kilometre. ti~ kilometre, d6rt Han~ btlkamette at~ ,·ar.l"etine ıtelilik olur Bur:ub kılnenğn. lar. muhakkak ki bu kazadan te. 
yoruz, Bu '""zJyeti blr tlirJU liabul knonıetre.. • -::teııler't' l ~bstılc. g~e> im! (Dernrnı , ar) t;: 'ıım et mi, olsalar _&erektir. 

._ ......... ._.. ....... __ ........... _ ... _. __ .................................................................... __. BürlaanBURÇAK 
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ı fler na 
dly 1 r? 

Banilay, Halli Ali ..... 
Amı .. Kaıa " Clelaftd 

ealıiM 

Kotel ikovo lr-{J~!!!ruLNız--...... , 
kesiminde Cemiyet kudretini 

fe;1 ilerden aıır 

inli •n r L ıllrıt 
atilılsm~•llntaf• de bu10rdaf.1 111e1ı slrll w J11wek..,.. m'nh .. 
............ d1t1ada ........ P" --~ .. ... • ..... , 
Jtd .. .....,. mecıltv olmak. ondan te11kk1 oın._HR. 
...,.. oabblhaff foln herha ,.,.. .....,. .. ~ Y~ 
dl ht..ı •• d ..... r.ct.tlrblt npo 
mat nraatlıdır. 1lea hndf payıma ----------
bo TtrıfYI •e•e ,.,.. Memele çalıe Resmi Jairelerin 6a,,_ 
pcaı-,. ftlfili 

AJlllBT KARA DiYOR Kt Remnt daire Te mlielltleler, 1-)' 
ram m'1nUebeUJ1e bu a~an 

Ticaret .,. IUQi Cldatı Uliacl ıtibal'ell '811 ctntl nbahma ıraw 
reisi maral taclrllrimlzden Ahmet tatil )'81paoülard1r 
Kara ela tirle d••ff'r: · 

- Bea, hu iıln ın bararetU a..-
raftalanadu birJJim. llem~lr----------• 
her IWde bil7ik .... Uall190 .... 1 
ıwncl8dır ki hislen m•awt edl• 
,.,... 8k de caaJa latla ba mira• 
eHte mllPet ..., verecelfs. B
_.. ietimal Müıt IMıhnınclaa dtt 
bl7le bir tedbire lhUpç nrdı. Bls 
bu memleketht eoeulnyaz. Bu mem• 
l•tte a.nchlr. fce~ edene IOD 

metelflfmlze bdar ba memleket 

INTIKAM 
Ronaanun tOJll•7fllt 

oh)'llCalarunma 

lZdi"lltllllııt ... •••J ............................... ...... 
... --..a .... ,_... .. 

........ • Wlll19t ...... ,.... 
11111& -· ......_ ......,. lılllıtııır 
.....-.~ ...... --.-., 
)aJa •ldıllllmad Wt' J ..... 
Oıllla Dır&De llürdılJ ........ lal 
••ndem ._..,, -- ,.... ...... 

Mk tôlrHmta "" , ..... 
ı.tıfd dllfA~ 

Dlltr ~.....,.... ..... 

........... bolaNk lalJQ1a •timi. 
t,tr. Valra dlD poe _.,.. ~ 
~..,.~ ........... 

adlı ........ aocalD cı-8 -
,. tanıı.daa .., .... pd•..W· ............. , ...... ... ............ .._.~ .. 
UDi tttref lballttr. GueteelS ..»' 
..,. ....... bdn 1INldılJ 
......,._ .aı-&Ut mlıUI~ 
r.,.._bdmmadlal.aedln• 
bir dnat mn bldt lllııl. e..ı Jııeta. 
~ ... MISrla lialrlanmll olcbllUlt 
dlla~- ...... --'9-J ftslntl 1lar •1ıılta &aıldldllbl 
~ ..... tttlm tat'lılk ... ,.,,,,, 
takıtlt ıaald&nDI ku1la1I ...... •. 
rak ,...t w deler1l ~ ldt9 • 
rtımildn ıttdafln& ulqblımak ...... 
da blc1dL 
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Toplayan: Muzaffer Esen 
• ~ Benu\'& ~k sonra veı-1 dik. Şimdi bu nck!janmıtzt tamam 

.:i~i ifadeıııinde bu hidiıeyi anla. lıyoruz. 
micen• 

7....tl rd:uı d mJr+' L--·ı FACİAYI SEYREDEN PEÇET .. t 
- :ın ya , e ıl•ı, nc"al en KADJN 

lıir i~nıık kadar knn aktı. . 
,,. b kan d ı Jeıır . ı_-: <lnayette. Bankalm e~'lıdeki 
... e u o o .,.elll ~VoCAı.. k ku _ .. -"" ı· ' 1 1 • k ta af ·"- lı led"kl . or nç sıw.ıno:ue e ı o an ftl'( an 

nan ar a r ınua es ı er1 ba.'ka bu vak'anm bir !)ahhli da. 
domuzun önUne bmıknu~la.r. h c1 • B" '·-d 

n......--1L bü ü le • • bo 1 a v:ır u. ı.r - ın. 
~ t n oe~ nnJ P • Saat ı~ıdir. Foaldes, llehdo-

tan Basüd olmuş. üzerinde ı;ıkau d" , . - • k U:zU 
1 J . · d ma ıye ao .. agına gırer en, y 

Nlahta.r arı ansıyon ve cehın e. 5• ah ·ı kapat b"r kadın 
ki paralan da Bankal'a \'ermiŞ" !Y. peç~ 1 e 1 1 • • • 
Jer. Cesedin başını bacakları ara. tJtıiye tltraye Bımkalm cvının ..im. 

dara,k b" tak r&af pısnıı \'UnDU~tU, 
Nna d b' haırtyat • Ça ıoa 'Bu kadın kapryı aÇ1tn Bankala SOJU'a a ır anıyeye samuı. tu 
1 c:!--·•- b -ı 1 bu sormu, ~ ar. ~.uu ag anw ar, sıra. _ G ld' ·r 
<ia kapı önünde ~rkı aöyliyen göz K~ 1 ~ k 
e1Uer U. Laternac:ı ora<la değil. - ımsecı er yo • 
m· Y. 1 karanlık•- beki' • Kadın henüz otunn:ıflan kapı 

\i. • lllE ... ile~ hrzlr hızlı vnrulmuı.ıta.. gelenler 
bl~&.:~! '"&l'llll ·.Bu a!~~-Boski.• Jan iyon, BMtld \"e sut' nrtaklan
)'e~. m.ısonyt>run ''e .DC6llU cese. 1 ,_ iht~· h···dn F 'd · CJi tatımak üzere kendileriyle be.. ' ır,. zorııu. . ı,,ar a.. ı oa. e 1 

_....... ti·-:.., __ • b' _ _:a_ '!etınnektedırlcr. 
·-r ge nuaterJ ır y ... YU.UCI. n k kadı " kl Ba f · '-~-! 1 _ " 11• ıın al na çabuk sa anı. 

acı:ıyı ............ y.., gonn"'ll ve nrz'' emrini vererek onu hUtün 
OJ'llı&nıı, olanlar soıa perd~de ~e. k 1 ahneni ı -· 
1 _-ıı 1 A ha . • an ı s n ureyan f'< eceg, 
en ba yllfllancı aruan kıka.ti m tf ıı:.... b"t' · ı:.:_ " b t d 
..._ı-• ler b ~..!..ı.... u ao<.. ı ı~!'uıhc u uııan o a.. 6 ........ ı , onu oraya ge~u-.:u . k _._ 
........ ı.. .....,tli t ;ıı:.._., ,. • ~a. so mo:,1.ur. 
~ 1.u n aı.ııyaca5u.. 1ıemışıo -~- ı d • ler. 0 :ı...: ,__ Buk" Eu uuc< .ın ka ın her 6eYı .gör. 

•. n;:;.rı:.•n ~~;l~klaçıp _.,_ a. dü, her sey; isitti. 
.,y,leeJı !:~'·-~-"en "w .... uu rı VILlll. Fonldeıı öld.ürilldilkten, vUcuda 
t jU-: 

_ l'ü ü lı ! sanldrktruı sonra yenle knn leke. 
l n azır 1 1 • n ek ., • b" r 

B dtl ve lansiyon yapbklan er nıld!'i m ıçıı.ı ırdpaı:av:ra a 
b · t 1ı· t 1 .•. ,_ b um o n o \'akıt ka ının ba'fuu• u ( ıaaye • lil annua< uo. .. n ll a ·~ 

\ b• ok · di ır .. -t Di;u o<lanın kapı mı açtılar, kn.. ırr ın...'lenı ne Ye _..,, ıımış 1 • "h • • ıı• -ık k 
11ardı'! Bu kndar adamın karıtiıiı ı m ~!!;ayrı ı tıyarı ır çıg ı o. 

ı.• t• kal • 1.1:_ , paruı 
uı: cına) ın nı ım dhw•o Oı. lla tid f h l 1 .. fk 1 • 
ruıul ·.., d i• nru · ntjydi? s ena a c e o e enmı,, 

u t"d ,. ı.. Jıl. , • bnr bar b:ığrnyordu: 
.uıı ı \;c oaı• r.t e .. nr :;e••" B a 1 , n· · 

flcn ı orlJUetlıkl.l.iJ ıınl.ı ... ,!ıyor. it h - ta aa ne o ayor. iZ ,.e bır 
,,.. • ryane e en \"ar ra er.kadaşımn yeni gelen yardan. • • • 

OYUN, lııaanı hlg lblktlrnuyan, uıııuıç vermlyen, zaman geçtikçe 
kuvvet ve ııtd!ett tukenmiyen n bllA.kta &rt,a.n 1> r ihtirastır .• 

Bu 1htjraı, ne zamanla. ve ne de ha)-e.t mnvaffaktyetıeri}c tatmin cai 
Jebll1r. Kuman ba,ka .httraalardnn - S§k fhtlraamd&n, &ynıol ,htfro.s • 
lardan, 1ktıdar mevldtne yt1kselmek ihtiramıdan ve llh - ayıran :ıı . 
fat .da, bu .anınız ve Uratıı heyec&llln kaybolma.maat, ınsanın bUtUn 
mevcudjyeUlll kaplayan hlr.1111 ebed yen tatmin edUememcst, - bir 
kel!mo il• - bu yamaıı ate,ln hiç Mhımemealdlr. 

1nun t.jr kere ı:ıu 1htlruın tçtne dtl§Up y&kuınt kaptırdır mı 
kalbindeki bUtllıı duygu}ar, ka.faamdak! bllttın endt§eıer, rnhundak! 
!ıe7ecanlar slllnir ve blltUn bwıl&nn yerine blr tek ~cıe katm o. 
tur: Oyun dllollncest! 

Bunun ıçba, tered:.!Ut,.ııtız d!yeblllrtz: Kumar iht~aaı. ba~ka lhtlraa.. 
!arı yqat.mu, öldUrUr. 0)'1.ID ihtiraaf, kıııkanç, hUy9U.s bir ııevda, 

tltis bir qktır. 
Kum.ar h&atalılina. kumar qkml'. tutul&nlara kuvvet;, ıenl§Uk 

veren, uatı biraz geren .ebebler htç bir tu:r :yapmaz. Oyun, on. 
ııı.rda, damarınrına ka.tlflJUf, uzVi,yetlerlne 1.§leml§, bir ••sabtt flktr,.aır. 
Kanlan &ne&k mor!lnle, eroinle, dim"flan esrar ve afyonla. ya.but ko. 
kıı.tn TO ispirto jle harekete pleıı sehlr mübteWan, bu zavallı 1naan 
mll.atehaaelerl gibi, kumar haatalıgma tutuıaıııar da ;yaltUz 1.skanb!lln, 
zamı, f<,ficrln "" markeUertn büytlstıy!e kendilerine gelirler. ancak 
böylellk!e <'lln}.rler. 

Oyun onlardır. hlç yonılmalı: bi}mtyen çalı§ma. ve •nılmayan ke. 
.si! dikkat k'.avvcUerlnl uyandırır. YOl'gUlllufu, uykuyu gjderer: en kuv. 
vctıı ve en Krl illı;lardan da.ha bııklo. ve ke81n tesirler yapar ve o 
anlarda lSyle dar;n heyecanlar, öyı. ,ehvetıı dakikalar yqarlar kl, son. 
ra gelen saatlerin •Ikmtıama, bo§lu#Un&, bqka t1lr1C meegu!lyet)erln 
mtlz'açllğtı:e, taydasalığtna dayıuıamaZlar. 

M:Uteıxadl, kuwetlj heyecanıa.rıa ve alı11kan!Iğm teSlrfle ııtnlrlert 

UYllflDU§tur. ıı;., bUyllk zevklerin, en 4ertn ıezzetlerfn lnttl:ıakınt duy. 
mazlar. onıarı hlçblr ı,,ey - içki, kadro, ııaz, earıa, gezmek, eften. 
mek - ilgilendlrmu,, Ne .Cylenııe, bangı be.hla açtlaa esnerler. M:uıııt. 
kiye ku!ak vermezler, güzel u.naUarda'l anlamazlar. Fakat llf, 8'lz, , 
mübaha.ııe mevzuu kumar l:ıahaine gelince 'kendllertnı loptaı1ar, dik. 
lcatll olur, kulak kesD:rıer, helecan ve heyecan 1çtnde kalıi1ar. G6zltti 
parlar Dt'§elert scllr ve durmadan, dmlenmeden konUJUrlar. 

Oyun merakıııannda bu 1htıruı be8llyen, tetkllleııdlren, 'kuvvet. 1 

''e kudret veren kazıuıc t\mldj, para qkı mıdır! 
Bu aorunun ccrnbmı gelecek yammaa vereceltm. 

•c taTl1tya m!'r&\k t't, ne dolma lalmn'Wle, 
Sonra bir ıoUn ı •. ılır,.ııı: Dipsiz ambaT", bot kfle! 

l 

cıya •'tUtlln hazır'' dem . idet~ ~alı?ın. n!tmda bır erkek elbi. 
canım dou , 1 es. .. c:csı gıymı~ o)rın knclrn yah•nrar.ılc - : ! ~ 
ı.,;.ı ~~i= ~·: .. ~·":::~. ihTa~ ;f~' ... ! gö~edim "•"•- ~l§L')! 'i<?~tt 
b h ·r Öld" d"~ .. li b" ada.. hl bıı;lıır ~) gomıe(Jım. l ll~L:,.a:ııı::;:_::ı,,;.z;::ı.;;;..-,:;:::ıiiiı:::;~ -1111111• ~-ıııl-t',~ ... F'llıı--.... ~....::;~ _ ..... __ ...,_ ___ --.. ___ ..:;;;;;; e crı .•. ur '"fium :& ır B ti'd '· _,,, b •-.2 '" tü ' ·-· as t~ .. rar :ıov7e ft!hauı: 
ruı go recean1n, ,.r "'--ı.· h" b" -na tidin r d bi ~ . -- n auem l ı!: ır ey gonnc. 
ııu Bu ümlc ın ı,.,~;1- B:e ,,,.;:- iliğini aöy!ü;vor, o Juıl<le her aeyi 

... c e ..... ~"... \e - - u n •. "" - h 'k 
titremiJ, fakat Bastlc:l ;;ürllyen ı;onnu,t r. u hnuını <1:ng ıra a• 
1-~"'! , __ , • •• d --1! ına\'lz. 1940 senesinde, Franta, Belçl- 1 bari~'ıell gelen bplada tatmin e. 
10UUJbcc,e sozune e\':ım auıDee •1 • • • Hob. d ... ,__ 1 r a·ı· rc1 

ı. eli ., to lamaw ...:.---- im • Rn'llJ OD 1Şe karı~tl: ka Ve n a, nmraTI Ur tara tn uı ıyo U. 
"t!'ll ıu p ga OUC\;11~ o uc· • f ~ ı • d' " Siz · c11d h her J • - Dn kadının serı:c ııumağınn ilan isb"'li edı1ir.ce, •ngiltere. cam r.gutel'I'., n fım ı, !"eDeue yaı .. 
..... - Bu• dr;ıın 1 eıı ıa.! a 1 v~ bile dokunamaı mrı. Onunla. uğ. sanayii için bu memleketlerilen trlı cam kaplar, ıo milyona yakın. 
.,,ım: ra a o up uıt .. n '!l'C vaır k • t• d ·-,;ı·ğ· - .__ • t d Pen nı canu - .. makine b' .t k kelime " r ~ ken.. r:ı ma ıs ı\"('n ben en belasını ,:?etJnıı 1 ıncc nvıua gettr emez ır. ca ,, ___ Ji . e"Jmü bil . uy ~!en anı bulur. • oldu. ler t'le tekemmtll ~ttira1diti i(io, 
nbuto d . Jec~·~_,n,sul ~na, P.a lid kadını öldünnek i~i11 ıs. Neredeyae pencere ve mMa cam !4 saatte !ıs bin metre 111urabhaı 
• 

3 0 ıın.ız. nı • ura. rar e<iiyordu. lannı yapaıwyacak, tayyar~ top cam yapdabiJiyor. 
dıı. )emin edjıı bakalun. ,. .. . . • • • 1!\ 

1 
_._ ııtU h~.a kaba •-- 11 ... _ 

lnailterede cam ıanayii 

--,~••.r••"t"••r••• ,A~ii° ... :.. •• ;.J-J- .... 

Bir cevap 
Ya:arı: B•ır/ıon nurçak 

Burdurlu, lüccnrclan Hnl.:kı Sc• Siz babo olsanız nö~1e tur vıul• 
lim oğlunun oğlu 'Muhsin Selim o~· ;>elle ne yaparsıııız. flele 'kalkıp 8"" 
Jn dört senedenberj lstanbuldadı-. lemiyecek bir ıyazı~~te, laasta "~ 
Bur.aya yük.sek talısilinl yopmoyn j lhtiy:ır olursanız? (,;.::ıı esiz ıenc. k~ 
gclmistir. Fakat Selim olJu, .o~lıı· 1 scyc _davra~mş ... ls~tncn ~iiı hra• 
uun, on günlerde uygunsuz hır ŞL.. yı gondemıış. 

kilde ~nşamnğ3 ha&Jcıdığını haber! MtlhsJn, :bu son bt.esilc ele ıeçltw 
alınca ruuteessir olmuş ve kendisi• di~i yüz lir_,., bir müddei t1e1Dfş. 
ne ltııdığı bir mektupla, ,·aziyctinı Vn1:taki p:ıral r suyunu çekmls. 
dür.eıtmediği takdirde para ynrdı· nrpacı kumrusu ıibi d0flame'3 
mında ibulunmıyacaAını bildirmiş. dalmış. Ş!mdl ne :;yapmalı da ıeae. 

Muh · Selim 0ıtıunu babasından! pederle nıiin:ısdırte glrişebilmeli, 
sın , d" h~ - k~- tab "k t 1 aldıAı bu mektup, sarsmı,: beş pr.. ıye, ııluo r.e ı!SJ,ı.J rı • e m ş. 

. z kalmaktanH kendisini biraz Bulmuş mu? llulm·.15 B:ıkın şö.Ylt! 
;~;~eli kullnnmn)~ dojtnı hulmuş ,.c hemen el!ne l>fr kağıt knlem alara'it 
korıınnı dn büyük hir s:ıdalcntle cızıştırmağa lıa.şlan:u,: 

babasına bildirmiş. 

Hatt!l Selim oğlu, her ihtimali 
düşünerek, oğlunun ıerıilnntına 
rn'ğmen her ay göndcrdi~i pnrn' ı 
kısmış, Muh. in Selim oğlu dn ol• 
dukcn sıkıntılı bir bayat yaşamaf;n 
ba§l:ımış, fakat bu lnh:ımmüllü gö.-,. 
termeye calışmışbr. 1 

Gün gelmi§ nldl#ı para He seci• 
nemez olmuş. Öteye hcrlye bor~ 
lanınnd:ın bqka yol bıılunmndıflım 
nnJam1ş. Bu usulle kendisini anw 
bir ıkaç ay idare edebilmiş, o~b ... 
yet, fstaabulda, babasını tanıyan• 
Iara başvurarak: j 

- Bir knc güne ktıdar habnmdan 
para gelecek ..• Borcnmu alır alma• 
iade ederim ... 

Başlnngıciylc hatırı sayılır mık• 

tarda para almak yolunu hılmu~. 
Borç bini aşınca · cselc yol-tur, 

derler, buna 11yara1' ifi, nihayd 
Jıltekarlığa, dolanılıncılığa kad1r 
nnnış. lı .onaya çıkmış, ve ne yı,l 
zık ki o da serseriler arasına ka 
tılmış .... 

Hadise babasının kulaftınn kndnr 
ı;itmiş ... fstanbtılb Burdur arası zn. 
lt'n nedir ki. .. 

Hakkı Sellin lluııun, .billlla h ... 
tarları boşa çıkmış: oğlu tuthıAu 

~·oldan dönmek şöyle dursun, bab'l 
sından para kopar .. 1:ık lcin lürtfi 
c;arelcre lınş :\'Urmuş bir dcfastndlj: 

"'l'ramTay altında bldım. kolum 
kırıldı. ıPara gönderinb:.,. . Ricaalle 
telgraf tekmiş . 

Zavallı Hnkk1 Seli 11 oıthı. dfişli'l• 

müş, nihayet ~lndur. 'Elti lira g~ıı 
dermiş. 

"Sevgili babacıSım. 
.Arkadaşlardan Ne .. lı adında .bf!' 

rapkın, geçe.nlc_rde }lir g(ln be.ol 
clol:ındırmnk i tcdi. Fakat nasfrss 
hUekArl ı:ıwı srzdim, beıtı hazırla 
dığı dolaba düşüremedi. 

f'nkat bir müdd-el sonra onuu, 
size hlr eUsr:ır çek,iJi.al ve sevsfll 
oAlunuz Muhsin.in ölümfindeu tı:ıt. 

sederek cle.fn masrah olın:ili ~ 
sizden yfiz Jira dolandırdıiıoı .öl 
rendiğiıo ı:aman ne kadar (lzüld~ 
ğümü tarl! edemem, Jıabacıtım. Bıı 
ııhlAksız hir ba~ka arkadaşımdao 
dn on lira aldı. Gl.111 dn biij lece 
dolıındırdıktAiı sonr.ı ortadan kay• 
boldu. Size bu mektW>u yaamakla• 
maksadım. Sev1rill o~tunuaıın sıh
hatte bulunduJtunu Te bu 88nler.de 
sayan babasi~le DDP..siııi görmek 
arzusunda buhınduluno ibildlrmek 
içindir. Gerçe sizi pek ~inı 
geldi. l<"akat Burdura ffe]eblleaek 
paranı l'İklur. 'Sebebi de btr mntl 
det Jıastalandım: 1Elimde avueumtt• 
ne varsa ha -zaman tçlni!e arfe .. 
mek z.ınırclinde k:ı\dım. EAer ille 
fen yirmi, yirmi beş Jfr:a kadar bl
pnrn ogönderirııenn ,.;dip "ellertntc· / 
den öpmeye imkAn ~ufa1>JJtrlm. 
hnrelcetfnlz._lıeaf :mtn1Mlltar 1ııf'll4ıa 
caktır. 

Cila mu 
J1u'luln Selim oJla. 

Hakkı SClim oğlunun :bu mekt04 

bu alınca, gene keseye d•Vl'alld .. 
#mı snnma)•ınız. O kese :rerine .k .. 
1cm ve k'l§ıda dayanmı,, udeof! 
sekiz otuz para '·er.erek tu mektubu 
göndenniştir: 

"'ol ·11. A-.. " ''ı _A· ~,fıtnaka5a, paket haline J:etırlt ,.e denız nıamlt'rıne ıaınn gc en ·~ ., p ıı::uz, aıım._. ya• 
"' ıı.r Jı.h 'UC'a ~emı ı o:uıy.,. • • e,,,, --1 d t'- J b •-- it ~m .runı•· 1 · , ilt lriİ d k mış cetıe<lır. kar§ıaın•Ja, mn a)ı n.ı•t ve cıue'\'&ll mey aıın -ı;e u-e. pı an o canı .... , Ul'i o ayor. ''Fena halde basl•ıyım, _para aöne 

< 
1 

e er e te ·rar • dö., emeyi 1'8Jıhyan kan lekeleri a. miy~ti. ~ık su b&1'daklan, tinhilere .le--a. deriniz,,. ı. mı ... lnr: d ildf ._ -..ıı ı 

Rlr müddet sonra fuhsln: "O~Jum 'Muhsin. hundan bir 1cac 
ay enci ölmlişlür. 13u itibarla be 
nim 'hayatta olmıyan'larla alAkadar 
olmam sarlp olur. , . . rııcrn a uzayıp gicliyordu. 2a\'allı İn.,.iJi:zler bo vazi•et ka-•!llnC!a • OıunamJJOI', am111a ıı-auJO ar Ta-ındo bir •-,"r•f o"aha -ı... -- .. cmın cili)oruı.:. ·-o # •:r · ..a _.._. IAlr.bliJar pıl .,. ,.. """" ...,....1 

Eust..iye öt.okj .arkadaı;la.nnın kadın bu miinaknşa de\'Ml eder. paresiz, fngııtere .ahilleıinin iri ı~·D pek •- ,. a ı• miş. Biçare baba ıJene ıparaya nnlıo 
ken çoktan tıaJY'ın1'tı. kumlanm kullanmıya ~ur ka .. _1ı.;..1_or_. __________ _ ~nrdntıi JA hic"' b:ığl.uımro; olan Bah te'klif etti: nuf. 

l'alreli kaldırmı llu ııuketi iki _ Bn kadın da kimseye bir şey :ı.::. ::.lard;: ,w!.=e~;:ı'z Satılık ana Nihayet günün hirirıde Jlakkı Seoı -------------
tlıln .ııarcıısındaıı ~npılımcı J.aba ~yJeıniyc~eAine dair bizim gllıi reteJ "e koa1en·e kavanon ınla. Kıztapıda :takenderpq& mahalle - fim oıtJu, ollu l\fuh-;intn arkadaşla• Vatanperverlifin pri,p bir 
lir ::-<lyeye Yti'kl mi lcr -remin etsin" ... d Ca .,__.# 1'·-·811ld 14 etre nndan Nezih imza~fle ş~Yle bir j t---1.···...:~ n c;ticl emir vrrnic;: ~· rak, evwlkicden tekiz ımdli faı.- "'n e mı.,.a ....... _,. a m 

1 
C4lilUI ·-

Bastid biraz yum111a1Dı1 bir taa la~ nptı}ar. Aynca, J'Qtıklan rtızn haT1 ııso metrel'.k ana ~erunun. telgrnf a mış: 
- Tiıı.) eli l ol ı ! .._, .. bu t-'-lı'fe ı"tı'ra.,. eltı'·. '"'- ... ...._ ...__ tr1 '-- ••o»ıun"• M .. ı.._,_ ... -.. kalandıJı "•• 

O ,._,,.:t A' - d - ••• .. CA ,. ıUt ılıoJeri ve ec7Ü&ne ıileleri da "'c m....-..ı o, .... "'ra. aa '"'-''· e - .... Llill., ,,., Birleşik devletler Amer.ita •arP aaı el:ron ırma•!Jna oı:: - Kadırım "-'eminine 1·aanılır • • '-·- Ta ı 1an1a lake.ad ahalle tilr.ree haııtalıiıından kurtulamıy~· rıı ·nen dolnmh lı 'o!lıırda ~in'!t ,,, ~ ıle mülıim ıibt.,..:,;Jan önlediler. 1 P o r erpap m • havalislniıı .küçük nlr ık6J'lnde b'r 
~ mı Jıı",. btt"lin '"eml d ı git ._ ı, ., -=• , .... Bali -.o~a. a ---•ı rak dün ııece vefat etti. Defn .ma,. 1 ir 'ıir.ül ü haslnnu... "' • ·' n e er, ynnn n" tere. ... rpten eV\·e - ....... 8 """' Jlllfa ._._.. .. .._..... lırampet ''ardar. ıBı.anwı busaaiJl8li, 

• ~., . r -· ol' ,1 _ 1,. yine dilini tntamnz. En iyM onu yondan biraz fazla ırçe icap rne,- hanede Xemale mQracaat etmelel'l. rafı olarak yüz lira ııöndcrmenlzi derisinin dllier tınmı>«Ucde dld~ ··~. tu ,-., ı ttnut.:, ı " kar~ı. lnırtannalctır. (De\ nmı ''ar) d (17118) rJca ederim.'' ~ 
in tı~ her ad:ınu fıldünn,.~ e baztr ana getiriyordu. Fa'Z1a ibtiyaç. lu aibi tabaltlımnut epk Cler'iııo 
ı.·rJ Wc ~~~ ~ı~m~~---~~~-----------------------••••••••••••••-•••---------~ ~n~o~ma~ ~nnn ~rl~ı•n 
l Ollll' e Bankal, ele~:ı lh,nın ar. bulunmaudır. 
ka mclan yUrii3 orlnnnıQ, Bur.!ann Ratırlı3 ordu. Kcn Jbi, henilz de tesellisini balmu!ta. Saim ban Bu trampeün derisi, Jak S.nbörn 
r.rt.asnu'lan an secl)e~j tnŞı)an ~e- Şeydayı gonııcmi5ti ' bir &qam lan hetrrlarlwn, annetrıoin sesini iı;minde ateşli '.Vatanper:verlJll "Ye 

fö·or \'e lansiy0n bu ölüm oıv!l.su va.J..-tf)di. İki ~ ~colkola ve. duyda: yüksek nşkiyle tanuıınıt olan bir 
11un nrdrtlrh'1D! )apıyonnuc:. JJJr,bir il'f"rek, Dozyak.o. .,ırtlarnıa tırman. - Saim, yemek valrtfi J;eçir,i. Amerikalının ''Ücudundaıı çıkarıl-
ldimc söylemeden, kim enin dik. mr~rdı. 7ıi. i!.;eıiıle bir f".Z lhfilya. yoruz oğlum.. mışlır. 
ı.ati•ıj füerlerine ç.ckme<len hl\Irfı• !9~ dalını5 gürüucn bağlarda ve • * • Jak .SanJ>orn, ölmuden .enet. bir 
met f!arre inin dn-arlannı llolnş • arazide, tek tük, hftfif. titrek ıfik- ~ .. c1eıin bir stlkfına cfalnu~ı. vasiyetname )'llzmq, dildillO aman, 
ıurs!ar, Estumel buhnnndan geç. lar parizmtni:"a b:ıc;Jıımı tr. So~ uyuyor, ld>"°ba!t~i derislain yil:&ülOp iab•.kbntmunn 
mi,ler, A\'e :'J'Oll kıyısına gelmiş - • .Detıiz ~ğıda kenc'litini çeı"te\'e 6 hr ~ llmbut, itn•ta, 11nnUk 1. ve bundan .bir tırampet ı-apıl8nik, 
ler ''e Jkc; e değinnc1ıinin onlin lıJ~n .~ vt: d~ büğrü bir llA.. • • ~tklarls bozuk Anun"Ut lm1dmmht• kendiıinio mensup buhıamut aHl~ 
'le dunnuşlnr. Pıd<et )"t!'rc konmu5 hilın ılçı aiznıın ortasmcln nıoıt ı Saim. gillmüt: le s=n.ln armada ne bilyilk far'kJar J nam merdivenl~k tnmlnkf.,n #11 t\laya veriJme.!iol 'ft!iyet etmls- -' 
'"e tözülmıi~ ölunlın üzcr;nj 1mp. mor bir gol ük&neti ile ~ato'erılo. - :Kolay dmıi~tl teni onanla j olduğuna hen ha-Urim. 

1
__ ihtiyar eaddeyt-uydınlatımya ..:ah. tir. 

lıyan battaniye , .e latalt çnrşafı .ıl;}aklarının altnulnkj ç:ı.ktl ta _ evlendiririz. :Rozyakadan döner-n, J1ne •ıyerda. tsminl ebedileftirmUc fıteftifl 
çılmnlnrak Banka1'n geri , er.ilmiş lnnnm sesini d~n~3 e dinJi)c, .t•a- Ağabey içini r~~ti: !iiılli'?in ağ2.mdan pnlan öfren. , "" -S:ılın, açık pencereden karykc şüphesiz ,.bulunan :ha ,,.

10 119 
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\'e tiı; c'lefn. 1ku\"\ etle s:tl~drldarz zan b:ıslannm ıü tibıde liılet:ı al. - Fakat bundan da korkuyo• ml3tı: e\~lere. tl i1emle ha!'ekehiz. bllyltk ili falla aşkın hisli ııı1am öHınne, 
cesedi birdenbire bütiiıı ı.ın, etk• !:<\lnu"' ~ihj ::öriiııe1ı 3 nrı 105 gok rum Saim. "Anneleri, bunu tieyzele!'İne lbir gö1ğe gibi avran ihlamur nğı. vasiyeti tvt!rl~ flef.lrllmif, det'hln-
riyle ırmnğa frrintn·enni Jer. yüzüne baka ha!ca gicliyor?:ırdı. - Niçin! yamı". O da e5a9 itib:niyle muva. «'ma azmı 1IZ1l1l inıl<tı. den yapılan tırnmııeUn ortHtH 

O vakit R cıticl eski tchı!itl~rilll Sn'iın birdenbı"'rc lluı muıt, kilr. - Ni!:in mi. fakat etmiş. A~ak, • ~inız ~hvalı' 
1 

Sonra durdu: evin içini dinler altın ynJduh rakamlarla, llh'lefilc 
ya'a seq1c hir defa dnlıa tekrar. <le5inin elini tutrnmı \e on:ı ~:tl• Ağabeysinin itirafrndaJıl acrlı1c ~klemek .tium geldıiini bildir. gibi oldu: devleUtr Amer.ilcasmın JstlkMI .._ 
lamış: l Jac;mı u. I rok derin olmuştu: mış. • ...._.__ ,._ ... 

N 

" 

,.__ cı· ...._ Annesı ve .-.-uıa Kuuln uyu,. tlhl 711zılmıştır. - Bo \'llk'aclaıı j)lt tıahoıcde<'c'k S:tlimin gijz.lerimle, 'u:z:ulıla "c- - Çünkü .demitti. hen hiraıı - as 01311o • ıyormD§ ~"· tTltllJ 
01 

e&klnn'lı Bu tırampet, her sene, t:1 be•\. 
insanın ölüme m!llıkiım <.>Jdııı;nn•ı ıilen bir bulut. bir nem dc-:neti hmıitim. ıHattl hinaz değil, hm,.. lnr d:l genç .• Salimi hn de sev. .8 • • __ ... .._ .. _.. k • •. • 

b f'.ebınd•n bır a.ua•u .. r çd<ıwuı.. l'l'nda er arihr ve tı·r as"ere '"'°'"' hir unntm!l:rnıııı. \-:ınlr. men iba._t ıruhlo bir ~en<~im •• Be. c'lim Seyda <la talcdif' edivor .,im. ..... 
Cesedi ln'll)ıtn harn:ı!l:ıra iki. - ~ nr ağabey, clenıi'ltİ. Xe ııin ~l>i .ince ,.e fe\'lmlitıle olmnk elilik Şeyc1ayı meee1eden İıabe.-dar Kütilphanenln en alt 1.ıltm.da 1 lr lir. o da. şnfak 7.:tmnnı, l9'fk1~'1 

- ,... 1 • "'-=- B"lih tMmıtteyi acU. Boradan al~ bir tı:ırhi n!lkerlt'rinin ••mmt m~,. ,,.. ~r tnne be 0 r franl Mt gıinıiı pa. oluyorsun? tnn uzagun • .ı"c )'nlta nu: ben böp l'!mıyece,,...,.. ı are onan da~-
ra venni,ıen iitelci SU('lular '1 1 ı,e Salim l>Mını eğmi11ti: le ;\'arnhlm~nn. l ''i'ne !le\'İne lbu tc4ılife nmvllfmrat deft

1
ede ~~ ı_m~smboal)~l ıp o. lnr.ak söyledikleri "~anlct Deıdl" r • .~·· • O k ı ıı ı;; • ·..,ı.._ si 1-'" •· -•· "klll ~ ~· d • • • ton o Ç:!ur~unwr ı;o geler ~;ırkıcıın1. bu br.ampeyl ~t\: ııre uonc.rt.k ~\!erine gltnıi,.for. -- aı nr tc!lo 1yc mııht.tcıııı ı:=nıın ag .. 111.!'y Of 1..,..1 uıı ~~ı • ccıt:eegın en emınam. · ·anl; . .. 

1 
11. kesif .b' k c:ö\·lt'r 

lfiiddl.'iıtnıumi lıu mc~hıır dam. kj Sai'm •• onu SC\i~·orıım, <1:jdfl,.tlc, kan .. rısmm manasını ·c ibir nıh ''- Sı.im, ağabry11inin 'Verdill bu i\ k •• ~;e gc_z e ır lllall" 
nın iıtihn;ıname.,İni tıl.:urJ.en ıı·· ızfırapla, hallodu olntrtnn, hiC'~fr zerin<J,..ki t~irirıi bili}oıdu. Onu maliimattan -sonra dPa nlıat o]• ' 1 l(ın eydi.. 17 lıaziran. Amerikahlarm, ılDRI• 
dfseyi bu sur<'tle ıııtlnt"'t'\J,~ır. 7.:::... en~--!. hi"bir bah,rnc, hlrbiı· te~~ı. ne kadar ınüml,Untıe te!>"!lli etmi nıt:ı: 1 Ra 00111\. .!lir~ ıeaelik .... lizlerJe Y•PhkJ:ırı Bnrlaer • ffU ma-
ten biz .}'lll~ıın!nlı.,i ıtnf.,ilatı lıiı ı.ü. lj kabul etmi~ ~n büyük bir 8.,c,ı:ı \'c ıoııra: - Gördün mü detnittl- kendi. tıralarmı. , •• ruh kavgaların! taaıı.. .,ııı r~!liinl kaznnchklan "6nlln ..,. 
rtl hu1."clc tiıhirlcrhle dolu (ilan Se\İyorum . - Anneme açnhnı alim .• ..de- ni üzmekte ha.kılının .. hn cJe. gti. nn, ~U~, ııan ,..,raklı bir not rihiclir i> giln, ılng1l.lder 'bonlmut 
h idruanıuneflcn huli11e ederek S:ıim .o ak,:un ağahelini. ideta misti. Bunda hiı;b;'r :fe,~talidelik zcl ve yüzünü gömıetliiinı bir tey. cleflerı1'(1i'. n Amerlbhlar d:a, JstilCJAllerhtl 
•'rfıt. lfttrt5e !lt!nTctin anrayı51nl\ korkarnk ,.e ürpererek din1enaiflİ: yok GU:rel. temiz, nhlalilı lıir ~enç ze kızını laana yenge olartlk '!'et;• Sayfaları oevircli ve Wr yerin.. tem.•• ıetmlşlerdir. ıO umanhft 
~3roc aydrn!an.nuııtır. Fakat bir Pm - Se,iy1>r m111un" Sc}<1ayı ııe- sin Ben ise sana nİ!ihetle lıir mli rec•ğjn ~n se,iobronun. 

1 
doa, eıllli ,_..,HlllJ ~r ek._ l>t!'rl hr eene. ıtTDt •ünün ahaln. 

me3h11P ttan..m en muııınuıah ,1,_.on Jıa!. ''azenesiz, .ile .istediiini 'tıilm_iyoıı ~ kınlet lptlpr.ifler ve .._ map ._..dl : hratnl>eUn Mili ~ ftstlhrile t\-
l.7;thramanıot.!an, n:ıvlıun Kiari" - 1'!vet. onu M\iyorum. hJr haııta, lıir yan flali"im. J.ıeninıa lian, kendi .mhUD11n 118.ll~eli içjıa. 1 (Jlewamı varJ ter ve Amerik:ılılarıa ·~ 
~r~nalynndan henüz baiısedenıe- rallbiyttlni ilin eder. 

Hakkı Ulm offfl 
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lsfanbul Defterdarlığrndan: 
Varlık Verglsı Komlsyonlarmca t&ym olunan mtı.ltellefiyctJeri göstcı 

reıı l!atcler buıtın aı.tka.u Varld&t dalrelerı kapılarma aaılm;,tır. 
Vergılerin. ötrenmek üzere: 
A - Kazanı;; vergisi mUkelle!Ieriııin b.lt;h bulunduklar, Mal'ye Tabak. 

kuk Şubelerine vey& ka:t• va.rld&t dalre'.eri.ne (llWga KUçUkpıızar Maliye 
Şubeat mUkellef1ert Fati.c .Maltye Ta.ha.lrkuk Şubesine); 

D - Belediye hududu dah'lindekl kazalara bağlı bDyUk çiftçilerin 
defterdarlıkta lrıı.t ve Servet Vergileıi MtldUrlUğüne; 

C - Gayrı menkul ııa.h'.plerlnden varlık vergtalle mUkelle1 tutulan 
hakik! ve hUkm~ ~ııhıaJa-:uı gayrı menkulierinln (muhteh.t şube Ye kasa. 
lar da.hjlicde eınlAkl olan mükelleflerin ikametgA.blarmm veya ~kllell 
iratlı \'C kıymetli gayri menkulleriıl1n) bulunduğu beledl1e tahakkuk 111-
~leri.nc: 

MUı:ıcaat etmeleri JAzımdır. 
AlAkadarla:-m ı!iln!erinl ve v-ergi mlltd&rlartnı kol.ay!ıkla ve ellratle 

bu!abilmelerf ıçjn cetveller mahalle ve t&r1'ı No. aı itlbar1Je tertip edllm!~. 
tır. Bu tertipler. taydaııı.nmak tc::ln m'Jke!letıer M2 ve 941 seneıerı ruhaat 
tezkereleri veya vergi ltıı.rnelerile ve bunlan kaybetmlıı olanl.a.r vergi Us .. 
bamamesi ve)'a en son tarihli tedjye makbuzlarfle müracaat etmelld!rler. 

Mllkelletlett lUzumlu 1 Zıı.lıatı ve~ırıek n llatelerde l.sfmletjn' ve verı;. 
lcrh:ıl kolaylıkla bulab!~melert hususunda kendilerine yardTDı etmek Uv.!. 
re bl'r §Ubede ttAtl mjkclarda memur o.yrI1mt§ll1'. 

Keyfiyet 4~05 No. ıı kanunun 11 ı:cl maddeet muctblı:ce •lln olunur 
1:?4~6} 

• M. w. 1ıSl&DDdl 3 DU .ıi1 rall 

flahnaıma l!onfsyonu 11An1arı 
1 - Ccrııan (3d) metre JJJjkAbı mubt ı t eoo.tta çıralı, köknar, gUrgcn dl!Ji. 
budak kereste ile. (7.'ll noet 3, 4., 5 m/m kalınlığında kontrpUAlt. 
2 - • 1,5 ve .:?,5 m.; m .'100 metre NbEv ve:ra Nru Antlkron k:ıblo. 
S - l/f. : 1 :ı;arıııak :! tnlıım Vilvoıt dişi pafta takımı. 
.f - 11/lZ. :ıu m. l;aımllğmda ve 18:~5 m/m ı;enıollgtncıc 7Ci metre çlfl 

ve tek ı.a tı: Jı6selc kayışı. 
2.'I blrlnclltllnun 9t2 cuma gUnU pazarlıkla a)ınaca.ktu, latcklılcr,u o 

~ eaat onda lopilo.rıe Salıpııznnudaki, koml.eyooa müracaatları: 
(2S9.2365) 

lıtanb:.ıl P.T.T. Müdürlüğünden: 
t<.la.remıze alt S SBytll deniz motörU tekne tam.iralt keflfno.mesl dahi. 

llnde açık ekeıtımeye ko:ı~ımuştur. 
Jl:1'.aUtme &Cı.12.942 çaroamb& günü ııaat lö te bUyü!t poatane b!naııı 

b!ı-!ncl katta idart muııv,nl.k odasmda toplana.cak mUdUr!llk alım satım 
koınLııyonunda yı.p•lacıı.ktır. 

lteJlf bedel! 1600 lira muvakkat teminatı 120 ıtradır 
Talipler.o olba btakl l!eflt ve !Jl&rinıuneıertnı görmek ve muvakkat te. 

mtnatıarrn.ı yatY.rnıak llzere Çall§ına 1;Unler;nde mUdUrlUlc idari kalem !e 
ftZtDl kumma eksiltnul rtJ.n Ve S&&t,lnde 9i2 9eDM! için muteber ticaret 
odan nstkuı unıvakkat teminat ı:n&kbtw.ı kııpıW ve izgara.lx kızak m.a.ha.l 
ll bulundugun& ~air Tu:ıtkJeı komisyona mtıra.caatıan. (2270) 

Müvezzi alınacak 
latanbu! P.T.T. MUdttrlUltlndoıı: 
ldQdOdüğUml>.s mQnhaUerl lçln ilkm•ktep mezunu olmak p.rtlle &40 

d'>ttımlu veya aakcrll#tJ11 yapmıı ve 80 y&§ım ıeçmemlf olanl.a.rd.'ln nıüvez 
llt aımacaktır, 

Taliplertn müdilrlOk muamelA.t kaletr.lne mtıract1atltm. (2308) 
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D~Jet Dem~olları n Limanla.ra lf)efme 
Umum idaresi ilinlan 

Muhamm~n bcdrll (2610) iki bin aıtr yüz on llra oıan U8J on aektz 
adet Termoı to•ı komple <'· lklnc\kA.llıın 1943) pazartesi gllntı nat (15) 
on tıcıı~ H:ıyo-:.rp&§&d& gar b{nası dahllindeltl komlııyon tare.t.:ıdan açılc 
ek~ltme usullle satın almaeaktır. 

Bu l~e glm.elt iatiye.nlerin (19~) ytız dokaaıı bet Ura (1'6) yetın\§ be~ 
lrurll§lul~ muvalcıtat tenıtr·at ve kanunun tay,n ettiğ1 veııailde blrlll<te ek 
sııtml" ~U saatine> kadar komiayona n:ı.'.tracaatıarı uızun,iır .. 

Bu l§e alt ~artnam•l<.r ıcomlsyondıı.n parasız otaralc da~tılmal<tadrr 
(2406) 

20,1.19!3 {arıhlnden itJbaren: 
Yerıt made:ı aularnuı. mahsus D.D./231' ve yumurtaya mal:ı.sus D.D./ 

236 No. 1t tenıiW tat1fe!cr yUrtirlUkten kaldrrıımrıtrr, tstıısyonl..\rd:ın "aba 
~k bllgt verllcbUlr, (2Utl) 

:!0.1.DU tıııUıJndm jt,lbaren: 
Kaeapltk ha;vvanlara. mahws olan .cevkıı,IAd~ tcnzııtt, doğru veya tek. 

rar !eVkiyat euret!1e HnydarpR.§&ya yapılacak nakl!yo.ta tatbik cdllrotye~ 
caktjr tsınsyo~Iardnn daha çok bilgi alm:ıbilir. {'.!413) 

wı. M. V. Jıtanbal 4 numaralı 
satınalma komisyonu nanıarı 

Oç milyon adet c;;lnKo çadır dUğmcst pazarltjtla sııtm ll)macaktxr. lha • 
ıeaı 23.l:?.942 çat'§amb& gUnü sau t u tc Salıpazannda M.M.V. • No. il 
satınnlına. Ko, da yapılacaktır. Şartnameaı öğleden evvel Ko. da. görUlUr. 
1steklilerln belli glin ve a:ıuıtte 1912 lira. li<l kuru§ IJk tem!.nat roakbuzlarlle 
Ko. na mUrnt11s.tları, (876_..221H) 

* ~ .. 
700.000 ori.c.~11 cll§IU bllyük ve 3,:S00,000 erkekli d~lli kUçil~ alüminyum 

kapaUle verilen tıyıst pahalı görUldüğll:ıden tekrar pa::arlxğı 23.12.9•2 çnr 
şamba günü Hat 15 te Satıpazarında M.M. v. 1ııt ~. No. lJ aatınaıma Ko, da 
yapıtacııkttr ~utııame ve nQuıuneaı bergtin öğleden evvel g6rU1Ur latelt. 
!llerln 0011! gün ve saatte 4918 lira tem!oatlarlle Ko. na gelmeleri. 

(878-2296) 

* • .v. 
Mt.ıteablııt ltıun ~ hesabı.na bir adet mutfak yemek ocağı almacaklır. 

Açık eksUtnı• ıı. 4.1 943 pazartesi gUnU s:ınl 1• te M.'M.V. 4. No. 1ı satma! 
'mıı. J,o, da yr.pıla.eo.ktır. Şıırtna.m.e ve ka.tatoğu Ko. da. görUIUr. İatekllle. 
rin belli gün VE saatte 300 lira katı temı:-:a.tlarlle Ko. na. gelmeleri. 

(891-2-123) 
,,. :ı\~ 

200 kllo ıccrıııprlmc do'ver satın almaca.ktxr. Pazarlığı 29.12,942 sah gUnU 
nııt H te Salıpazarındl. M.M. V, 4 No. lJ sa.tmalma Ko, d& yapı]acaktır 
~artnamesl Ko, da görlllUr. 1ateltlllerb beli:! aaa.tte 600 Ura katı teminat. 
l&rJ.le mı. :na gelmelen. (393-2424) 

I skele tamiri 
Devlet Limanlan ltletme Umum Müdürlüğünden: 
Ke~ bede'! ~9.'115 llr&dan ibaret ~YT.AJ l•kele!!hı.tn ya~ılmaın açık ek. 

ı.:ıtmeye k4.J v~ue:tur. Mtıvakkat teminatı (221.6 • iki ) Uz yirmi bir lira 
altm~ tkl) kuruııtur. th&lest 23.12.&U tarihln• rastta.ya.n çaro&mb& gl111t1 
ııa:ı.t 15 te Galata nhtunır.dakı umum müdUrlUk btnannda toplatı&n&k ol&n 
ıatmaln:ı& kom18y'onund& yapılacaktır. 

Şrtnamc v., tcfemıatı hergUn ıı!lzli geçen komllyonda görUlebıllir. 
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Gazetesi 
Bayram Günlerinin Tek Gazetuidir. 

ilanlar . . 
rçın en istif ad eli vasıta 

Ba Ba;\raı~ı i~ln ücretler: lltın •lfumda -.ııtlmI '7~. SIDtmı:t 

lllnları JOO .{llrU , Jç ıı.ayfıı.lar :t60 lımrt11. 
Jıı\nlnı· ı~·iıı: Telefon: 20094 - .2009~ 

Iıtanbul Dokumacı, Yazmacı ve lslemeci Cemiyeti 

Ba,kanlığından: 

Cemiyetin:ı.z.uı ııClleli'k alelMc umumı heyeti 22.12.IJ.12 çar§amba İ;Untı 
sııat 10 da topır..uecak ve saat 12 ye lradaı reylerin kabulQr.e d v:ım olu 
nacaktır, G<irtı2üle~k i§ler qnğıda. g6!!terllmlatlr. Aa~ azaların tayjn ol ı 
nan gün ve ısnntte topla'lecak umumt heyete yapılacak seçime 1.§tlrakle,. 
için Dııbı~li C:ıd· 10 nuınarn}ı esnaf ccmfyctıcrj b!naema gdmelerı r1c 
olunur. 

RUZ..'fAlfrJ: 1 - İdare hoyot1ntn çalıtma raporu, 2 ·- Heşap nıllfet. 
tişlerizıl.n raporu, S - 191". seneııi bUtl'.-. ve kadrosunun ke.i>UlU.' - Aurıı.ı 
teld.fle:-;, J5 - İdare heyeti azalarmm mUddotlerlnl b!tiren nrsfı f<;in 3cçtn• 

ya.pıırnası. 

lnhiıarlar U. 
. 

ı -· A.nantar ve kt\ğıtlarile b!rllkte ~ adet kontrol ıaatı paıı:arlık u u. 
lilc satmal.nat>aktrr. 

n _ Paurl:ık 29.12.9•2 tarihblc rut1&yıuı ııa}ı l'ilJıtı aat t.30 da Kaba. 
tqta ıevazmı ş':lbeıılnd&l<~ &!tın 'komlsyon~da yapılacaktır, .. 

• 
IIJ _ ~LtelıJtlerln pa.zarJılı: için ta.ytn edilen sün n a&&tte yüsde f,11 

,u.,cnme paraırır.ıc birlikte adı seçen komisyona ;-etmeleri ıtlu olunur. 
{2272) 

f$tanbul Defterdarlığından: 

:t;oaya No. Oblll Sil' ge.nelik. 
ktra becle!L t•minıı tt 

llUi0/17 b'eıık&y Koayatatmd& Hflmipl§a tok&#md& 
e z.ıo. ıı klS~kUn btr .enelfk lo&rl. 110 14 

61201/49 Ferıltöyde eçhel! Bu1pr cacL at'kuı boataııl&r, 
ııat tar&fJ Buuthane ne mahdut '8 d~rı11m 
671S zira mfktar:rnd&ki ara.ztnln b!r "nelik icarı 100 it 

Yukarda yuıtı gayıimenkuller .ı.1.HS p&sarteai (il.DU aut 14 te mil!! 
emtAk mUdUr~ı!ğUnde mUte~elckU komtıyonda bir aene n:ıllddutıe 'b1raya 

'1erltccektir. 
btekınertn muvakkat t~mmat makbıızlan ,.. ntıfuı htl.T!1et cttsdatı. 

ıarUe birlikte mezkQ.r (11rı Te a.att• mı.ın emtt~ mftdUrUl~ııe mtı:racaat. 
J.&ıı. (243'?) 
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