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ABONE S a1Iılı: '50 8 uıuı: 750 :rıl l ılı: 1400 GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Amerikada bir hafta içinde 76 
gemi denize indirildi 

Vaşington, 17 (A.A.) - 39 u harp gemisi ve 37 si ticaret 
gemisi olmak üzere B>rleş:·k Amerika tezgiı.hlan 6 il5. 14 Bi· 
l';ncı'könıında denize 76 g«ni in dlrmişti.r. 

Milli Sel Sehrimizde Varlık vergisi--_tahs118tına 
,dünden itibaren başlandı lnönü, mu~telif işler üzerinde 

alakalılardan izahat aldılar ~~~~~~~~~----~~~~~~ . 

. lstanbul 344 milvon lira verecek 
Reisicumhur -----· 
Kız ılag aşevinde 
tetkikler yaptılar 

-----·--------
fnönü, öğleden sonra Sava 
ron a yatayla Marmaraya 

a çıldılar 
Re'sicünmur Milli Şef İsmet İnönü dün 

ııabah saat sekiızde hususi trenle riyle Ankara.
dan şehrinıiz.e şeref vennişlerd.T. 

Milli Şef Haydarpaşa garın da Vali ve Be· 
ledye Reisi, Parti Vilayet idare heyeti :reisi, 
Örfi İdare Komutanı, Emniyet Müdürü ve di.-
ğer zevat tarafından karşılananışl a.rdır. Garın 
ikı tarafı da kalabalık bir halk kütlesi tara· 
fından çev:rilmiştir. 

Milli Şef garı dolduran l!ıalk tarafından al
kışlar arasında ve coşkun teza:hü ratla ıiStiklbal 
edilınişle:r ve halkı selamlayaraik Sakarya mo
törur..e •binınişle:r ve köprüye gele relk vi.!Ay>e-

An karada ---------
. ·G an gst ervari 
, bir soy~unculuk l 
, I D ö t ki şi güpegündüz 

h ... Jk sandığına girerek 
20 bin li ra çaldılar 

Hırsızlar yakalau4l I 
! Ankara 17 (İlcdam muhabirin- 1 ' 
1 den} - Bu salı rünü memurların 
• öğle yeemğı tat:li Sll'asıııda odacı 

Kerimi hıle ile u:ıJtl~tırıldı.ktan 
sonra bi Ş·'-'us üç arkadaşımın yar· 
dımiyle Halk Sanduğına girm'ş ve 
kaasdan yirmi b in lil'a çal:mıştır. 

-

Diln Hocapaşa Maliye fllbesiııde listeleri tc>tkik eden mükelleOerd en bir grup 

Valinin Verdiği izahat 
ıe gitmişlerdir. Milli Şef vilayette varlık ver 
gilsi tahakllwk komisyonunun b~ kanlannı ka-

(Devanu 3 üncü sayfada) 
Reisiıı:ümburumuz diin ~Ri Kmlay 

~vinden ÇJ karlarlıen 

Vakayi haber ala rak derhal hıi

o .. e yer'ne gelen Ankara C. Müd
deiumumi muavinler in.den Zihni 
Betilin yapmağa başladığı talıki-

"Mükelleflerin varlık derecelerinin tesbitinde en 
büyük hassasiyet ve itina ile çalışılınıştır,~ 

Türk Vatanının 
istediği fedakarlık 
Varlık Vergisi bu fedakarlığın bir 
cüzü sayılmak gerektir. Çünkü her 
ıeyim.z yalnız bu vatan için •• 

Yazan; ŞÜKRÜ AHMET 

V
arlık vergi.si hemen he
men memleketin her tara• 
h nda füuı. edilmi1 bnlunu.. 

yor. Harb .ıı baş ndanberi en az 

- -
Varlık vergisi bu redakathğıın 

b 'ır cüzü sayılmak gerekıtir. He· 
DÜZ b'r damla kaıunı alutm <yan, 
harp dışında saailc t ve S<! lamot-

(Devamı :ı üncü say fada) 

l 
" kat süat1e inkişaf etmiş ve maz. 

KURBAN 
BAYRAMI 
Bugün Klll'baııı Baynımıdu. 

(İKDAM) axİ2 okuyucu!anıun 
bayramını kutlular, s.hlıat ve 
saa<letJ.cr Q:ier. 

Baynun münasebeq,)'fe ca· 
:ııetemiz, diğer arkadaşlan &iı. 

bi y anııM cumartesi, paz.aT w 
pa•ı aıtesi günleri çıknuyacak, I 
salı gününden >t.ı'lıaren tekrar 1 
neşir Vl17l-!faiııe devam ede· 
cektir, \. ______ _.,, 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir italyan ordusu 
Trakyaya girmis 
Londra 17 (A.A.) - Yorkshire 

Evening Neues'in askeri muhar. 
rırine göre bir İtalyan ord'u.su 
Trakyaya gi rm iştir, Burada bu lu· 
nan Bulgarlardan kend' toprakla
rına çekildmeleri rica edilmiştir. 

.~----------------

Ş Eh r im ı z a e 60 bin mükellt.ften ikisi 2 şer Milyon, onu 
1 • 1,5 N~i.yon, biri 900 bin sekizi 800 bin lira vt. recek 
Varlık vergis: listeleri düın sa

bahtan itibaren asılmışt.r. Ka· 
:ıanç ve:rgısı mükellefler;· bağlı 
bulur.duklan maliye tahaklkıuk 
şubeler.yle kaza ve varidat dai 
irelerine, büyük çi:f!tıçikrde Dcf
terdarlıktıık irad ve servet ver • 
giler müdiirrlüği.iııe, :haldlô ve 
hükmi şahıslar da gayri menkul 

malları .için belediye tahakkuk i 
§llllbelerine giderek ne kadar V«"- 1 

gi ödeyec<!klerlni öğrenmege 1 
başlam.şlardır. 

Vergi ödeyecekler verecekleri 
mikl.ırı öğrendikten sonca bü • 
yük bir seviınçle vergiler.ni ya· 
tırmışlardır. 

Var hk vergislni ilk yatıran E-

Şimali Afrika Harekatı .;;;. ____________________ __ 

lektrik, Tramvay ve Tünel İş
letmesi Umum Müdürlüğü ol· 
muştur. Müdürlük ıkendıler ne 
tarhedilen 674,000 lirayı herr.en 
ödemi§lcr<lir. Yari.ık sahibi b.r 
çok kimsderde keıo<ııleı-ne tarh
ediler. vcrgiy, memnuruyetle ö
demişlerdir. 

LİSTELER BUGÜN DE 
GöRÜLEBİLECEK 

Bugün bayram olmasrna nığ • 
men !isteler yine oldukları yerde 
akşıına kadar asılı kalac&k ve va. 
zifeli memurlar varlık sah piNi· 
ne gercJkli izaıhatı vereceklerdir. 

madde fedakirlı~ tabi olan 
Turk v:.tandaşı ancak bu vergi 
dedir ki, dördüncü harp yılı 
içinde devletin •stediili fedakar· 
lıga kıızşı madde varıl.ğı ile •işti· 
r iu< fırsa.tını buluyor. 

Alman Harp Stratejisi Rommelinçokmühim 
ı kuvvetleri çevrildi 

VALİNİN BEYA..'IATI 
Dün kendis:ni ziyaret eden bit 

muharririır.ize vali, eV\·dki ı;un 
ve evvelk; gt>ce hiçb~T g:a:et ·ye 
beyanat vermediğini ve ker.disi· 

T a h ın i n otmek her. 
L-.. ek k l d ki : G .. bb 1 .... h b. ::ı~:ı~d.. b:;~ırkiltle)~~~ o e se g o re a r ı ----------------- ne atfed •Jen malümatr bildil'-

iil, o.adcce varlklılan ve başlı
ca şu neticeleri b r ga.ye halın. ı 
de istihdaf eylemcktcdır: uzaklara götürmek Mihver Tunusia da Çeki/ J İ __ _ <_De __ vamı ___ 3 __ ü_n_cu_· sa-yf_a_da_!_ 

K ahire 17 (A.A.) - Ortaşarli: 
a - Yeni cm syonlara fırsat 

v-e lüzum bırakmamak suretiyle 
paxayı luymetleııd.irmek, 

~---------.. ı~--------- İngıliz tebliğ': İleri unsurlarımız 
dün sabah erkenden Vadi.Matr•· 
tine varmışlar ve b11<adan itiba
ren cenuba doğru bir hat üzerin· 
de mevzi almışlardır. Bıı su.retle 
düımln kollarının ricat hattı ikı· 
ye bölünmüş o!makt•dır. Bu böl· 
genın doğU6unda bulunup ZJrhlı 
teşkillerdcn mürekkep olan ve b"r 

b - Har bin menıleketim;ze 
olan gayrı kab1Ii ictmap maddi 

Al manya l:u usu 'ü tatbik ederek düşmanın 1 
mukavem et kudretini kırıyormuş 

Amı'lrnıl Da:rian 

Fransız 
Gemileri 

tesirlerini halkın iştirakiyle ön.- -,.::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;= - " 
lemek, k• f • 

c - Halk safları içinde külfet ... 1 e c 1 
ve nimd beraberLgini temin ey-

l"':;ek, Harbiın baş ndanber i bü· c i n ayet 
yük para kazançları el~ etme
lerwe ragmen devlete h iç bir 
fazla muketlciiyet ifa e tmeyen• 
]erden devlet hakkına İstirdat 
eylemek, 

e - Piyasalardan hazineye çe
kilecek para fazlası ile Tiirk 
m .tli bÜJJyesiı> n kalkın.ınası ve 
ı;eıfuncııte kaııııası ;çin gereken 
teciılı erleri ı·ttihaz eyleıne.kıte de· 
vam etmek. 

Bütün bu uıülahazaların icabı 
iledir ıw: bu gün tatbikatma bnş· 
lanmış olan ver&i kanunlaşmış 
bulunuyor. 

Her vatandaşın kend isine dü· 
şen vergi paymı scve scve ve 
sevine sc>'tne kanuni mil11deti 
içinde ödeyeceğinden şüphe edi... 
lemeız . N,:baye<t takdl ır eıtmK!k ı 
gerekıtir I.', dünya sonu neye va· 
racağİ ~11i olnııyan .. b ~ . h~cü- ı 
m erc içınded ır. En buyuk dikluıt 
Dl'CVLlll.JllUZU bu herct.inıeıcin 
sonunda Türk·yeyi bütün varlı- ı 
ğı ve zin ıld ği ite ayakta tııtm3k 
teşkil etmektir, Bunwı tek şartı ı 
ise her vatandaşın, her şeysini 
yahı.z vatana , ,-atanın yükselt 
nımfaı<~ 11e hıw-ü talısia eyleme- 1 
ilidir, 

--ı••-
Bir adam karısını 
öle.' ürciü bir ana da 
çocuğunu l.:oğarak 

kuyuya a l tı 

Bokırköyüne bağlı Salra kö.. 
yünde feci bir aile faciası. olmuş· 
tur. Hadise şöyle cereyan etmiş
ılr: 

Bakırköye bağh Slfra k öyün
de oturan 60 ya~ında "'urett n, ge
ç:.ınsizlik yüzünden ayrı yaş-1clıığı 
kansı 50 yaşında Ayşe ile karşı

!ll§Jilıştır. Nurettin karısiyle ye. 
niden münakaşaya ve nihayet 
kavgaya başlamıştı,. K avga kızı· 
şınca da taban<:asın.ı çekmiş, ve 
karısım 4 yerınd.en yaralayarak 
öldürmüştür. 

G5zünü kan bürüyen ihdyar ta
banca sesine ~an kızım da b· 
bancanın kabzası ile yaralamış ve 

kaçarken yere düşüp patlayan ta· 
b .. ncas• ile kenC::si d• yaralanmış· 
ıır. 

(Devamı 3 üncü 1Aytada) 

Bedin, 17 (A.A. ) - Alman pro
ı>a€lOdlı rıa=ı Dr. Göbcls, •Das Ra
jch.> rnccmur::.l:iındı y.ııOOğı bir maka. 
lede haı~ gıösit·rd . .,;i Li<.iş~11.a.n tın 
L\.J. cdcroic ~ümle ş~·le ci.iyı.>,r; 
Bu~nl) lkt:ıdaıt h..ırOi n hcın11tn he-

m<"n büt.i.in c.a.thalır:. ltdıirr.lıJC.'C .ir.Gtiş:ıt 
e:ımi.şltr. Her hangi bir nıt\ktğt.::Q du
l"Ulll ı.üç~.r.-.ıec b~ son <UkıAıaC?a da.i
ma vaziyete hakim olır..asını bJd·:ıt ve 
Qok dıefa. .kuvvet~'ion.ta.i Yt'nio!n top. 
1'yauk dırrıımı tSki5inclen daha iyi 
bir şe;<le ~ya u:vva!f<Jii okiuk. 
Bundıııı baq;ı;a mJ.rricün old~ müd 
detçe taıarnuz \":l.~yetina.ic k.ılchk.. Mü. 
da!aa du•·uımund.ı. kaklğımız zanıı n 
L.1 bu mt.ı:Ldl .... •.:yı dairn.ı iJ:.<. rı~ı:.ta. 

tdtrar taa rruza geçebı lmorrıll!L temin 
C1....t"'Ce'.&. }C'~:~lce t.rı.zim et'tl"k. 

Ai .. rrı .n ıstf"'&lkJi3i harbi ıntirı-:f';;ün 

old'Uğu kadıar uı...i<lar.a götürme.~ pre..'1 
sibinc dtıramnaktariır. Bu aa. düşma• 
ID!Q muk1vemct kt..."Ciret.ini kurmtık 

için en münasip us-:ıi:l!<l.ü.r. Bu strate
jide ta:narnıi.le mııvo!Iaık oiıırq t>u;u. 
ney o ruz. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

,~ikdam 

---·---
Yarma harccktıne teşebbüs ettiği 

Dar lana göre Müt. sırada ağır kayıpla..~ uğrayan düş 
t e f j k 1 e re İ) t İ hak (Dnamı 3 üncil sayfada) 

edeceğini söyledi r . ··~ 
Nevyork 17 (A.A.) - Amiral R. i •. ev i n 

Darlan, Assoclatcs Press'in şimal 
Afrika müttcf klcr umumi karar- ı b d 
gi'ıhı nezdindeki muhabiröne ver- 1 gar 1 n a 
d:ği husu~l bır demeçte, Da.kar. •ı----

İs'.·ender'y.« ve şimal Afr:ka ı:m.ı_n- 1 İk i Alman 
laı'ınd:ı. buı.unan Fransız gcmılcrı .. 
nin İng·liz ve Amer'.kan filolarına 

iltihak edeceğin i ve birlikte mih. 
verle çarpışacağını sarih surette 
bildirmiştir . 

(Devamı 3 üncil sayfada) 

Spor~~, 

tal uru 
bozguna uğradı -·-Alman ar 4200 

esir, 542 tank ve 
bin otomobil aldı 

Moskova 17 (A.A.) - So~t 
teb 1 i ğine ektir: 

------------ Stalingradın endüstri mahall&
sınde kıtaları.mız düşman mev· 
ziler'ni hücumla zaptetmişler ve 
birçok binaları ele geçirmişlerdir. 

1 

1 
ı Dördüncü sahi/ em iz bugün 
Spora tahsis edilm iştir 

Bırgüııkü Beşik-ta~ • Fener dostluk maçına a.1t )'azı iie a t l 
yarışları proogram. ıw ve d.iier ıpor haber lerini ' üJ>cll ı;ay. 1 1 

famnda bu:lacaksuı.z , '""' ...... _... ____ ....... ________________ , 
Stalıngradın cenubundaki dış 

mahallelerde topçumu~ dÜ'§Dl8Ill'l 
b ir bölük pıyadesin i dat1tm~ ve 
kısmen imha etmiştir. Kıtalarımız 

(Devamı 3 Uııcii sayfada) 

I ,., 
' ' 

Anıeırikan botları Şimali Afrika sahilrerine tanklar çıkarıyor 

\...Mahalleler arasın d a 5=" 
Bayramda da ''Bay .. 
ram çavuş,, konuşuyor 

----------
Ah şu ''Türkeli,, caddesi • s :z bir de 
gelin de ~ehsuvar çılı. mazını görün· 
beygirler lif En . amayınca neyep c; l.m? 
B•yramçavuş mahallesln'n so

lr:aklarmda dolaşabilmek her ku· 
la nas!p olmayan bir mazhar iyet. 
Çünkü yolu sökebilmek içln Kum· 
kapı meydanlığın• dizilen işpor

taların arasından geçmek Iazını, 

Bu, kolay olmuyor. Az ileride de 
Qduıı iskeles.ne &idip gelen ara. 

balardan sakınmak icabediyor. Be
reket versin arabacılar kahyası 
bay Saahattin Angın yol üs,ün
dekt ;kahvede seyrüseferi ısnz.m 

etmek ıle meşgul. Onun bu fahri 
J.şıret memurluğu gözüme çarp
tı: 

(Devamı 3 üııc:ü sayfada) 

• 



tAYFA-Z 

SULTAN REŞAT f Benzin istihkakı Dl.S-P0Lir1KA 
---=::==~VE 

ıTTiHATCILAR / SEHiR ı Varlık vergisi bir ceza vergisi 
değil, bir şeref vergisidir I 

Yarıya indirildi ff indisfanda Amerl
kaJJ mümessil •• İstanbul viMyetin<!en: . 

J ~:.t:c.n: ). l YA ŞAKIB No. 87 1 
Soua. .• 
Şayet bu tezahürat yapılırsa, 

hdkı.ı:ı arasına kar;şması ınfun. 
kün olan vel ..tıdin adamlarmın 
t~yle ona b.a.t ediLvennek 
ihtimali de vardı. 

Sultan Hamıd, 'Çi'lli keınireı:. 
bu eruiışeyi o>r an evvel l:Wlet
mek ıç.in, &araydan avdet eden 
kat'lenisı ar~ ad .. nıl..r 
gıondcrdi. Ve oniar.n avdetlerini 
bü.vük bir sab.rsızlıkla bekledi. 

öğle yemeğin! bera'ber y~ 
için de kendisine, mabey.n baş 
kitabeti vasıtasiyle hususi b.r 
davetname göndordi. 
Reşad efendı, Sultan Hamidion 

hu davetne çnk sevindi. Çünkü 
o da, seııelerdenberi yüzünü gör
.mediğj !buy ü.k biraderini gömıek 

ıs Davalan 
~,., • 

Sadakayı toplu 

• 
yerıne 

ve 
vere'im 

Milli Şefimiz dün ~h'mizi şe
reflendirdi.ktcn sonra büyük bir 
tefkat eseri olarak Kızılay aşha
nelerinden bir:ııi ziyaret ederek 
bu hayır mües3esin€ karşı olan 
yak.ın ilg lerin.i göstcıunı:j'.erdir. 

Yazan: HAYRI MUHIDDI! 

Varlıklı vatandaşlar Varlık !iz vatandaşının can ve mallarını 
vergisi verıyorla.r. Bu ver· bir kanun:a devlete verişlerine 

gi birine; bakımda bir şer~ vf!r- g~pta etmişizdir. 

gisidir. İlan edilen listelere göz Varlık vergisi bir ceza mıdır? 
gczdir~iniz zaman, kendi keo.. Evet bu verginin b"r taraftan muh.. 
dın ·ze sorunuz: tekırlere karşı bir cna mahiyeti 

Bu Hstelerde, adınızın bulun· ileri süııülmüştür. Fakat bu ver-
maması mı s:ze daha çok şerrl gi asla bir ceza vergisi değildir. 

21/12/942 gününden itibaren 
benzinle müteharrik nakil vası· 
talanndan Kor diplomatik'e a't 
motörlü nakliye vasıtalan ile oto
büsler hari.ç kamyon, kamyonet, 
taksi ve kararnmıelerle tahdit. 
tan istisna edilm'ş hususi otomo
billerin giinlii.k beııı.ın istihkak· 
!arı ikinci bir tebliğe kadar ya
rıya indir'lmiştir, 

Alt Kemal Slıftfll41' 

H ıiııdistan me;el .... lerinden 
bir kaç vakittir pek .ı. 

bahsedilmez oldu. Geçen sene 
bu sı:ralcd.a H nıbtao i§leırô dün.
ya ınatbuatuu birinci derecede 
~ eden Dl1'Vzulardandı. 0.,. 
ha swıra.k.i aylarda da bu ehem
miyet daha artmıştı. Bunun se. 
bepleri nıalum: Geı?Oıı sene bu 
vakitler Ja-lar harbe henüz 
girmiş ve fütuhata yeni gir şıniı 
bulunuyorlardı. Japon amiralle
ri Büyük Okyanııısıa Japon de
ııiz kuvvetlerm ıı zaferiW te
m•n etmcğı düşünüyorlar, Japotı 
generalleri de A!.ya btasanda 
nasıl ilerleyeceklt'nW anlatı)·or. 
!ardı. As)·a bta.. . .ndaki hu fil· 
tuhat s.rrasmda H ndıstan en 
büyük bede(U. Bu itibarla Lıgi. 
lizler:n bu gün yann JÜ;Ji.saıı • 
~ ç>kartlacagı yolundı<ku neş· 
rıyatla da Mih•·er taraf. diınya 
harb1ııin o salıneoiııde olup bi
tenlere büsbi.ı.ttin heyecanlı b'.r 
renk venıM!klen geri kahtuyor
du. Halbuki ondan sonraki vaka
y i mulum: Hem u:ndi~Lıı.tı.ı ıçı> 
riden %aptelmek )·olunda IH h· 
•·er tarafınlJl ıaaliyeli beklenen 
ne~' ceyi •·ermemiş, hem de bu. 
nu~ akslne olarak Hiınd standa 
İngılizleırle işbirliği yapmak ar• 
zusuııu başlaı.gıçtaober. göster• 
miş olan yerleriu, zü.ınroler:.ı, 
kütlell"rio bu harpteki yardımı 
daha müessir bir mahiyet ala· 
blm•ştir. 

~lıı büyük bir merak ;çir.de idi 
Ertesi gün, öğle vakti, baş mü• 

sahip Cev'her ağa, Dolma ba.lıçe 
sarayıııa ıg,.ı'.li. Do~ruca veliaıh· 
d n huuuruna çıkarak: 

verir, bulunması mı? Bir vatan- L"steleı:<le adlan ilan edilen va-
daş bu listelerde l<cndi adının bu- tandaşlar muhtekir veya gayri 
lun.rr.amasından dolayı memnun- meşru servet kazınmış damgası Her bakkal 

- Şevketmeap efend'miz, tcş
riıfiniııe mım• azıır buluıuıyw-lac, 
cfer.diın, dedi. 

luk duyabilir mi? Kim, Varlık vurulduğunu asla sanmamalıdır· 
vergisi veren vatandaşlara gıpta lar, Muhtt>kirere karşı onun bir 
.,ımcz? Bu gıpta duygusu, sanı!· ceza mahiyebnde oluşu, muhte 
mamalıdır ki. sadece o kadar ser. 

kirin kazandığı seıvet haksız olu
vet kazanab·tm'ş vatandaşlardan 

şundandır. Muhtekir hakkin ye. 

ucuz Şeker 
verebilecek 

Kafileyi taık.ıp edenler, sü.r'at-
1 gc., oon...ıuer. e, nUnıay.şçi 
kiitlesir.ıin, DolmabJl>çe sarayı 
oni.uıde durıra<lan, Toı:Jhaneye 
doğı'1 :lerkmektc olduğunu 
söylediier. 

İşte o zaman Sultan Hamid 
büıbüfün genış bu nefes aldı. 
Zihnın alt U>-t eden şüpheler ve 
endişeler de çar~aıbıik dağıldı. 

Reşat efendi, esa•en hazırlan. 

mıştı. Ce\·her ağayı da kcndı ara· 
basına aldı. Veiıahdın arabası, 

Yıldız sarayının mutfak kapısi 
denilen büyük kopısından girer
ken, Adeta resmi biT şekilde kar. 
fılandı. 

M.lli Şefin bu ilgisini zeugin 
vatandaşlara bi1" teşvik şeklinde 
telakki ediyoruz. Bu bakımdan 
gelirlı v tan<iaşların topfo yar
d'm mü.:ssesesi o'.an bu teşek· 
küllere maddi yardımda bulun
mak suretile alaka gbstenneleri. 
ni b<:kliyoruz. Zira bu suretle 
yoksullar ve muhtaçlar şehir so
!KB,;ı.1.arında dilenımekıen ;kurtu
la.cak ve sıcak ·bir yemekle sih· 
hatlerini koruyacaklardır. 

olmayı isteyişimizden geliyor. rine getirilmesinden azap duyar 
Hayır. 

Servet sahibi olmanın nımeti bir v·cd•n taşıd•ğı için, ona karşı 
~e 'nkar edemez. fa.kat, Var- bu vergi elbette bir cezadır. Ei-

Dün bu hususta 
tir karara varlldı 

Rt4.a..l efera ilJD daires); etra • 

lık ve•gısinin p·sikolojik faziletin· bette, ancak muhte.k'rler ve ser- Dün de uouz ekmek karr.e&i 
de ayni zamanda her vatanda~ın vctlerini namussurea kazanmış gö=enlere kilosu 155 kuruş ü-

fın<la, muıı:ııazaya =r) 
kııyd.yle, . &~taş zabıtasır.a \ 
mensup bır haylı polis ve jan· 
d~nnadan maada on bir adet si-1 
vıl saray ha!:yf!Sl vardı .•. Sultan 
Hanud, .'lk ~ oıaraıt ıbımları ora
dan kald.cttı. 

Sultan Hmılt, gerek küçük bi· 
adeti Vahdettin efendiyi ve ge
rek diğer şehzadeleri, daima (Çit 
köşkıü)n<le kabul ~rdi. Fakıu 

Reşat efendiyi hüvük mabeyın 
dai.resinde kabul etmeye J<.rar 

Dilencilere münierden ve sa
daka ş<>ldinde yapılmakta olan 
yardnnların içtimai yı>ra1arı:m.ı

za merhem ofmyacağı muhak.. 
kaktır. Bunun içın de tek çare 
- bundan evvelki bir yazımıııd• 
da belirttiğimiz gibi - bu gibi 
yardım müesseselerine toplu yar
dımdır. Günde iiç beş dilenc:ye 

erişomcyee~· bir şeref var: dev- o~anlardır ki, böyle bir şeref ver- zerinden yar.m k.1o şl!ı<er verıl-
lete ve yurda verebilmek! gisine katlanmaktan esef duya· mesuıe devam ...almiştL Yalnıı. 

İşte biz bu listelerin ögünüle- bilirler. şeker tevzi yeıler.nn azlığı yü· 
cek harflarile adı yazı!maktan Yoksa servetini namus'le ka- zunden bakkallarda 'zdiham gö· 
mahrnm vatandaşlar, asıl buna zanmış vatandaşlar bilakis sevine. ıiillmiış'tiiı.t Şeker"'Llk Şilli:<.eti 
gıpta ederiz. coklerd;,,. Çünkü bu vergi onlar bunu önlemek .ıçiıı ıbir karar ver· 
Gıpta ederiz, çünkü, m~,,;ela için bir ceza olmak şöyle dursun, l rr..ş.ıtır. Bu:gunden ıtıbaren .herioes 

bütün b r İngiliz milletinin; Ç~lu.k her vatand~ :ıasip olmamış me- ucuz ekmek .karn('Sllli gostermek 
Şimdi, bütün saray haE..-ında 

büyük bır merak vardı. Acaba, 
lk kardeş r..asıl karşılaşacaklar· 

vermişti, 

Reşat efendi. bu doiren'n binek 
t~nda, <ar:ıy erkanı tarafından 

istikbal edildi. Alt kattaki salona 
girer girmez, ru!'tan Hamit IJ.e 
karşı kar~ıya ~idi. 

~? • . . 
. Sultan Hamıd, e\ıl<;er.:ya dü-
şündüJderJni etra!ındakile açık· 
ça söykroeyi t,jot eı:Unm Vi. 
}'a'<at bu mc.;eıe hakk..nda hiç 
kı.mseye - ve hatta, en m:ı:!ırerr..ı 
C\1'lll şahsiyetlere b le - tek bir 
sOı: söylcmi~r. Hatta başka ve
silelerle daı!ıi ..radtrı Reşad e
fend '<l>m lb"'- .::ctmiyoroo. 

Hünkar, c1'ndeki s·vah b•stona 
dayanm· oldL•f;u halde salonun 
hm oı'tasında ve büyük avizenin 
altında duruyordu Ve halinde, 
pek aşikar bir heyecan hissroili
yordu. 

1 S..i tar. ll~II ııı n, h.:ç bir şeyi 
uootması ve mmal etmesi mum· ' 
kii:ıı dcğild•. Fakat onun tu de
•J,ı.j swtutu, . &.-ay e 1'.arı arasın

da m~fü s '>eple:e atfedl.Je
rek adda tıarnretlı münakıı;ala
ra sebebiyet verztLiitı. 

İki karoeş, bir an birblrler'ne 
bakıştılar, Adeta, ne y racakla
rını şillj:rmı~ g"bl bir hal aldilar. 
R~at rf€ndi, sa•ay usul ve t<'r

biyesini tamamen taıbik ett . Sol 
el nl, srmS>kı ilildrnmiş olan re. 
dingonınun önüne doğru götüre· 
rek yerleTe kadar eğıldi. Birbirini 
müteakip. i.ic de<f• temennah et
ti ... Sul!ln Hamit. kendisine doğ
ııı ilerl<>d i. Haf fçe titreyen gür 
ve katın sesi ile~ 

Bu vaziyet, Temmuz ayının 1 
hitam.na kadar devam ettı. Tam 
ayın soıı günü Sultan Hamld ~ 
ınüsab.ip Cev:-ıer J\ğayı çağıra- ı 
rak el ne bir zarf verdi: 
, - Cev'lıer!.. Badema !birade
rin resmi maaş, maliye haLr.e
İ&inder. verilecek. Bu, lben · ta
r:ıfmıdan ~"S edilm'ş olan ay. 
l.ığıdır. Götür, ke.'l<lisine ver. 

Dedi. 

Sultan Hamid, otuz üç eene
denbcrı fıiıı; şaşmadan tıer ayın 
ton günü Reşad dendye verdiği 1 
bln beş yüz li:ay ı, şimdi de böy-
lece gönderm.şti 1 

O giinder. sonra, tam on beş 
giın geçti. Sultan Haım "d, yine 
Rel;ld •f ,,,.,: ilen •bahsetmedi. 
Ancak Ağıustos ay ırun or. altıncı 
gii.ıı.ü, kilerci başıyı çağ;rıtarak; 

- Yarın ıb.raderi öğle yene
ğ: ııe davet ro.ceğim. Kendisı, 
tc-• tinyağlı dolma ile ıJruzu iç" 
pilavı sever. Yemeklc,r llJ"asın<la, 
bu •. lar da bulunsun. 

Diye em'r verdi. Ve ertesi giiın, 

- Ş'mdi de hi2'™'tçinlzc de bA
ıı sualler soracağım. Kendisi bir 
Japondur değ 1 mj? İsmi ı:edir? 
Karito zannederim.. Demek geÇCa 

ı mu.iıkatmızın unutmadı· 

nıı:? 

- Unutmadım. Füccten vefat 
eden miste·• N ~rtkot isminde bır 
kadın hakklllda malılmat almağa 
gelmiştiniz. Bu kadının benim 
dostlarımdan birisi olduğunu tah· 
min ed.iy<ırı:funuz. 

-- Evet, ıçimde öyle bir h s ha. 
ııl o"!muştu. Yanılmışım. 

- Evet, böyle yanlışlıklar ola
b'ıır. Ben tı.r kadını birkaç deh 
görmedim dc-ğil. Gördüm amma, 
burae>an k&clının bcn'm dos•um 

• olduğu mfrnasıru çıkarmak tuhaf 
değil mi ya? 

- Fak11 bu kadının neden öl
dü;ğü~ü ıyi b 'i,yorum. Ço'..< mik
tarda kokain ku'.1anmış. Mo'g ra· 
poıunu b:lmem okudunuz mu? 

- Galiba bir yerde okudum. 
Yazık olmuş! Bu k.ı-dın son dere
re kibardı, giizeldi. Böyle kadın
lar da beyaz zehire alıştılar mı, 
artık kcndi:crini bırakıveriyor

lar nu ned r? 
- F•kat bu beyaz zehir, gizli 

de olsı, bugiın.eıde piyasaıda bol· 
!aştı, 

- Buyuru!!Uz birader! •.• 
Diye hitap etti. 
Sultan Hamidin ağzından çıkan 

bu iki kelime, hiç b"r m5na ifade• 
etmeyen alelade ve basma .kalıp 
bir Eözden ibare•tı. Buunn mana 
sızlığını sultın H"mid de h'sse
derek. eıile kö. ı:leki kı,ltuğu gös. 
tet<li. Kendisi de oı ıadak' geniş 
kanapeye doğru ılererken, sözle
r:ni tekrar ('ttı . .\r "'l'" '"'r 

Şehrimı"ze bol mk"farda lthaliıt 
eşya51 getirilecek 

Şelırlnrizden İskendreuna iç 
cev tı gönd-erqmeğe başlanmıştır. 
1ç ceviz nakli içiı: kullanılacak 
vagonlar şehrimi?.e .1!ıalat eşya- 1

1 

s. getjrtme:lc 1...hSL~ rdileceğındcn 
vak nda ce:~up viliı~lerim'Z • ı· 
den de İstanbuh kü!liycıtli mık
tarda itıhaliıt eo ya~ı gctır.·1-eceği 

anlaşılmaktadı.r • 

'· KOA 

- Y ook! Biz de uğraşmıyOI' de
ğiliz. Hem çok uğraşıyoruz. Fa
ıuı t bir koakin pak.etini bulmık, 
her zaman öyle kolay bir i~ de· 
ğild.ir. 

- Galiba bu ıite çok pişniş 
sda.ınlarla uğraşmak med:>uriye
tinde kalıyorsunuz. 

- Evet, öyle... Beyaz zehir 
memlekete sokulduktan sonra, 
bir tart.fa g"diyor. Amma nere- . 
ye? Kim dağıtır? İ~te biz bunla· 
n öğrenmek ist:yoruz. Bu adam· 
tar tam teşkilatlı bir ticaret ya· 
pıyorlar. Galiba işte k•dın paıma. 
ğı da var. 

- Zaten bu" işler yapılmış dı, 
ne zaman kadın parmağı karış
mam;ş? Zaten polisin tak p etti
ği bir kaidede budur zanneder m. 
Herşeyde kadın pal'mağını ar•· 
malı. Eğer bu işte de öyleyse, hel"
halde o da kibardan bir kadın ola-

Çocuk 40 Şu kadar milyon İngi- t - b" r fti suret..yle istediği O:ıı&ıkaldar. şı.~ 
;.._-:;:;::::::::=:=:=:==:=====:s:u=':'e='":uc:e=:ı:r:ş:e:•=:r::. ~-- ker alacakt.r. Bu bakkallar kes-

( '"'\ 1 tikleri karne .uç !arını kooperati-

- -,...: E s n a f ı d a d i n 1 i y e 1 i m :-J-: re verecek ve mııkabil.ınde şelk.er 
'- alacaktır. 

1 

vermekte olduğumuz ikişer ku
ruşu ayda ıiıç beş lira da ols• 
toplu halde Kızılaya verebiliriz. 

1 
1\1 :ktarın azlıılın Kızıla ya gösıe- ı 
ril~k d İmi yardım kapayabi
lir. 

Kundura bo_qacılar halkı 
tasa rru/a davet ediyor 

Üç kadın hırsız 

--------ı•--------

Bayr:oırı günlerinde harcaya
cağımız eğlence paralarının yüz. 
de ikis:ni bir tarafa biriktirir, 
kurbanlarımızclan h"ç değilse bir 
parçasını ayırır ve bun.lan Milli 
Şefimizin de alaka gösterdikleri 
Kı,laya verirsek şehir yoksulla-

1 ıWsılirl ğe g•den 
Kunduraların evrerde de boyanması ka~ıDlill' eşya 
şleri bozmuş_a_mma_, ~alkın bu adete çalıp kaçtılar 

r.ı için çok sıcak bir yardımda 
·bulunmuş oluruz. ŞEHlRLl 

Bir sahte karneci 
yakalandı 

Nihat admda 9 yaşında bir ço
cuk ekmek almak iÇin Balat flrını
na gitmiş, üıç tane büyük ekmek 
karnesi. vererek e'kmek istemış. 

tir. 
Fınncı karnelerin sahte oldu· 

ğunu hi.Ssetmiş ve had seyi Zh ~
taya haber ve."!Il~tir. Bunun 
üzerine N:hadın babası Sııkı ya· 
kalanarak k~rneleri nereden al· 
dığı so•·ulm~tur. Sıtkı bu k1r
neleri lllll'köyde meyhaneci Mus· 
taia Ertcrrden aldığını .:;ıöyl~ 

m•şti.r. Bwıun ü:ııcrine Mustafa 
Enem bu karne~eri Şlr.ketihayri
ye tesviyecileriıı<icn Nusret ta· 
raLııdan yapıldığını bildi!1niştl4". 
Bunun üzenine N u5'et gemide y~ 
ka'.anarak cürrnllmeşhud yapıl. 
m • fakat Nusret suç alet ve de. 
!illerin· den; le atarak imha et-
mi.ştir. 

d€.vam etmesını de ıstıyorlarmış. Z ra 
bekarlar boyacılara kafi geliyor 

Bugün de cLostraıeları. dinle- / 
yeceğ12. B•zrle lostracı diye ayak
kabı boy~cılar_:na __ denir, Lostr~· 
cı esnafı ıkı turlu çalışır. B•rı, 

seyyardır, •Lostras. .-Boyacis• 
diye müşteri çağınrLır. D>ğcrle.rı 
ise csabiı.dir yani salon sahibi· 
dirler. Salon sahipleri diyorlar ki: 

- Bizle:r boya fiyatlarını h.,_ 
men hiç yüksel tmedık gibi birşey. 
Evvelce 5 kuruşa boyad!ğımız 
bir çift erkek ayakkabısını şrmdi 
7,5 kul'llŞa, bilemed niz 10 kuruşa 
boyuyoruz. En pahalı boya 20 ku· 
ruştur. Yalnız, renk değiştirmek 

, için 50 kuruş isteniyor. Bu belki 
yıiiksek fiyatt!r. Bazıları için belk.i 
d~er fiyatlar da yüksekt r. Fakaı. 
boya fiyatlarının ne kadar fırla
ruğmı hiç kimse hesap etmiyor. 
Eskiden 25-30 kuruşa aldığımız 
bir cins boyanın ş şesi, şimdı 2 li· 
radan aşağı değildır. Ya fırça fi
yatları? Y• cilalar? Bunları hiç 
sonnayınız. Bunlarla beraber çı. 
rak, usta yevmiyeleri de gayet 
tabii olarak artmştır. IXi.kkan ki
raları da öyle. Emin oluınuz ki, 
bugünkü fiyat~ar ;dare etmiyor. 
Hele önümüzdeki kış aylanna hiç 

sormayınız. MaJüm ya kış ayla
rında ayak.kabı boyatanlar gayet 
azalır. Bide iş ilkbahar ve y•z ay
larında çoktur. Şimdi İstanbulda 
bir adet peyda okhı. Bu adet eV· 
velce vardır ve aile bütçesi bakı
mından çok faydalı idi. Sor.ra ya. 
vaş yavaş ort•dan kalktı. Şimd'! 
tekrar aldi yürüdü. Ne mt? Ev· 
!erde ayakkabı o0yamak! (Mu· 
harririmııın laorı.uştuğu hoya-cı 
başını iki t>rafa 5Jllayarak) .Ca· 
nımıza okudular vallah. dedi. Bu 
adetin kaldırlmasını istemeyiz. 
Aleyhimizde olmakla beraber ta· 
sarruf 'yi şeydir; bilakis her aiJ.,.. 
n:ın bu adete uymasını isfrriz. Ge. 
riye kalacak bekarlar bize yeter 
de artar bile. Biz!m istediğimiz. 

hangi kanalla olursa olsun ucuza 
ve 'htiyacımız nisbetinde boya, 
fırça filan gibi ma~eroe d•ğıtıl
masıdır. Bu başı bozukluğun so
n~ yoktur. Aradı(ı.:mıp bulamı
yoruz, bulsak da gayet pahalıya 
buluyoruz.• 

Seyyar boyacılar ise. hiç bir 
şikayetleri olmaclığını; yalnız ağır 
işçi ekmek karnesi istedikler•ni 
söylcmiş'.erdir. 

Son güınlerde şe'hrim:ızde bir 
çok .ka<lır. hırsa:ı.arn:ı ı.üredltı 
gorüımuı,ıtür • .Qiuı buınlrdan üç 
tanı:sı eıe geçı.r~t T. 

Bunlarda rıbrısı Hatıce Leman 
adında bır lkadı.ndır. Hatıce 15 
giın evveı re<l.lkuledek.i a!hpabı 
Arıst.dinm evme gtm.iş, koca:;ı 
ile dargın old_uğunu söy leyerelt 
oray# lJhba!ır o.ımuştu.r, 

Evvelki gun de evde kiı:nııe 
yakı.ten zenıg.n ve mi.ıoc-evheratı 

bol olan ArıstıdWı:, ytıkte haLıf 
pahada ağır nesi varsa heps.ru 
t<>play 'P ka.çımştı.r. 

İk.inci b.ırsızugı da Beykxıcı.da 
otıuran CemıJenin eme m 6afır· 
liğe gider, Emme yapmJ.Ş'.ır. 

Em.ne, ev saıhiblıı.:n mektepten 
gelen çocıu.guna yemek yedırme
siillden isWade ederek sandık o
aa.s.r.a g.trruş ve el!ne geçır<Lği 
kiyme'tu e:;;yaları ve bir rrıil«ı:ar 
parayı alarak evden uzaklaşmış 
tır. 

Üçüncü hırsızl;ğı ErcııkDyfuı 
de oturan Alı Kurtu:n 10 gün f'!V•" 
vel aldığı genç ve güzel hizroelr 
çlsi Şertıfe yapmıştır. Şerite de 
f'!Vir. eııkeğı evde yokken dolap
taki paraları, kıymelli. büıfe eş
yalarıru ve yenl elb.selerıı alıp 
gıtroiştir. 
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- Onlara söylers·n. Bu akşam 

kulüpte toplantı yok. 

But.ün hırsızlar yakalanmış
lar, zab,taya suçlarını Wraıf e
dmı kadın hırsıızlar çaldıkları 
malları iade etmiışlerdir. 

-- Pek luce konuşuyorsunu, 
Mi,ler Sebastıyen! Fakat e?;e.
böy'.e bir kadın varsa, onun yal
nız o!madığını da kabul etmek 
icab ed:yor. 

Drus kapıya doğru yü.rüdii: 
- Belki b r noktada hakkınız 

var. Ben ekserya d:kkat ederim. 
Böyle caniyane bir oyunla oyn;ı.. 
yan kadınların hemen hepsi gü
zel kadın'.ardır. B.lhassa genç 
olanları .. Bu i~lerin böyle ol~u
nu siz nasıl izah eders1'niz? 

- Bu nısıl izah ed lır? İnsan 
tabiatının böyle ~eylere J;arşı za
a!ndan ve iııhim.aJ<.,nde nil•ri geli
yor demek ..• 

- Her ha:de öyle olacak. 
Müfettiş ellni cebin<> soktu. Tu· 

valet masasından bı.Jduğu sun'i 
kırmızı çiçeği s kıyO'rdu ve gulüm. 
sedi. 

Pol Scbast•yen yalnız kalınca, 
divana uzandı. Alnını sildi. 

de ilk defa olarak tehlike ile bu 
derece yakın ve karşı karşıya 
gelmiş olduğunu düşünüyordu. 

Kıymeti az bir gerdınhk için 
koskoca bir polis mü:fetıişinin 

Skatlantyard bu işe memur 
edilm:-ş olrra•ına havsalası pek 
alm:yordu. Eğ·r skatlanıtyard be.. 
yaz ku'.ü.b hakkında bir şeyler 

öğrenmış ise, o zaman vaziyet 
çok kötüleşebilirdi. 

Muhmak oı.n Y1'lnız birşey 
vardı, 

Beyaz zehir paketi çalınmıştı. 
Bunu yapsa yapsa ya b"zzat ko
kıin bayii yapmı~tı. yahut kendi 
adamlarına yaplırtmışıı. Maksat. 
lan da polisin eline paketin düş· 
memesini temin etmekti. 

- Glreb"lir miyim? 

Bu sefer Karito kapıda görün
müştü. Hemen talimatun verdi: 

- Ötekileri ? 
- Onla<a d• umumi bir yerden 

tdefon edersin. Mis Ştanhop ile 
ben otomobille geleceği2. Sen al 
valizleri, otomobile bırak! Hemen 
şimdi de dedikleı"mi yapmağa 

koş. 
Sebasttyen kalktı, Elen'in loca· 

sının kapısına vurdu. O her za. 
matı.ki tatlı tebessümü ile; 

- Bu akşamki suvaremiz, sizi 
pek yordu zannederim. Çorbamı
zı büromda hazırlamaları içi.n Uı· 
zıın gelen emTi verdim. 

- Hani bu akşam d• evde su
vare veerct>ktiniz? 

- Bu gece tehir ettim. Başka 
bir geceye inşallah! Sonra yorul
duk. Hem bu gece başb.ışa kalır, 
b1raz gevezelik ederiz daha iy;ı 

İkisi de merd:venlerl inerken, 
şark üslubunda giyinmiş b'r kadı· 
nın lrendilerinin geldiğini göı·ün.. 
ce. hemen bir tarafa çekıldiğ ni 
farketmemişlerdi 

Otomobile bind:ler. Sebastiyen 
gen~ kızın yanına oturduğu za
man, kapının aydinlığı arasından, 
kadnn kendilerine yetişmek •çin, 
alelacele merdivenleri inmekt-e 0 1-
duığunu gördü. 

I - • . 

, Arıslk:lopeaı · 
~ 

Oran Limanı 
Sekizinci ordu Rommeı kuv. 

vetlerini Trablusgar.be doğru ta
kip ederken, Tıınustaki birinci 
oı·duda oradak• mihver kuvvet
lerioe karşı büyük ölçiide ta
arruza hazırlaomaktadlr. Bunun 
için de mütemadiy•n }"e'tlİ yeni 
takviyeler alıyor. Tunu:staki bi
rinci orduya gönderilen takv'ye

ler Oran limanından karaya çı. 
k.arılınaktadır. Oran Cezayirin 
merkezidir. Burada 85,000 nüıfusu 
vard.ıc. Oran, köı<fezin ucunda
rur. Bu körfezin doğudaki Kanas
tel noktasından batıdaki Falkon 
burnuna kadar olan gen·şliği 21 
ki.'oroetrcdir. Batıda b:raz alçalan 
dağlar, içerlere doğru kaybolur. 
Bu dağların en yüksek tepesi, do
ğudaki Mürcaco dağıdır Yüksek
liği 589 metredir. İçerlere doğru 
gidildikçe, tuilu göllcl'e rastla
nır, bu göller !çcrid<'ki dağları 
deniz kıyısındc.n ayırır. 

İngillıkrle işlrirliğiniıı a.ley• 
h'nüe buluııan "' bu ale) u lac· 
l.kıa yaıe ıoırar göslerııı~ olan 
2üuuel.,rın olı.iı&ı "~ lclm ne o
lacağı ise ~irud."')e l.aılac malum 
oldugu u.ıere U oıdl.'ita<ıa tallıi!G 
eden her wc...ıemn başuıda gel· 
mektedir. 

K.ırşı tarafta aykırı bir halde 
dlll'anların ı;unıına ikada.r ö\.Le 
loaluıru.ı İnı:.ı.2 i..ıııparatorİük 
s.)·ı.seuuiu ca~ ı:orm.) cccgı lı.ey 

fiyetlerd.eo olac.ık ki JJ udıbtan • 
dak.i m:tli kollJl"rewıı reısler.yle 
brr anlaşınay a varmak •çın ı.. 
tebbi1>le1uc11, gayrel1erde11 geri 
.kal,nnwnı•yw. Nilek.inı ve"cıı 

ilkbaharda, ->ııUI · ı lı \:iliz 
nazırı Sir Staiforcl K.rıps'IJI 
U.ndistaıı seyahati bu m.aı..atla 
o!nıu~ıu. Liı.l.ı ıı bıuıdao bcı...ıeııeıı 
neUce elde cdilcmcdı. 

Eğer Anı:"to Sakson tarafı.nan 
harp ga)·reı •·e laaliyet1.ıe işıti
rü ct~ ği talr.dı.xde Jıarbin ..,.. 
nunda li nd.ısııuun taluıuı ...LJe. 
ce& ile dair Amerika! lar da be· 
yanatta bulıınmtışıaroı. }l;,ndli
leı•le .Lng.ııı.ıer aıa.:.n.dak ilıti
liifları oruıdan kaltJ.ı.rıu.ak l<;Jı 
Anıerikaiclıtr da ara," ı:rrruc-Jr.
kn gcıi lı.ııloıaru.~uu:d r. Uıınıın· 
la berabec y ..ne ı:ayeye ~·a.ula. 
madı. 

Şimdi H.iaıd staııa, Amerika • 
dan bır muıııessil gooder .imek· 
te olduğu haber >eriJıı..,ıı:tew ~. 
H ı od i>.ıan mc ""1eJ e. o, u ıı bı.Uııı,.. 
sa şu son hı.r sene uı.ııında geçir 
m~ olduğu safhalar gö:. N>ıi.ııe 
getirilince bu kcy{ •ydın az e
hemmiyetli olmıtdıgı anlaşıhyor. 
Amorikadan Hınd <>tana bır mü. 
ıness 1 göndNılnıcs. Augio Sak
SOD Alemi i.le Uindstaıı arasıoaa 
•ştm-li,:-ın n taıwunıaııma..1 >O
lunda filiyat saha:>1ıwi.ıı aHmıt 
mühim blr adım sayı'mak..ı.ur 
Hin<Ustan yarımadası hul>in ,,.. 
tikbali bakımından en biıyük ro
lü oynayacakıır. C<ığTafya ve 
askeri k balunundan ) arıma.ıa 
pek hwwn b r ıııevkidedır. ile

ride Japonyaya karşı giniş lecek 
harekat n muva{{akıyetin.i ha
zırlayacak im llerı ş md:den ı.ıi· 
şünerek vücuda ı;·.,tir mck isıtc
yeu Amer:kalılarca Jllnd'istanm 
da her suretle cnLn.)·et alıtın-a 
bulunmas.ına liı.<um görillıue.kt<>
dir, 

"Üzüm fiyatları dün de düştü 

Kuru ü:züm fiyatlarında dün 
hlssediJ.·r derecede dlişUJ<lük ol
muştu<r, Şer.rımız<le c.e ıb.r ara 
74 - 75 kuruşa kadar yijkseıcn 
kuru üzum fiyatları b •!iı'lıare l ·I 
kuruşa ka ouşmuıştu. Dım, bu 
fiyat 67 - 68 .k · rtışa inm.ştir. 

- Yok camm.. Öyle i neden 
rmciyct tcşk !atımız, koçakçılık 

bürola~ müeSJir surette narekete / 

eak.tır, Sonra böyle güzel bir ka. 1 
d:ının da suçlu olarak mahkeme
ye get'rilmesi, hakikaten enıere- ı 
san oluyor. İşte biz;m c<ıJtiyeti-

. bir :ı.a.yıf tarafı da burası! 

Sivil polis mü!ett;şi Drus, n.a
zigane bir k~ söz söyledikten 
sonra. iki adamile beraber uzak· 
la~tı. Fakat S•basti;en ae öm.rü.ıı. 

- Kulüp azasına derhal bir 
haber s:rn~ıt! Bakıya gelenlerin ara. 
sında birkaç kişi var. Sen herhd· 
de onlara dikkat etmi§Sindir. 

- Eveti 

Sebastiyen sordu: 

- Vay Jü.dit, ben s!zin buraya 
e:eldiğiuizi bilmiyordum. 

(Arkası VllC) 

Oran l.manında bir kilometre 

1 
uzunluğunda bir dalgakıran var. 

. dır. Limanın deıiııliğı l!O metre 
kadardır. 

Aziz Türk n: i E: ti 
B1yraının kutlu, günlerin şen 

olsun. 
M. Nuri Çapa 

-



Varlık vergisi tahsi
latına dün başlandı 

SAYFA-

BULMACA 
123456789 

Yugoslav vatanperverleri bir 
taarruza hazırlanıyor 

1 Tlrk vatanının 
lstedill ledaklrlık 

(Baş tarafı 1 mcl sayfada) 
le yaşayan, evinde, baııkmda ra· 
hat ve asüde ömür geçiren bir 
devlet balkı için elbette ki bu 

(Baş tarafı 1 İllci sayfada) J 

ıınediğ.i.r:ıi ooyledkıten sonra de
m.ıştır Jo,; 

•- Varlık kaıııununun 'hangi 
şartlar .içu:de Çlktığ.ıu yenıden 
ı.ıaha ıuı.;wn görmuyoruın. 

Tevfi« ve Beşir Tat.ırl 
Hırdıa ~ Mirlıat 

K.arzbelyan 
Kitopçı Som;h Lüt!'i 
Kendir ve loeten A. ş. 
Talıit T..-ci 
F.l<ret Ba,..-.ddoroğlu 
S~u Ap~<qğ]..., 
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Dostluk 
Muharebeleri 1 

Biz m futbol kulüpleri orası& 
dıa1ci hakiki maçlar, çarpışmalu 
bitti galiba ki, şimdl de üç m.,._ 
hur kulüp arasında §akadan 
dostluk ma.çLı.1 t-o.~lach. Ah, ne 
olur milletler, dEvlc:tler arasın

daki şu bitmek tükenmek b ime. 
yen hakiki çarpışmalar, vuırUf
malarda bir bitst de soınra şaka
dan dostluk muhuebeleri baş! ... 

- - - -• Ev 1 iy Olllado N ıı.ne tt;,, 25000 
~~~~~-.. ~~~~~-

20~,'!)00 kişi 
M hail oviç ten 

tef sizi a General 
mükelld'yet diğer ikiilldler na· 
zara al ndığı vakit ııade«> yine 
lllfi'llt ı.:r tecelli ve g<1rçe.k bir 
cüzdür. Ve.. yine n lbayeıt tes
ı·m etıuek gerektir ki, bu '""'ı:iyi 

Domwı.cu seıı,c.;ı,nı yaşadığı • 
mız buyuJ.< ou:nya savaşının mLi· 
tenwicyeıı &r\in ';!sıır ve ta:zyw 
alt.nda ve daiına her int.ıruaıe 
.karşı mılletıçe .hazu· bulur.:ına.k 
meJ.,urıyu.ı karşi>ıaı.<la Jta:tw.ru
lan WUOIAW'lık.ıaı:ın hu<iutsuız.ı.u • 
ğunu b 'ımy ~n tek b.ır vatandaş 
1<.aımam.şıı.r. 

İRAT SAHİPLERİNiN VARLIK 
ı--

:ı-
• - -- - - -• . - - - - - -· 

Vaşi.ngtı:m, 17 (A.A.) - Yugoo. 
lav Albay Dı.m:-tnvıç, gaztecilere 
beyanatta bu.unar.ak general Mi· 
kailoviçe silfıh verild 'ği takdirde 
müttcf.1ı.lerin Balkanlara asker 
çıkardııkları esr..ada mumaileyılıin 
elinde bulunan 100.000 G<·'Şihk iuııv 
wt.ıı 300.000 e bal iğ olacağını / 

direktif alıyor ,. VEJ:Gisi 
İE-1.anbulda g.ıy tl mt-alcı.ıllrre ta-

verecek olanlar yalnız fodakar . 
lık ve feragat mevzuu ; ç'ınde va· 1 
züdeoıenler değildir, İçlerinde l 
iiy leleri vard r ki, döt harp 
boyunca bunlar yalnız ke· 

}ıo •J«:k cll•ıü.n var!;k verg;ı;ı mü· 
kelle!! ,ıi:ıde4 bir klsmmın isirrWrl 
de Ş"..ı.nlardır: 

SOLIJAM dAvA ı 

1 - Y.nültte lliililıe Vel'i~ Wmm. 
bil.eh. b.r!J. 2 - Kod.er, biı'Cl.nbire, 
S - ~. ter:.; mta, 4 _ Her z.a. 
mm do-SU. 5 - su, "'-• A <1've 
sile kod"' ı.,,,:, A.ı·ınıa yMtığı y.r. 

6 - Allaha ;ı<al canmak, isim. 7 -
Tren. 8 -- Işçi, ly. 9 - Her 80" pı.· 

1&1 ••• 
- DosUıılt muharebesi olurmu 

&niş? 

ııöy !emiştir. • •• 

Yugoslav Albay, Mikailoviçn 
müıttC!fil<!erin Avrupa lkıtasına 
karşı hücuma geçmelernder.. evvel 
bT taarruz icrasına hazırlanmak
ta olduğunu ve Yugoslavyanın 
vatansevelcr ordusunun telsil 
vasıtasıy le müıttefiklerlc daimi 
sur~tıe mür.asebette bulunduğu
nu ilave etm.ştir. 

scler'ni doldurmayı ve halla 
mt"Dllekctln milli ve sosyal bün 
yeslni telıU.:4~ye düşürecek ~le
rccede her madde 'nıkan •·e 
bb diyoe'ti vurmayı .kıemJatf.er'.ııe 

iş cdinmıışlcr, para k1yn1~t.nJ.n 

Bu ıtıuarıadır ki varlıık vergkii 
ınıuı trr!ll.') f:t.uıuz, ma11 ve ll\.tJ... 
~auı lıur ... J t=mıL .baKJn:ıl!-0.an bü
tiın memc.kktte ideal bır !kanun 
o.orak kıbl'ŞıJWJ.ı~t.r. 

CX-.J:,(< Verld' 20 bin, Edinıı Na,Jı. 
ya,, S0.000, Seıkis Kmaoıyan 100 
b;,,, i.ıras Il<ıyer 80.000, A\fı<ddin 70 
be\ Albee S.yon <Jğullart H bin, Sü
me.t..lık HO b!n, l:;.'11~ balll<ast 34 
bin, Jlıık, r 22 bin, A''9 20 bin, Ala· 
kmc!y"'" 50 bin, D mitli D.mla ve 
sa.~ 40 bJn, y. 'nu D mla 40 •Mı.. Em 
1&k ~iJf..:eti 26 bin, 1''evzi A!a'b8k30 
bin, fu n r .t\tabek 30 birı, Mcllıınıet 
Ali Aıbut 80 biıı, :.ra~'Clr.oa Agopyan 
100 bin, Şi"~!i fuyılye 13.500 Ye· 
ıi.ıruk Emıenl hl toh:uıes; 30 bin, 
B:al!.klı. Hum hcs!•" 4 69 bin, Den;z 
bor.it 6.000, CU.."TlhllT•Y<I Meri<..: t.11· 
k•'1o, 12 b n, Ag"p Tnht<lb:ıruıııyan 4-0 
bin, Ab1u.-rotı.-con Aı!ıi1 llO bm, F•t. 
mıa Kccll c:a 50 Oin, St?pjUhi Mls~ite-. 
yan 20 bin, Veli Al<m:hr 20 bin, Az
n!! Yu.s!lfy•n 30 b.n, $alt< TLi:lı A· 

fe$ID1 Yel"crCit lınımcasma, 1 

Diyeceksiniz. Niçin olmasın. 
pekala olur! Mesela taraflar, o 
uman gülle yerine bl:birinft top 
atan kavunu, karpuzu, helvacı. 
k•b•ğı atar. Tayyare:tr havadan 
bomba yerine düşman toprağına 
patates, pancar, havuç; soğan 

yağd1r1r, Piya~ler birbiTl~r.ıe 
tüfeklerle kurşun yerine fısk,ye
lerle esans, kolonya, lavanta sı· 
kar. Tankl.ar gcçtıklrni yerleri 
pastaya çıkoıataya, keke; kura.. 
biyeye boğar. Donanma toplarııım 
namlularından ka.rşılık!ı hiferkr, 
kefaUar, kalkdn ve kılıç balıklan 
fışkırır. Slivarıler b rbırlerim ko
valarken seyurciler müşterek ba
hislere gir:şirler \'r n;hayet bu 
dostluk muharebesinin bir de 
do.•tca b>rışı oldu muydu, yeni
lrn taraf yenen laı afa ya mahut 
Mantcka•1oda, ~ a Nıste. ya Ha vay 
adalatınd• yahut da Holivutta 
dört başı mamu' bır z y•feı çe
ker mesele de l.ı~ykce olup b'ter. 
Bu köhne ve kı.rbe dilnya, şim
d.ye k•dar ~'11a?X'a harj> n bin 
b'.T tilrlü.sünü ı;or• göro artık l'ıı.. 
dan gına gel•l't.h. ona kanık< ı.dL 

Anknrada 
(Baş tarafı ı Jııci sayfada) 

nunt.ı paylaşıp sakladıkları par•· 
larla birlikte )·:ıkalanmışt.ır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Maznunııudım Z ya Akhun bir 

müddet evvel Halk bankasında 
çalışmış, uygunsuz hare.k~ıeri yü
zünden aylığı azaltıl1rı.k Halk 
sandrğı emrine verilmiJ H yolsuz-
1~ devam elliği için epeyce 
evvel de işinden uzakla.ştırılnuş
tır. K.endisı İstanbullıııdur, ısra!fh 
yaş:ıdığı ıçın boı·çlanınış, iŞS z kal
dğı için de bo~·çla.rmı ödeyememiş, 
geçim zorlu.ğiyle karşılanmış ve 
evvelce çalıştığı Halk Sandığından 
para çalmayı düşünmüştür. 

1 

M.111 Ş' ı şelırlmfzda 
(Baş tarafı 1 mıci sayfada) 

bul buyurmuşlar, iz:ıhat alnuş
lar ve çal:ı;malardan memn'Ull.İyeı 
ı~har e-tmişl-crdir, 

Reisi-:ümhur İstanbul Defter· 
darı Faik i!e eski De.fi~erdar Şev· 
ket Dağı da kabul ederek keı::di
ler.ne 'ba.:ı 9Ualler sıormuşlard.r. 

MJli Şı.-f vi!Ayetin tamir edilmek
te olan kıs.mlar .nı da gez· 
m şler ve saat 9,30 de vilayetten 
ayrılınışıard.r. 

Mil;i ~ef, yanlarında Vali ve 
Belediye Reisi ile parti reisi ve 
Emniyet Müdürü olduğu halde 
Beşikta.şta S nar.ağa camiindeki 
K.zıl.>y A...,,.ır,; gezmişlerdir. 

Milli Ş<-! yoksullara verliır.oek
te olan ka \'llrmalı lbulı;ur pillı vın
dım yem ş er ve yemekleri be • 
ğenmı.şlerdir. 

düşmeı.i yulunda ç4,'1llca hare· 
L>tlcre kapılmışlard.r, 

Devlet haz!.ncsine h 'çbir şey 
vermeden, bilirlcis her şey' kendi 
şabıslanıııa ve menfaatlerin" 
tahs"s etmiş bulunarak büyük 
harp luıunçları .,lde etm"'ş bu- , 
hmanların llilanndan bir kıs. ' 
mını devlet hakkJ olarak iade 
ey lcmel<:I' ndeıo daha talın ne 
tasavvur ed IA>bifü ve hangi hak 
daha üstün tuwlablir? 

~UKRVAHMED 

Rijevin garl>ınaa 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

burada ayr.ıc• .kı zırhlı sığınak ve 
altı bloklıavz tahrip etm~ler ve 
düşına_nıo üç topçu ve bir havan 
bataryasını susturmuşla.rdır. 

Rjev'ın bat;sında kıta!arınıız 

Kanur.w. t.ı.w.ıJ.-., ve veııg -lerin 
tah<u<Kl.l!ıtu ıç;n ı...yın w.ıen 2;; -

ınan.ı:ı kı.:.alıgı mafümdl:I, 
Istan-bul gı.oı rnem,e~,~tin en 

mun;ttı nıw usl.i.rrun en r..:.1 uazzd..11 
servt.tın.•n, ~aı~ayıın.ın ve Uc.ı;.e. 

t nın topıana..g. b•r şehirde ve 
yekiınu 344,uv~,OOO !ırayı bulaı: 
bı.r verg. talıat<ıı<.ukun<i~ vaz>fe
dar !arın omuz.larına aldık.tarı 
işın ehemm.yetı aşlidır. 

Bu:na rağmen her m<Meilafi:ıı 
bı.rer tıuer vaziyeııeri.nı., varLl< 
ae.receierıı!i,, ımkil.ruar.ın.ı rt.ay.ıı. 

ve te~bıt.LE: ne kadar •tına ile ça- { 
lışı.ld.ığını, ne kadar adil.iine tıa
rel<eı eaıld.ığı.nı lbc!hassa teb= 
ett.rmek i:>ıerım. 

.İnsan.L.k tarı.tune mutlak ll>ir a
daletiı: müyeıt,er olmad.ıg.ru tes
lim elm'!kle her aber b-..ı.ro bu a. 
Ua•eıı tenur..e en ouyulı< bir ba,s.. 
sasiyetle çaİışt.ğıın.ızı 'teredd.Ut -
suz .Oyle;ebılırı:m. 

HJKARID\N AŞAGIYA: 

1 - Dot;ta illıilıt. :Milli Ba(!'lr&n'I. 
lar1o c.a;;. 1oe.cr .. n11zi s ... t:h:r. 2 - K.Jı'
ın.r.ı, Temi g<niş de~i., nota, 3 _ 
&r Bal!:cao rno:nlr~ti.ıY:ıı Pll11'liil. 
5o!JUltla A !~vesile ar~r 4 - Çd. 
si ıaur bir k, ....00.-nı.ı, nota. 5 -
Solluk m.voim, 00,ı saç<U. 6 - Bt.ILa 
V'l<, Jo:·p,an tr.n.izleyen kı.wn. 7 -
Girgin. 8 - Bird""1bl~c yapıııolt .9 -
GtJıui.şl bir renle. 

DO:'>im s'gorta tirkto1. 25 ~ •. İs'..an. ( Diinkü bulmncamız·n "•ili) 
btıl ı.tı'?lTJl aigort:t şmkdi 32 .. ~. A-

itt:;ıron ıriı:oı'l:ı •n~nim şhjk.ıı 13 1 2 3 4 S 6 7 8 9 
bin,. Gat Fr~ınıtro 2.'.I b:n. Hal!dkı T"" ~ ı A F • F AIK R 
cim 25 bin, 1JayllJı s .. nfye 80 bin, Loo J .~ i 1 
n;.~ıa Dc='"'~'"' 5~ b'n, Naf,. K5zım 2 A_/ R .1 .F 'I: A ~[)-ı1 l M 
En:ıt 20 b'n, Stmolhh Ha..-ndô ~o b'n, 3 F_~i r A T ı • K 1 s A 
Albe< M&•.t 30 b;n, Edv1>rt H ... t -~ 
30 bin, Saııliyan Petm :ı:; bin, Ziyıı 4 İ F T A • R I M 4. K 
Kunl"J' 30 bin, L•lc~iyer &ôeorta 5i,. 5 il lilİ il'• Iİ il İl • • 
ke:ıi 3-0 bin. 1 -

Yusut imttin "'"'",,; 150 ııı.ı Ha 61K,_A ,R A il S EJM'A 
""'PWrn M. Nuri c,n 2~ bin, ·H.-1 7 A/N I IK• EZAN 
""°P"."'' 205 ı,;n, Karagllzyan 25 h•a. B R l ı, G 1 A • : M A y I 
H~i 1por 16 bin, Ttv!lk Amr 10 

1 
- _ 

bin ı.,.. ve.<eeklerdö•. , __ 9_A_K_ı_\_I R_• __ A_f_N_._ı_T_ 

' 

li.Llk •an.c:up.:ı.a. aiı p...ralıarın ye ·ı 
kwı tuttd<.9J. CU..."nhur;y. et Merre.~z. 
banka.sıncta v" gec,;,. t:V. b..Yilıt k..sa.1...
d:ı ve güııdlu.zl'rı ce gDr.,J,.ı:, w•t.ıfaa 
yetec.k ık ...... .L.iıı Ç<~k cıo!apt.. mu
tıataza od.Jd~ bıı<iiI'ID14·.:t.tOO.r. ıs. 
la.'ll>Jllia 00..U."'n Al"- ıaıı. ~ keo 
oıı.icJ,, uSkl ••IA3'.1a.µ;.;r. Son ımıwı. 
lar<iı Z>ya Alolı.;ın c.ı İst.:ınbıJıi:. bu> 
~- Zıy, Alkılıu.n 1.a.;oowuru 
ııu l\t:U5lıta .0.11:..uı... ...c.ıııuş ondan teş 
vlk; gOrmş ve Uı aı~ Anık.aroıya 
ıreleı-dt 'l °""" o~a• .iı<ameıe ı.~ 
p.ıı~tır. 

"'~ı·.ıı.,, mıJtfak lhsınını da 

1 
gez n Rsicümtıur, mutfak i§le
r:ne dııha ıaz;a itına edilmesiı:i 

emir buyıınnuşlar, yemelk te'ni ı 
ini de seyrettik1"n sonra validen 
izahat almışlardır. 1\1 •lli Şef, kaç 
kişir..in ckıyııruldu.ğunu sormuş· 
lar ve yedi aşev.nin !her gün 
16000 yoksuıa yemek verildiığıni 
öğrener<1k memnuniyetleıvni be
yan etmışlerdır. 

beş meskün mahalli arka arkaya 
ele geçn·m ş•er ve düşmanın .iki 
pıyade tab!l<'unu hezımete uğrat· 
mı.şiar, 24 lanı<, 20 top ve 95 b:Ok
havz tahrip etmiş!erdir. 

Ut·r.ı.ın, i; .A..A.) Almaın teb:,&,i: 
T~:"ttt WS:ıgt!Stı\dckı Alrna:n kuvvet.. 

1.ni nua.<mn bor .hücumunu ağ;r ""· 
lJ.JJl~r Vt!"Cılı~~ pliU'..<Liı·tıırtÜ'itl.ıır. 

Bu saye<ie varlık.Jarından ya· 
pacakıa.ı fed~kiır Jıl"arla a.sıı md
let varbğ.nı ko.ruyacak olan mu.) 
kdıdıenr.. borçıar .nı en şu cınu 
bı ınanıa, go1>ul rıızasiy .e, seve 
Se\'e ooemekte tebaluJ< gostere -
cckıer :ne şuptıe etmiyorum.. 

Mı:. ha ileler 1 

aras·nda 
• 

(Baş tarafı 1 i:nci sayfada) 

ZAl:i - Bcyuglu NolerlJ(r,,,Jn 1356 
num..,.ı.~ı- t<:•::U.,.ı lalbtk m!ihı\lrnll 
ko:Ytı<ttrın. Yeni.«nı ak!t;ımıLn <G:ti-
liwn l:Nltnıü y~r. ( 798) 

Taıo.un: Ferid ye cad<ı.& No. 30 

IL<y,.,ye Hep;;en 

Ş rrOi artık ağız u• ğıştirmek •: n, 
bunun bir de dastcasını görSün 
oı.J..a lım ki ond~n ne lezzet :ı. ı

c.U? 
•- Merhab1 .• o...,an Cemal Kayırılı 

Z..:ya Aklbun An.lru'aya geluıce hallı: 
aııdıgı.rxia ~irıc l.Ullrar v......,.:fe ve

rilmesi iC'D '~"""' ve na..Ja buJ:un 
~aa d.:a bu ısı.e;.:1 müdür tGra!llldtııı 
kabul «iilmenıiciti•. 

Mazn.ııv+· I~ UQU.uci.uü olan Ha

&an .&nr1 hu'"'-acY\lıı.l z,,,.~ .Aıtmwıun 
eskıia.ea la.nluıgı .-ı-.-Haç.; ı · Lr. .Ma.ı.-..o 
i~u.k.la ı~ı..ı vı:: '9C.lıQ zıD'ııdnlaJ·ua ' 

~. Su to.<.6.aı1 İlj.terı. U/..at ve 
b~ o..a.ıı ~·lllef..l..iıı lle Z&rari MiJ..11 
afc.lıinde i.kan.:t en~tcd.ir. Şci'a:lcL 

Milli Şef ~vir..den ayrıldık • 1 

tan sonra otornobi!ler:ne binme
den önce şehrin yakacak hit."
yacı etraf.nda validen izahat 
istemişlerdir. Yalı havaların mü
sait gitmesinden dolayı bu yıl 
Bulgaristandan da üıhy.acı kar· 
şılayacak kadar kömür get Tİ!di
ğhıi bildirmiştir. 

Don ~ biıyUk din;eğ''ndıo 
ıklcl>lflUı nıWılm kU'Vv•tJerk ı.:ı... 
1.-aT...u.:;.ığt lU:1.J:1J'.ar ı&..un ıbınıi'.i.~.r.ill-

1.ır. Rıııslor mt:him poyade ve ta."lk 
kı.:.v·vei.lcrıhı h~ete geçerc!k Docı 

bölcctiııd.ı İto(qao lrıı..tan t.rı.fından 
tut"" n lkesmıdı: hünımlarına devanı 
...,;şitor. Almın k.~~"' ve ıı..vı. kuıv
vetla.-i~ q t>.rı:~ 7'11Xln İt.l,yen 
~·~Leri dÜfım,anı 8'SW:.-r ve ma.l:t.cme 
b;tuı.:nından a•ır k4y1plua uğrat.n.1.ış.
tır. Muil..T<lıeler de\·am ediyiT. 
Tor<ıpnjn doju C•Dıi>l.ıtı<ia ~otı. 

lan duşuıan lwvvet1'eriniıı tmı:löı so. 
na tımlitu, DLltiJ,n.::.n uğr•ciıgı çok a.. 
ğır koıy . .plerd.an b.tşık.4 42.00 esir Vd'· 

mi~. Uun<l:ıll b. <;;<e 542 l:.nk 447 
top bir çok ağı.r ve haf<t p.yade sı:ıa. 

hı. 1000 dcc f°""la n1otörlü 'laşrt ve
pek çok oeşıtli h.1rp .ır.nlıume:J ~ 
nu;t Vt:"Y3 tah~ <"C'..ilmi~. Şimal kt. .. 

simin-ie d\:şrT.uWu. m(·vzit h.Ucla'nl11..-1 
akim !t.Wnwır. RW>l•r dU.~ 60 -" 
ıa~~!>rdir. 

2 MilyonıLın 100 bin liraya kadar 
o.aıı nıuke.~eflenin mclotaorı 

Vaıır..ın bu lıeyanıu:nıaan sonra 
yaptığı.m.ıı. t&l.JA!ı.kaLa lı,ıore şCi:ı.· 
r-m.:.ue w mııyon !ıra oaeye.:ek 
mlikeileher ik.ı tanea.ır. ~ bu • 
ÇW< muyon wrece.lt !, br mil
yıclllla b.ır ibuıçuk mılyon a:rasıncıa 
11, dokuz yuz t>.nıe b~ ınıl;>on a
ra.sırxıa ı. ~ yuz b.truc o.OK.UZ 

yuı. im araı..nda ~. yeai yüz bm
le se~ yuıı !).n ara:.ında 2, altı 
y uz bırue yeaı J'~ buı aras.n<ia 
lo, ııeş yuz bı.r.le .Utı yüz aı·asın aa ı~. <>ıo~ı_:yuı. .ı.ıııe il<.~ y.J< vuj 
ara.).ln.aa J.J, uç yuz bı""!:'"' dört 
yuz bı.rı arasuıda 4~. iki yfrl bin
.ı.. uç yuz bı.n ar asında b3, Y'lU 

l>•.ı.!e ılkı yl.ll1. bıı:. arasında !f2 
JT>U<elıef bulurun""-tamr. En az 

Dedim. Yanım sırada araba is· 
tcyen bir zat peyda oldu. Kiıhya 
ik mize de araba buldururken, 
şahsen bu yoldl bir ricam olma
dığını söyledim ve maksada gir
dim. Muhatabım: 
•- Yazsanız a bayım, bizim 

Türkeli caddesini .•. dedi. Biz is
keledrn arabalara odun, kömür 
yükleyerek şehr·n dört bir yanına 
gidiyoruz. Eğer varacağımız ad
res Nişanca. K>zgan'.sadi, Muh· 
slnehatun ve Sıraçishak semtle
rinde ise vay başımıza gelenler! 
Çünkü buralorıınn ana yolu 'l1ürk
ili caddesidir. Yol, yarısın• kadar 
parkedir. Fakat ötcs: hem Arnı. 
vur kaldırımıdır, hem de yer yer 

( lır:.tanLOul Levazım Am r.ıginaen J' 
Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

~--~~~~~~~--~~~--~~--
312 metrt: tnMflbı fırWallmll a:urı"n kıermtcsi pr.a.a.rlı:kt • &atın a~r. 

UıaıJa;i 23/12/942 ~<ı:ımt>< gunu saat ı; de Çooeklt&l«i< K"rşunlooo -ert 
1:.amırtıanc sa\UJ aJm akomiı!o'vnunct.. 7apı~. Böhcr mrtr,. mıiKJ.bının \ahır.la 
bed•li 160 l•ra ı.uu.ı U-920 llııa ltat"l lı:.ıniD&oU 7488 Ur.a.ır. Taliplenıı belli 
ve&ııtc lııom ıvona ııelmccrl, (1942 - %327) 

..... 
A$otıdıı yazılı rnrvadırı Joopaıl\ ııa."n cbll1rnelul 211121942 ııozarte.ı Cil· 

mı saat 15 de hp•rt.adıa eı lloo:i o.tın .Jn>M l<X>ınOy'Oromc!a ya~ı.ıı.caııtıır Ta.lıp. 
Dl'in kn<ınl v<SUı:<.lrUe \eıiı.;if m<lttupbrı:u ihale s&<ıündeıı ı.., -t """""' J<... tin Hasan !::Su:ı-ıı lı<.iı:.~ iı.=in btce

rlkli k~Ult: g Wt-U...tı.ı bor .ıl'.ıtaaq 
llr. Zir• AiiabWlııl.l.n. tasavvu .. n•lu öi· 
reıı.:ıı cı.ğu- """"'":ıl;.r ~ Cll/lJ.p 
bu.lnq ôncc n~ı.lll.ı(.J,., ıu ou.e yuıne., 
ft tla.w.iıı.ac C'Vk.C Jı.ı1,.1.c:1J b.ı:r Vuu..~ 
zorla bir l.aN.>l ıi.çıı~ .koyına,y 1 Vt on. 
d.uı a.l-.;akJ•11 ıwı..ııı,.,.,. ~ de 
blr hıı...e ı..c U.Z-".'.~Urt:4.i.i""4.n Sonnt 

paıııqı ~IDMO, vlı.:tu.;.ıı~, ta.kat k.t:ıı 
di.leriııe tJb'aD oof'ör Wı.:..w:~aı, ıçıio 
buDda.ıı v"" ııu;oı..,_ ~ llYG<ırul.C&k 
~ı.ta.rıa Da.-:: ... .ı.ıçy, ~~·UI". 

Bu alı &.wu ~.a.ı.:. 4 &.ı ~Uıd.a 
halk SiillldJ&J. t.ı.ı.:~ C1Vıu:~ bUll.Ullim 

bu aı4a4, ocır aw.:r.orJ.0.1·..ın og.u.: yo
tnej; IQtıl ÇJ.'-L4'.t.lll kQ_.L u .. ..J.:i.:;en ~D 
ra odaıcl.Yı ö.ı uz...J~~ J.!.JO Z:y .. 
.Aüdhun 1.4,\ldu..u.a Acru...:.ııa.uı bLt..ik un 
.dıgı .JJ.&Jdw·u o.-uugı..1'.JU. ~ pa14ıı:t ver 
Cll'lLiA. i.ll..t:ıe K.e..ı:a • ..u,iııuı P~L~..U.oct. • bt.ııK 

leU.guu vı: ~ı..MA.l.t:.I ece~· ÇOOl..iW: Vlh'".lllCa 

heu.ı.eın pc.a~,ye gc..ı.u~.ı~ IN .. •.ı.c-' 
ID-f c..ı~ .ı.u .. ~.~· a1u.ıa.u ıçuk ~ 

t.llı3ıl'cy'c ~·~·I. b.;'.U.f.k !;ıt:.l•le;.ı·~ 
balık auJ.ığlü• i'ıcCte1', ou.auıali1 o,Ycıl• 
m· ı ~ııı. ~).J.,l u~ ~ oııc.ul 

~ Ut~ ı~...,;arlıa.ı aoyle 
.mek.s.LZ.İo. tocıil.IC cııcup ~et~ 
U 7a~rınu. .ı.u •• .;ı.t..y...a '\:."'-ü.1 ~ .. v. 
~t.aa, Oül'K C'VV\:Wı:..D. ~\.iıUlQ.a a
zıa.b.~ı· vo cruq.ıı~ı.UJ.u"'°' &wı..Uk, 

ibloŞlld ıçio °'Je<>.ııcc~ parcin-1 i•U 
düzün nı.ı ıı:w• •J ~ ~ ıa.o.:s~ ed. !qı tc· 
lift. t.wlMJl Ay..ıw.., ,)'lı"W.. 0-'Il .llo!'a)'l 'SÜr 

nal.le a.i.tu~ Vıt oo.~·c:n .u~-4w.ı.ua 
iş .. ret Vclır:~ lı:o..ıM..ı•\.:L euı~ı 'L.eıt 
ıı.f..;_J. (.)~.ıll'l.ı&: ~>IL.U .. ~~lf. l).L...ız. ~'l.'a 
he..:a bu;:<J...ıl.il lıU•..L-• Hi.JV ve: 100 acie\ 
yüız liırwlkUn "4ıi.>.;.uı.:t Lt.ı.ı;.ı.u.a.n para 
(1U;;~~1' .s~· a.u ~t·<Ot.ll:-.ı.u~n o.:t....7a. 
kq,,y.:ıw.-u. cf.g..:.ı p.U.u.ar <1il. pay.ı..ş.ıJ.. 
zr~t.ır. Ziya .t\l.\&l.ıtılı ile Mu. .. ~wı.a D°'" 
f;ı•.ı2o alin. q...t:ı ~ 'l'U(u6 O•ıJ,,. . ..t: lıı;S<.pJ.a. 

r.a kc.>cr-" Z\ya .A.kbuuuıı Kc~ıo.ı.·t.ıı 

Qe vl...ı.o ... u ıı:J""'"''"u:> ı.,.a.ı:et (; •""-'i.•enı 
tonr;ı k·eUJlıwa. n.t~-=' ha~·;..·ıı~.Lla 1 

b~ .... ~ u..i.1ıutı.ur • .;tt'l'afe:~l.ın o.ı: ~ 
tt4 h~ ~c..Jo .... ş, trutı.k btan0u 
Je, a...ıu.c-c mı.ıvaltoAoA. O•DUZı)t.uır. H·.N
saıı .ı:;..ınl"ıi liı..ı.&,J OLUJ.: İei.ıl..L~ 1 fa,. 
kat hif:S:iM10c Ch.Qe.a. l>JMW;ııl uvcy 
b.WaıJlc o ı.u.ı. an &ınes.LD..ı.n ev .. .ae ~ 
lam.tyı l!lluı.ın..ıı1"".ır. 

ZıJ-.il i\LwJ.uıu ı...e .ı.w.ııslata D.:ığan z;, .. 
ya :'nu.J\;n Keç•oı·ç.ıW'I: oLuı A>.l kyze 
lerın;o evıu.. t..ro.<rl ba.:.ınct., H,.:ın 
Baıb.1·1 BUır~ oturau~u ltQilvchar.cdc 
ve Şcrui.~~lolll uc J.~LJI,.iJ~ n.a..:~ o. 
den treuc.c kJJaqfU1oıroc ,yail.P arwr~t.ır. 
PMl'tiW.r oUltll oi .. u1Jıuar1 yer.oernm çı. 

ka.ı-J.mış, wak ~-a;. ilunal ea.l.:a'4, düıa. 

:ı llııdi ıul.ıı e<::a ı:amı.•.t-ıcc mLe
ourılD..rın. tevıkıUocı kar.ar \·~ş1.4r. 

Jlıtnuu&ilTJn b.m.rJlkları bir J<aç 1'll: 
lir.ı ri~ ::J.m:ık ı.:ure dii:cr paı .. !ar 
tamam.... hı• and~ın s.ıl;rwe!Ji 
er. t.-m.ı.rlaı'ln3. \e::ili:D edl.J&mifttf,. 

M ili Şef 'bu İllahat1 müteakip a· 
raıbalarına binmişler ve Riyaseti 
Cümhur sarny:ı!a g'tmişler, bir 
nrtiddet istirahattan oonra Sava· 
varona yatına binım.işlerdir. Yat 
Marmaraya açılmıştır. 

Fr21rıız geırllerf 
(Baş tarafı 1 irıd sayfada) 

Gonera. De GJulıe'ün mUi ko· 
mitesini Fransanın herhangi bir 
kısmını tcr?Y 1 eder olarak tanı
mak niyet:nde misin iz? 

Amiral Dufo.n şu cevabı vel'
miştir: 

Ş mdilik bu mesele hakkında 
hiç bir demeçıe bulunomam. Fa
kat mihvcr!e çarpış.ıı:ak vaziyette 
bulunan bütün }'ransızlarnı en sı
kı bir birli!: halınde toplanmasını 
hararetle arzu etmekteyim. 

Afman harp 
s1rafej:si 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

-.,;,,ı, 1i (AA.) -·Bütün İs· 
veç e=etelcra. Vo!kischer BeotıadıtCI' 
lor~iıııdon .ıt~ mlJlotloııin huku· 
lı:u> boşlıiı a.Jtmd~ ya.zıloıı ve C)l<lli 

n'-ndn kilçük ır.iJetier kenııiilerıııe 
cm.redJ.Cuı şeyi y ~pn~;&c hclaklını bn..,z 
olncat<la.;:dtr> auttlıfııd~ hü!.asa edilen 
bir matt.J.e)'fi ncJtmıctk.tectiıiler. Bu 
m.lıale ulbı;..,e(,Jo ıu -la ı...ı..,. 
tilımektedir: 

1 - AJmanıyın:n CfAtlcre ve Po
lonyalılar• k"'l! lnkındı,ıı V1lzlyet 
bu iJ<i nıillete lc:uşı Almanya lınttı 

küçtil.ı mıUe'lte.-e babşettıgi lıııi.<.;...., 
bile esirgemektedir. 

3 - Alm n,vanı:ı Bu!g..-istarıdon, 
Rumony..C11n, Slovıık:Y"dıo baiısetLilı 
len '1a>lde M:ıc>rı&tanı 6\rk(ıt ile g.ç· 
m'' ulın-. ti!ı:tıu.; aazar1114 ço.ome-k 
tecnr. 

lki feci c;nayet 
Cll»:J tarafı 1 incide) 

Jandarma ve :nuddc'umwnil.ik 
taJıkıkata başlamıştır. 

1KiNC/ CINilYEr • 

Dün Kadıkiiylinde ttiylcr ür. 
perticı bir cinayet daha olmuştur, 
Haalse şu<lu.r: 

P.ığdat caddeshl<l? Şaşı. nbak· 
kalda 341 numar•lı evde hizmetçi
lik eden Lutfiye Özgö~e çocu
ğunu boğarak kuyuya atmı~!ır. 
Lı'.ıtfiy~ 'şı!cdiği cinayetten sonra 
aııormal bir lı&l almıa va çoc~uıı. 

Falllı İ!Doci Sul.'ı H'.Jlkıdı: bfıMn~i-
jı.LC.ill.1: 9i2/2-*7 

Tohôg eo..<CQ< l<iın;e: Tuğrul Tu:"' 
İst..ı.cbı.ıl, Yer-' :>ah.ah nl.ltbam;.ınd .. 
Y..;1Z.J lJ.eri Mil~ür Muav.ltıi, 

Be:t..<li7e Hı.i..:ulc İslt"ri n1unUl'\l 1:.-t~n 
11/5/940 w, .. q nd• "2.ifedon } r •. 
ııız h.ısıt.-bi~ l\.1a,Y'.s 940 nıa.a.şrudan 

ı..v.ıa. mc"huı.unuz ol"" (29) t;ro .80! 
ku..-LıŞU öaıtın.ıecu1tın . .z..,.e;g Htlcı:tlYe ta, 
ıı.:J:.octan aleyhinize açıktn alacak dı:. 

va:unın rü.yeti için ç;.k'ıı-Jl•U1 dovctı. 
yeye verilaı meışru'1att& 7AbıtaciJ.ır. 
g~!cn cevcpta göst~iien uclrc...ıten ç · 

lknd.$nı2 :yoni ikametııilhınız meç. 
tıul u<.a:d:'ğ..: ~ı..mrl-3 . .a lI1't.4ı.it·.c· 

m<nin blnlkıldıgı l25/12/19ı42) cu
ma saat (1-0) da. mal .. cne,yc ge1an~ 
Diz ıç;n d•vet;ye t..-blit makamın. 
bı4m olııro:ı; Qııere ilAn olUQJr, (7632) 

Şimali A.irika 
(:Baş tarafı 1 inci sayfada) 

m•n kıtalarınıı ciddi surette hır· 
pal•nmasına devıtm edJmclctedir. 
Topçwnuzun goceky;n a,;tığı şid.. 
dctı:i ateşten sonra bomba ve av 
uçaklaımız:da da ricaı halindeki 
düşmonı bomba!amağa devam et
mişlerd~. 

An•kara 17 (Radyo gazetesi) -
Lon<lrad.an gelen.bir haber ma
reval Rommrlin arclcı b rlikı'eri
n in E1agryla'nın yüz kilometre 
batısında çev~ildğini ve çember 
;ç;ne al.!'dığıni bildiriyor. Bu 
kuvve er çekı m<lek için teşebbüs. 
lerde bıı.ıınm\tisa da muvaffak 
c ~m•mıştır. Bu kuvvet:er n mü. 
him kuvvetler olduı')u bildiril
mektedir, 

da ortadan kaybcılması na'Zltrı dik
kıt i celbettı, · ndcn luıdın sıkıştı. 
rılmıştır. Ktıdın elnayetınl itiraf 
etmiş çocuk itfa!yc tarafuıd:uı 
1..,,,.,TC:la aranmıc::, fak~t ceset bu· 
lunnrr.am1ş!ır. Tahkikat devam 
cıhımn.ılr.tadı.r. 

verile<.-ek varil vergısi hadaı 

·~ yw: •ı.ı o<ı.r. .l\oı..~eJ.Jetleruı 
n.<-cn.uu 6u b.n kadaraır. 

Kcudiler"1e la"1 oluoazı Verwi m.ıı:. 
tar>..rırıı <>~eiu~ nııı.teJıeı.cc.,. 
b.r ~ ş-u,U4't:ır: 
B .• ıııi.wct• ~~1WQ 
0.~~d ve u.i+::ıııi. 
li.ı.1.1 Aiı Rca:ı:.cıı 
lli.lbcı:z.a0ıır.e-r 

W:sı.. ZJb<rm:ın 
Ji.Jtl \le lz..wc, ~ 
b.u~r.cr 

~ı.ı.ıv:lCr;)'.J.JJ 
N .... l.ıyan Lılt!'?'on 
Vahan Dk.ic~""' va 
fcıWeri 

bl.liJ.rao 011.m)'c 
B. H. K"'1i 
Şl:O.n bir<Jdıcrıer 

T .>pilı; Keseryaıı 

Sl.ll .ı..st<.i ıın!Kı.uaharı 

T. E. ve TWıcl 
Tii<lt tıiyat,-o f'I~ 

Hro.&\<l.lçl A3'4 
BJıl'l.ı bıraat:.rlcr 

SiUııbLıin &<si 

Mu.stoıf. Abmet Çaaıdıçıllı 
lz..ltt 'l'acnapol 
Ztı~i K«:'br.ba.T 
Kilopçı 1 :r.ıs Ba.y&r 
H.lQJ:1 T..W.:.ın ve liü.·nQ. 
Aner k-r-..:.cs:er 
Agop l\1L'la.yaıa 

S.ıı>o Fazıl 
Jo'eriuun (~) 
Sukuııi V.ıkuın 
Ş<ıl'lc; Ôlrı §l,tkf':ti 

!Grlı:or •omııoçym 

l\1Li:i~.d'oil 'Io,:ıç ... uc.lJ. 
l\t.Li Hc3~uı a:1ci 
V ~.an \'C Ş~ 1.il 

B..>tıvr Uıeyl Pcrn 
N.:Jıı11e Pesah 
Yu-nı:ı; Qimenlo t..'brikbl 
Str:ıcu Pula~an 

T<ln:rlo melıd1"I\t.rt 
S•l•mon s.ıınuac .. 
"i .uwp il. y..ı-
Lay'.:ıoviç 
Tu1)'11g §nl<e'tl 
Çoloo. eııt<eU 
Katılın bır er 
S• ·""1>1>n Belu 
AVl'lll.1 tazon Ve Sıala.D'IOll 
Bolun şıı1<eU 

B:lıilm ka desler ıııt.e\i 

Al<l>tı4 .Kan.anrıao 

2 000 000 
1 600 000 
1 liGO 000 
1 2i2 O<rO 
1 O<ıO 000 

1 000 000 
1 000 ow 
ı 000 000 

1 000 000 
ı Ooo OOti 
1 OLO 000 
l (){,O 000 

800 000 
750 c-00 
671 000 

=~=,I 6JC 000 
6(;0 000 

500 000 
600 000 \ 
500 000 
450 000 

400 000 
40tl 000 
350 000 
350 OQ-0 
332 000 
3J0 000 

31>0 000 
2.J nvo 
2,.0 000 
225 000 
200 000 
2ü0 000 
200 oco 
179 ~ 
150 000 
150 000 
150 000 
150,000 
150 000 
150 000 
120 000 
120 000 

105 CQ-0 
105 000 1 
100 ııoıı 

'~ ımi."ştür. HayYan!ar çulcuıl:ar
dan bir türlü tekerlekleri kurta-
ramızlars 

Etrafmuzı saran maha114 es.. 
naıftan biri atıldı: 

c- Bu, bırşey mi; bayım? de
di. Siz, yağmurlu bir havada ge
l'ıı de bizim Şehsüvar ~ıkmzzıru 
görün ... Göl oluyor, vallahi göl... 
Kadırga m,,ydanı e•k'si gibi deniz 
olsaydı, yine bu kadar derin ol
mazdı. Kirada otursam Şehsuvar 
sokağınd• bir gün bile durmam. 
Ne yapayım ki mülküm orada. 
Mecburen gidip gelmeğı.> çalışı~'O· 
rum. Fakat. yağmur yağdımı geç-

miş ola. Girebtlene de aşkolsun, 

çıkabilene de!!> 

II\i:y'oı:ıuna vellnalcri, (1881 - 21 ltı 
C.U.. 1 Miktan Tutaır Ten>nat> 

ldlo l!ra, llr• 
20,000 16,000 1200 

Odun. eoo.ooo ao.ooo 22:;o 

. 
lstanbul Defterdarlığından : 
Doısyo No. Ciı& S.nelilc 

a.w• bcde1i T dJlıinBı. 
.-:-::-~'7:"~~~::---:,..---,,..---~-:--' 

61332/1230 İ>:<r.ıyeöe H cı °"1nan boyınrıda M.olur otlu 

61333/ 18 

d•r'6inde 16 No. lu 3 h.-r ..-.:zıı...a b•r ... 
ne\il< icar, 
Bcyoog!undo Hilıseyin aea ınaba)Jer:nin İ<lli<1'1 
cacte'"~ txlt 25S • 238 No. lu G~t.tıSıB.ra, L.sedi 
iı;tnô~ki t>ai odwı.ın 0:.T sen.el~ ica rt.. 

30 3 

72 

Ytkanda :vu~~ı araaı ilı:e odt!.;tr 23.112/942 çar$wnbtl &ilııO 53:.-t 14 de Ma • 
il Em\AJt Mild!ırLtlitt>od• milteşt>kkil kuffiıi.Voodo 1>ôc une mdd<tk lcirızya v• 
rilrct+: ti r. 

İstddlmn ihale &Unll temımıı ""*~ı.alon ve nüfuıı h!)vly-t ırJ<Y.t•n'nrile 
lıiıi.<kte lromisyo0a ve fa:ıla ı..lı.tt için Mll\l ~ Mc.&. · .:ınc mürcutarı. 

(2085) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlan Bu sırada sırtında kebe, başın. 
da meşin kapela bulunan bir ara· 

1 - şanııame.ı muolbince 400 MJ ıtürıım brat. puarljk,Ja satın aı,_ bacı daha söze karıştı. Muammer 
• "'*1!1r. 

Tqzarın anlattığı dertte şu idı: ı - P-rı:.t 22/12/942 -.ın. ı....ı~ ..ıı Pil ••t 11.10 da ~ 
•- Bizim bir de kep"1ı: mesele- C..- ~m Jtı~erinddtl< ohm lıxımİ8)'0naınd yapıJadL<lr 

miz var. Haftada bir beygir için, 1 - S....ı...ımeı.r poras>ı olal"Qk h<r ııün eözil ı~n f\>l><dea alıne.bilir. 
t - İ.st<ltl:Ur'n pll2ı>rlliı ıç.:.ı la(yin edJ • ..ı cun ve -tte " 7,5 i.Weooıe 

afis 'ki buçuk kilo kepek veriyor. ııeraslle bırlllote adı ıeçen loomlsyocıa ıelmeleı\ ilin olunur. .244.3) 

Günün hali malfun ... Ona da şük- ı --------------
rediyoruz. F.ık•t ne yapalım ki, bu lstanl:ul Ekmek yapıcılar C< m"yetinc t n: 
kadancık bir kepeği bile mwıta· 
zam alamıyoruz. Cemiyeti.mlzla 14/12/942 p:>;,ar!esi l'(lınll -1llt ııılclid• toııw.tı."11l<ioı ek. 

Tabii be.ı•girlerimiz laftan ,.riyet o!mad'lğ:ııd•n 24/12'942 p.~err.be flÜDÜJ1< bııakı1ıruıstır. Ma<ur cı:ın 
saat 14 den 16 ya kad-ar B.Wıtli o.:.ddes.inde Eısn.af cer:iy~t:~rı bitıa.nn:dtı ~ 

anlamıyorlar. Çnk zaman, in.san pi 9 ""'1otr. Oerrf<Yete k"O"ıtlı azama. 0 ııaıı ve ııaatte hl"1ıyet v&rııb.lar".l<: ı.lme-
oğlu bile derd dinlemıyor. Çares·z len flAıı olunıJT. 
kuru samanı dayandık. Amma o· auzN.'\!llE: 
nun da kilosu 20 kuruş. Hayvan· 1 - İdlı>c heyotinin oalışmo rııc>of<U, 2 - Hr83p Müt.tt ı!e1'iıııln r.ı>oru, 
!ara biraz kuru baki> verdik. Am 3 - 1943 am.9! bült< ve kod"'""""° k•buK!, i - Az:rııın tekli(.,.i, 

s _ idare heyeti a.za?a.rının müd<tettn. bit;rcn IR.lf' içııı aeciro yapıl· ma, böylece ke>enın dibine darı 
ına•. ekti.k. Neden de.seniz, kuru bak. 

lanın kjlosu da 50 kuruş. Onnu 
için ço.k r'ca ediyoruz: beygirleri. 
miz;r. haftalık tayını olan iki bu· 
çuk kilo kepeği a.ksatmaü1n ver
sinler .• 

1STANBUL UŞACI 

Ba~ıdlı pi 'l;a 

H. ıv:u~tafa ve mah• 
C:umu Çikolata 

Cemil 
S>ı'lrl halkıımıın 1>o;yr.mı1>1 kutlar -- ---

İstanbul_ Terziler, Kuma~c1 ar ve Hazır 
Elbis~ciler Cemiyetinden : 

ceım,Oyetimi:r.in 16/12/942 çarr;am!>.ı günU sen.lik oldaıllo loı>!aııt:sındıa <'1o. 
11<'ıiy.t ha.nl olm.ı:L.ğmd•n ikıincl top~arıtt 27 /121942 P""' &ıl~ ınaı 14 deıı 
16 ya ka.d•t Bey-ojlu Nuri Ziya sokağı.m:!a Cüımhur-·yrt lb.L!< P4rt'3· bu cncr
kcııi &ı1lonwıd:a yapı!aea:'k.tlr. Cemşel4:ka.)'ı.t!ı acanın o gün \'r e&atte bilviyct 
clUXi:tnb!r.lc gf'l~l:."1 ilAn olı.rıur. 

Rt:ZNAME: ı - İ<hıre heyeti çal:ıtna roporu, 2 - Hc.. .. p m(ifett.Ş!erl !""" 
"""1. a - 11>43 yıılı b(ilç <'\'e l<ad<or;un kabul\!, 4 - Azanuı k:kli!lerl, 5 - w. 
ro lıqctmln m!lddoılni bitiren rusfı İ('İn ScQom yapılmaz~ 

tiıh•W· z. l 7 'I " 'r ~~ı• , nı.,~trtx .... ;. r .. ,,,... '<1trabilai.ıa 

Basıld.ıiı yer: •SON TELGRAF. mathaas• 



FenorbahcıeK müdafi Mlll'ad 

1 

.L 

.. 
Fenerbahçeli mübacim Naci 

Fenerbahçeli muavin Ömer 

Dostluk 
Bugün 
FENER 

Kupasının İkinci Maçını 
BEŞIKTAŞLA 

ap -r · 
Bütün Futbol Meraklılarının Yegane Arzusu 
Dostluk maçının dostca ceryanı ile bitmesidir 

r diyor k : .E :k a h ly r ı: 

Bugün çetin bir 
dostla karşılaşıyoruz 
Sarı Lacivert imanı· 
mız bize galip gele
ceğimizi şimdiden 

müjdeliyor. 
Üç kulüp arasında tertip olu

nan dostluk kupası maçlanna ge· 
çen pazar günü başlandı. F'•kat 
maalesef k'., ismile m·ülenasıp ol. 
mayan bir netice ile ilk dostluk 
adeta tezelzüle uğramak tehi' ke
sine uğradı. Ve senelerin devrdip 
gittiği zamanlardaki iki eski ra· 
kip Fenerbahç• - Galatasaray ta
kımları arasındaki oyun bir hiç 
yüziinden net·celenemedi. Yarıda 
kaldı. Seyirciler ş~ştılar ve bu 
şekilde.iti dosttuk kupası maıçına 
her.kes hayran kaldı. Geçerı ma. 
ı;ın izleri henüz k:ıfalarımızda sl

llumeden ikinci dostluk karşıla~ 

masının zamanı geldi ve bu sefer 
de İstanbul şampiyonu Beşikt~
lılar y;ne Fenerbahçe ile karşılaş
mak şansına kavuştular. Bu at>da 
stada gitmek üz•re hazıl'l;klarını 
y•p>eak olan tarafurlar, mer.ı.klı. 
lıır ve !utbol hastalarının kafasın· 
da yeni bir istifham b~lit·<Lğ' ne 
§ilphe etmemek gerek tir. 

Acaba bugünkü maç n• olacak? 

Bu seferki karşıla~mada bu •e
fer hakem yerine tara:fiardan bi· 
rinio münoscbets zliği yüzünden 
yine bitr.ıiyocek mi? Yıne Şeref 
stadının kap•sındı 25 dakika ev
vel çıkılacak mı? Bir taraftı~ mü
barek bayramın neşesi, bahar gün
lerini andıran latif bir havanırı 

devam ed-p gitmesi karşısında, 
resmi ziyaret ile Şeref stadının 
yolunu tuımak isteyenler arasın· 
da bir kararsızlık olabileceğine 

hükmediyoruz. 

Fakat buna rağmen yine şuna 
lnanıyoruz ki geçen pazar günü 
b'r hiç yii:zünden yarıda kalıveren 
o canım maç bugiin hiç bir tehli-

Fuf'bolumuzan ~·.ıı nn.mnda SlavyayJ J"OD'eD o nman:ld FeuerlraJıç-e 
k~e hiç b~ t,ebdide maruz değil. reğiz. Bu sefer bakalım; Fenerli-
dir. • ler, Beşiktaş önünde nasıl bir de. 

Geeçn pazarkl maçm yarıda rece alacaklar. 
k.almosıııın ~ebebi ne idi! 

Geçen pazar günii Şerdf stadı 
tribünleMnde rahatça yer almış bu 
1';,;ıan iki kulübün taraf:arla?'İle, 

futbol meraklıları büyük bir he
yecan içinde maçın her anını de
rin bir dikkat ile takip ederken 
ık~ncı devrenin 21 i-nci dakikasın
da malum hadise yüzünden maçm 
yarıda kaimpsının sebebi, bizim 
kanaatimizce ha.kemin zm:anında 
l<ati kararını verem•ınesı ""' böy
le mühim bir maçta yan bal<~mı. 
nln f krine uyarak nihai karan 
VCTmesi cayı tedkik olmakla bera 
ber tamamen dostca cereyanı ica
beden bu şekildeki bir dostluk 
mo<;ında da !ıakemin yanlrş da ol
sa nihai karannı kabul etmek ma. 
çın so:ameti halkın futbola karşı 

aiakasının tezyld ve maçın pr~.stış; 
iıa.kımından itina edilmesi ve da
ha d<\,.'.irusu riayet edilmesi aaru
ri olan bir 'şti bu yapılmadı veya 
yapılamadı. Ve hakem ısrar etti. 
Fenerliler haksızlığı protesto et
ti. Maç yarım kaldı. Dostluk te
yid edemedi. Ve post giW kavga 
dı b ' tti. Bugün ayni organizasyo
nun ikinci karşıl.ışmasını seyrede-

[ 

Bu,giinkü maıça gelince! 

Geçen karşıl~manın kafamız
da bıraktığı ize göre, Fenerin ta
kımında bir hayli düzelme ve ik
t'dar gördü'k, Bilhassa nefes ve 
canlılı.k nazarlara hemen çarpabi. 
!iyordu. Muhacun hattının bil· 
bassa sa.ğ cmahınm makine gtbi 
çalışışı, M~dihin id:mansızlığina 
mukabil Nacinin formunıda olu· 
§U Fenerbahçeye gol fırsatlarııu 

kazandırmak da geç kal'm.ıyordu. • 
Muav'n hattının ahenkli çalış-

masına rağmen oyunu bir az!CLk 
olsun sertliğe sürüklemek isteme. 
si şayan tenkittir. Galatasarayın 

0rta muhacımı Cemile sinirlene
rek işi sertl'.ğe vurmak •çin çalış
mak Fencrbahçe için lyi bir hare
ket değildi. Yine sarı-1acovcnlile
r'n iki müdafii de iyi günlerinde 
değildi. Bilhassa Muradın daha 

çok adam takip edişi ayni zaman 
!Jrd .ı takımı iıçin zararlı da oldu. 
Fenerliler Galatasaray maçında 

bu manzarayı arZ'<!tmiş olmosına 
mukabil buırünkü rak'pleri Bc
şikta;ın sarıo-kırmızıllardan daha 
di~li dar.a kuvvetli ve daha sert 

E ugünkü dostumu7 
oldukça çetind-r. Fa. 
kat imanımız bütün· 
dür, Siyah Beyaz ta
rihimize bir zafer 
daha yazacağız. 
futbol oynayan bir t.k.ibi olduğu 
mı unutmazlarsa derece •!mala. 
rı kendi içın daha kıymet!J olur. 
Ve Beş klaş karşısında toplu ve 
bilhassa yerden çalışmaları sarı· 
lacıvertlller için y;ıpılacak birin-' 
c:i tavsiyedir. 

Beşiktaşın vaziyet!! 
Fenerbalıçe karşısında dostluk 

kupasının k•hr<manı ol.aıcak si-
yah ·beyazlılar, bugün hem ı;~en 
pazarın kötü intibamı ftrtbol me
raklılarının kafasından sildirebll
mek ve hem de bugüııkıü m~ 
kazanarak kupanın hakiJ<t sahibi 
olabilmek arzusile, günden güne 
kuvvetlenen Fenerbah.çenin kar· 
şısından mutlaka muzaffer çık
mak iste~ğine göre bu maç 
geçen pazardan daha çok zevkli 
ve heyecanlı ""' süratli olacağa 
benzemektroir. Bu karşılaşmayı 

miyar taşına vuracak olursak, ga 
llbiyetin daha fazla Beşkitaş tıı· 
rafında olduğu kanaatine varabi
liriz. Bugünkü ma.ç da her ık; 

t:ı.kımın en kuvvetli şekilltrile 
çıkacakları muhakkakur. Bizim 
düşüncemize göre Beşiktaş ve 
Fenerin en sağlam kadrolan şöy· 
le olabilir: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hıtisto, 
Yavuz - Hliseyin, Ömer; Çaıçi • 

Halis; Hakkı, İbrahim; Şertlf; 
Ş ··kr" u u. 

Fenerb•hçe: C'hat • Lebib, 
Muammer - Ömer, Ali Rn.a; Esa-d
Fikret, Naci; Melih; Rebii; H~ 
!it. 
İki güzide ta.kımım11.ıa Foğuk

kanJılık ve muvaffaklyet temıen.. 

ni ederiz. 
ADNAN AKIN 

Macaristanın Gama 
Takımı Geliyor Be~Jkuış blecia; l\lebnıet Ali 

Ankara At Yarışları
n ın Son Haftası 

.uosttuk kuposı crg:rn'zatörlerl 
yılbaşında M:.cari stnnın en kuv
vetli takımı olan (Gama) :futbol 
ıakim i le bir an:a~a yapmışlar
dır. Bu anlaşmaya göre ilk maç 

ayın 31 ind1', ikinci maç ikinci 

kanunun kisin.de, üçüncü ma.ç da 

ayın üçüncü paz:ı.r günü oynana· 

caktır. 

Dü:ıya fotbo!ünde şöhret sa. 
bibi bulunan Macarlarla ilk kar

şılaşmay, Galatasaray. ikim:isini 

Beşiktaş, üçüncüsünü de Fener· 
ba~ takımlarımız yapacaklar
dır. 

çıkacak Beşiktaşlılar l 
Bugün Fenerin karşıs·na 

Yazık oluyor lmu- ======== 
rarak bunun daha bazı yaşlara 

Beden etrbiyesi , umum1 ~mili için kanunda tadiliıt y;ı.. 
dürlüğü ist'şare heyeti geçen pıJmasını istemışlerdir. Bu tek-
hafta yeniden tarihi ıoplantıbrın- lif mükellef yetin 12.45 yaşlar 
dan birini vaparak mükellefiyet ' arasındakilere t~~m;lidir ki bu 
işleri üzerin-le görüşmele~ini ik. içtima riyaset eden Maarôf vekili 
mal etnişlerdir. Tamamen ısrıu tarafından reddeHmi;tir. Muaz-

içinde cereyan eden. bu içtimala- zam beden terbiyesi blitıçe ve 
rın sonunda bazı azalar mü.kelle· teşkilatının u.ğraşıığı işlere bakı· 

fiyet işlerinin intizamından ve iyi yor da masraflara yazı.it olUıyor 
c i ind•n dem vıa- deyip ~iyoruz, 

eshurlanmız 
Şazi Tezcan 
ton Kemal 
Gazeteci Ragıb Esaıtı 
Ahmet Adem 

Doktor Tarık Özerengln 
Kemal H1lim 

Feridun Dirimtckin 
Nul'i Bosut 

Ömer Besim 
Rosim Us 

Beşiktaşlı Sadr'I 

. 
' 

t)ç ey «VV~l Arlt:ı.radb. başlamış 1 
bµlUJlJ.n conb.lhar at yarışlarının !o~ 

mıncu haftası kıoAAart bu P"Z" '°' 
nü Ankorıı İpodl":ımunda ,.a.pılıadlk 
ve bu surcUe mn b.ıh.ar yarışları so
na erecektir, 

1 H~r balnmrlıaa bcyük bir .laka 
l.o'[)'.ı::!l<lC3ğl muhokl;;.k olan bu haf· 
ıtı,ıc: i<e><ıı;ial'ln programı şöyle 1anzim 
fd' !lniştJ r: 
BİRİNCi KOŞG: Üç ,-aııındal<i yer· 

ll yaı.cım kan İngi l iz erkek ve d;.şt tay 
).;.rı.n.;ı. rr.ahsus olup U&O metrede 1fJJ. 
p~tr. Bu ko~uya; 

1 - Kad<r G8 kilo 
2 - S·•ydan 66,5 t 

3 - r.ı~ne-\:iŞ • 56,5 • 
tKixc,t KOŞU: tlç ve da.ha ;rub· 

hedJyes 
Varlık Vergisi mükellefiyeti 
Kom'k Şarlonun bir büstü 
Bır amali erbaa cedveli 
Bir ş~irme düdük 
Ömer B'.!simle Avrupa seyahati 
Beş çeki oduD 

Bir başkanlı.Jı: daha! 
1. Galibin tiyatro kitabı 

Bir visklcik 
Dörtler hnuesiı>deki elde bh1 

(Dandi) ola zaferi 

' 

rı yaşatki yerl.1 <nf kan İogUiz .. t ve 
looırak.la<ın• m.ihst.ııs oıup 3000 m~· 
rede yıaıptlııcaıktır. Bu koşt,;.y.a> 

1 - Koı:c• 60,5 ltilO 
2 - Davalacico 86.· > 
8 _ Demet 64,5 > 
4 - Buket 64,5 t 

tlCÜNCil KOŞU: Döııt ve daha 1"' 
kart ya.ştalci yerli yorım kııc İnalHz 
al ve ltısr~l<l&rma mııhsIJS olup .31i00) 
metrede yapılacaktır. Bu Jtoaııuya; 

1 - Al Ceyl!n 60 lı:.ilo 
2 - S•k<>m 118 t 

3 - Elh.ın 116,5 > 
DÖRDilNCil KOŞU: 1940 doğum. 

lu ye.ti uf ka'll inııiliz •""<1< ve cı.,ı 
taylara m<lhsw olup (3500) mct...ı. 

:raçılaca1ttı.r. Bu ~·; 

ı - Hamayun 116 tila 
J - Heındem 118 > 
3 - varad 118 • 
4 - \'aradiıı 18 > 
6-İz 1'6. 
6-Polat 118 t 

7 - Destegül 64,5 • 
8 - Ha<Pa 14,5 > 
8 - NH\licr 64,5 t 

10 - Pınar 64,5 > 
11 - Vido 64,5 • 
BEŞl'llci KOŞU: Dört ve ~ 

7ıJkarı y~Ulk! aat 1r.•n ""'ıı aıt ve 
kısraklara mobsus oJuıı (4000) met. 
Nele y&pıla<»ktır. Bu kıotuY•: 

ı - &"111 58 kilo , 2 - Tomcrcuk 
38 ltilıo, 3 - Alok 38 lııilo ile 1ire«k0 

ı....ıı .. Çifte bıjıis a • ' ı.ıc11 ı..,...ıar 
a-;ndedir. 

Beslktasm bptaıu Haki«.• 

1 

• 

Besiktaıb mübacbı Şeıref 

Beşllrııa,lı milbacim tbra!ı.i»> 


