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itaıyada ra,ııt Partisi Liderleri 
tevkil ediliyor 

2nci Kanun 

1943 
Karaş 

ABONE S Aylık 450. 6 ayhk 750 yıllık 1401~ GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

Londra, 4 (AA.) - BritallQV a: Daıly Sketsh gazetesi 
İtalyaıun Gestaposu Ovra'nm karaborsa suçları yüzündeı. 
~ist Partisi liderleri arasında bir sıra tevkifi r yapmak· 
ta bulunduj!unu temin ediyor. Mtlanoda parti üy erin
d<!n 30 kişin"n 'levkı! chm<luğu söy1e~tedôr. 

I 

Varlık Vergisi .. ___________________________________ ~---------- Mozdok Zaptedi di 
--------------~ .. --------------~ •• 

Odemiyenlerin listeleri bu Sovyetler Çernişkovskaya ile 
Cernişkov'uda işgal ettile'r sabah bütün şubelere asılacak 

Japon yıl~ınm harbi 
n. i c i n d u r d u ? 

Eğer japonya, yeniden 
taarruza geçmeğe imhan 
göremiyor•a, müttefilı. 
lere v.Ben alacağımı al
dun; gücünüz yeterse 
gelin, beni lıolayca Ü•· 
tüne oturduğum ba zen
gin :yerlerden çılıC1Tın» 
demeği tercih ediyor, 
demelıtir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

C enup Pasifikteki, yani 
Avustralya bölgcs nde

Ai Müttefik kuvvetlere 
ı. ..... ~ .. da eden '~ bu harpte A· 
merikalıların milli kaluamanı <>
lan Genemi Mac Aoıthur'un ka
ra.rg.ihı Yen Gi11ede, Buna hii· 
kllıııet mcrkez•rcin düştüğiinü 
bild rcii, Generalin sözcüsü, Bu
na lıölgcsinde yapılan temizlik 
hakkmda ta.19'.lat ver·miş, bura-

da ~ir !Jııntna sığınnıış OJ;n Jap.ln 
kıtVvetleıfr '1ı sür'atle tasfy.-e e· 
dilmckte c ' '.darını ve bir kaç j 
nıukavemo~ j uvasrn.dakiler müs
tesna olmak iiLere, diğerle·ıı nıin ' 
teın.zlenciiG".ııi söylemiş, bu böl
gede Jap'1nlann mukavemete 
devam ettikleri yalnız tek ıı.r 
nükta kaldığını ilavi! etmiştir. 

Japcmlan:n Salomon adala:rm· 
da ve Yenıİ Ginede b!ir müddct
tenılıorj tc~bbüsü elden kaçı:r
dıldarı görülüyor·du. Buralar· 
da günden güne artan Müttefik 
kuvYeıtleı'lnin ~ittikçe vulyete 
hikiın olduklan meydandadır. 
Bu ~urumu değişt'·rmek iç:n Ja
pon!.rın, üstün kuvvetlerle ye. 
ni "ir hamle yapmnlanııdan baş· 
ka çare ·yoktnr. Onlar, bUDu 
yapmağa bbıkaç defa teşebbüs 
<ıttilerse de, muvaffak ~ıamadı
lar. Bu adaların scvkulccy~ ö
nemi hüyük olduğu ~ın, mu· 
vaffakıyet iimidi görürler ve 
imkan bulurlarsa, }ıj,. daha tal'h· 
lcr'ııri tecrübe edecekleri şüphe
sizdir. 

Fakat, Japonya, Çindcn baş
ka bütün cephelerde bir müd
dette:ıheri taarruzdan vazgeç· 
nıiş, müdafaaya çc.JWmştlı. Hal· 
bulıl\ Japonlar geçen yıl, bu ta
rihlerde, Yıldınm ha,,.bi üştadı, 
Alınanların da ağzının suyunu 
·akıtan bir lııda ileri' yor, her ta
<ı;>fta •afer üstüne zafer kazanı
yorla-dı. 

19·12 kışmda ve ilkbalıanoda, 
Amerikan - Filipı'bı. mukave.me
ti · • ıla bir dereceY'l kadar • 
müstesna olmak iizue, başta 
S nga;ıur olmak üzere her taraf· 
ia Müttefik mevziler, iska.mb61 
k.f>kıdından yapılmış gibi, birbi
rı peş' sıra yıkılıverdi. Awst
ralya tehlikede idi· Yeni Zclan
da teh!ikede idi; S~ylan tebl:'.X.,:. 
de :di; Hindistan tehlikede ildi; 
Hind Okyanuau tehlikede idi 
Cenubi Afrlca dominyonu bile 
endişeye düşmüştü. Japl>nlann 
1\Iadagaskam ele geçirnıes'nılen 
de korlruluyordu. Avostralya . 
nmdistan · Basra k-Orf"2i, hat. 
ta Hind O'kyanu'u • K1Z1rldeniz 
yollarııun keslmcsi ibt'mali te· 
laşı mucip oluyordu. Japon mu
vaUakıyetlerlııin bi:ıbirini ke>
volarnası, Singapnrdan Avust
ralyaya kadar uzanan, mUlrim 
servet, ham madde v.ı petrol 
kaynağı llolanda H"lndistanı a· 
d:ııa,""'ın Ç<>rap söküğü g'bi rit
'IDC9l ve .laP<ıntann Birmanyayı 
alarak llindistan kapılarına da· 
yanması ılzer e Öçlü Pakt 
Devleı.leıi~ıı orta doğu kapıla 
rmda, yanı Ktzıldeııiz J,ölgesin
de ,fakında elele verece eri 
ı:tr"hi propaganda haberleri orta
•a :ıtılmı~tı. 

'-'Hvaını 3 ilD<:ii aayfııda) 

--------.. -------~ 
Bu ihtara rağmen ________ .. _______ _ 

bütün Borçlarını vermiyenlerin 
malları derhal haciz edilecek 

------... ı-----~ 

kaçarken yakalandıl Bir mükellef 
tı.-ılan 6,532,679 lira ile 50 milyon 
lirayı geçen Varlık vergisinin diiıı 
yatnılan ~-ergi miktarından sonra 
ne kadarı bukbğu bugün belli 
olacak!J>o. Mamafi'lı yapılan talı- 1 
minler dün yatırılan vergi mikta-

1 
rmrn evvelce yaurı.lanlardan faz- ı 

' . __________ .. ________ _ 
Mihverin Kafkasyayı tamamen 
terkedeceği tahmin ediliyor 

Mokova, C (A.A.) - Resmi: 1 
flovy.. lııavve<tert C«miflıavsluı.~& 

ile ÇernısJıov demlryol duratlru u,pt 
Te ltpl •<mlştr.rdlr, 

Moskova, C (A.A.) - Sovnt ba
lıerler hü-unun lınsaııi lebllil: 

a Sonklnunda kıtaafun.n, ini bir 
llilcunuı müleakip Mozdok fdırlle '1· 
-.tJfer ;stasy,ınunu ve Mall'obel< 
ııeJı'rlnl ırpleCıınlşlerdir. 

STALİNGRAD MUHAREBELERİ 
Moskova, ıf IA.A.) - $oyyet oilc 

lebllfl eki: 

rm& rtnn'ıılerdlt, AJmanlnn il<I lıü

cmn alay._ nllmlş Te seri t:ekU.me7e 
meobur <dilmlıllr, 

RJcv batısınd. kuvvetlermis mev· 
ıii m.blyettdd n.vf)arma devam et.. 
m! Je:rdtr. Mozdok.un zaptından nra 
kı'alanmu, bu ~rin •imal batı ve 
batı~ında. l)erlemeit> de,,am ed rek 
bir «>k meokiııı mahalli ele rrelr..U.
lerdir. Savaşlar devam ohınmktadır. 

AL.'llAN TEBLİGİ 1400 CEn:ciNJN 

ÖLDÜKtlLJ>tlGÜNÜ BiLiıixİ'l'OR 
BerUn, 4 (A.A.) - Alman tebllii: 

kıtala.rnın Terek b7asmda ve •-toı. 
dan Karadenl.ze rHieıı tl~nolu w.e 
rinde kila bıiyük Mor.dok !jehrlal zap 
tetmit oldutJannı haber vermek(&. 
dlr. Bu şehri "ır•I edeu kuv..ctı.r, 
merkezi Katlcasyanm dojuswıda 

(Devamı 3 üncü sayta<la) 

---·---

Mrl. Timuçenk .. 
Varlık vergi,:ru zamsız olarak 

ödeme ınüddeti dün aqam geç 
vakte kadar y.ıpılan talısil~tıan 

sonra bitmiştir. Ddterdarlık, mü
kellcllerin para yatırma işini in-
ti:zam1" yapmaları ıçln varlık so· 
hiplerine kapıdan girerken birer 
sıra numarası venniş ve bu sıra
ya göre para ödemelerini ıemin 
etmiştir. Yılbaşı tatilinden önce 
perşembe günü öğleye kadar ya-

la olduğu merkezindedir. --

S1ı&llnımdda fabrikalar böl&'elnde 
dön reee s Alman blo ha\'!J ıı. 18 
Alman t:ıJıklmll mevzii ı.avtedllmiş. 

1 ıır. Stalıır;radın eenup doiu v~ eenu-
1 bunda Ruslar, AimGn müdafaa halla-

Don bOJges.inde ve StalinJTad etra
fından mubl<I•I kesimlerde huewııla
rına &!vam ed~ SOV"Yet kuvwUert 
•fır k&J'ıplaTa nğranuştır. 

M. Sfafin'n hsrp 
mec'is"ne seçildi Varlık vergisi kanunooun açık 

ve kati hükümlerine göre bu sa
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Uçan kaleler bw şehri bombarduııan ederk ... 

Almanlar Tunus' da 
zırhlı kuvvetlerle 

taarruza geçtiler 
~-~~--.. ---~--

Fransız kıtaları lu taarruzu muvaffakiyetle 
geri attı - Hava çaq:::ışma . arııııda Uçank<ıı.leler 
zafer kazandı • Çat'dan ilerley:::n ordular 
Rorr.melin ric'at yolunu kesmeğe ç:thşıyor 

j Nevy-0rk 4 (A.A.) - 'Bugün 
I" - -. öğleden sonra ş'mal Afr>ka müt-

A ra P b ., rl ., gv ·ı :~~kr.:~'!~;r:ug:~:d~~.:~~ 
etrafında tehdid edici dunmıdaki 
mevzilerinden Fransızları çıkarıp 

eme 11er1
1 atmak maksadile, Almanların zırh 

h kollar getirtıiıekte olduklaırıını 
bildirmektedir, -·-

Irak Eaşveki(i -··---Su.htan sonra Arap 

Armanlar dün, bı~ ~-Ok tanklarla 
deStcklenerek kuvvetli bir taal'I'llz 
yapmJ§lardır. İlk taan-u:z hamle
sinin tesirile Fransızlar karşılık 

(Devamı 3 fincıl sayfada) 

KaradenJı.de Kafkasya sahillerinde .. GeJerat Jiro ile aıılaşncağı 
bildirilen General de Gol 

blr limaııda bulunan orta blly\ıklük· Veliki lukideki Al 
bir tl<aroı rem•sı bomba ııe ba81U'a G .. neralı .. 1 ki Fransız generali 

arasında anlaşma 
1 

uğralılmışlır. 1 man .... once 
Cephenin m{'rktt kesiminde bli<:um d k lk' G 

Jıılalarımu mavaff3 iyetli baskınlar en açmış - 1 e 
yapmJŞlardır, Dü'iJDanın hücumları neral de tnaktül düşt 
pi.bkürtütmü.o;tr. Bir AJma.n arkalan· 

Gl. Jiro'nun mevkufları serbest 
bırakması müsait tesir yaptı -Dögol, 3 ncü Çümhuriyet müessesele• 

rini yeniden meydana getirmek istiyor 
J Londra 4 (A.A.) - General ticeler vermlş ve birliği esaslarmı 

GiTaud, genera1 de Gaulle tara- hazırbımı§tı. 
tından istenilmiş olan buluşmanın Fr<ınsız imparatorluğunun vah-
tarihini ve :,-erini henl.z ('esbit et- deti, bütün Fransızların kabul ve 
mcmiştir diye, de GauU.e'ün tek- (Devamı 3 ünc:i sayfada) 

na sarkan Sovycl çet.>Jerl JuışaWmış 
ve t.400 den fazla çe<eeı öldtiltmilş
tür. 65 knmp ve müteaddit uim.ak· 
ıar tahrip edilmlşlir. Bir çok ilah ve 
külllyetıt mtktarda mühimmat ve 
aaJr harp malıcme5i ele ı çlrilmlşUr. 

İlmen cölünün dolu cenubuııda 
flddetll mevzJi pf'JJı~Jar devam t· 
dlJor. Bahkçllar yarım adası 7akın· 
lannda ü.r'atli Alman av u~aklıı1'1 

5000 lonlliloluk bir llc=t remJeııl 
babtrmışlar "e d•ltr blr va.punı ağır 
ha&ara airatınışlardır. 

-Cf'.PHF.l.ERl)f. U:'llUMİ Dt:RUM -
1\lo&kova, 4 (A.A.) - t.'nlled Pr ... 

&in l\losll.ova b~ .aı, Denr7 Sa.. 
p;re, hw.w 1 bir Cebliğe ıöre Sovyd 

lifini reddedilmiş olduğu fikrinde ------------------------

bulunmak doğru deği1dir. Fllha· An k a a 1stanbu1 
kika Cezayirde yalnız general G>- r • 

• 
1 

raud ile değil ayni zamanda ami· ..,.. h d .
1 ralDarlan ile buluşmuş ohın ge- şosesı• ı•sıa e 1 

neral Dastier de la Vigerie'nin son 
vazifesi, mcm.auniyete şayan ne- ---------

Bu yoldan her mevsimde Ankaraya otomo· 
Kuma· mal<incılerı billt: gidip gelmek mümkün -
NİHAYET 
KALDIRILDI .. 

Valinin kararı 
sevinç uyandırdı 

Başta gazetemiz olmak üzere 
diğer refiklerimizin zararları ü
zerinde :ıı:;raria durdukları Çocuk 
Esirgeme Kurumunun kumar 
makineleri dür.den itibaren faa· 
Jiyett~n menettirilmişitir. De
ğerli Vali ve Belediye Reisi Dok 

\

olacak - Yeni yapılacak diğer yo .!ar 
.Anhra, 4 (İkdam mul-abirin- 1 ği ~OK ıınü.,"1tülleş!.iriyurdu. 

den) - Aldığımız ma.iüınata gij- Şimili butıin ıou mfuııler beır-
re ikmaline çalışılan Ankara, İs- tar.ıf edibniş ve bu yolla 12 - 14 
tanbul şOOesi her iki tar.dtan saat gıbi aL bir umanda l:;t3'11>-
seyr[\.sefere müsaid bir ha.le ge- •bula otomobille gidip gehne 
tirilnış bu1unmaktadr. Anka imkanı !emir. olunmu.;ıtllr. Şose 
ra • Kızılcahamam - Gerede - üzerindeki bir kısım köprü"& 
Bolu - Adapazarı üzerinden ve 
gene Ankara - Ayaş · Beypazarı -
Na.llıhaın ÜZQ:ir.den İstaır>bula 
ot<ımCtbille gidip ~imek her 
mevsınıde :mümkün olacaktır. 

500 kilometre kadar uzllll'luk
ta olan İstanbul • Ankara ŞOStSi 
üzerindeki köprülerin noksar.h· 
ğı ve baızı noktalarda bataklı:k
lar ınevcuıt olması gidip gelme-

malzeme noksanından dolayı 
şimdılik ahiap ) apılm?,, ~. Bun
lar sonra betona Ç('Vlıll'Cekti.r. 

B=dan başka M~sin. Ul.u!kış.. 
la yolunun 125 kilometrelik as
falt kısmı yapıhnıştl'l'. :l50 kilo
metresi de hazirana kadar bitiri
lecek ve sonradan bu yo!un Kay· 
seri ve Ankaraya uzatılmasına ça
lışılacaktır. 

tıor Lütfi KITdarın verdiği bu I:============ 
isabetli karar talebe velileri ve 
Dlkul öğretmenleri üzerinde çok 

Nafıa Vekiileti bu yrl Tarsus -
Adana - İskenderun yohmun in
şasına devam edecekıti:r, 

Erzurum - Erzin. an • Refahi
(Devamı 3 tinci! sayfada) 

. iyi bir tesir yapmıştır. Köyde--. ____ , __ _ 

Mareşal Timoçenko 

Loodra, 4 (A.A.) - Dally Ek ~ 
,ra.zttesinin askeri 7azarı, m.;t-r . 
Timoçenkonun, 8tatiniu rılao;etı allı 

da bnhına.n ve Ru& ordularının har 
ketnı idare- eden mahdul 0,.111 har 
mechsl üyeUftne tayin editdlcini 
mln eyltb><kW<lir. lllar-1 Şa.iuıın 

kov ile maretaı Voro lov <1a bu mr 
lise dahildirler. 
İSPANYOL Tf•l\lE:'<Iİ KO. ITTA. 

Londra, 4 (A.A.) - Berlin rady 
(Devamı 3 üncü sayfada) -Ustaşi çeteler 

reisi kaçırıldı 
-------

Sırp çeteterfnin 
faaliyetı 

birliğine 

çahşılmasını istiyor ı 
Kahire, 4 (A.A) - Irak Baş

wkili Nuri Essait cPro,gres E
giypticn, gazetesıne verdiği bir 
mülakatta müttefklcrin zaferin • 
den ı onra toplanocak elan su1h 
ltonforansınıda. Arap mmıleket· 
!erinin de işbirliği yapacağı umi 
din iıJhar etmiş ve demış1ir k.1: 

Hull Limanı ve Ruhr 
bölgesi bombalandı 

Rakılı bir 
düğün sofrası ;... __ .. 

Köylü naaıl "Ye ne za· 
man rakı içer? - Her 
akşam İçenlerde nerede 
bulunur? - Şehirliye 
kırgınlık·- Köylüye ııo
re çalıımak ne demek
tir? - Her okuyanın köy
den kaçacağını bilseler .. 

Çan-Kay-Şek' 
Stalinle 

görüşecek 

Mosıtova, 4 (A.A.) - Röyt 
Cen::ıvreden geler. bir te4;. 
Hırvat Kislmg'i ve Ustaşi çctcl 
rinin şefi Albay Fanelk'n Yu 
gaslav çetecileri tımılından _ · 
edil:diğiı:.i bildirmel<tedir. Fazı 
lik son günlerde Sulina yalcn 
da Y~lav çeteleri ~ar.ıfı 

Arap birliği eınellerımıı.den 
birini t"Şki] etmektedır, Bı birliğm 
ne zaman ve nasıl gel'Çe~iri
leceğini size söyleyemem. Esas 
olan bütün vasıtal~rla c.una ha-

zır[ >Jalôır. Daha b~ıden bu 
birlik belirmeğe başlamış ve ik· 
tısadi işbirliğirJn zaruri olduğu 
fikri he rtarafa yayılmıştır. Bel· 

ki de 'ıarpten s<ınra r"ulıtelif 
meıı:nli!ketler arasında gümrük 
manialarının kald:rılae:ığıni &ö· 
ıeceA~ 

Almanlar Limanda, lngilizler garbi 
Almanyada llğ1r tahribat yaptıklarını 
bildiriyoı lar - Halktan Ö.t:nler var 

Londra 4 (A.A.) - Düın müt. 
cefik uçakları Alman işgali al
tı.ndaki Avrupaya beş buçuk saot 
süren büyük bir hava hücumu 
yapmışlardır. 
Amerıkan bomba uçaklarından 

mürekkep btr grup, batı Fransa
daki Alının den:.zaitı ossuııe ş•d· 
dctli bff hücum yapml§l•rdır. 

300 mütt<f k avc:smm him ·e
rinde Muskito bomba uç kları, 

Hollanda ve Bel;ika üzerine akın
lar yapmışlardır. Bu akın~eu 

Brlta.nya birliklerinden boşkı Ka
nada, Y •ni Zelanda, Hollandı ve 
Çek b .bkleri de işti k ecre ştir. 

RU.i1R BÔLGESlNDE 
Londr.ı 4 (A.A.) - Almen rad

y-0sunun bugün verdiği maluma
ta g re İng•''! bpmba uç kları 
dün gece gaı'bi A lmon;v arazisi 

(Devamı 3 ündi sa~ fada) 

A. Şekibin bu nefis 
röportajı devam 

ediyor 

4 üncü sahlfemiz 
de takib ediniz 

___ .. __ _ 
Çin . areşalinin 
Vaşin gtona'da 

gid~ceğı sanılıyor 

Şan,,ohay, 4 (A.A) - Çun:king
ten Jclen bir haJı.ere göre Çin 
milli lideri Mareşal Ç.ızı • Koy • 
Şek yakmda hariciye Veitiü ile 

.cte Moskovaya gide<..,k ve 
Staünle görıişecektir. Çar.. • 
Kay • Şek Rusyadan sonra Va· 
şingt>na giderek Pasif1k harp 
medisinde bulunaıcaklr. 

esir r.:ınmıştır . 

---•ı---

BAŞV EKİ 

lngiliz Büyü 
Elçisir i kabul ett 

Ankara, 4 (A.A.) - Baş-.·ek 

Şü Juü Saracoğlu, mezun olar 
gittiği memleketinden avdet 
den Jngiliz büyük elçisi Na 
but Hu,geseni bugıir. saat 3,3 
da kabul etmiştir, 



A.ll-'1'. - ıt İK:OAM - -----------------------,.-------------·--- ----
SULTAN REŞAT 

·~~~~~-~~~~~~~~--·~~·~~~~~~~-:-r;:::;::=:::;::.,...,=,..,....=::,~~..! 

Sahte karne ıoıs PÖlir-;KAJ 
-~~== V E :::::::::==--

1 T Ti HAT C l LA R 
1 \&zan: t.l'YA ŞAKl No.102 1 

O ..ıwn.uı. G..Li Ahmet MWı· 
t .. r Pa~.ı, JJ,'lr ..,gır tahta ;akla, 
t A:;. er. il •r sd.im ile padişa
hı sel.imı:.dı.. Elin<ıcl..i ~ W. ba
k" !:a.ı.a 

').(1·'.,i ~ .L•i.fi •• kall W. C~hi 

ah:"'ınL~. a..uli.ı ~!'l:'\iyctı, 
hw...uk.u rnilletiı m~.n.a:.ti \.·aUiırıı si
y~net el x:~u u..e dair ~·crıı.n e-
d .~. n.iz, ufoıı.!Üın.. 

D ui. 
Sı ,'..J.n R 

dı. . ır.t, "!'le egcr<:k: 

:ı,_;,.._-ı, ' ffi tl • J tı- l 
d., .<tn'., B1r . tı;iU.<a mt:ks-
olu.......aı .ılıde;;t.. nn, 
D~3i · V-., ~ e. U:tıeffüs ocıa

ll'.a J..."Çti~ 

H~ılıu;u. k .. disine ~ili! e<li
len .Y n l•\ ıKı.:r'sn.ı Kerım) e el 
b:ı.si.\ k "'" etıy !o ı<:ra ediJ.miye. 
cek t.ı. '"uuı..,,..: 

y ·:.ni.n cdi ""1" n.. 
D n::ı>i, ml1 guı\ıilirdı, Fa· 

ka• «-!.ild \;il : 5'lll c:crec~ dindar 
,, . ·' -: i'Yı ottu r.ber:ı adet <.

on n:ıs, olan Sultan R' ad, l>u
ral'.'a eh ~ı: gos.terış yap:ı:e:O.ta'1 

k.c>' :linı ımuıode; 1 

Tekrar tenclfüs od&9ıtlrı g t 

tlr }ll ,; , nkn ll"ğtn ibr it il;? 
aboe, aklıktar.. >"t>nra tekrar 
ıruaı·. e sak>ntın geldi. Abmeıt 
.M ııtar ~ •ıı.; yemin suretini 
b r daha okwrı 9'ıı.ı işaret ettL 

Mtın1.ı.ı p şa, y(·..,,·n ı=ctini 

Orl:•,r;. •\ y i padışal11n da ay-
1' 1 mclen tekrnr r 1esi .IA
~ 1 0 e lirdi. H ızkı padişah, 
]ı,,c • · r Pl'><;arun .roy J,.dıklemi 
d li en wnr:ı, 6iıdN:c: 

- .:.\..:ı....-..aım ederım. 

De:ı:ıckltı ili \ia etli. 
Mtıhfar p~a, yeni hukümda

' r. ~ ta.-zdaki y.:.ır. in ın i be 
ger ><lı. A<Wta kaşlarını çata
nıı.< elimele.ı.in. i:zerinJe dura 
dura ı;:.idi.şat.a hitap ettı: 

- Bcmu, böyle yapacağıma.. 

V:«1ahi ve Billiıılıi diJor musu.
nuz? 

D~ 

Sult."1l R-eşad, birdenbıte 
M.ıh!.ır pas;;ımı ytizüne bakauık 
~kıı<i · Bu .srardan s>k.ıim>Ş gi
b, reng kı;u;rarak baş-.nı İ'llıu· 

en n[.di. Guç bela anlaşılacak 
kadar haiı1 bır sesle: 

-- ·,Taliı.h.i ... Ve, Billdhi .• 
Diye mı..i;a.bcle elti 

O ·::man, Nlıtar pa§<ülır. gur 
'<• tı,., "" • bır perd daha yüiı:· 

se~d1: , 
- P.adışah.un! .• Şu halde, biz· 

df, zatı şa.'uır.eııiız.e biyat ediyo
rLZ. .• Ailalı, tacı tıı.htmuı, :ın ü
b re e1'>in, 

Di ~rek t;Eri ;; kildi 
B ıı:ııın üzeı:tine (KaJ)Jl ~-

r f) . Çcııı<c~i Şeyhı Muhtar "' I 
fc ı.li, ıııı ortasmıı doğru 

il r'l"'.li Ellc!iııi yukar' k:ıldıra· ı 
r « 1.ı.sa bir dua "tti. Bu duayı 

· ı • kıp, 3:>"'1 meclisi azasın-

1 na ı Şerif Ali Haydıır bey, bu
lı.:nd ı..'f.u yercleıı ayrılarnk "'r'at \ 
1ı dr.nılarla y~ tıükümdtıl'a 

ya.ıJ~ .P~ dC'I'h.:J aya
ga kaL<ara.k sağ dini Ş~ril Ali 
.l.İ•J<..la;ra .~ttı. Bu zat, padışa· 
hın ~tini, ellerin in arımııa aldı.. 
Arap şn·ui Türkçesiyle· 

- ;',atı. şalu..nvn..te dliy<.t c-diy<>
rum. 1:..11 n, ır.an.s\a" ve milb:ırek 
etsi.1. 
Di~ e mmılıdar.J.ı. 
Ar• k biyat merasimi aşla -

mıştı Ollod.e, ay an reisi Şaid pa
\?<l, mebw;an rcıisi AılımN Riza 
ı..~ı. S drazaın Tevfik ~'aşa ol
dU'~ll halde, ayan, mEıl>usan aza· 
lari. k: h ukümet ı,ı kanı karma
.kaı·ı:ı'lk bll' haW" s~ıt<ın ııe.. 

ı.a önüne gw..ı; rLıx, musa
f&lıa .uetıyle yer.i ı,ıadişaha 
biyat edi) rlar<lı, 

Biru -vel de arı.ettiği~ 
v('\Jhile, icl:is keyfiyeti pek tela
şa geıdiği içi•, a.'llTlaroanberi 
tc"1IlH <•lan ~e.:i1ul• bir ı:roWkod 
yapııınamJj • ._ S~lonu <.iilidıııran 

zevat bir.Uirlcrini ite kaka pedi· 
~all:ıın <-rı.ı.i.r.e gidiyol'lar, bazdan 
musaiaha aımek "' baz:ı.lan da 
· ve.rıkn karara cıuhalıf olarak -
el cipm~ uretıyle mer:ıa:me de-
vam ' nırlardı.. , 

Bu sı-rada, Harbi~e N'e'Ulreti 
ın..r<lar..mcta Y<'r alm.ış o:ı.n bir 
'lllaot.:lli batarya t.araıfından da 
cülCıs topları at.ılıyw, hafü tıir 
ni.an ıüzgarrıun tesiriyle, yan· 
gın ku.LesıınQ.c direğındeki .koyu 
vi~no çurü.ğü r,•nı:ırıdcltl atlas 
bayı-at<, ağH- ağır dalgalanı;yor-
du. , 

Ayni zam anda, Y ıl.dız s rayın
da '.la .hazin bir rr.ar.zara ccreyaaı 
ediyordu.. Umumi m«:l ·<; n.aım· 
na :ar::.ya ı;iC:en teyo' Sulltan 
Hamidln hu:ııuruna cıkaraık 
(Hal') Jtara!'Ji11.! ciWiriyo;, sara
yın han·m claire~n k.uvtu kö
şele. ıuO.e, lhıçkııınk .ses.lerl .İjiti· 
liyi>l'd:.t. 

(arluısı var) 

Açık işler 
C. H. P. Em'nönii Halken İş· 

buluu.. Kurt:>.."111 Yurdundan: 
taiü~alc.i ~erde .çal....ıt ı_..l.4yeaJe. 

r:-.. 1'111'.'DO"DDanl;re iın;ıttl bi!'.asınd,a. 

ki Yo ·da miltta3tlar~ 
Elektrikçi. boblııoT. nı.ran:--oz, sac 

bp!ama. t,_~:sı. ltsvi.fet'l, &ıonıacı. "iO

tuk demirrl, oııa.:ı, be ~ı. 

R 1 
* Li.nıanl>r umum mü.dürlüığü, 

evvelce mak:nderi yapıhn <iört 
deni:z ınotöri.in.iin tc-kne vesaire kı
sımlarını d• tamamlayarak işlet- · 
moğe koJ ma~~a k.ırar vermiştir. 
Motörler 60 günde tamaml•nacak
tır. 

*:Belediye ma.raf mürlilrG Fik• 
ri Ç:rğkan ınuva.7.enc miid\i.rlüğü
ne, Memduh Duru oy da masraf 
mudürlu:!jü.r.e tayin edilı:nistır. 

* Bcı-ıkt2ş H.-lk p.ır\ •i ıdare' 
heyeti reı<i Ziihtü Çııhu!.ı\u<ığ!ı.ı 
dün Em'nönü Jl<'.kcvirdc bir kon
ferilfls V>e:mi~t·r Bu kor.üt-ransta 

-- --·---

SEHiR 
iOavaları 
OskDdar 
·s elesi 

• 
I stanbul seıntıne en, çe>k gelip 

;,:iden, yolcusu bıtlun~ de-
niz ~'n kaza.lal' are.s.md'.l KJrlı
hiy kadar mitlim olan bir yer 
varsa ımUhakkak ki o d• Üskü · 
dardır. Bü•ün Üsküdarlılar her 
gün V3pıu yolculı>ı.>ıı y~ptıklatıı 
halde vapur d<:ı--Oir.den ve iske
le fcUı.k.eti r,de,n, lbir tür!J. kurtu. 
la.ın""1•.r. Üsküd.ırla falonl>u.J 
ara.qmda ışleyen v&pu.ııar k 
valnt ;;:tiap haddin.den fazla ) d
cu alıı-lar .Bunu Be-ikı:o:ıı Partı 
«oııgreslnde beurtı n·eı hiıli şi· 
kılyetlerinin mfu;bet b:r net!fiısiııl • 
ı:ıönnemL•lerdir. Üskfüfar iske . o • 
lesinde beklemek lir azaplı~. Zi
ra bpıların açıl·p kapanması 
büyük bir inhzilll1°I.Zhkla dev~ 
00.ip gidC'r. 

ls~nııbu'a :;eçmcit için bilet a• 
lanlar iskekde parmaklık arka
sında \•apuııu bi{ı·-,k bir sabırla 
bekledıJderi halde •bir çok kim
seler sanki hııswl bir ha.klıın w 
sJ'a\ları varmış gibi pann.al<l>k 
ör.-<ue ç.ıl.ar W-. 

Vapur gelir, yanaşır, Yolcular 
~nkar ~·kınaz hu..•uısıi bk hakları 
ve sıfatları varmış gibi 'skele ö
niin·fo serbest be• leycnler he
men vapura biner ve ra'lıat ra
hat ,.erlerini l'lırlar. Nedctı 
sonra parınak:lı.k kapıları açıl.ı!ı 
Halle ıbiDbirini ite kakı vapura 
biner. Bazan vapur ~1erk.e5m 

iıİl1ll"li'.sini beklemede!l de ~ıa 
reket eder. Vapurların tanı T.a· 
manınr.ia gelip gıtmesi..ı• b~klc

me<i~" de iıareket eder. 
Vap~rların tam zamanında ge

lip gitmesini bekJenı,}k Ha.J.iç 
sefer~rinin intiuınıını Lek::<enek 
kadar boştur. Şikayet ve mü
raca~~lara nğmen bir ti'rlü se
feri~ri tanzim editıneyp-. Haiiç 
vapuian gibi. tfs.tüdar va-po.rrla· 
.n da kendi bildiklerini :;npmak
ta 1"""'11 ederler. 

ü~b.darlılar .soruy.ırbr; 

Nl;.in iskele illerine hususi 
müs.lade iie yoku bırahlıyor? 
Onların üııbünlü.k:...ri i~kel.e ka· 
pıcılarını tanırna:arındanmi ileri 
geliy ır? Niçin herke~ ; ·~<Ole ka
pısı &rkasmdn hek=~•J;.miyor? 

N" in •. apıl1' Eei&le!"i ·~tizamla 

yap; .!luyor! Niçb ''Jl'P..trlar ba 
un -. olcu alınada.ıı, hazan da 
:fazla .' <>lou alarak gidiy > ·lar? 

Evet bir sü.rü su;i ki lıepsinın 
.ccvı~ıını mi.is bet ~ekild 2 vernıeı. 

için lıir tek E·mir t:t.fidi: Ba DU 

em ·i !:ekliyoruz. 

ŞFHiRLİ 

• 
Zfrhıü Çubukçue>ğlu {Belediye ta-
>:(h;) mevzuunu inö~lcm'ş ve xvr. 
a;ırdan bCTi memlekü!mızd~ki b,...

1 kdi) e hareketlerini izah e!ıniştu· 

Eller yukarıya I 

Hani o :04 t>aalte bır art.ı.n ı•yat. 
hr? Hntt:ı, hir sol>ak boyunca 
gidıyordunuz, ayni sokağı g~i 

döndüğünüz zaman etiketlerin dc
ğişivenioğini görüyordunuz. Ne 
oldu! Varlık 'V<'t·gisi ilan edih 
edıhncS: fiyatlar san.ki d<ındular, 
oldukları r k ·mlar üs ünde do up 
kaldılar. 

Llf götürmeyen kesin ol•y şu· 
dur: 

Varlık Vergi.sinin ilanından be. 
ıi, değil 24 saat, 15 gün geıı;tiğı 

Jı•lde piyas da hiç bir mal üze
inde hi; bir f;yat artmanıı.ştır. 

Halb\ıkı bu miıddet içimle ahın 
.aş:ığı yukarı yarıya k:ıdar d\1.(-lii, 
tckraı· çıktı. Yine fıyııtl:arda lıı" 

bir degiı&klik o'madı, rıc aliını ta
kip ederek yarıya dfü:tültt, ne tek· 
!l'ar yimeldiler, yer!er;n{fcn bile 
oynam3ılı•ar. 

E\•Pt, fiyat.•.ır, vergı mük~ıtE:f .. 
lerinc krt"dt •çılm•">ndan ve her
kesin d)~a~ıdan para bulma teşeh
büsler:n~ h•ş \'IJl'BTnk stok malla
rını piya.,y::. f.ökmek zorunda 
kalm•l"(''-"lr. ·lıın do!ayı, beklcod!ği 
gib; he~:: .. h~,> birden dü~em~· 
!erdir. Fakat o çıl;;ınca ve dakı-

Yazant HAYRI MUHIDDll 

k.ıdan dakıkaya fokut'Clarcasma 
artışl•r da birdenbire durınu,lur 

Bu ne isb•t edor? 
Hıç bir teTeddüt bırakmaz şe

kiklc sunu isbat eder ki, fiyatların 
o delicesine artışı ne altın esasına 
tabi oluşundan, ne .iç, dış p<>Htika 
tesirlerinden, ne memlelretin, umu· 
mt ckJnomik durumundan değil; 
yalnızc> malların her saat bir el
den öbür ek geçmesinden ve her 
el değiştird:kç~ fiyat arttmlma
s•ndan ik·<i gelmek-teydi. 

Bugün ise hiç kimse, varlıklı 
olduğunu !>elli etmeın~k i~in. mal 
alıp Ü3tÜnc bir k2r daha vu.-arok 
dcvredemcrrektedir. Onun içindir 
ki fıyaıfar otduklar·ı yerlerde ıkala 
kaln115la~dır. 

Piyasa üzeı·indeki bu harik.ııh 
tC'criıb•, i~te, bize kalleş hakıkali 
ve ma•kclı mücrimi kıpıtda~·an1az 
halde :·a ·aliı\nıış bulunuyor 

S'<lld.ı.. fı}all•r üzerinde o ugur
~az hur• tepişlere kesin bir <en 
vermek '(:in ne yapacağımı.zı, ı.e 
yapılmak gerektiğini d ba aydm· 
lık datın şündu, daha şaşmaı< b·r 
şcki' e gi>rebi1ın~k imkanı dıa kaT
ı;ım:zd• el•<>r yuk•rı~a <iurumuna 
gt-çm'ştir 

r 
_---:Esnafı da dinli yelim== 
-C~~~~~~~~~~~J 

Sütçüler: "Bir gün şehirde 
süt bulunamıyacak,, diyorlar 

- --· . ---------
~.~ğer sütçüler, süt müştEr:si fazla 
f~kat süt ez olduğu için terkos 

suyu kat1yorl ırmış 1 
Da var ve maııdıı-a sahipleri 

''e st;.~.çüleri birbirinden ay:ır
mak Joğrıu değildir. N'A-ıayet, 

hepsinin mevru.u c:;ii.t. tür. 
M.ııııdmı. sah<pleri diyor ki: 

•- Hayva.dlara kafi derae
de ye.fn bulamıyoruz. Buru:lan 
de>layı h!ll!"V~ .a:r sü.t veriyor
lar. Hayvanların kepek, samar.,, 
kuru () gibi yemleri lazım o!dıı· 

gu kadaT vcrilme:zse siit istTuıia· 
li :ıi' :ikıf'e azala~k ·ve bir za
man ;ıelecek, iliıç iç'n olı.ı.m şe

<iıırd~ :ruıt bulıınamıyacaictır. Ga· 
zete1er, sü:te su kı.r::ştır;ld:ğın · 
dan {ika.yet ediyorlar. Şık8,yeıte 

kimse:ık bakılı:.ı. yuktur. Ucuz 
yem versi.tıler, halis süt :ılsıınlar .• 

Sii~ii.ler ise ~yle diyoı-.l:ıı:: 

- 'fecmbe ile ~ittir ki Bey
oğlu.uda seyyar wtçüfük yapan· 
ların sütleri ekEeriya chalis. de-
- .,d. ç·· '" .. ın,.~;.1 ··--"-. gı. rr. uı:--. .. u, 11..J'-\T"'~ u ı.K.Eiıa 

balık bir semttir ~~ o nispette 
süt Sarfiyaj;.ı., yar.i süt .sa\m alan· 
!ar fa!l.adtt". İh1iya<'ı 'karşılamak 
lfızım, mü,ştcriyc •YOk• diyemez
siniz. Bu takıdirdc gayet tabii o
larak lıileye baş\·ıınua:.. lliız:ıın 

geJiyQr. İırtanbul tt'raıfrndaki süt 
çül~rue ekSE:rivutle halis !>"Lıt, ya
hut halise yakın ı.iit bıııhnak da. 

ha ınfunJrürıdür. Sebebi, taJebın, 
dolayısiyle sarfiyatın az olU§U -

dur. Eskiden 10 kuruşa sııtrlar. 
.bir kilo ·k<>yun sütüuıi.i, ~imdi SO 
Çünka, oizde davar ~e mandıra 
sahiplerindaı, tücıcardar. OOQ, gö . 
re alcyoruz. H•Uı:ı.n en fazla dik- ' 
kat <:>tmeısi lllzım gelen cihet, 
..ıta,ymakaıt .. lar~. Zira, sü -

tim ~ymağı alındıktan ror.ra 
sütte ne Yağ, ne vitamin, ne de 
hiçbir şey kalmıyoc.Böyle bir 

dns si.iıtü, diğer sü:tlerden tef
rik ııtmek ise •mlıitnsızdır. Bu 
sütler, d6küJ.ec,,.ğine gayet u. 
cw;a '..Üt.çillere veriliy<>r ve lıaıl· 

ka, ya ıhalh; sü.tle .kar:ı.ştınlarak 
veya 6oğrudan doğruya, oJduğu 
.gibi satılıyor .• 

lngifiz mis.afh·~er 
gittiler 

ş~hrinıiulc bı:lunan İug l;:z me

busları dün akşam Toros eksj><<· 
sile ı'.dan•ya h•rekeı cim ;'erdir. 

Elt~prı:s Ar.ıkorad•n gL-çerkt·ıı, r.·1 
ralıifke gitmi~ olan misafiı• lı('y<:
tui a<;ünoil azası d• iltihak f·drcek 

ve mis2firler Adanadan tan•w 
;le Kahireye gidce<klerJfr 

--------
Patronı.ı:n.so:muş yu:ı:ürıden bir
' er 'cuğunu islid al etm. ·ti. 
- H.ayı., hayır! s;r~y yok. 
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krzın dudaklanuu yapıştırd1. 

- Oooohl Sen ne enfes şeymiş 
sin be! 

Ben ... Ben roErak ettim de ... Sen 
bor yere .gittin mi diye ... 

- K: r'ıaıılaeak birşey ırsa iiiy· 
J<y,.n•. 

- Haınr;hayır! B•\1 Y y<>kl 
Fa"ıt Xa•iın'r'in gizliyemedôği 

e"d:sc i hılli 1ri adam'~ gözünde'\ 
k>m> ım.ıı; it. 

Kazimir lana döndü. Sığa so
la ez,..;yor, ·mü emadiyen dü§ü .. 
llÜ y<>t'dtl. 

Ha atının t:n heyecanh daki· 
ka arını Ya<i~d ğıı:ı'.'1-ş\ıphe.:-:m•voı
d . ~as:!'. o'trr.ll!ı dJ Judi A~'a 
b;,yle b·r vfüt•e bu'unmııştu. 

Dır k:tdehc k.cnyak bD~alttı. Bir 
Ç• 1<i , yıı.:~ .. ırlooı. O zBman içi 
ı.;.nd Keıxlı kendi. dı..şündü; 

Allah Allah! B··• de ne diye ı 
bu kaıc'ar ~ cciiyıM.:m • 

Fa· ı b1r t•T•f an d• Scb.ısti
y~n':n bo.~ ciuım:..-ci:ğına ıkanaati j 
vardı. ~'ünkıi Omııond Hol'de öl
me t.wre e>~a .. 'iht:y ,,..,,. ı.cncti 
a lJ< ıu·rdeyı; , S<bast•.r•n'in eli
ne gcçm<•k uZCTcyai Fakat şimdi 
'1I1.ı '· p:ırUyı kaybe mıştı •• • c yap-

_., "'~~ u.· ....... u. · ·~a rr.ı.hn olamaz 
·' .ı .a t 

dı. rdu, ha.ikona 
I~mbayı So""nu ele alar.ık 

çı"kt T,;::ıar dıirı.ı.tı. O sırada 
ıMuncta v 'PUn.uu ba~ 

haJtf l;..r 1iüci.ık sosi ~itine<·, tı•-
red<. .. 

() E~:rııı:na kad..ı· lam <';inin rıh· 
tımın~ bir molörün y>n.t'Sml§ ol· 
d.uğurıu far.ketn:cmiştı. 

Kui-mir aloliıccle •şdwa ındi. 
Riht.ma &~•ları kopıyı ~·.'adi.. Kap 

tan Rabt..n mı)t"' .,n :[, .adı. Elin .. 
de b'• .,.ket vard; 

Kap n 'n a aland.ğ:.rıı f!Ö "lince, 
hm·.en içeıiyc t•rC.i. Kaz'llCirle 
aş;ığ ~ ·' ın=. ıı7er>c indiler. l'oı.keıti 
<:mfo bir yer~ bı aktıktan s nra, 
Kazi.mir duli ki: 

- Şimdi ~ırı vapura alacağınız 
yo1cuya geldi. • 

- A~aba hazıı mı? 

- Hazır mı ne demek? Sen şu 
bavw'u alt t ,inci• şeyahat .Jevazı· 
mı var. Bize 1iizım olur. 

- Biz yiTini dakıkaya kadar 
hareket ediyoruz. Kız nerde? 

c:~.~: 
-~·· 
Birlikte evll\ s01l k:ıtına çıktılar. 

Bu lııa\ta eleılı:t<ik lambası olma-

~C---! 

Muammer ALATlJB === 
dıği içio Ka.zlmir bir mum yak
mıştı. Kaptana de:ii ki: 

- Ben şimdi ona beraber gide
ceğinizi. söylerim. 

Fakıt kaplan Kazımiri itti: 

- H ydi <:.mı.ı;ı, ck<!i, .,en ~i 
bana br"k. Ben kadm'arla nasıl 
konuşmak fuım ge~diğini bilirim. 

Kaptan ruzl• ooaya girdı, kapı· 
id.det!e kapattı ,.e eııe .. nı ce

bine soktu, 
Toz!u ı-.Um:nenin üstünde bir 

mum yan,yoıdıı. Yıtagının ayak 
uı:unda oturan Elen birden ayaga 
kalktı, 

Yüru sapsanydl. G<),1cı>nirı et
rafı kar. rmışt:. Genç kız içcııye 
giren herifi görücce, g<'riledı. 

Kapt• bağırdı: 

- Hıydi bakalım güzclırn, h.ı

zııoın inşallah! BerJb< r !!'ıikcm.· 
mel bir seyahat )ıapacağız. 

Elen gerileye ı:erileye dU'V•ra 
dayanmıştl. K~pt.!'I da ~!lç ltızı 
yu.ka.ı:ı.«a.o. aş.ıgıy& süızüyordıı. 

Elen ber:fin gözlerinde bir Ş€<hvet 
bırs,nın alev:end;ğini gördü. 

Kaptan dedi ki: 
- Miikemmel yolculuk yapaca

ğız. Size en rahat .kanıar.ıyı ha· 
:zırladım. Benim k.ınııın,mın ya
nmda ... Sizin isminiz Elen doğH 
m;? Hemen ye>l~ çıkalım. Kaybe
derek fazla \'Rktı:miz yok. 

t..rptan ııcr.c; kızın k.oı':l<ud•n 

tıtred ğıni görünce; 
- E 'Cy! diye -lıagııdı, şimdi 

seninle. uğr•~acak değiliz ya! 
E!en>n korkusu bil" taı .ı!t .. ıı da 

kaptanı eglendiriyordu. Herlf ıkı
za doğru geldi, bikğ'nı tuttu: 

- Bıııa güzel bir kız o"Lduğu
nıı zu söylem'şlerdi. Vallohi yalaa 
clt'ğit! 

Eien bileğini kurtarm:ığa uğ
ra~ır].;on, kaptan homurdanıyordıı: 

- Yoook! Ben o kad•r naza 
gelmem. 

Kızı kend'na doğru çekti ve 
:;onra şfddctle geriye itti. Tekrar 
kendırı• de>ğru çekti. Dudaklarını 

Elen bay.imalı: frzereydi. 
Kaptan daha fazla vakit kalm.ı

dığını d~nertk, kızın iki -elini 
arkaya getir<Tck, büyüık mendili 
ile'Sıktsıkı bağladı. Son.:a boynun. 
daki atkıyı kızın ağzını \kapatarak 
bai"'a sardı: 

- İJ-te ş'.mdi iyi oldu. Ses, da 
istemoz. 

Genç -k121 ardına kadar açtığı 
kapıya doğru ittt. Kaziı:nıir, elin
de mum, hala kıpının dışarısında 
bekliyordu. 

Kaptan R•ben iı.deıa şahlanrnış
tl: 

- Vay sen J:ıala burada mısm? 
Haydi ışığı tut da bize yol gijstCT. 
Ben mis r;rimizi idare edetiırı. Bir 
az iaatcı amma, zararı yok. O da 
yola gelir. 

K.azimir genç kızın etlerinin ar
kadan bağlı olduğunu göriince. 
biraz canı sıkıldı amma, hıç ses 
çıkaTm•mak daha muvafık ole.ca
ğını düşündü. 

Aşağıya indiler. K•zimır hafif· 
çe seslcnd;; 

- Mntyus gel buraya! 
Kaz<mır rıhtunın kapısını açti. 

F•kat heri.fi yüzü koywı yatmıt 

bir vaziyette börü°" -durakladı. 

(~sı var) 

M a k i n a ı a r ı M. V·ık·' . ı ı n:n 

Bul garistana an 
şc hrim:ze getirilen 
makineler ve suç• 

lu yakalandı 

• 
ısrar 

ettiği nokta 

H •plen sonra dünyada 
A·hmet isminde bir motörcü devamlı lılr sulh ve su-

Bulıgariırtaadıı s>hte karne basma ki'ın devri tc is e.tımk çarei~ri-
ğa mahsus üç makine tedarik Di düşiilıenlcr çoktur~ Fakat lu 
eder2k şe'hrimize getirmek üzere gen·~ mc~;uda ne d · üııüli.iyor. 
motörüne yüklem;ştir. Fahı va• sa ınülihıızalarm W1.')ık, nıiiı>
ziyett~ şü~lenon mahalli ':~bı· 1 hem k.almıya~.ak mümkılıı oldu· 
ta ve gümruk memuı-ları molörde l ğu ı..,dar kat ı~cte ~akın >C et. 
allii bir arama yaparak meııkur ma· 1 l'llflı olınası •çın crhaoı larafın-
kincler• bulmuşlar ve ı:ey.fiyettı:'ll d n <:ZUa zaınandaıı i ~erece 
konoolosluğumuzu hab,.rda< •t· derece i'•~'''"ı eı.hlıııeldedır 
mjs!eıdir V&.>i ledkikata ;:iriş:lııü~tir. G"· 

Bı.:.nun uzerıne Ahmet makıne- lerıık oulbun türliı m"'~ıcleri ol 
leı·ı ile birı \..-\~ mevkufen şehri· du);u malı'.im. Yaln.ız ,;~asi ıle-
mi-zc getirilmôş ve mi.ddeiumumi- gil, ıkl.ısıııli e it'tiuıai nice 111ev 
lıkte scrgmu yDpıl:hktan ~nra zalnr vaı Li .,.ı.;.b,o, uwu uudı. 
levkıf olut••rak ~il t.nahmel ee ya ıııes~ul et.me:.ıcdir. rakat 
zae-vine ghndcrıim tır daha h;ırp b.itruerlcn !.Ulb ·~?t'~i .. 
Yakında mlllıaıı:eor.esırıe I•- le ıtgraımıuuıı mc.sinıi dup ol·· 

ıulncuk o~- ı\ ~ l'll n bu makint..- n adı&,ı :nıuli .Uc ctAlın u-cnna ge.1 
lerıJe birlikte •, ' et vil,'\yN do- ınektedir. Uunuu ~rH1bın1 k•>-
laş:ırak maha11 i k.al'? ele,.; taklit lııyta 'eri) o lat: Il:ırp ıw:ı! ha 
edip saımak ~uret;J.e Zf'Jl{,"n ol· ~ı.rlıl"'• &lm2zsa ull• iı;:n ıı,, 
ma" hülyıısına kapıkhgı aula~ıl- Ü) le lıuzıdaumak ı:a.mJır. li;:• 

makta.dr. babı 'ıo.rainulııu sulh lıazırlı~ı ilo 

Aşıkını vuran 
b:r kadın 

Dün müddeiumu· 
m'liğe teslim 

ed~ldi 
Fatihle Hasaııkale mahall~siıı

de V ııtanperver ooka:ğnıdıı 29 nu
mar:lı evde ôturan ve dikim evin· 
de hamallık yJpaıı Ali iirç se•e
deoberi niıkahs:z olarak yaşadığı 
Hord.r.sei. adında b<r kadıala kıs
kançlık ydizüııden klvga elm<ştir. 
Hordesel, giirçlü kuvvetli bir 2ciam 
olan hamal Alinin üzerine yürü
müş, ek:m<ık bıçığile .isıkıru muh· 
telif yerind~ ağı.r surette yara. 
Jıuııı.ştır. 

Gürültüye k<>şan mahal'leıaln ve 
zabıtanın yardımile hamı! Ali, eli 
b aklı kodınuı "!inden zo.r!ukla 
ku.rtarılnı:ş. Cerr.ahpa.şa hastane
ı;ine gönd.,ıilmöştlr. Hoıdesel, müd 
deiwnum·Jiğe teslim edilmiştir. 

.ı3ir icadının çantasını 
kaptılar 

Şchzadeba§ında Kovaeılar sok ... 
ğında 122 numaralı evde oturan 
H:l(!er admda bir kadm dün Diz· 
dariycd~n geçerken önüne bir 
ı>dar:ı çıkmış, iç:r.de 50 lira bulu nan 
<;•ııt•smı kapıp ka:çnu~n. 

li~diseyc el koyan zabıta bu kap 
kaç vakası failini ,yakaı..mıjtır. 

Ortaköydc tramvay durak yeım
de 10 ııu..maralı evde oturan R:fut 
adw:ıa biri olduğu anlaşıl:ın suç
lu ar.iliyeyt· tcs1im cdilmiŞ11r 

Altı 11 fiatları 
Dun, bır Rcş.cdiye alt.ııı.n fiya

tı 29,5 lira, külçe altının b•r gı-aır. 
fiyatı 4-00 kuruşlu. 

,.:, -:. ' 1 .. ;jll'. 

Anslk•opedl .. 
. • . ~ ' 

Pierre Lavil 
B•r lı~b<.ro göre Fransa hüku

ınet re•si La...-al Hitlerle yaptığı 

son ınu.lakattan sonra Vişiye e>n 
i>eş vaş ihtiyar dönmüş, zira Hit· 
ler, Lavalı azarlamı.ş ve QOU san
tlaiy,ya oıurtm•mış bile. 

ı. .. val, Frınsaı:ın en entttesan 
pc,lilikacıtmndan biridir. Şimdi 

60 yaşlumda bulun•n Lava! aVl.l

ka!~ır Avukatlık mesleğine sen
dikalar avukatı olarak gird'.ği ııı· 
arla ·dı .ga) et ta~kın bir (sı>lcu), 
yoni k;ınat:.t itibarile sosyalist idl. 
1914 cie mebus oldu ve 1931 d• ilk 
d~la ola Tak kabine kurmağa davet 
ed;!di. 1936 da ikinci bir kabine 
t~şk;l etti. Habe~•stan harbi S!!'a

lar•nda d1ran umumiyeye rnuha
if b t tck;ifte bulunduğu için ka

hinPS! devri eli. Ve eskö kanaat· 
)arından uz>klaştı. 

1940 da tekrar politika sal}ne
smde gonildu. M.ar al Peten 
devlet reısi olunca Lava! Alman 
taraftarlığı s•yesinde Petenle it 
bhliği yaptı ve Hariciye nazırlıııt 
iinvanını aldı. Fakat 13 son ka<ıun 
1940 da hukümcttcn uzak1astırıl
dı. 1941 nlsan•nd• tekrar P"\en:n 
d•vetı ı hülc\ımet ,...isi oldu. 

tnq.gut clıuı.ur~a h1Aıuu U:~iti 
ile narı1 gayret n faaliyetin"ıı 
~e\·~ycccı;t 7Jtu.rt.t~dilnıcmcdi. 

Çünkii lwrbin orta.ı.ıdıı •ulh 
hazırlığını dU~iınt·ııler hat'ni ka ... 
%anınak için ne lazıı11~a o gaye
ye ı·arnıak ıc.;in r-~Iı~auhırın iı-.1 
ne karıştilly "dar. Harbi ba'i'.r
mağa çalı\. Dİ~r iç:u ortuda sö:ı; 
le görülen hakikat yolu,, l>Ugün
kü harptir. Biılüu ~u\ retler de 
onu kazanmakta tuphıuyor. 

Geiece:L. sulha alt mcsmk·rl 
dilşiinenltr zaten . nelerdenbe
ri o ınevzırlarlu ugnısanlanlır 
ki harp sonTacı için lan lodkik
lerinden de çok faydaJar bek· 
lenmeı.tedir. 

Muharip laraflıırın ileri ge. 
len de .. let adamları da gck-cek 
sulbıın ba:nrlığıı dan ,a:.tt vı.kit 
1ıahsetınektcdirlcr, ~Iesela, Anıe 
rikada M. Vilkıinin, b'rl~i.k 
ınilletler • aı·asmda biiyük bir 
moclh vücude getirilere]< bü. 
tün dUnyanm fikriKi almak lü
zumunda 'srar eden yeni Jıeya " 
natı da bu itibarla <llkkııti celbe· 
dly-OT. 8illıa.'-'lll M. Vilk", Ç nden 
ve ÇinUJ..rden lıahsctmc.kten 
kendini alamanıııQr. Çünl.ii Ç n 
vedi seneden.beri kuvvetli bir 
diişnwıla, Japonya ile Üğraş -
ma!Wıdrr. A'ITDpıtda harp çık· 
••dan-evvel Çin nıuharel>e ed '• 
yordu. Diinya harbinden evvel 
Çin ile Japon dövüsüyordo. 

Çine şim<l"·ye kadar l\lültcfik· 
Jer taııa·fm:lan edi!cn yardımın 
ne kadar <:m.mıniyetli ı;ldugu 

tı}•kanlır. Fakat nüfus itibu '''" 
o l<Jıd<>r biiyük bir \·arlıj;ı ohn 
Çin n bu lıarpte kendinden !>ek 
],..n•n rolü yf!rine geti"eb.lmesi 
<:Jnun fl'n mükrmnıcl \'esa~t ile d.,. 
tcchiı: ed.l111e:-ı.i lüzumunu gt:s 
lermPktedir. Çinli en yeni ve 

mük~ınmel harp nsıtal:mnı a· 
:.ınni ınuvaffnkıyellc kullanabi· 
leccğin.i kaç sened r ishat etmiş
tv. Çiall elindeki az ,,,alzem<" 
ile çok 'ş görmüştür. Dah.a çok 
ns:taları olsaydı Çinli daha bli· 
yük ipcr görebilirdi. Fakat ç·.,, • 
l "de Şarka 1111h•uı bir ~kJn1 lk 
we olgnııluk waNlc. Pek e•lı:i bir 
ınedeniyeUe ... pek yerıiucle o
laralı: •ıflıihıır eden Çinlin 'ırı u· 
11ntnıadığı dader>den biri de 
sudur: Dostların yal'd:nınııi lıek
tenıeden evvel &.eneli kenıl"lııe 
yardı• etn:ıeği bıilmel. '. Bttgü• de 
1ı:endisi.ne az m •enet ~ilnıiş. 
t:htiy~cı 'll'sbetinde yardım ~dil
memiş bahsi etrafmıbı, Çinli
nia f.Ua söz söy~diif. miinaka· 
•a ettiği pek de iıidilmemel.to 
ir. 

Dana z'yade gasr<tini topla -
yan ve kendine gü' enen Çinli, 
bugün müdeha ett"1 ıncnıleke
ti ıırıızisinc göre harp usulleri 
bulmuş, 1athik ediyor. 

1\1. Vilki kurulmasmı ~el'i 
süradğü meeli•le Cinfa.in de 
dinlenmes'ni istl'Dlektedir. Bu 
da .-tinde!..; maddi ,.e,aitııı 11,Jı. 
ğına ro.gmM'l tnttn z.""11n1:1nitan -

heri kedin' mu a[fokn·ctle mii
dafan edcb'len Cinlinin lı11 har· 
1ıi 1>a armak hır :u unda ortaı·a 

lroyaeaJ:ı Iildrl~r.,, kıvmeU' o
lacaıiını gö,terıııelıte r. Su hal 
d~ ıl'< i~ gene lıaıb: lı..şarmals 
oluyor. 
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ii-$O'N , HABERLER ~ 
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B. Millet Meclisinde 
• 

Çocuklar hakkında bir teklif geri 
&lındı. B~zı liyıhalar kE bul E diıdi 
~nkara, ~ (AA.) _ Bıiyü.:< I n.ad.de ~kl?n~$ine ve ~<pMJçi· 

Mı.!et Mttlısi buı;ün ı»anıru't" yarı •c tıbbi must.alrzarlııı'"luık • 
tır. tLk obr ... Ankara mel>usu kıniı.ki kanunun bazo rnadılcle-
nıl'bı;.m J:Jn'ellı El'gllııııın vl'!fauını. rııtiıı ılc-.,;_,tirilmetir..e ve ayni ka-
ld "" ·;:: Sasvck.81 ,ı. totkere.si o· nı:na bım hük.ümlor eklenrn<'sine 
.kunın·Jl? ve ~nerhuroun hatıraııını daır .kanun l.iıyihalan kabul e-

-L.'----~----------------------~------~::ı_ -\.."---_l_n..;;6~' .. !t,,;;;f!._'_e_v._e_A_m_e_rı_·k_a_i_n_tı_b_a_l_a_rı_Jr 

Damları otomobille dolu 
hiç uyumıyan bir şehir! .. ~~~~~~~~ 
Ford•un y€ ni kurduOu bu günkü tekniğin en mükem• 
n1el fabrikasında ı aatte 1 bomba uçağı yapılıyor. 
Kraysler tabrikaa•nda Şark C:ansözlt.ri gibi hareket• 
fer yapan tankların üzerin "Fatma,, y11zdıyor 1 

Japon yıldı rım harbi 
al cln durdu ? 

<Bııt tarııfl l - •,W.) 
Japonlar ayni huıla batıya \'e 

Almu•a• İlelyular da bir 
taraflıın MIStr n diğer taraftan 
K~a yolişle Ol'ta dopya 
...... lllir"•llo iledeyebll,,... 
olsalar.Jı, M·ihvrr lwvuıterönin 
Orta tlot1Ula birleı.-•'eri ı:ılim
kün olalıol :rdi. Fakat ltt2 ,..ı. 
ikı'lıedik.çe MilınM ilel'lemwl 
\'Afl•ult; ve nihayet d·ııds. Bu 
ıtl1llb., Japon:arda ff 'Ddistan la-

İki Fransız Ge ... 
neralı arasında 

<Bat ı.ıırntı l ınci .. ,.ı...ıaı 
talım etmelctı- olduklar! bir oıe 
rurettiı. Ancak, şu nokta dilli· 
te şayandır ki, gcnel'3l de Gattl!t>, 
cum3rtesi ı,<iiııü neşrt'dılcn be) a· 
nuuıda savaşan Fransaaın m•zi
yetlcrinl ve cczas.ı arasmdakı irti
batı, Fransa imparırtorlıığunuo bil. 
yiHı: bir t.smını llarbe St>kmuş ve 
t .unhuriyete iade ve ırca etmiş 
ı>lmastna halletmckt i. 

M:~:-.:=::~.b:O ır Yazan: "I 
ııöUorin•n •imal k17alarmı ..._ 1 A C •• k • · ı-:: t 

...... ıı1treı. ııunıa ıöıüniin t:•i• ııe • ~ u ru -.smer 

tazu ı.,in :l, krka ayakta durul· <lı~ ve .. Mallye __ V~kıileti baş 
muştur. Bı <ıan sonra Krrklareli hu.x."k mıqıl\'ırlıgı ıle ın.ul\ıake-
lnC'JUSU dokt<JT Fuat Umaym 15 ınat uonum mü.dürl.ü,ğü.niıı:. vazi-
Y =• ttirır.erruş ~Uıkıann si- fökriı>c, devlet davalaruım <ıa-

..... tanu-1 ._ ılı ..... -
r·ka ıilDde 7irml tliorı -· raıı.t>iı-
1\& ıiıtt, c;mde rırmı dirt tanare 

pdannda olduğa gilti, Avostftl· 
ya kapılarında da durdular. 
Jııp"n duru§UDan muhıelil M· 

ffplerl varılt...; 

Savaşan Fransa mıllS ko;nitesı. 
nln kaygısı, içtttir. Bu ka)gı, sa
dece Fraasayı tekrar hıtrbe sok 
mağı ir.:hdaf etıne~kte, ayn 
zamanda Yt>€ane ır.•şru milessese
ler addettiği ilçiincil cumhuriyet 
müesıeselerine y<!'niden meydma 
getirmek ga~ eslııi tak:p ey~mek 
tedir. Halbı.ki ~ .ı:nıı Vichydl' de 
ğil, şimali Afril<ad• da birçok 
Fran'1zlar, bu müesseselerin ta
rihe karışın!§ okluğu fıkrindc bu
lunmanadır. Uğranıl•n zcırluğun 

bu noktad• olduğu aş:kardır. 

r "~- tıyatro, dans salonu ve zı usullerine, merlwz ve vilayet-
b r rl·bı 'tler<' ı..r ıl ulilrr.f' _ ler k<!orolaMnda ba~ı değişı-k.lik: 

blrk,llii uolıla<la kk,..r Amrrlkaya 
- eclotfl: demektir. 

C 
11<1.ıer tirlı.eU f•brlhlarında 
lank ım..ı edllmı:k:edlr. lla17 

1 - Önceden cayet iyi luıar
lanmq elan Japonya, kuvvetle
rw b"!Dlerte kilometrelik kara· 
!arda , ... lıinleı>ce mili lk denn .
lerde .ı&bildigine yayılıttau son 
ra, bir yarı ı kaza-ıııuak ıç·n son 
kuv.el>yle lu:ışan biır alll't gibi 
nefosi kes1mişt r. v .. pek talıii 
oa.irak chırmalı: aedturlyet!:nde 1 

md ri lıalr.l;:mdakı J<rnun tek- ler y;,pılmasma dair kanu~ bıı 
lifrr..ın ı;o:-1 ver lıresıı•" d;.ır tak m~~-i tay, 2 :nıci muvıııkkat mad 

denAs batar büyük ola• bu &iller. f:Wtl.liialar ar.a.'1Jlda t:n çok alikwuı:ı 
ı-eçllk. lllaltlm oldı&iıı ii:Rre h..- biri 1 da ıerm..-dıl<. Delrol\l>e CO<Jütnmıu 

ıUt t'erl araınnda ot9mobil ,.e-ya 
t...ı.aött e. 1'4'k beıul,vn lanlı. old•· 
i•r.da11 Chry'.!tler, ra'brlkla.l'UH buna 
kola.w-ca 'Ul dur.J:tilm!..)&,ir. 

r ri okımmu< ve kabuı c lilmiş-1 <lesine kadar otan kıGım kabul 
\"e nıuvakkat ikinci maddesi entır . 
cümene t€'\•di olu:r.muştın, 

B1 rıeşlk Amerika il.- K.aDllda &r"5İA- t·cken, t'ord'u.n ski fı\.t.rlk'"• ile t'br 11 

daJd h•dlNlmı bÜJ'iill k.tsm .. ı ıK•l le.r ve HuMsun kbr1k;ılar1 olm.a \ur. 

eLm.f'ktedir. llurvn «uUwün Erle gö. 
lün• blrl .. llsl 11<>kL.>ı\a Blrteııik A:ne 
r kanın en bUyi..ık s.ınayi lllClkezle
rlllden btri olan l>e'ro•l •eltrl va.rdır. 
8"ht!t'l&dy elek.lrik ,...,.; olılu(u g-lb~ 

Detr11ll otomobil ,ehr.iriır. O&cnnobil 

ka.lan.:tn ve Talı•' utomobQ be H•k· 
&an Y3b.ndan. alatr.a.h •lan hlı.""kc • 
Doır..;ı 1>mlnI bilir. l'erd, ııır tol< tip 
oloınolılllert lınal ed- General Mı>

ı.,..,, Clı.,-&ler ve daha bir ııo'k tanın· 

mı~ otomobil rabrlkalan Delroıı-..r. 
B-rleşt.k Amerika.ya ba ik'fat-1 ri· 
rlş\eld ırilmriil< ..., --t muaıne
ırııi, b-rıacı r·r•ııtekl lraılar mıan •iir· 

B 
lr zoı:m1eolar, .ta.~ıı·lDl." Di\~'l· 
k'rı buat t:den bu f bt ka\.ıruı 

h ( hirı, bn.ı IJ'I otnmobH una.l 
c•lm.enı~ll' dır. hrd ta):tA"r, ta ')'as.·r 

~· anJallıkiarına cwe. mlhv~· 
cıllıtt'.ia t"n~·bl.-ır.11 üe*üa b'6' "'• bul· 
llUlfl».r, •e <·h1'J!iftr fabrlbsa, G<ne
ral L<e adı Yt'l°Jletı bil tipleri imal e
d1.1ot'tl•. 

Dovlet Ilcmıryo !arı Ye· !J. , Divıwı muh•sdıaıta açı.k olan 
rnoııları iş~tme um ım IT'ili: ılr- azalıJcı Abdüllah Ali !fomoo'in 
ı: ğ'ı ıin 1"42 ma.ı bUtçMir.d~ ~eçildi~i tebliğ o1unduk.tan ron-
c\ (: ikUl. )apılın~ "a, k.ezuııç ra ,arşa,mba günii toplanmnak 
\ ı-ı;ısı k, ıııuımııa rr.U"Va\kat biı· \ ze-re içtunaa ııon \'enJ.ımştlr. 

ı~rçalO\l'ı Vt'I İf'C'I> l!e1Ji.J.,,·ıı askf'tİ ot.o. 
ru:»bilıer 3 apmk.t du·. (.'.hTy!'lff'r tank 

h"l !aı1· vak.t.l)te otomobil tma1in. 
• C. "" k e Uleu -sinci.r -1iyle imul 

"• ilı.:!t'lk .. 41 '" V7un bir .at.ölyenln bat 
1 .-.ıınılan ba ly .. ak ııilıelr -•nde 
''t>..rlf'(l\kr.f' \.._ukların lruali 4e tam.ım
l•mııaktll \:e fa.brike.dan d_,,, Mdan 
bu t.a. p aıe ... lert c. ~iş bir me7,'U'lda 

b!ltdu ilr-.ı.ilt'riyJe yüriir1-:f'u aıua)'e-

'lle :cti.melttf-dır. Bu muayene netice .. 
•ude Dl•klarlerde ririüen dnkWI;. 
lat' b.m r edlldik--cn f!Onra da ..._Jar 
haı11 Na.lıaelr:r•ue 7011.uunakflldır. llö7' 
le mu:ı~ f'Ut dt·n ~lp de ta.mir için 
ayrd:..u taııkI:.r ara ıddan rt<'c.kto 

b·r lu ~.nİJ\ ü.'lUndt leht"tt•r ile •l'ul 
ma~ 1.azılı (lldu.tunu gördüiümiu z.ı,. 

man OnLLDdt bira~ dı.rı1dadık. Durdu. 
iurnn:ı11 (fur~n fabrikanın müdürü 
yanutH7:ııt l'e1erell bu•ıun manaa..mı 

şoyle ı..ı. etti: 

b;ıışt.ırİıarmaılağn&k • dalarda 1 
kunülleri mahdut clıın Miittc· 
filde.., )'11\"t~ yavaş lıl,acl terin· 
topl .. ınışlar u nihayet Japonla- . 
na l.upnıa milhıiın kuvvetler 

Fak.at unutm•mak lazımdır kı, 
general Giraud, bizzat amlraJ Dar 
lan gibı, b:rçok defalar general d~ 
Gıulle'le bir anlaşma yapmak·~ 
zusunu iaha.r ettiği gibi, general 
Giraud'nun söııcüsünün diin.kü 
beyar ıı-tı da anlaşmağ• cok mey
yaldir. Ve Alınan yaya karşı aava· 
san blltün Fransızların anlaşma
ları arzusunu yeniden tekrar ey• 
!emiştir. 

Kaymakamlar 
arasında tayinler 
Aı.k.ıra, 4 (İkd n mı.hz.birln

<len) - R<-'Ylııuııye kav makamı 
Sa;!i.,acıdin Kırıl<!l""ı • kayına· 
kam lığına, ı rldı.zdi k;:,vmaka
mı c;,,rr ...ı Pasıt:ı:.ere, Ki;kpinar 
k } m•k.aınt Şükrü &:ııwaya, 
H r.d k kayır.akamı Es:ıd Öde-

ı.şe, uşadıisı kaym.akrur.ı Ke
rim Baııdlrmaya, Bandı.rma kay 
rr '- nı Feyzi Kuşıı<iasına Nev-

' . • t 
şı .ır "-'>mııkanı.ı Esad Mıilki~e 
1

1 1· l .ı.gınc, l ~inler kavıır.a ... 
"' Si dan Dahiliye lev"azıın 

n ,,ı ırlııgune, Yc.."lke nahiye 
n· ( ı.lüri.; Tt rgut Hafik kayma· 
kamlıglıl' ... E-rıez maivct nıemurll 
Be l.;t't Akıı<-ki kay;,_al<Jıınlıgına, 
Aydın maiyet memun: Zeki 
Ry h~niye kaymakamlığıır.a, 
To:.C1t memU!'U Remzi Bulancık 
kay,.,.ı1'.aml:ğma r.alıff ve tayin 
e-' ild'kler:I gibi br çok vUiıyl'tlc
rin maiyet mrmurları d• münhal 
kavmakaınlık.lara tııvin olun-
mıdardır. · 

Vu"ı\: verı·aı 
(Baş tuafı l nci sayfıııla) 

bahlan ıtibaroo Varlık verg,ıer:
ni öıkm•yen mükel:c.f1er için tah· 
si'i emval k~nuou madd<o!cri tat
bik edılmeğc ba• anacaktır, V aı·-
1 • " . . 
ıı.; ,·e-rgı 'l:l'.lli !amsmf"n ödeme· 

}"<'nlerin ı,..:e:Cri tahsili rnıv.ıl ka· 
n··nıına g{ırc b•ı suh,lıum itibaren 
bc!Edi)c ve maliy<' tahsil ubele
rin.~ asıla'caktır. Bu surette bo"Ç
lulırn kanuni ıtrta-r yapı.'ıııış ola
caktır. Bu iiıtara rağmen v•rgile. 
rini on gün İç'nde ödt1t1evenlen: 
H soııkiınun per~mbe gı;.,ündeıı 
iLbaren lahs.li 6111'tf&I 1"'1ıunwıun 
9 tmcu m ıid...ı tatb'k edilecektir. 
H.kl rırıdn hh ili !'11'1v•' kanunu 
1aLbik edilecek mübllaf rrin 11s
tcicı·i b•r hafta şube kapı'annda 
1s• lı k"lacaktır. 

Tahs:li emval kanununa ,ı:öre 
l4 sonkôııun pe,şcmb.ı günü b:ış
lay~cak hacız ve urüzayede i~ sa
tı mu2m~leı i~dEn önce Vf!ı:gi 
yat••rr•k isteyenler 12 scnkanııua 
ikadar verg.1'€>rini yüzde bir zaınl<L 
ödetneiie m-eıcbu•ılurlar. 

Bazı Rum-ve ulılı: aku.lları Var-
1.k ve-rgis""i b1h&m>edl'ftlt ôğrtt
mcn l~riı.:n msllftlarını normal z.a
m:ında öde~: '"!r. Bu yı;,,.. 
den Mıır:t müdürlüğiJne şikAyet. 
ler yapılmıştır. 

ŞebriTııiızin tanınmış man;fa
tu ı • tücaılanndm Moris kenıil 
nımıııa t~edl!en 150 bin liralık 
Varlık vergis'ttl a.memek için 
g:zlire Suriyeye kaçaıTen zabıta 
t •afından su.ç üstünde yakalan
ın• tır. 

y llmla!l'b<.>ri 1stanbulda mani
ıu :ıc.::kla u,,o-r.şan ve bir haylı 
'Vet opan bu adam- kendiaıne 

t hakkuk ellır.kn vuzelli bin lira 
Var1ık 'vergisini öde-memeyi aklı
na kq mı•ş ve bunun için demem
•k tl firar ~ rı·<.ln" bu1mu9ttrT. 

M rl bir iki nün evevl 1iayd2r. 
P ~' , 

tren Hatava harekete -
m . 1' F k k nd in n lıar<'ket 
1~·:-ııd~ ş le~n İstanbul po-
tı,ı m l".l hı ·· h . l guı ap,ıne a mış 
0 uğund n pe ·"'-'memurlar kon
m ve bunlar Mo . i tam suç ıls
t .d' ytk amak üzere ayni tren 
le a ket etm · lordır Nihayet 

"' Haby hududundan giz e 
S :ye !' k:ı.ça.cağı sın.da tutul
mu ve bu sobah şehr•mıze geti
ıleı:elr ııdliYQe YerihuitW:, 

• 
YUkJema bosallma 
işle;ind! ca1ış· n me
murva müstahdemler 

-·· Girer ır•rmez k-bnlwl otomo
bil tehrlnln lp.nde buldm. 

ruillre miıf.~.ııs l!çaL.rı.v!\r t~pl r Cu 
a.onunN& f:\lıT lı::~ Ba,hriytt Nsı•r·h,ı;tnflİ 

emri altuıtlad.ar. t" a!llf'.n buxitn bli ı u.o 1 
fabrikalar hli'kümet b hına tal;,. 

ına\ta.<url..-r. 11lrllimfıt, stw1'1tllt'" ıç•n 

1 .)iuılr mu:ıy:yen ni~rtttı: lJr nuısraf 
\:\!' k.ır ra"' lt-HJ.n f'ıdertk falırikaJan l 

eloıcktra.r. Miidlirlf'r ve m•ınur 
kadrol:ıtı tskl müdür ve kad.rul :u·ı· 

drr, Hi&kümrt fabrikahrlrı ııla- 1 
retlne karı\lm&makladır. Y.ahu'I w~ıek 
ist:slhsaJ ed len malın satbmIJiJ hak 

kında lam ....., ""1ib.tJlr. Mollytl fiı•a. 

~ ığını:ılaıdır 

3 - Jııpunlara k..-.,ı büyük 
bir kin beşleyen AmerWılılııırJa 
Avustl'BIJalılar, clııer Maleaya
hlar n)a Bolaıaıla Jlind staıu a
cla.larnıdaki )t:rlller cıibi isteks.i• 
ve kaçarak ılei... caııla .... 

JİRUNUN EMfRI.nl NASlL 
TEFSlR EDlLDI 

Her gün t irer kap 
sıcak ye•l'.e.< 
verilecek 

Anırara, 4 (A.A.) - Büyük 
MiUet Medlsi tarafuıdan kabul 
cdiioıı Dcvlf't Denuryolıan ve 
Limanlar• 41atıme Lmum Mü
dürlüğün(m 1942 yıh bütcesinde 
dcgişıklik yapılması hukmciak.i 
kanwı hWciim.er•ne göre fevka
Llde hallerin devamı müddetir.ce 
l<R.tarlarla deniz vasıtalarında ça· 
lı~an ve baınulenir. tertip ve 
tahnıti ile bilfil aUıkalı buılunan 
memur \'e mli.;tah~mlere çal~ 
tıklar gü.nlerde günde bir deofa 
parasız yemek verilreelt ve ye
mek ih.:arı miimkün olıruyan 
mahallerde bunun karşuıığt ay
nen tediye edilec.ektir. 

D e1'11il~n NeVYOlt< ılbl "'1 bil;Jük 
Am.-rllran telı rlf"li dereceslndo 
llareketıi bir ~Wr oldu,,;:unu 

an~ •• u oo1ı ....ı.u _..,:il. so. 
kıılı:lar ıu.....ıuıııı dolu. Mai&&& ,~ .. 
rlııJer;nedekl lliluı ena!'I •"7rNelı ... 
rt tı:dJnlar, Telitlı caute müveuJ. 
lerJ. OtamoblUer, hl"'lt 6'onıobillf"r, 
Bnnlann b.r kaç bini dalma ırtniin 
öniinıleıfü. AmorlJradJl brmia taı.cıı. 
dl bölce böl~rchr. IMrolt o •amaıt 
henüz talı de tabi tutulıııay:uı nrltr·fı 
den btd idi. Bir bu, bir de ı.u nakli 
vuol:ıoun lmaı eden t~brit.ıı.rın 7...ı 1 
oıııuıa-n Detroll, ·~ı "°' 
bol olan bir .. h .. ol1llaftu. Baaa e,.ıe 
seldi k• 0e&roıtır bir tı.ao rin 1çı.ııc1e 

ıöntiiiilmlia sa11ıla o-il büttlıı 

tı fabrtk il• hii.k.Um" ı ~ra~n.lu lt-,J•i 
edilir. F..if'r fabrika. bu malıyet f•ya.
tındaa d·ı.ha &.-~ m:\I tderSf', kir 
payı o nL bet.le artar. 

D f!koit'Wı .ilk cörd~,iünııı:ı f.ıı.>n. 
ka Furd'un B.•\·e:r JC.nj fahrfkuı 
t>lnıuştur. Bu. )U"rdun t.~u.ııı. 

mış olvm<>blllodnl imal rUljl -· 
s"'rdlr. Bu fabr'ka,Yt c1oı ... .,..aıı ,....,.,, 
gitn Wd.ü. 

Bize K4>1l«:ndiJlne cöre. lVlU~w 
ltu.n faobrlka.sı •uayl ~knı.tınln en 
80ll 9Öaidlr. a., l"or41'an Yt: Ford'la 
blrl'lıle ral•'l>Jl ınüheudls .-e mülehaa 
aslan.n ~criibelerlııden .ılı>tan bir e
Mrmi .. Bunu llle)dana ceUrmr.k için 

para Ula ..ırcoa-•tt Pbi, A111o>rlluı 
Dm her laralmıl&n 1o1eııı1en td<alk ... 

- Ban tanklar YVriir'kt'D, Şark 
dame,.Jer~ mah!wı harKeUer ya. 
pa.rlor. Maarrn~ müh~d~h . .ııi banla~ 

nn iberine e:Fa:tma> 'şaretloi k.01ar. 
Bunu ıOrt:.n lş('ilror de tankın üzerin .. 
d., n• ı-ihl t:ımlr 7•PllC11ldannı anlar. 
lar. 

Birııs dalı& J'lir11dilttea -. bir 
k"1) 1'\ılııla U'a-.laimD ırlde

ı,ı. Mrle ..... -- tı.nlt .. rinde 
-ıt7at ,._.ı.ta oNalnnı cirillk. 

fedak4taııe dövü~melrtedrler. 
4 - Japonya, ele ge~irtliği ıtı· 

on,, lp<ııaldar:laki ham madde 
kı;y:t3iıılarını işletmek lıuralar 

d~ '""'" ınüclafaa tertipleı!l ha· 
:ım:lı<.ııak ve loö~·lece ndcs aldık· 
lan ••·ora, yen·dLıı taarruz el· 
mek, yalıuı ıl~ çuk ?A>tlu Lir ma . 
tlafııa harbi yapmak icin durma 
tıır. 

Eğ.r, hpo ya, yuı.id•n taarru
za ~l' .. ı•ığe Jmkin ~f..rffliyw
sa, Ptl'ittdiklere; 

Bm alacağuıu aldıni; gü
ellniu yetene getial, beal, ko· 
layN! üstüne otardntum bu zen 
cin yerlerden çıkaruı, demefi 
fer-:ılt tıdıiyv... dPmekti -. 

Londra 4 (A.A.) - Giraud ile 
de G.:ulle arasında aıılaşmıanın ılk 
şartı impara<torluk konseyinden 
Vıehy'nin uızaklaştırılm;ısı olduğu 
hakkında muherip Fransa tara· 
fınclun t'VW'lkl gün ppılan deme') 
üızer!ne bııra<la h5İ< · m olan kana
at, bir!"ğe ve Ne,·york Tirnesın 
<işbirlıği ta•nf!an o1mayan nüiuz
lann bertar:ıf ed;lmesi, kelimele

riyle va ıfl•ndı•dığ: duruma doğ· 
ru esaslı terakık•ler kaydedilmiş 
olduğu merkez;ndedlr. 

Ankara • it tanıaı 
(Bııı tanfı 1 ad .. ,... ... ) 

ye • Za.ğra yolun.un inşası ha
z.rlık lan bitmiş ve Z'iğradan, 
Sivas · Kayseri - Kırşahir ve Ar.r 
l<aı-.ty .ı uzanan yolıııın ıslıitıır.a 
başlanmıştır. Yine bu y:l inşa
sınıa başla~ak yo:lar arasında 
A.nıtara · Haymana - Sivrihisar -
Afyon .• İzır.ir y>olu d~ vardır. 

Bu yol biWuıre Siwilıisardan 
Es:U§enir, Bursa, Balıkesir ve 
Çanai<kaleye uzatılacaktır. 

Aln-anlar Tunus•a 
taarrlfza teç.t ı r 

<Bat &arefı 1 inci sayfada) 
taarl"U2a geı;m:şıer ve Alman tank. 
l~ını Kalrouan ıstikamet!nde ge
r• atrn:ş!:ırdır. 

Tunus cephesinin cenup kes·mi
ııc· kü;ük gruplar ha!indc sokul. 
mak ve müttefik muvaselcsini 
bozmak makas<l"lc tatbik ettilderi 
yen· t, biye şimdiye kadar isteni
len neticelerı vermemiş-tir. 

BÜYtJK BiR HAVA 
MUHAREBESi 

Nevyorit 4 (A.A.) - Şımar 
:il Afrik>d&ıkl Ameıikan umu· 
mt btargMundan ~ildi-. 
ğine göre, .Amerikan ıııçaklım cu
martesi gühü Tunusta ezici bir 
zafer kıızanmışWdır. Uçan kaleler 
23 dilşmaa uçağını diişikmüşler
dir. ·İagi?"ız uçakları da ayrıca beş 
uçak d~iınnüşlerdir. Ha,·a mu
harel>..sl 9C>n derece sidırttli olmuş 
tur. Uçan kaleler Tunus limanı 
~inde bulunAD Lagulot mevk;;ni 
ve Tunus limanını bombardıman 
ettikten sonra geri dön0rlcrken 
bLiyük sayıd1 İtalyan uçaklariyle 
tahminen 50 Messorschmitt 109 
uo hucumuna uğramışlımlır. o 
~an buyük bir havı muharebe· 
8 '. olm~ı ve bu muharebeyi Ame
rıkalılar ltazmımı 1 rd~. Bü1Lin 
A~r k~n ~n ka elen gpri dön 
muşleruır. Uçan kale'eroen lıiri
nin yanında ga~ yu kJ de
lik vard r. Mota.le nduı ikisı ış
lemi)-ordu. 

Londra 4 (A.A.) - Londr as
.kc ı ın;ıhfl~erinde Çad g liind n 
il rlıyeu savaşan Fransız kuvvet
ler nın, Trablusla Tunııs arasın
<lakı hudud çevres"nd yN almak 
suretile Rommel or<lusuuun Tu· 
nusa ulaşmasını m.3ni olm11.s nın 
mümkü'llii& 11laıoıdıtı &ı.Aa•tiıı.. 

dıımlu ela •im•" ş- belirt- 1'_,.. -unıtm malll7ellnl anı .. 
7ert.de ....... ki bllllln -ikada lelı - 'ela Bıl'dui wwwu - ...... 

ABiDiN DAVER 

G~aud'nuc, b:ızı siya.:ı! temayül
leri sebebiyle tevkif edile. bazı 
lı:iıns<lerin serbest bırakılması 

, .... ..,.,,.. ~. ıörm- <ki•· 
ıım. Sobkl..-, me7ılanlr, clamlarm 
lb&lort bile olomeblllerle Mıaı,.av. 

°""' ilıllerlndtlıl • ırarııJlua oa
blller • 1 !lrlılı• ~- Dllr bllcf&I olaa ...._ ıııaracl&n Mit .._ ll&lıtrl• - nuli-t W1111ler • .,._. Hu l l L ima nı 

tomb.alendı 

için veni:ği emir bu lstikaıneıtı. 
ltlr adım olarık ~ki edtbek· 
tadir De"..ıt ıı......,. itti felıridlr. ve ı. .. loraıelliıllr, blslm ·• -h ._..., ...ı - -· 

çiler, llt e.klp a-taıe, 1lrmi clirt uat 8111 Wlllaw Ru flll>rlb•n.. cb- ı-, ol ..... a~ 

~ıa-. - - ,...... clld - • ıııı.ı ... ehm"'U ile cneıı.. mMl7etlal --ı ı ... al aa lıNla (Bat tarafı l iaeitle) 

üzennde uçm<q:•nlır. Rubr böl
gesinde !nfilAk ..., yangın bomba
ları i.kami!lgatı rnah•ileltrinde ha
sa..lar vuku• gelmiştir. SivH halk 
aras111da kayıplar vardır. Birkaç 
bomba uçağı <lüşürulmüştiır. 

-Md<lır. l!llMmlar, baldıal <lllJ<. ra-..m -ıı. - - - _.,..._ Ilı I ,. - ....... - BULMACA kinlaJ\ .. -ı- ...... ırtnıı - -···atı - tıi1lelıdl. Blaıe 11117· .... .._ - _... ı. ~ 
-tinde "1)1ltııtor. Rlo '-YllJI ... ltAı.ırtııe ıi>re w•11ew .... 1 - lıll.d"1 h~ntıl ...,... '-- ... 
ka bir tı:lırt Amerlkııam l>lr &anfın- le boşladıiı - ı..r oaatte "'1' IQ'alıfltcejl it deiildir. 123456789 ---------- -------·---·---------· ------'-------

Mozdok zaptedildi 
(Bat ıanfı l laa ... ,Uda) ed·lmi41erıltr. Her e..ı.ı eııl<a:a alim· 

Gnml petnl oabalan clYarmılaa Al 4" 1ıim lıalh>dc .-. öllbü vardır 
manlaırı kovmakla - ıuıaıar..ıır. ve •anı- miktarı blnt.,-,,eıllr. 
Ful& olaralı s...,.et lut.Jan, R1157ı,. ALMANLAR KAFKAlll' AYI 
111D eeıılll>anclıı ~ rin* BIRAKACAK llU 

sellrm c>lclnlrlorı --- omın"71 NnJ-. 4 (AA.) - ~ -

da dtldomitlord>r. 81WJ'el ıntaıa,.,, --· -- .....ı1- ne olıl• 
lllosılo.ka aaplelUklta ıımır& ba '8Ja· tana .. tr tıerl ~rde lıal-k· 
rln 20 mil r.eoap dofulRlllda. ve pet. &adrrJar. Madok saple4ilmıtlir. AJ. 
ruı ltllıarllo ııeııclıı bOll•de kain ın::ııJ;orıoı bülüıı llalkasya71 bıraka-
o....mııı. 45 .... , tlmal balısında bo- o.>lılan lalımln Nllmelılfıdlr 

laoan lll&l~ob<* ~I Ü .,10 reçlr. 1.Örrt:kİN 'l"t:ILDioİ T.U'SILAT 
-.ıercıır. ~i r laraflan Sovyd er. Mosko>D, ~ (A.A.) -· Rüyler &Jıuı-
-., KelonJ' 4" up~d~k •imale ııının 11..-1 11111bablri düıı oşa.ltdö-kl 

<Wınalif 011111. şııııcıı Pnlıladneakl ıı. .ı.rrarı reluıW;U..: 

zeıiine >·iiriinıekied.ir. Alınan bütün Don ç.t:vre~hıedtkt SovJet kdaları 
h&lıe.rlor, V•l•kllulrlclen x .. 11ı.. ıbjla- din Daar4s ı.anoıımın -ı .-ırıe 
ruıa bılar ... loll7illt et,ııede 8"'· rbıe d8if9 yaplılılart ıı.-.ıe ,. .. ı 
J'•I blalannm --•rlJ'olle Qerı.. ltlr ilerleme kııı-cle&ııılııRrdlr. 
mekte ve .ı.-... jlk -vııllerl bldılrl s..ı-- esnp _,ı,. Al· 
ardı "''" ele l<~lnnekte olduklarmı _,, lt-utnbiı s.v,.-. ...aı 
'1kllrmelrle m-1ttlrter. l!aTJetler Dan lllllırl ...,_ 81m"a"*Qa ... 
- a 1 "l'lı,.fl'i lolo lı- ala7. inı llet1.1malerlal kane&ll bir .....,. ile 
1ar ~il -ı.ı-r vo --. dtklıa'e i9ıc-eie oaa-. - h -
.., .. 111r _.......,... Hh 1r.. Uııellerl ......._, rta , , •. 
la-... ..ıı.ı. =ehıre•rlerl, ı.ıı. licwJ'e' lutaıan. llAlhJnllı-.. 
._ VNllıil- .............. O'*" --.,.. n llak•*a 1ı&•,.r de-
.. A-nlor, tıYlerl 11ilıelleıie bltblr· .....,_. cttııı- .... -111 .,,_ 
.ıenme ...... m .. oklnkları bllttin - mblemltlerdlr. •• J'el' x~lalıılkow 
lıallede ciioıeı.!ôlılert ııt6Mtl - - H kll-.lre Ye Salıılıln da Ut 
... _ ...... Pil 1... _,... ııa...- aN..-..r. 

Mrl. Timoçenko 
(Beı tarafı 1 laci aayfada) 

S8DlUI WltlNltlaa ............. 
,.._ ~nyol -.ı tiiıDenlne kıı· 

manda rdea s~neral MiMs Grancle 
..,..ıres1ııc1em azledılmifllr. IH9 mar. 1 
tuıa bdar ıe~ral Ora.nele bp11117el 
ra, at -tlal ır•ııel oekrelf'ltlilnl. f,..ı.t 
mili& kırvvelterı teDllnl ve İ-nyol 
11.abloeai 3Ühiını yapmq:lu'. 

Londr•, 4 (A.A.) - Mo•ko\adaıı 

celt:n h.:1berte-rc göre, Veliklhrk.i car• 
llisona komutanı aeaıtnJ Scb.erer. 
Bu -beri l&nıunlaıımadan evvel 
ıııuml brarsi&lwu V 1"'11U.•n D 341 

11.llomefre bat.asında ovoM.u1' klye 
*-"11,ıtr. Mookova~an ıeı.n botlıa 

lelsraflar, Slallııcnd öniincle ku atı 
lan Alman ordUR komuhu •rn ral 
Voa Gabkoıldn -1<1• lı.artıiuıı ~ 
mlıf elmekt..r><'. G .. .,..... kumıa1 

lıeJrini toıııııaa llllÜ d~ we 
ıçlndekl 25 ınılıaırıa loepııa •l•litlik. 
....... -ı..leriııa el ......... Jlıj • 

Adananın kur .. 
tuluş bayramı 
B~dn güzel Adananın 21 bıci 

lı:urtuu.ış yıldönümüdW-. Aıı.ka· 
ra ı..ı: aşması mucibmce Ad-
n ın PransızlM tarafrnd an tahli. 
ye~i 4 lkiııc kanv.n 922 de ta 
mamlaromş ve 5 rkir.cikanıun 
9'l2 :mü Mtdıiddin paşa ku· 
mandas.ııdaki kuvvetler Ada
naya ı,irndşlerdt J'dana bu kur 
tulu ) ılclörıiımunii de büyük 
b r ha) rırm mlir..de kut! yaes.k 
tı;r. , 

mu gtsf"rall, &n. Voaı Barıdow 

ıvtc,ıer ltooh'da ilaiqlerdtr, G neral 
Koch aw ,-ada ve ıenc.•al ll&Ddowda 
..Urllıaa ... r1ı1a lilmoae kınıwııl'a ... 

ı.m .. 

Dün akşamki 
feci kaza 
---·----

Tramvay Lir çocuğu:ı 
ayağını kesli 

Dün ak am Çemberlit~ta fEci 

bir tramvay ıkaza ı <ı 1 :nuştur. 

Hüviyeti her.üz tesbit rdileır.i -

yen {lrnç bi.r çöpçu ca df.'\'.leı: gt
çerke:ı biraz sanlıol oldtığırodan 
ayağı kayarak ~ e.-c- düşrııiiş, fa· 
ka.t tam o sırada gelen tram'-'&y 
ayuı ırı üıstıi.ıı.der. geçmiştir. Çöp

cü.r.üıı ayağı bileğinden kesilmiş 

ve ~.hhl lnıdad oromobilıy1e has 
t.alwıeye kaldınlarak t:ıhki.kata 

.baflıımnlllır. 

Serwli P'ünı}n ~ ve Ortkı 
li!d>ll6u Alınu!t İhııaıı Tatııı6z'iln •· 
ciklı .ttay:Ax cto.ı.)"mlle ·- ...,. 

t.eıoet, te"""1, mılttUp ve ıe ........ 
..,._ t.ıııılyelte bulutlan ~ert. 
mı.e. dlosllıı'lnma tcvmııtıl ,...Uar 
._.,.ı.., 1'ü<ok Bıwwıma ve çeluılt 
1-r<cı Basın Birt'il, Mı>lbaat U· 
mıam Müd<iirliııJ;l ve 1-uı Bete· 
~- lfll<üilriıerimizl bilılirin. 

Mulı,_aa ıı11..ı 

. 

~ 

Berlin 4 (A.A.) - Almaa tcb-
1.!ğl; İngiliz tı-va iruvvetlrrinin ba
tı Fransanıo s•hi! bölgesıııe yap
tığı bir gil.ndiız akınında .mu"tn<l· 
dit motöılü 16 İngiliz uçağı dü
şi).:.(ilmüştür. Ahn•n uçaklın hiç 
kayıp vermemi'ıtir. İngiliz uçak
tan ıı.kşam üzeri Alm&nyanıu ba
tı bölge}{,riu~ bir ız:ıç akını yap
mışlardır. Ha arasıntıa olen ve 

. yaralanan o3nuştur. İki düşman 
uç,ğı <liı.şurulın·· tij.,-, 

• 

-ı·. --~ 
-,•ı---•• - --··-

SOLDAN SAG '\: 

1 - Etek ,......_ l"ııtııelılo bir 
.,.... ı - oı ._,fell aıeı. u.uı, 

1 - lla18111ılcrin bilJ'üiiı, Tatarlar 
- bir kavmlıı adi. 1 - llleflıv bir 
-rlr, 1 - u,.-. dalca •et-
-. nolM 1 - Olcırııianlı er, ? -
~ mlT çın ıleltl, 1 - &ha. Alta 
..,Q, t - rer 1iisi. sibel -··•· 

Siira~li Alman san ucıW<lurı 
ce.nup İngilter., sa.'. lle:i ·:ıemıe 
gündı.iz hücumları yapın!flar ve 
geceleyin Hu 1 limarunı Lomb r
dıman otmlflıerdır. Bu limıınd• bü
yiik yaııgınl.ır cı'kanlmıştır. 

' 'l'VXAlllDAN AIŞAOIYA: 
~.,...r Balkevnden: 

hlmls • .._ &oanı r...ı...-.. 

ıılnln b61cemlıı laklrW '"' slntllii 
liı&J'ıı1ı ""'-- bir , ...... ıı ... 
... ı.rıııı Tillt. - •lıllııl tuıllıa a.mt 
___ .. 7Jelıirlı&t ._.. .... 

tllılw brar nrllmltUr • ..._, -
-ubruwe Bil- -
16 • 11 -· llaftllJ'- ........ a. 
nı "'""'* _.......,. ... ..... 
~-.. .... . 
ZATI - 8ıılıllıl MI&' iw it 

- ...... - alt 1717 Ne. lıı .... 
,._ ..., , 911· m• Q7l ettta, ıe. 

llllbıl all•J .,n -ola ~ 1 
ııo1tltlr. (4H) ....... 

ı - Delıfelll bir ıfal-oA, u.u, Aft. 
,. .. .._ 1 - 1-. ince ııetıı. J -
T ... trlW lılr ,.-. 4 - 11..-. 
.... 1 ""'· • - ....... - ._il .... .... Vala......_,_ ....... 
_._... lılrtııblr. 1-n ........ 
• - ....... 1111' .......... - 9qat; ........... 

111111 .............................. . 

Bu akşam SÜMER sinemasında 
Bir aşk çıilğmının ihtiraslı macerası ·~ 

A,ıt için yanan iki kalbn blitiin ihtTaslan 
Ş.yııııı h~.ret bir filmde i!ki.müstcs~a ve i<leal aşık.~ 

IRENE DUNNE - CARY GRANT 
4arafından emsalın: birtan:da yaratılan 

BiR SERENAD HATIRASI 
Gllzel aık ve ltliru tim ini taktlim ediyor. 

Bu alı'şıını lçi11 yeri....:.;. evnWea aWuma. 

illuMI Asıı,.e JPrbıcl 'l'loard 
~dea: tl%/1H 

DuııteJıe nıotöı'll, ile Durııı:ıı:dan 

istamıula geUr.:ııı Gal ta llhol t 
Oilm> uğülıun 1/3 No. lu 
taııl')'e edılen D. ~'. man 
içerisinde 5700 ldo vaı 

<lo potas ile 198GD ı.:ıo tel r 
ni ka!ç kBO"fllGg1nın mahke ~ sa. 
tılımsıoa karar ver>mı ı 

almak ~rln 8/1/1143 c 
Dü ııaat 1 l de mdiır •nbr 
maları •llın olunur. (8043) 

• 



ı Büyük Röportaj: ------oıııı. 
' 

TARLADAN 
GELDVORUM 

"'------ Yazan: A. Şeklp J Bir Hatıra .. 
Köy odasında rakılı 
bir .d üğün sofrası Baş, diş, nezle, grip, romatizma Dalgın .]algın )"Ü!'Üyordu. Üze

ri;ıdek1 ı.:sl.;.i <.;~·biseleri 1 uzamıs sa

kalır.a bal<ılı>·sa halinin hiç iyi ol
madiğı anlaşıliyordu. Köprü üze
rine gelince ayni dalgınlıkla va-

Yazan; MURAT KAY AHAN 

gibi siiratl,ı Ha11biyeye y<ürüdü, 
burada da durmaaı. Maçkaya doğ
ru saptı. !Birkaç katlı güzel bir 
apartımanın önüne gelince durdt>ı 
etrafa kulak verdi. Vakit bir hayJ 
ilerlemişti. Caddede .ek tük mis•· 
!iı•likten dönen yolcıılardan b~
k'a kimse yoktu. Arka sokağa ~ 
tı. Tekı·ar yollan dinledi, ses se
da yoktu. Ağır ağır apa.rtımanın 

- - . Süleyman: ~Biz "m köylük yerinde Öyle her Nevralji, Kırıklık ve ~ütün Ağrılaıınızı ~e.rhal Keser. 
akşam rakı içen adam arama, diyor-·u, icabında gunde 3 kaşe alınabılır. 
onlar şehirlerdedir. Eiz paramıza acırı z ! ,, _______ , _____ _ 
Köy' üye gôı e çallşmak tek türlü 
oıaliUr: 1 c prakla uğraşmak • eğer 
her oku~ , n . nsanın, köyden gid~ce• 
ğini b~lseler, ebediyete kadar 
_köyde mektep açtırmazlar 

f Kadıköy Vakıflar Di;;ktörlüğü ilanlarıi 
~ -------------------~=----------------,_,,, 

purlara bakb. Gözleri buğulanmış 
gibivdi. Herşeyi bulanık, ince biı
tül adında imiş gibi görüyordu. 
Vapurlar birbiri ardından iskele
den uzaklaşıyorlardı. Kalabalık 

arasında şık giyinmiş gmçlere 

' 

bahçe duvarına yaklaştı,. ondaQ 
beklemniyecek çeviklikle duvarı aş 

tı. Bir iloi dakika sonra balkondan 
balkona gegernk üıçüncü kata ç>k• 

Sem.ti Sobiı Aylık klraaa 

L. K:_. ---

:İElı:ele 

M uh~ann .dave'. etti~i düğün- ı 
de ıyi egleodık. Bir odada, 

kadınlar toplanmı.ş, duvar dipleri.
De sıtallllllll§ minderler ützerinde 
otııruyur; odallJ]'l ortasında, kö-

raıkı 43 de:rııcelik idi. Sonra da, o 
civarda bir kasabada yapılan bir 
rakı.. Adı da, o kasabanın adını 
ıaştyor.. Hiç dinleodiribnemiş, ta· 
cı;e brr rakı.. Sert, garip bir koku
su var. İnhisarlar idaresinin lru~ 
lalrla.n çınlasın, bu rakının yapıl
dğ fabrikayı acaba, hiç teftiş et· 
miyor mu?. 

Çengelkö;y 
Kad.1köy 
P.pıbafı~e 

iloııı:lOıutw.n 
ÜIJ<üdllr 

G<ii<.9.r 
Uotrrod.ldn ı:avuıı 

Hacı H"""8. 
Hat.ım 

Al!uııJzade 
Ziilrtilpaııs 

Ev 
Ev 
Bina 
Ev 

3 00 
• 00 
3 00 
8 00 
2 ~o 

. yün genç kızlan, oyun oynuyor
lar, Biı%ıu; kadın priı:ı söylü'YO•', 
def çalıyor. 
Yanındaki odada biz varız, Yani 

erkekler.. Köy~, harem selıaın
hk vardır. Ve bu adete bütün ti
tiz:ı;ğiyle riayet edilir. 

Köy çocukları da, düğün evinin 
bahçesinde t.cıplammşlar, clele tu· 
tup halka olmuşlar. Dönüp d.ııru
yorlaT ve döneıık~, şarkı söylü
yorlar. 
Yanımda ottmın Süleymandır. 

Sağımda muhtar var. Muhtarın 
yanında Mebınet, daha soora Os
man, Siileymanm yanırıda İbra· 
bim, sonra HaHl.. Köyde isim 
sormayın.. Birbirine çok beou-r. 
Yukarıda sıraladığım isimlerden 
başka, bel:ki, beş on isim daıha 
vardır. Bir çocıı k doğdu mu, er
kekse, büyük babasının, kızso. bü
yülk annesinin •dını koyarlar. Bu 
urulc riayet etmeyen ıwmen pek 
az köylü vardır. 
Düğünün bir de ~k§am faslı 

vardı. Aıkşam !aslına, :ıtöyün ho
cası ~ağrılmadı. Çünkü, rakı içi· 
lecekti. Bir köy hocası var. Hem 
'loöyün imamı, hem müezzini, hem 
de kanôidir. F•kat, ona herkes 
hoca, der. Köy hocası, ayni za
manda muallim değildir. Muamm
dm galiba fazla birşey anlamıya
cak.sınız. Yani, hoca, ayni zaman· 
da öğretmen değildir. Ah.. Bu 
köyde bir mektıep olsa, bir de öğ
retmen verseler.. Benden köylü
nün istediği bu.. Köy hocası öğ
retmen olamaz nn? Bu <uali, bir 
gün muhtara SOllliluştum. Bana: 

- Bizim hoea, yeni okumuşhıık· 
tan anlamaz, dedi .. 

Fakat, srz, herşeyi uhyorsu
nuz, tabii.. 
Akşam faslmda, [;Ündüz toplan

dı.ğı.mız odaya, üzerinde yufka açı
lan hamur tahtaları üzerim! oof· 
Nlar kurukl'u: 
Tahtanın kenarlnında sıra i1e 

ooııımılar, biTkaç kase yoğurt, iki 
küıçük bakır maşraba içinde leb
lebi ve duvann dibinde iki dolu 
testi su.. Köyün suyunu hiıç sor
mayın.. Kireçli mi, kireçli.. (1) 

Rakı şişeleri, hamur tahtasının· 
altında serili duran örtıünün içine 
sa-klanmış .. Neden sonra, oradan 
~'kanldı. P.:ıktım, görünürde baT
dak, kadeh, fincan belllL•ri şeyler 
yoktu. Rakı nasıl içilecek, diye, 
düsünüyordum. Sonra, bir Hoi de· 
likaı:.iı tahtanın altından şişeleri 
çıkaroıJ.r. Şiıjeleriu diplerine bi
rtr y'll'!Tlruk vurdular. Mantarlar, 
k•nd:i~ini dışarı attı .. 

Sonra. en çok saygı gösterdik-
1eni insaııla·rdan başlayarak, şişe
leri uzattılar İtk uızatıl.an şişeler
den biri de bana .idi. Az ilerideki 
ve pdıliv:uı diye. anılzn köylüye 
baktım (şimd; pehlivanın ismini 
düşünüyqrıım. Bulamadı.m. Çün
kü, köyde onun adı pelhlivandır. 
Asıl !.<omi nedir, biJm;yorum. Söy
lendiği•ıi dP duym,dım.) Şişeyi.te
pesine dikmi§, lıklık içiyordu. 
Bôran tereddüt geçirdim. Bu sani· 
yede düşündüğü.m ~ey, ayni şişe
nin, başkalarını devl'cttikten son
ra, tekrar ban• geleceği i<Ü. Faıkat, 
yapılacak başka h•reket yoktu. 
Şişeyi tepeme dik~iff,, Birkaç yu
dum aldım. Zehir gibi.. Evvela, 

[1] Bu röpon~ı ,.,ısı !ıly bir ıra. 
saba ve köy imıı ıikrefnıiyeaektir. 

Gördüğüm. ce?.di?: 1M köyJertn &a.YIM 
e:lli 'kad~rdır. Ve bunıar, yurdun muh 
telif vilay~& budutH. 11 lçtnfledtr. Ben, 
hidiseJeTi, biT' s!rava ko,-ara.k yan. 

yorum. \ .. e bu ııacJ• \'""'•bir ıek i:iye 
mal•'- isleıni1orum. 

AğDmın içi yanıyOl'du. Elimde
ki şlşeyi, delikan'lıya geri uzat
tım. Gözlerim, ortadaki hamur 
tahtası üzerinde yiy~k birşey 

ll'nyordu. Bir yudum su.. Fakat, 
testilerde.. Ya, bardak! Sudan 
vaz geçtim. Gôzüme en z>yade 
kestirdiğim şey, ı:nmun la!'d:ı. U
zandım. Koca ek:m<>kten bir lok· 
ma kopardın1. II~.rr~~n. ağz:ma •t ... 
tım.. İrı'lnn~-~.vscaıgıruz. -<?R°mm 
yandı,. Ek.111~!< ~ı Jı.2dar t.:ız~ ve 

sıc..ktı k' .. K0paıi.Lğım ic·i:·~a

dan d"um<>nfar Çlkl,YOl'dU. Daha ye
ni fırından çt1<ınış. 

Bu kadar S1C~ 1: ek..mcği, İstan· 
bulda ye>ek, m;Jcmize dokunur, 
hasta oluru"Z. K5vW'...re, maşana.ıı 
bin;ey olmuyor. Koparıp koparıp 
yiyorlar. Mideleri s•ğlıml'.. Eğer, 

köyü bu çok sıcak ve biraz da 
hamur ekmekten ve kireçli sudan 
kurtarsanız, kimbilir, bu güçlü 
kuvvetli insanlar, ıhha ne kadar 
kuvvetli ve sthhatlı olurlar. 

Köye ilık ge1diğim zaman, bana 
ı:k:mek pişiren kom§uma: 

- Hamur, ofuyor, bira;z dalJ:ıa 

fazla pişirsen .. demiştim .. 
Komşunun hana verdiği cevap 

şıı olmuştu: 

- Biz böyle pişirin:ı:. Böylesi 
bizi tok tutar. Yoksa, başka ciirlü 
doymayız: Sen Somun istiyorsan, 
sana öyle yaparız. 

Köylüler, somun, diye, iyi p~ 
miş, kabarmı'i, içi göz göz olın uş 
ekmeğe diyorlar. Onların !rendi 
yediıkleri ise, sadece ekmek .. Ek
mek, fazla pişirilmiyor, dolayısile, 
kabarrmyoı\ içi hamur kahyor ve 
ağır oluyor: 

- Bize soınun-dayallIIJ3z, d~r
lar. 

Bir gü~: 
- Midenize dokunmaz nu, di

ye, sordum. Gülrdüler: 
- Ekmek insana 11e yapar?. 

Buğday bu.. Buğdaydan zarar ge
lir mi, hiç? .. 

Diiığünde, yanımda oturan Sü
leyman1a rakıdan bahsettik. Sü
leyınana şunu sordum: 

- Köylüler çok mu raıkı içer· 
ler, arı mı?. 

Süleyman, lakayıd, omuzlarını 
silkti: 

- Rakı bir düzüye içilmez ki ... 
Düğün olUT, dernek olur, içersin .. 
Bayram ohır içers:n .. Kışın boş 
vaktin olur, anbarında zahire do
lu oJ.ur, arada bir içersin.. Yazın 
nereden içeceksin?.. !lir dakika 
boş vaktin olUT mu? Yazın ~k 
i§ vardır. Harman yerin.de yata
Tt'Z. Bizünki rakı içmek değil ya, 
eh, ~, boşluktan.. Beş kaldık 
nu içeriz. Eğlence o1d'U mu içeriz. 
Sonra, zaten, daha çok da içilmez 
ki bıı zehir zıkkım .. Baksana he-

' le şimdi daha ziya-de pahalandı.. 
Bir küıçük şişe için bir avuç dolu
su para istiyorlar. Bizim ald:,ğı
mız ne, sattığımız ne? Tuza mı pa
u bulursun, gaza mı? Kadın~ fis
tan mı al~rsın, oğlana pabuç mu? 

Köylülerden asıl öğrenmek iste
diğim şey şu nokta idi: 
B~ün., eskiden daha fa:ıla rakı 

içiliyor mu? Şu kanaate vardım 

Jti, ha~. Köylülerde, umumiyet
le, şehirlilere k•rş; bir k:ızgmhk 
varoır. Beo, düşündüklerimi Sü
leymana anlathğım zam~n, Süley
man, asabi bakışlarını yıüzümde 
dolaştırarak: 

- Biz.im köylük yerinde öyle 
her ak§am rakı içen adam arama .• 
dedi. O seni.n .söyledi:iin sehirler-
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> S6 00 > 
IXilılk'1n 2 00 
Kahve 7 00 

3 dörılinı 1-r!A 3 ()() ~ 

10 • > 10 °' • 
00 • • 50 00 > 
·50 ,, 0000 > 
W No. oılur 24 00 > 

2 oda ve saıllllDll!ı: ~5 00 > 
6 a<let atnr 48 00 > 

Same.ıılık 18 00 • 
M-en 20 00 > 

74 A. AılDr 20 00 > 
74 B. Afur 20 00 > 

FıJ1n ve l!O <*la 4i8 00 > 
5 dıönüm tarla 

ve ev 30 00 > 
70 B. ilııi oda "'° 
1 ~ S& 00 > 

> > > 70 C. B. -ar üst 
> > > lnsrnı 4l! 00 > 
> > > 'ro L. lur 20 00 • 

. Yullrnrıda mevkileri, !kira bedlelleri :l"Oıt!lJ yeTler 31/5/944 yıl! "°""'"" im& ., pazarlıkla kıiı'llll'a verilecektir. 
l•ple= Miıı:llürlüJk .AJ<.arat 'lmlamine mi.Jacaatha"1. (17) 

Ta· 

dedir. Ht>le İstanbııldo .. Evvela, 
paramız bil<> olsa. avuç dolusu pa
rayı rakıya veıırneğe acırı:z. Sonra, 
ıgüna:Tıtan korkarız. Şellıi.rlerde her 
•kşam içen insanlaT çolı;muş .. 
Tabii, onlar terlemeden k11zanı
yorlar. Bizim gibi terlemeliclirler 
kL TaT!ada, öküzlerin peşine bir 
kere düşsün de, ben onlara so:ra
rım.. Bakal1.ID, nasılmış .. 

Köylüde bir kanaat var: Çahş· 
ııııak deyince, mutlaka zor i§ anlı
yor. Bazu kwvveti ile, bilek kuv
veti ile çalışmak.. Tarla sürmek, 
daığdan odun 1':esınek, taş ocağın
da taş kırmak ... 

Köyde ar.ada bir, evde otmur, 
hiç dı§arıya çıkma:ııdım. Mektubu 
yazar, bazı işlerimi görür, n<>t def· 
terlerime ba:ıı şeyler kaydedel'
dim. 

(Ortada körünınediğinıi fark
eden komşu koylüler. odamın 
penceresi önüne gelirler, seslenir
lerdi): 

- Ne yapıyorsun, göründüğün 
yok .. 

- Çalı5ıyorum , derd'im .. 
O zaman, gülerlerd<: 
- Ne çalışması canım .. Sreak 

odada yan gelip oturuyorsun .. 
Birşeyler yazıp çiziyorsun.. Bu. 
çalımıak mı? 

L
r lstanllul Levazım Am•ruğinoen "' 

Verilen Askeri Kİ•aat İlanları 
--------~~...;.;;..;.~~~-J 
~" :y<ızılı ffh1.eler paızar1'lda satın aJ.ma<:m:tır, İhaloot 11/1/943 ıoıt· 

'!(i oaat lfj de Ankaraıcla M. M. V. Bir No, lu 5'\tn elma !kıoanilsyunllDda yapa.. 
-· TaJ.iplerln belli v.al<ıitte lromisyeruı g•Jmelerı. 

Clııııl Tntarı TemlnalJ 
lira lira 

45.000 6750 
22,500 s3a 
22.500 3S74 

* 

200,000 
ıso.ooo 
lS0,-000 

(1960 - %372) 

Beher k~ 90 kU!'uş Wımin ~cıı.ıen 20 • 30 ton gıes yağı ıı=rlıl<IA 
satın alınacaktır. llılesi 8/1/943 .:uma günü saat il de Anlaırada M. M. V. 
2 No, lu satın alına knm~ T<>Pılacaktır. Kal'! 1eımııa:tı 4050 liradır. 
TaJ:ipler*n belli valırl;,1e lroınlsyona gelmeleri. (2021) (2638) 

.... 
Et.lmesutta göstı.rllec<f!: nıebalde bir nıaJzerııe dep<lau :!"'ll'llmasl &rapa. 

lt IUlrf\a elmil.lımE>ye ıkDnmııştuır. ihalesi 18/1/943 pazartesi. günü saet 15 d-0 
Anka•ada M. M. V. 4 No, Ju sııbn alma ik:omisyomnıda ~ılaroklır. Keş;f be
deli 38,ı91 1iı>a 4 louruş ilk teminatı 2U4 lira 35 ıruruşı.ır. TelipJerın kımuN 

v~rnı.~ 1elkJ:if m<ı:<tııplarını hale saataırlen blr oıal evvel kıaın:syooa ver· 
meJerı. (2050 - 2712) .. 

Aılk-rada ~I olhııap garaj ve bir er pavy<ır>u ~ı !kapalı z::.r!la eksnt. 
me,ye lrorımur,\'ıır. İhalosl 18/1/943 paZTarlesl vOOü '""'t 16 d& A1'kar,.o,1 M.M. 
V. 4 No. lu satm olma k<m>i.syaınıında ppılaoo.kıtır. Keşit bedeli 17,552 Jiro ilk 
tomr.na~ı 1316 lira 43 iknJl\JŞtur. Taliplerin !kanuni veısi'kalar.lle teklif me"tttup.. 
lı>rJJll itıae saoıııti.n<len blır saat evvel kıomfsyona vermeleri. (2051 - 2713) ...,. 

B•her çiftine 65 1t.uruş mhmifı e<JIJ,rt 250.000 çift yi>n c;'Oıap lle beher çJl. 
lıilıe 60 bıl'ıııı; ~ ta.hm.in roilen 85,000 çlrt yİİn eldiven !oaıı>lı _zarfla eksilt. 
meye lronmu'!'l<ır. İ'hlı:si 11/1/943 pazaılesi lfÜ'lÜ mat 16 da Ankara-de M. M. 
V. 3 No, lu saıtm alma lromio:Y<•nıınd·a yapı1'ı<~. Tallip\erin '.kamuıl veslka
JarıJe- te!kl~f mektupJannı ihale ~aatinden bir .sraat evvel Jroımisy'()na ve.rmele:ri, 
Çorplann •lk teminatı 9375 lira eldlvaılerln 38CO Jirad>r, (2028) (2639) 

..... 
Onlara göre çalısmak bir tek rur

lü olabHir: Topra·kla UJiiraşmak, 
topraıkla boğuşmak, toprağı yen
mek .. 

Gölaüii<;le bir ele'k>trlk santrali blıı""1 in.şaa'\ı lkoıpalı zarfla <l\ml:1tmeye ıkııınr 
m•r~wr. ihalesi ı5/1/943 oıırnıa güınü sa~ 15 de Atlkıaradla M. M. V. 4 Nn, ı... 
satın alma k~a yaıını 0~akbr. I"lk lemiıın'tı 6006 lira 68 lku.nışt.uır. 
'J'nUıplerın !kanuni ve<liJ1Mlarilı9 te!klif mekıbı.ıplarıını :ihale 68-..utıinden· ·bir saat CV• 

Bana şunu anlattıJa.,.: Köyde 
bir İ.smail ağa var. İsmail a.ğanın 
bir k"deşi kasabada yerlegmiştir. 
Kasabada han ışletiy<>r. İsmailin 
oğlu kiiıçük İbrahim- henüz 7, 8 
yaş!mnda iken - köyden, baba~ 
sının yanından kaçmış, okuyaca
ğım, diye, tutturın~ .. , Kasabaya, 
amcasının yanına gitmiş.. Amca. 
sı, küıciik İbrhimi mektebe wrmiş. 
İbrhim ilkmektepten <;ıkıyor. 

:Biraz aıncasnnn yanında çalşıyor. 
Sonra askere gidiyor. Askerden 
dönüşte, İbraıhtın, kas•bada, bele
diye kıii.tibi<lir. Arlık, bir daha kö
ye dönnriiyor. Şimdi, İbrahim 
hakkında köyde söylenen şudur: 

Hayırsız ve tenbel çtkh. İşten . 
kaı;tı , çalışmadan ekmek yemek 
isti~r. Hal,buki. babası İsmail ne 
çalışkan adamdır. Kış demez, kar 
demez, bütüın ömrü tarlada geçer. 

Köy ve ·köylü, kendi iıçinden 
çıkıp da biT daha kendisine dön· 
meyen i<>sanlara diı§man kesiliyor 
Eğ<r, her okuyan insanın, köyden 
gideceğini bilseleı-, ebediyete ka
dar, ki:iyde mektep :ıçtırına~lar. 

Hall>uki, mektep ;çin de adeta 
can. veriyorl<r. Meıkteb binası ya
pılııcak diye, bü1iln köylü, kadın· 
lı, '?rkekli, sırtta t~ ~yor, köy 
meydanının kenarına yığıyor. 

(Deva.mı var) 

vel iktırni~:vo~a. vermeleri. (2023) (2640\ 

1 isfanbul Beledivesi i 1 a'nı ar,, 
üS!<ütlarda Mrele :mey<laıııın.tln kü1n 6 No. hı> dli'dkll<im tesı .. n tnr•tıınoeıt ltl

bıa:ren blr sene mıüdldetıe kiraya verl1Il'b(:lk ıO.ız.ere açjk anttı.?lmaŞa ~
Yıllık k;iıra bed:eli mıubaıın.meıı.I (300) J:ira ve i'.lk: t..,,;.n,,ı ı (22) füa (5()) ikJuı. 

rut;tuı:. 

Şartrı•me Zabıt ve Muıaımelfıt Müdürlü;ğ:ü &:ıı·lemmıde görillebilir 
İhaJe,i 11/1/943 pazrtesi gÜ1n'Ü sa.at 14 de Mili Korumna lı:ım1.11W: h'iilkıiinı>

lerine gö•'" mlliıanıımen bedeli llrabul .edeı:ıler :aJ'111SD>l'!a-lkur'a i<EŞ!d® sıuretihı 
Dll>lıni Eı>cüıınen1de :yupııla<>a~tır. 

Taliplerin ilk temiınııt ma!!<buıı veya. lllW!ltt.uplaı~ .ııı.u., ~ m_. 
sa&tte Dr.\mıl EnciJmerule blılıııınmlal'J. (2801) 

Fakirleri Koruma Ct miyetinden: 
27/l'.!1942 t..~'mıcl<ki 'lıoplım,!W." ıber~et nisabı· 't<?mln ed!Jroeınlş cimek 

dl:>l .. yıs'le ana <ılzamıooııneıniz ııııucil>i:ıce <:EmiY<>t.;m.;z ""1l•lik adl heyeti um,u. 

m".Ye&: 10/1/943 larmJne :miDııdif pa%ar ııfuıü 5'lat 11 de :ôdare meıttezlrni<ı 
c;lan ~!u Minare ro!cağı 17 N~; Lu mahalde \oj)Jaıııacağmdan_ cem.lyet a:za. 
sııııl:rı -ğıdold mevaclılı mıi"'81kere etmek ii2•re toplalll\ı;ya gelrrıelerl rı,.. 

otrunuır 

MÜZAKERE EDİLECEK: l'rfEV AD: 

1 - Getcn umum1 topJanıtı zaptlillirı 'k.1.raat ve ı.uBdtkl. 

2 - Geçen devr{~ ait idare hcyetr r;>poru He m.\irakip raporurrııuın mVtzıa. 
kere ve l<ı<ıı.>ilıl. 

s - Geçen d.evrOO..ki vezaifinden dhlw,yı idare lıeyeti 
4 - Yeni seneye ait Wtçen)n rnll"°"ere ve iaıroibl, 

...... 5 - Yeıni idare hc-yethıi.n intihabı, 
6 - YmJl:f.en mül'al<ip mti.lıal>~ 

7 - Muhttii!. 
--- - --------------

:ılmınetln.ic wraoı, 

Sahıöı: E. 1 7. Z I!: T. N291 os Oirektörll.: c .. ...ı.,t Karabi]zia 

Basıldıi• yer: •SON TELGRAF• madıa• 

baktı; birde kendi gençliğini dü
şündü .. 
Akşam :;•kla~mıştı. Hafif hafif 

yağ.ın yağmur in>cc ceketinden 
geçerek vücııdüne ürperti veriy<>T
du. Altı delik fotiuleri ayaklarını 
çamurlu yağmur sularından koru· 
muyordu. 

Yaşı ÇQk ilerletn~ değildi amma 
sefalet onu ttitmişü. Boş mide.sin· 
deki sancıyı yumruğu ile dind.ir
me)'.• çalışarak Jroprüyü ~ti. 
Tünelde aynı şekücle kalabalıktı. 

ı Oraya da sokulam<ıdı. Z•ten ekımek 
paTaııından başka birşeyi yoktu ki, 
tünele binsin .. 
Yağmurlu günlerde Tarlabaşı d'a 

l!ıa esrarlı ve hi'rzünlıü b~ bal alır. 
Kiiı;ük şarapçı dükJdi.nları, loş 
meyhaneler ... Ve boyaJ.aTI birbi· 
:ı:'inc karışmış siska surath !6ral!ik 
kadmlar in•ana ıstırap veriyordu. 
Pejmürde kıyafetli, sefaletle ihti
yarlaşan adam ~ sokaklardan 
biTine- daldı, Pencere1er1nin cami 
eksik, sıwsı dökük kara suratlı 
bir eve gireli. 

- Geldin mi Nahit? 
- Evet ... 
- İş gördün inşaTiah ..• 
- Hayır ... 
- Hay hayasız lıay.. Ne aurat-

la bu•raya geldin öyle ise haydi 
defol.. Yoksa ka·fanı patlatırım 
ba .. 

Bitgin adam aym da]@ııhkl.a ka· 
pı va yürüdii. Son blr yal varışta 
bulundu: 

- Bu akşam istediğoini yapaca
ğım yerini buldum. Gece gidece
ğ:m. Ook yoruldum biraz dinlen.e
yim Mari .. 

- Senin yalanlal'U1a artık ina
namam. Haydi defol .. 4i yap pa
rayı getir ondan sonra ... Eve gi· 
rel'sin .. 

- Mari sana şimdiye hıdar ;s
tedöğinden çok para get;,.a;,n. Fa
kat bu işi yapmağa cesaret edemi
yurum. Müsaade et ba~ka bir i§ 
yapayım ... 

- Eskinin modası ge;:ti.. Ya 

tı, Pencffl!yi kendisi kapatmış gibl 
ıııçtı. Yumuşak halılar ürerine 
ayaklarını sürüye sürüye ilerledi. 
•Paralarm, kıymetJoi eşyaların bu
lundnğu od•ya girdi. Elektrik düğ 
mesini çevirdi. Ceviz çekmeceyi 
açtı. Kısa bir zamand• istedikleri
ni ceplerine doldurdu. Ve ayni 
yolii>n geri dönerken ayağı et ıje· 
re takıldı. Bu gürültü aparlıman 
haikını uyarıdımıeya kafi geldi. 
Elektrikler yandı. Her hraf aydın. 
lanmıştı. 

Nahit evin her tarafını görü
y-ordu. Duvardaki büyük :re'Sme 
takılan gözleri dumanlandı. Bu 
resim kendi resmiydi, başı dön
meye gözleri kararmaya başladı. 
Birdenbire pencereye koştu. Bir
birini takip eden gürültüler ara
sında aşağı inmeye başladı. Tam 
lkiııci kata geldiği zaman ayağı 
kaydı, muvaı.eııesini kaybetti ve 
bir an içinde bahoçedeki taşlar üze 
;rine can.sız serildi. Apartm1an ka
pıcısı ve soyulan daire halkı bah· 
çeye koştular. Y~lı adam cesede 
yaklaştı. Yüzünü çevirdi ve bay
lorarak başını geri çevirdi. Yerd'e 
cansız yatan hırsız oğlu Nahifti. 
Xüçiik kalabalık arasında kı.y
naşma olurken polisler geldiler. 
Komiser cesede baktı. Gfü•leri ya 
şaran yaşlı adama dıöndü: 

- Tanıyor muydunuz? 
- Evet.. Oğlum .. 
Hadiseler süratle cereyan ed!· 

yaı:du. Adli hekrm cesedi muaye
ne eılerken ölünün avucunda m 
sıkı tuttuğu madalyonu gördü. 
Yaşlı adam şaşkındı, .kendisine so 
rulanlan duymuyordu. Hekim: 

- Raşit beyE!fenıJ; bu madalyon 
ve içindeki resim kime aH.. diye 
~orunıca derin bir uykudan uyanır 
g:: i irkildi: 

;__ .Annesinin.. Nahidin, za· 
valh.. Kokain kurbanı Nahıdin 
annesinin diyebildi .. 

para ya kapı dışarı ... Bu son emir. ı-.,,-~=-------~-
den sonra Nahit ıt.ğ"ız a.çamad1. - -·,...,-----------' 
Kapıdan çıktı. Açlık yoı·gımluk 
ve nihayet ıztırap kafasını durdu.ı'
mu,ş, vücudunü bitginleş\i<rmlşti. 
Saatlerd~nberi çamurlu sokaklaT· 
da dolaşıyordu. Maçkaya geldi. 
Yüksek apartımanlara baka baka 
yürümeye devam etti. Kafası alt 1 30 l'ı'ocı'«m 

?.32 jjmııutlll · 
üst olmuştu. Kulakların<laJtj uğuL uo Haberler 

tu asabını bozuyordu. Tekrar ge- 1.55 Müzik 
ri döndü. Takslme kadar siiratle 8.30 Kava.nııı 
)"Ürüdü.. 12.30 'P9"ofram 21.00 Evin Saaü 

Bir sokaktan git"<!i, kar>nltk <i"P· ız.33 Müzik 21.15 Mib:lk 

daracık çıkmaza girilecek yerde l 12.45 B"berıer 2ı.so Sağ'ık saa" 
bası:k dükloii.mn önü.nde durdu. U.SU Şukı ve 21.~5 Mü~ik 

Türküler 22.so Ita.be•le.-
Ve yavaşça: 11.00 }'rograJD Zz.50 Kal"lllŞ 

- Petr<:>.. dlve seslendi. ı 03 F lı il 19.1" Mu"-'k 8. aso ere • u 

_Hayır ola Nahit.. -------------
- Bu akşamlık verde iki saat 

60JJl'a parasım getiririm. 
- Artık veresiye yok Nahit. 
- İki saat sonra pa.rası.nı geti-

receğim Petro usta .. 
- Öyle ise sende iki saat ııocıra 

al ... 
- Dayana.nnyacağım ..• 
- :Birkaç kuruış peşin ver bı-

ri ... 
Nahit sfüııtli bft' hareketle ~Hni 

cebine soktu ve ne vırsa uzattı. 
Ve: 

- U st tJ.ra!ını iki s .. t sonra ge
tiririm.. Bir sıgımahk ta tiitlin ver .. 
d~. Kalın biı• Sel!I: 

- Hazır ist;yoırsun demek •• 
Al bakalım dedi ve yaprak sıgora
sı.ndan ince, normal s1garadan çok 
kalın bir sıgara uzattı. iN•hlt siga
rayı kapar gibi aldı. Dudakları 
arasına sıkıştırdı. Süratle Taksime 
doğru yürüdü. 

Başı dönüyor, gözleri önünde 
birçok şeyler dolaşıyordu. Koşar 

Bey<>il11 Birinci Sulh Hukuk H3' 
kimliiinden: 94%1975 

V«ıbi ""1ciJi •'l'U!kat La:zar-Jki Kürle 
çtiDğlunun, It•lıalt.iın Uğuz aleyh'ne 
açtığı 110 li...,. a1""11\k daıı>ası!l"1 ....,a. 
yı muhaJ<eıTlf'Sinde: Müdıd'.alaleyhln 
~aını cadldıe6iıııde Flı'uzağa ~ 
ile me""'li yuıınchı Mii'mlc:zıl:,ey O.pal' 

tunan 6 No. lu dairesinde~d :ikamet· 
gfjb'1!lQ görıderl!aı deıveli:y'Oye V"1'llen 
me;;rulıaı.t.l rnPDBlll<ytıln adlres lııral'ı< 
~ oemıtı ınreçbule ıı:itıtiğl bkl'irlJ. 
m4 Qlduğuntlıın ioon<J!c'1le on beş g;S> 

~Jile jifırıen "'1ıl.igat ~ rnW 
ııoemeoe karar .,.,,riı.mı,,tLr. Keııd!i;;ioım 

nmba!temenin bırailUldıiı 2()/1/1~'3 

1'ar1ılnde saat 9/!)0 dla muh"Jkune<te 
hull' bulurmııııs» ..,,ya bir vekil gOO. 

demne;;i <llıve1>J"' meıluım.,.. lı:aılrn oı,. 
mak üıtere ilAn oıuour. (!\038) 

ZA Yi - :istonbul lllıntaka Liman. 
lliy-'1ncl'ıon aldığım 940/1376 -
ınaralı Tayfa ciiz<lanımı :ıayl ettim. 
yenlsiııl obeaiımdan eıılolıılnln lıllkmi 

yokta•. 
iBıtAırlM ŞAHİN 

Maliye Vekaleti Kırtasıye Müdürlüğünd"n: 
'Th>rcilvn sah-Lde dkaaı!;;. fuere gen!lş ve ·nı.ru1'but depo k ırlaınac tlr S ılp 

olanların 43774 telcfıon maınarasına veyu BeşJktaşta Kn"t.2 ·ve <k1>-'\s.u-11a r..ü-

~rı. (19) 


