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arlık vergisi listeleri 
Milli Şef dün akşam 

• 
Ankaradan I stanbula 
hareket buyurdular 

Ankara, 16 (A.A.) -
Cümhurreisi Milli Şef İsmet 
İnönü, lbugün öğleden sonra 
saat 17.33 de şehrimizden ls
tanibula fhareket buyurmuşlar 
drr. Milli Şefimi-z, istasyonda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 
AfXfülhalik Renda, Başvekil 
Şülk:rü Saraooglu, Genelkur-

may Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak. Vekiller, Parti Ge-

nel Sdkreteri Memduh Şevket 
Esendal, Meclis ve Parti Gru

pu Reis vekilleri, Müstakil 
Grup Reisi Vekili, l\Ieb'uslar, 

generaller Başvekalet Müste
şarı ve V etkaletler yüksek me· 

murları, Anlkara Vali ve Bele· 
diye Reisi Nevznd Tandoğan, 
Garniz;on Komutanı General 
Hüsnü Kılkış, Emniyet Mü
dürü Şinasi T urga tarafından 
selamlanmıış ve istasyonda 
bulunan büyük halk kütlesi 
tarafından tezahiirlerle uğur
lanmrşlatclır. 

----·---------··_...-.......... -...... _... .......... _._ .................................................................................. . 

·Mareşal Rommel 
bütün kuvvetlerini 
Tunusa naklediyor 

Alman ve 
Sovyet 

tebUllerl 
ıııanlır Yılıı ile Dıı 

ırasında birçok ıaballeri 
işgal etliler -

Müttefik bomba uçakları Bizert, Tun JS 

va Sfaks şahirlerini bom.Jaladı.ar 

Moskovada iki şehrin Rahat, 16 (A.A.) - Şimal Af. betler kaydedilmi~t;r. Bizerte ü. 

t d
'ld" v•n· bildiriyor rika wnumi kuargalıının tebliği: zerinde 4 düşman avcısı düşürül-

zap e 1 IQI 1 ~evriyeterimiz, hatlarımızın i- müttiir. Sfax'ta eıya garlarına 
- Jerisine faaliyetlerine devam et· da hücum edilmiş, sarnıç vagon-

Berlin, 16 (A.A.) - ~iman mi'tieNlir. Müttefik bomba uçak· larında yangın çıkarılmıştır. Ce
orduları umumi ka~1'gahının lıa.rı dün Bizerte ve 'funusu bom· nub kesiminde başka avcılarımız 
tebliği: balamı,tlardır. Doklara tam isa. (Devamı 3 ijncü •aylada) 

Dün Terek cephesinde Sovyet --------------------------

taarru;ları püskürtülmüştür: ~·-:ı c Ask e rAı va . t --, 
dütma.n hücum arabası tahı·.ıb. e- zıye 1 
dilmiştir. Alman • Rumen b!rlık.. __. 
l . V 1 "le Don arasında ınad-
ı:rı:nü;a~:~ edilen birçok düt- M ı R 1 
illan mahallini hücumla 7.aptet- areşa omme 
rnqle!'dir. Sovyet kın·ıı .. ta~~.z.. 
ları kanlı kayıblarla puskurtul~ 

"'6';~ ....... 3 ı:;cn ···:~'·' 8 inci orduyu Libyada 
Almanlara gore nekadar oyalıyabilir ?I 
Klçlk 

milletler 
Yazan : Emekli general K. D. 

General Montı"omerl'nin komu. I tak•ına karı• batlamıı olduğu ye. 
tası altıodaıki sekizinci lncillz ordu- nl büyük taamman neticesi, Mare

. suun Birinc~unuıı on üçınde Ela. pl Rommelin aaslı . muharebeyi ka 

V 
• L ht na:zete•ı -"'· cepbeainln Marsa Berga mın. (Devamı 2 ncı •ıvlada) 

oelkıcha Beouac er o r,-
ltüçük devletlerin Almanya IJ• 
ltalyanın •evk ve iılare•i altında 
fere/li bir mevkide bulunacakla· 

rını ileri •iirüyor -Berlin, 16 (A.A.) - Hususi 
tnulıabirimiz bildiriyor: 
· Voelkischer Beobachter ga:ıe· 
t~i ((Küçük milletlerin hakkı» 
l:.aıhiı altında nefrettiği bir b1' 
Yazıda Avrupadaki küçük ~ı • 
l«Ierin siyasi durumları h~k !n: 
da Bertinin aıörüş ve zihnıyetnıı 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Binci ordu 
ihtiyatla 
ilerliyor 

, 
Beykoz tut kal fabrikası açıldı 

Kahire, 16 (A.A.) - Ortaıark 
lııgjıız mü,terek tebliği: 
k İleri kuvvetlerimiz, d~t~:;; Dün Beykuzda bir tutkal fab· Fabrika senede 520 bin kilo 
~Uf olduğu malnler yuzu ~ ik n kuşad resmi yapılmı~· tutkal yapacak, hunun 150 bin 
Uğramakta olduğu zor}.uklara ':!; r asın~in liraya in ta olunan f ab. kilosu Sümerbank fahr'kalarında 
inen çekibnekte olan d~I ta tır. ~7 d . d' k d r kullanılacak, mütebaki kısmı ise 
ete:rneğe devam etmektedir. Bu kuv rika -!;inasın a §~ ıye a a piyasaya sevkedilecektir. 
"~ fİmdl Elageyl"'nın batısıdda çöplüğe atılan derı parçaları ve Fabriıka dün Beykoz kayma
bulunni.ktadır. Nofilla'ya k.• ar saire ıiptidai madde olarak kul- kamının bir nutku ile açılmıı. 
~ eden avcılarıımızın ~~::,J: lanılac:lllkt kısa b\r ameliyeyi mU- ms•imde birçok davetliler ha· 
Y&lle yaptıkları büc:umlar DOIJIV9' • sB" bulWllll lardll'. R.....ımis 

Şehrimizde listeler 
bugiin asılıyor 

Ankarada Toprak Mahsulleri 
Of isi 2,5 milyon lira verecek 
İzmirde 790 bin lira verecekler: Şamlı Şükrü, manifa

turacı Ihsan Necib oğlu ve kağıtçı Nafiz Delen 
İzmirde mükellefler b 1r günde 1,5 milyon 

liradan fazla tediya.tta bulundular 
Şehrm. d l k . . .. ı·· .................................................................... . 

;:~~€:Efü~~;r~::~:::: Kendisine tarh olunaO ... V.lilikl 
Defterdarlıktan verilen malu- : 

:-::n:'::r!~:~e!:~~7e7ı:~iy::~~ verg·ıs·ın·ı az bu1an ıu·· ccar ~ 
lı bulundukları maliye tahakkuk 
tul»el.-ine veya kaza dairelerine 
mUiraC.- edeceklerdir. A d J ı•· h ı· •• : 

Gayri DHmkuı Wıiblerain, 1 Y 1 n 1 uccar emen ma ıyeye m uracaat ~ 
seyri. menkullerinin bulund~iu I! ederek vergisini memnuniyetle ödedi : 
beleclıye tahakkuk tubelerıne, E 
belediye hududu daıhilindell'i ka- S A dı (H ·) Vili ti.... : 
zaLa.-a bağlı büyük çiftçilerin iae İ mlzdy n lı:•ı_ uauaı 1 .-1:.~ 1 yel . • mllflur. Sabuncu Hayreddin ft : 
Deftentarbkta frad ve Servet ı e var 1

• ~erı. 11, .-e er nan karoeıtltriYle, All ~ wrese... ~ 
V 

•
1 

. M"d'" 
1
.•••• .• asıldıtını blldmmifbm. alne, fabr&ac, E-.::.L Şahine, f-L .=. ergı en u ur ugune muraıea- . . 7uu au. 

at etmeleri lazımdır. 1 Liatelenn llinını müteakib tüc rlkacı Hibnl Yı!dırtma ve tüc- : 

Mük
. ll fi · 

1
. 

1 
d k" . . i car Raif Günaydın hemen mali. car İzzet Aydınlıya yirmi be-- •• : 

e e ern ıste er e ı ısım ·ı .. at ed k k d' · :r-

1 
. . ki . ·1 . yeye muraca ere en isme bin lira, bir aaeye 15000, 3 k:- •• : 

erını ve verece erı vergı erı : . . .. ... 
kolaylıkla bulabilmlerini temin ·ı t~olunan vet-gıyı odem.~ı ~.4:. .~·~ ılye 12500 er, 4 klıiye on bin, E 
iç.=n her şubede kafi miktarda • d~r .cluım. miktarı az gordugunu bir kifiye 8000, bir k\ılye 7000 ~ 
memur bulundurulmaktadır. 1 bildıl'fill§tır. bir klıiye 6000_, dört klılye ~ : 

A 
L -h ll il . 1 Aydın merkez kazasında en ter bin lira takdir olunmuııtur • 

nRara mu ~ f! erı .,. __ ._ ikt 400 11 d -:r • • 

Ank 16 (H 
• V yuıa.eaı; m ar 00 ra ır. Bu Bundan •uoaı 500 lira ile 4000 : 

ara, uıusı ) - ar- • ~ . : 
hk vergisi lislelerı, dün bildirdi- \ yalnız Me,•lut Usluya takdir olun lira arasındadır. J 
ğim. gibi, bu sabah vergi daire. '···•••••••••••••••••••••••• ........... •••••••··-·-· ... .._ ...................... _._._········ 
ıinde, Defterdarlıkta ve Çanka-ı leri 17 m:Jyon lira ödeyecekleT- Merkez Bankası 777 bin, Eı.. 
Y~ ~aym~.kamlığında aa~~rr4ıtır. dir. Mükellefler a-raııında şunlar lak ve Eytam Bankası 234 bin, 
Listeye gore Ankara muke1lef· vardır: (Devamı 3 ancü sayfada) 

Bayramınız 

.kutlu olsun! 

Yarın Kurban Bayramı
dır. Aziz millet;miz harbin 
dördüncü yılında, hemen 
hemen bütün dünya mnıet
lerinin birbi-rlerile boğuf
tuklaTı bu korkunc günlerde 
sulh, emniyet, huzur ve 
neş'e içinda yeni bir bayram 
idrak ebnektedir. 

((Son Posta» sevgili oku.. 
yucularınm ve bütün Türk 
milletinin Kurban Bayraını
nı candan kutlar. Onlarm 
sulh ve emniyet havası iç=n
de daha birçok bayramlar 
idrak etmelerini candan di. 
ler. 

Bayram münaaebetile ga
zetemiz diğer arkadqları
nuz g'.bi yarın, Cumartesi ve 
Pazar günleri çıkmayacak, 
Pazartesi 'ıflinünden itibaren 
nefir vazifesine devam ede. 

ı . Meclisin dünkü toplantısmda 
muhtelif kanunlar kabul edildi 
Ankara, 16 (Hususi) - Mec.. iılebne idaresinin 940 bilanço 

lia b~gün Refet Canılnln bat· haklundaıki mazbata kabul ed: 
kaınlıguıda toplanmıflır. Toplan. mittir. Memur ve müstahdemlere 
tıda, Ankara elektrik ve hava1ra- verilecek fevkalade :ı:am k 
zi idar~~ıe •. Adana ~lek~rik ~Ü- nunun 9 uncu maddesine bira~;:: 
~e.esınm ıdare ve ışletılmesıne ra ilaveaine, posta, telgraf ve te. 
aıd kanunla Yn!ova kaplıcaları (Devamı 3 üncıi say/ada) 

Tasarruf haftası münasebetile 

Oniversitede dünkü toplantı 
General Kazım Özalp bir hitabe irad ederek 
bugünk Ü şartlar içinde tasarruf bakırr ınd 

halka ve gençliğe ciüşen vaz.feleri anlatt7n 
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BU SABAH 
1W 

• 
Milii Şef Istanbulda 

ismet İnönü Haydarpaşa garmdan doğruca 
Vilöyete gelerek b:r müddet meşgul oldular 
MiJıi Şef lsmet İnönü bu sa· haik !kütlesi tarafınd~~ hararetle Müteakiben Milli Şef, v~li ile 

bah "-ı.-=-=~ flendirrnişler, karşılanınuşlarchr. Mıllı Şef gar- beralber Kızılay aşhanelerine 
LL '?'""""' .. ~ şerde vali örfi dan d:o.ğruca. vilayeti teşrif bu .. . 
na·....ı.,ı-n<>~ garın a ' 1 alid L • h gıderek ıt .. tk.~kattı. bulunın11 s ·.ı_!'"'-;_~ 1·la"yet parti yurımuş ar, v en ıoazı ıza at • '"' • ~· '"',-
ı-w:ure ıKOITıultanı, v ' ' 1 
,_ _ 1ed· k" e kalabalık bir a·lmışlardır. aırdır. 
JJıO.l ıye er' aru v _ .- _ - - .- .- .-. - .- .- .- .- .- - - ~ 

...,........47.-r~.-r~~~---~ 
\. 

Varlık vergisi liste!eri 
şubelere asılmıya haşlandı 

Valinin dün gece verdiği beyanat 
ş h ~ · d ki · varlık vergisi j misyon, .sıabalı:ı kadar çalışma • ı Verilen rakamlara göre, 

tn" 'elr1fıızrı:in ödiyecekleri mik laırma devam edecektir. Bir kısım İstanbulda en fazla ta _ t;Lar e C:te.ren listeler bugün ver şubelerin listeieri ikmal edilerek hakkuk eden varlık ver • 
gi da~!ıeri önüne a11ılacektu-. yerlerine gönderilmiştir. Komis- gisi iki milyon liradır. Ve bu 
Gazetemizi makineye v~indye yon, kat'i yekuna henüz v~rma - miktar vergiyi, g~mi armaförleri 
kadar listeler i.ı~nüz asılmış de - mı§ olmakla beraber size lstan • Barzilay ve Benjamen kumpan • 
ğildi. bulun vaırlık vergisi olarak vere. yası ödiyecektir. Bu11dan sonra 

Vali ve belediye reısı Lutfi ceğ1 ırakamı, küsursm: olarak büyük m:ktardn vergi verecek 
Kırdar, gece yarısından sonra &Öyliyebilirim: 330 milyon lira! olanlar ansında bir buçuk .JllİL 
Defterdarlıkta yapılan toplantı Bu para, 60 bin küsur mükellef- yon lira ile Halil Ali Bezmen 
lonunda §U beyanatta bulunmuş- ten ta1hsil edilecektir. manifatura ithalat ve ihracat fir 
tur: Yarın sabah (bugün) bütün ma~1 vardır. 

«- Varlık vergisine tabi va - mükellefler mensub olduklarıma D'ğer taraftan öğrendiğimize 
tandaşl,arrm is:ım.lerini havi liste. Hye ve belediye tahsil şubelerine göre Eyübdeki Gislaved Listik 
ler, şu dakikada dahi henüz ta - giderek tabi oldukları vergi mik- Limited Şirketi de 1,200,000 lira 
mamen hazırlanıms değildir. Ko- tB1Tını öğ-renei>ilecekle-rdi'l".n vergi verecektir. 

Tunusta müttefikler! 
iaşe bakımından 
fena vaziyetteler 

~~~~~---

Alm~nla.ra / 8 İRCİ ordu 
<Baı ta!?i~~aylada) ihfi1afla ilerliyor 

belirtmekte ve vaziyet almakta- [Baf taralı 1 inci .:ıayfada] 
dır. Bu makaledeki ınütale.al.arın kib elımİftlr. Uçakl:ırımız batıya 
hareket noktaııını Necmettin Sa- doğJ1U gibnıdrle olan mühim bir ta-

Londra 17 (A.A.) - Mütte - dak'm «Almanyanın düş01anları şıt kafilesini haber ver.ınekt~ir. A.. 
fik kuvvetlerinin Tunustaki iaşe hür, müstakil ve milli h~k~iye- ğır bomha uçaklarımız 14/ 15 İlk
vaziyeti biraz güçleşmiş bulun • I tine sahib devletlere yenı nızam- künun gei:esinde Napoli şehrine mu 
- ·kt- _ı Bu fena haval.ırdan da yer olmadığını iddia ediyor. vaffakıyetle hücum dm işlerdir. LI. .... a: aıuır. ' . d w d ., 
ve çamur haline gelen hava a- lar, bu iddıa ogru mu. ur ı ıı su. man mahalleleride büyük yangınlar 
laınlarından ileri gelmektedir. ali1!i sorduğu yazı teşkıl etmek- çıknııftır. 
. D·· .iyeti de güçleş- tedır: Alman tebliği 

• U§manın kva~ «Bize atılan bu taştan kaçın- Berlin, 16 (A.A.) Resmi 
~ bulunma ta ır. mak için hiçbir sebeb yokturıı tebliğ: Batı Sit'enalk'le dü,manın 

b 
ı diye mütalealarına başhyan mu- sayıca üstün kuvetlerile çarpışma 

Kofelnl•kovo'da ır harrir müstakbel Avrupa camia- lar devam etm'lttlr. 16 hücum ara. 
sın<\a küçük milletlerin hakları bası ~ birçok top tahrib edilml§-

A I k t
'ası samıml olarak münakaşa edilir. tir. Gece Blngazi liman bölgesi m11-m an ' ken eskiden olduğu gibi bundan vaffakıyel!le bombalaınmıştır. Hava 

böyfe de kat'i hüküm ifade eden teş'killerimlz Ceza.ylrln i~e limanla. 

il m ha e d ı· ı m ,. (! sözün büyük devletler tarafından rına ve hava üsler ine hücum etmi§-
y söyleneceği mütaleasının en ba- lerdlr. 
R fa alınması lazım geldiğine İ§a. Alman denizaltı avcıları doğu 

londra 17 ( A.A.) - ~~a- ret ederek diyor ki: AkdenUıde bir dü,,ınan denizaltısı. 
elan bu aıabah alınan en mühıın Yeni Avrupa.da küçük devletlerin nı batıımıı,Iarır. 
h.aLer Stalingrad cenubunda ~o- hayali parlamantarizmi kalmıyacak * 
'-'ııikovoda bjr Alman kuvvetı • tır Kürre üzerinde belirmeğe b4§- Kahire, 16 (A.A.) - Sekl:ı:ind 
niu kuta-tdarak imha edfünit ol. lı~ yeni bayat sahaları yeni bir ordu dÜ§mallın ~a)•in1edlğl biricik 
lnıaaıdır. 50 Alman tankı tabTib l.zaın istemekıtıedlll' ki, bu da sade. yolu ta.kib ederek büyük ihtiyatla 
e.lilmi~tlr. :e bu bayat sahalarının 'bİr'liğine .. dı.: llerleıne1cıtedir. 

Di.i.n ne redilen Sovyet teb- ıarı<lan yapılacak olan her t~lu ----o---
\itine &'a-:: K~Iaça 200 kitomet· ~ :~~%~1:;~rı~=:!~ Mecfisin dünkü top '.antısrnda 

·:: mesafede Stalingrad1-. H: - if .. ~ez :vıc ve idarelerile miinı· ffiUbtelif kaUUDf 8f kabul edildi 
l11EOfda bir meskun ınaha ışg e- g~ .. 
-di1- • • kündür. . d (B 
umıştır. eb B ndan sonra mubarrır yazısın a af taralı 1 inci aayiada) 
. Sta.linırad çevres.inde teş • ~ devletlerin otartlk bir rejim lefon umwn müdürlüğü t kr-

l>tis Ruslara geçrni-ştır. 3S Alman tatbik edecek olan büyük saba ek.o. tında.ki süvari müvezziler:§ y~:. 
~iı diqürülmüştür. isinin tempO"Juna uymalarını bedeli ve devlet konaervatuarı 

k°:ı· menfaatleri emrettiğini belirt tiyatro, opera, balet şubelerin~ 
e 

1 
1...::...::1... devletlerin Alınan.. d l l 

ınekte ve .,~ ld . . en mezun o an ara elbise veril-
ile İtalyanın sevk ve aresl mesine ~d kanun layihalu-ile 

~ girecek olan yeni Avrupada hava sınıfına verilecek zamlara 

Şimal Afrika Amerikan umu- JBaf taralı l inci sayfada) l defasmda yaptıkları h\.ı-.;ıım bir 
mi karargahı, 16 (A.A.) - Bir duşman hedeflerine hücum et- evvelkinden daha zayıf olmuştur. 
görüşme sırasında amiral Darlan mi~lerdir. Bir uçağımız dönme- Bu muharebeler hazırhk mahiye-
ezcfunle şunları söylemiştir: miştir. tindeclir. 

Şahsi ihtiraslarımı tatmine Faaliyet merkez;i Rommel kuvvetlerini Tunusa 
kat'iyen taraftar ve niyetli deği- • Nevyork, 16 (A.A.) ·- Ame. , geçiriyormtıf 
Fm. yegane gaye ve hedefim, rika.n ';'mumi karargahı nezdin- Madrid, ı 0 ( A.A.) _ Şimali 
evvelce de bildirdiğim gibi, Fran , dekl bır harb . muhab'ri ~imdi Afrikadan gelen telgraflar Rom
sız Afrikasını kurtarmak ve ana başlıca cephenın Matoerden Te- melin §imdi Trablusta bulundu
yurd Fransasını kurtarmağa yar- burhanın cenub doğusuna uzan- ğunu ve elinde bulunan bütün 
dım etmektir. Bu maksadı temin dığını yazmaktadır. E.n büyük harb gemilerile himaye edilen 
ettikten ve bu hedefe ulaştıktan faaliyet merkezi Mecez Elbabdır. vapurlıa.ra asker ve malzemesini 
sonra çek=tec.:ık ve hususi hayata İki gün içinde Mihver kıt'aJarı y~kl;yerek Sfax ve Gabese ge. 
döneceğim. bu mevzii almak için beyhude çırmeğe çahtlığmı bildirmekte-

--<>-- yere beş defa çalışmı~Jar ve ber dir. 

Avam Kamarasında 
ispanyanın vaziyeti 

görüşüldü 
Londra, 16 (A.A.) - Bugün 

Avam Kamarasında General 
Frankonun Hitlere ordularının 
muvaffakıyetine aid temennileri 
ifade eden mesajı hakkında mü
talealar yürütülmüştür. 

Anıele fırkası azasından M. 
Cok.s, M. Edenin General Franko 
tarafından M. Hitlere gönderilen 
ve Alman ordularının mu:.ca.ffe
riyetleri temeımis:ni nabk olan 
mesajına muttali olup olmamış 
olduğunu ve İngilte!·e hükumeti
nin bitaraf bir devlet tarafından 
beynelm'lel kaidelere karşı ya. 
pılan bu aykırılık hakkında bir 
proestoda bulunmak tasavvurun. 
da olup o-lmadığı sorulmuştur. 

M. Eden, şu cevabı vermiştir: 
Almanyanın şarkta yapmakta 

\"llduğu sefer hakkında General 
Frankonun M. Hitlere göndermiş 
bulunduğu mesaja gazetelerde 
göl"düm. Sualin ikinci kısmında
ki teıklifi kabul etmek ve yap
makta hiçbi2- fayda görmüyorum. 

----o--

Ankara Halk San
dığında bir hadise 

Veznedeki küçük kasayı kırarak 
paraları alanlar derhal 

ya kulandılar 

Ankara, 16 (Hususi) - Dün 
,ehrim",zdeki Halk Sandığında 
bir hadise olmuş ve Halk Banka.. 
sı memurlarından biri öğle pay
dosundan İstifade ederek vezne
deki küçük kasııyı kırmı~, içinde. 
ki paraları almış ve arkadaşlarile 
birli.kte savu,mu,tur. Zab1ta mü
tecasirlerin hepsini yakalamış, 
paralar bulunmu$ ve yakalanan
lar cürümlerini itirai etm'.şlerdir. 

Alman ve Sovyet 
tebliğleri 

(Baf taralı 1 inci sayfada) 
Toropetz.'in cenub batısında 

sarılan düşnıau kuvvetleri imha 
edilmi{ttir. Düşman, 25 Sontep-in
den 15 İlkıkinuna kadar 3000 
den lazla esir, 326 hücum araba
sı ve 227 top kaybetmiştir. Sov
yetlerin insanca kayıbları 14.000 
ki~iye baliğ olmaktadır. 

Alman uçakları, şimal bölgesi 
müntehasında Murmansk lima
nına muvaffakıyetle hücum et
mişlerdir. 1 iıkkanundan 15 İlk. 
kanuna kadar Sovyetler 441 u
ça•k kaybetmişlerdir. Ayni za
man zarfında Almanlar 89 uçak 
kaybetmiş.lerdir. 

Şehrimizde listeler 
bugün asılıyor 

.. (~af taralı 1 inci sayfada) 150 bin. 
Turkiye iş Bankası 229 bin Veh- Mütccı/.lıidlcY' 
bi Koç 79 bin 500. Um~i Ma. Bed.ri T"m"'y 25 000 Ah d · - .. •· . , me 
ğazalar 50 bin, Ziraat Bankası 1 Akaman 5000 isak Tarnapol 
mU~on 524 bin, Ticaret Türk A- 50.000, Mustafa Ruştü ve Fazıl 
~onlln; Şirk~ti 14 bin, Keçiborlu Keresteci lü.000, Oltodemer 
şn-ketı. 3.2 bın ~00, Mem~ırlar Ko- 10.000, Sundaye radyo şirketi 
o-!'e~atıfı 14. b·.n 500, ~~n~~a İş 6500, Lutfi Kozan 30.000, Piyer 
Lımıted 21 hın, Kozlu komur ma. Kazalonga 5000, Ferid Çapan 
denleıri 143 bin 500, Kilimli kö- 10.000, Tahsin İbrah;m Gören 
mfu: madeni 135 bin 500, Süıner- 200.000, Olter ve Ahmed Akman 
bank Yerli Mallar Pazarı 1 mil- 6000, İş Halk Limited sirket• 
yon, Süınerbank deri kundura 100.000, Arif Mt\lo !2.000." .. 

1 

~~~ssese~i k200 bin, Süm.,-ba .... l< iz.mir mii~dlcflcri 
ıb~ ı 5v_~ o'- uma müessesesi 433 tzm'r, 16 (Hus .. ı.ı) _ lzmir-
ın, . urner1J"ank depo ve çelik de vaırlık vergisi listeleri bu • 

fabr•kaları 16S bin, Ereğli kö- bah asıldı ve akı:.am k d s~ 
.. l • 506 b" K " a a ar mu-

mur erı . m, . uv~.rs~an ha- kellefler bil' buçuk milyon lira-
kır madem 100 hın, komur f>atı~ dan faz.la tediyede bulundular. 
ve tevzi müessesesi 48 bin, Ada. Listede şunlar vardır: 
na pamuk müessesesi 39 bin, Is- Şaınlı Şi1krij 700 bin ı:ra ma.. 
tanbul Emniyet San~_ıifı 65 .b:ın, nifaturacı İhsan Necihoğl~ 700 
A;nkara .mens~cat ınues.sesesı ~.o bin lira, kiğıdcı Nafi:ı Delen 700 
hın, demır ve .uhta fabrıkası mu- bin lira manifaturacı Nur· cL ; 

" 10 b' Akd ' ,.. ' 1 ~v n 
es~esesı • 13ınb,' R enbızBGuven 650 bin lira, Sağıroğlu Süleyman 
muesseııesı ın, ece- akkaL 600 bin lira R b p ı· · 500 
b 10 b. Ul b ' o er o ımı 
b~ı D 1 ın, z· us mati laası 14~ bin lira, Haydar Tanun &00 bin 
ın, ev et 1raat ş etme erı li:ra Edmon Ziro 500 b' ı· 

K 23 1_ • H • l\" 1 ' ~ m ıra, urumu uın, ayım '1 oto 0 Gomel ve şürekası 400 b • l' 
20 bin, Fuad Baban 300 hin, Fey- manifaturacı Nur· H~ lr~, 
zul!ah Necip 10 bin, Burla bira- Avni 350 bin lira ıTve 'k we~~ 
d l k il k ·r. • k · b' ı arı a ve şu
er er o e hı şır etı 200 ın, rekasl 300 bin lira m 'f t 

R hb · · h · "00 b' , anı a uracı 
e erı tıcaret ~nesı .,_ ın, Rıdvan 300 bin lira, ınanifatura-

Arım Aras ve oglu Danyel 300 cı İhsan 300 bin lira A d l 
bin, Yasef Bonomo 50 hin, Yusuf İktısad •irketi 300 bin' ı· nal 

0 .U 
R w '1 60 b' M . ... ıra, zml'r 

os.o ve ogu. erl ın, uız yün mensucat fabrika 273 1 • ı· 
D·ı 60 b' v· l' E k · >ın ı-110;an ın, _ ıta ı . s en~ı ra, ihracatçı Ali Haydar 250 bin 
25 hm, Bed~os og):U Cozı 20 bın, lira, Şalem biraderler 200 bin li
Za~a. Hanr.l 40 bın, H~ler ':e ra, Hüseyiın Tatari Si.Ueymıın Ka. 
şer!kı 15 bın, Yunluf Ugurlu og~ ragözoğlu 200 bin lira Mürteza 
lu 15 b=n, Muiz ~lb~~e~ 15 bin, 200 bin lira, Hakkı 

1 

Balcıoğlu 
Avram İlya 10 bın,1 urkıye şeker 275 bin lira tütün tüccarı Meh
fabrikaları 933 bin, Mala1tya bez med Muğlal; 170 bin lira Sadul
ve iplik fabrikası 235 bin, Değir- lah 1 Ahmed Kadıoğlu M~iz Ke.. 
mendlik Limited Sirketi 73 b/ı l ö t·· k s f' l ' ·ı ıoo' b. - . · ma z ur , a ı smaı m 
500, Ulus sıneınası (Said Çelebi- r 
nin) 23,500, Toprak Mahsulleri ma. 

Ofisi 2 nıilyon 548 bin, Devlet 
z:raıat İ~letmeleri Kurumu 39 
bin, Cenab And 15 hin, Halk Ban Askeri vaziyet 
kası 12 bin, Halk Sandığı 36 bin, (Baf tarafı 2 inci sayfada) 
Akd:niz Güv~n Sigorta Şirketi yapabilmİJtlr. Bu defaki Elageyle 
20 hın, Beledıyeler Bankası 125 hareketinin de Mareıal Romınel sis
b=n, Adil Erg~ven 20. bin, Salti 1 temine göre yapıldığı sarihtir. Eğer 
Franko 200 bm, Hayım Danye) bundan evvelki Eialemeyn bereke. 
30 bin, Jak Acıma 25 bin, Müm- tinin ilk günlerini Mar~ Ronımel 
taz Yağcıoğlu 20 bin, Halid Çin- vazifesinin baıınıda bulunabilmiş J.. 
gilli 70 bin. daydı, o haraket de Romm-el sis;e. 

. Emin T.aş 20 ~in, Hacı Min1!"e- mine göre yapılır, Alman -iİtalyan 
dı:ye _ıo bın, Halıl Aklaır 20 hın, ordusu periJB.n olmaz ve zamanın.. 
Ka.drıye Huydar Bayramoğlu 5 da g~I çekilerek kendisini takib 
bin, M~hmed Hatib 9 bin, _Nesibe edecek İngiliz ordusuna kartı bi.rçok 
ve Şefıka Eren 5000, Şefrka 10 yeni hareketler ve manevralar icra. 
bin,_Abdurrahman Naci Demirağ sına kabiliyetli bir halde kalırdı. 
5000, Ali Nazmi 6700. Ahmed ve Bu uzunca mülahazayı bug .. 

lnomzıer Elageyıanın 
320 K.m. ötesine 

vardılar 

• 
1
'; kadar oıduftundan daha aid kaınunun bazı maddelerinin 

~~el ve şerefli bir mevkide değiştirilmesine. yüksek nıühen
:ı nd klarını ileri sü~mektedlr. dis, askeri yüksek mühend!İs ve 
A:Up~ın hiçbir 1<üçük .~~vletini askeri mühendislere ihti&aıı üc
Almanyanın 7.orfa har~ s~leme reti verilmesine aid kanunların 

Kahire 1 7 ( A.A.) - Colum - diğ'.nl sÖyllyen muhamr, bızınıle si da birinci müzakeresi yapılmı§
~ia radyodusunun harb muh~ . - kı bl!' dostluğu olan Bulg~lst.an, 1 tır. 

Sovyef tebliği 

Moskova, 16 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Mehmed ti~are.thane~i 5 bin, A?· sözlerle sona erdireceğiz: un fU 
kara Beled•ye.sı 74 bın, Be?rettin «Şimali Attikanın fark cephe~ 
Tomay 5100, Çocuk Esırgeme de Mare§&l Rommelin, hareketleri. 
Kurumu 17 bin, Salti Franko ve ne bu tarzda devamı takdirinde ve 
Hanti 120 bin, Değirmencilik Tunus sahasındaki müttefik kuvvet 
Türk Limited ş:rketi 6 bin. Va- lerin kafi derecede takviyesi için 
kıflar Müdürlüj;ü 56 bin, Emlak zaruri olarak geçecek haftalardan 
Eytaım Bankasl 7 bin. müteahhid da istifade ile mihver devletleri 
Edib Acıman 5500, hudud ve sa- için çok kıymetli olacak bir hayli 
hiUer umum müdürlüğü 5600, z111tnan daha kazanması kuvvetli 
Hasaın Tahsin ve Hüseyin Hüsnü bir ihtimal dahilindedir ve bu za. 
Akterw 6000, İbrahim Kara Ah· manı en az lki veya üç ay ile ölç.. 
medoglu 6000, İş Bankası teka- mek de pek yanlış bir tahmin oL 

biri, şimdi İngiliz kuvvetle~ının Alınan milletinin en ufak bı~ sıt~ Meclis bugünkü toplantısında 
Ela.geylanın takt'hen 320 kılo • . maruz kalmadan dogudakı Türk parası kıymetini korum1l 
hletre batısında hfr noktaya ":ar- ~~ sırf dahili sebcble~ yü.z~nden kanunu hükümlerinin değiştiril
!nış olduklarını bildirınektedır. d~ er küçük ml:Yetlere bır\misal te}- mesine ve Tunceli vilayeti idare-

kil g edemez. Çün~i Almanya v~ Al sine aid kanun hükümle~inin iki 
Laval bir otomobil manJarla çevrilmış oı8:n 6 ~ııyonl yıl daha uzatılmasın~ daır kanun 

• • Çek tabiat kanunları ıcabı. }UZlerce 18.yihalarmı kabul ıle gelecek 
kazası geçırdı yıldanberi Alınanyanın hır par~s! Çarşamba günü toplanmak üze

&& ılmaktadır. Kaldı ki, şlmdıkı re dai!ılm1stı-r . 
.. ~a, 16 (Re:.dyo gaze.~esl) - d:runıda nüfuslarının bile artmakta===.===.========= 
z~n gelen bir habere gore Fra!1 1d ~ görü~mektedir. Polonyaya renın teşvilule Avrupaya kundak 
ll:z Ba~eklli Lanl VK:hy'den Pan- 0 1,:ııgu kendi kendini 5uçlandıran kO)'an bu millet, artık Avrupanın bir 
&e giderken kendi&ini götür• oto- ~ meilİ.et kar§I bir mahkemenin rüknü olmak hakkını kaybetmiştlr.» 
ltl<>Lll Couilly'de d-evrilnıi~ La.. bw!:Ü y:rlne getlrllmi§'llr. İngilte. demektedir. 
;\'ala bir şey olmamı,,t·ıo, 

l5/16 Jlkkanun gecesi kıt'ala
rımız Stalingr.ıd çevresile mer
kez cephesinde evvelki istika
metlerde taarruzi muharebelere 
devam etmişlerdir. 

Sovyetler iki şehir :z;:ıptetmifler 
Moskova, lô (A.A.) - Sov. 

yet hücum klt'aları Rjevin batı
sında Almanlardan daha iki §e· 
bir zaptebni~lerdir. Mihver kıt'a
larl burada beyhude karşı hü
cumlula bin ki~i kaybetmişler
dir. Velikiluki civarında Sovyel 
kıt'aları stratejik bir tıı!peyi ele 
geçirmitlerdir. 

üd sandığı 10.800, lbrah:m Fevzi maz.~l K:. D. 

'
1

--Ş~A~·R~K-'~da----~-------, Bu Cumartesi 1 
Matlnelenfen itibaren 

Bayraın münasebeti'e emsaliz bir film 

DANSÔZ'ün SIRRI 
~RGI]: SYMO • LAURA SOKRt - VİCTOR DE KOWA 

Aynı er+kegı seven 2 kadın ... Kadın Entrikalar&. .. A§k için çırpı .. 
nan kadın. Meraklı heyecanlı sahnelerle dolu suıenin en güzel aşk 

FUınl ................. llZ-~ 
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- Adalı Halil pehlivanın 

H f •f bı· k ayranı günlerinde v· d k. a ı meşre ı uyumcu yapılacak futbol ıyana a ı macerası 
Yazan: O. Henrg Çeviren: t:;em~ha Yıldız f Yazan: M. Sami Karayel 

S"z Jimdi artık Tomaa Kilin .. ~ moc an Sultan Hamid devri baıpchli • aık etti. Kendi lisanile Adalıya 
cin ismini Hua.t.oıı tehri rehbc·rin. Üç Jdüp ara.sı~da ~rtlb edilen vanlarının en değerlilermden A- bır şeyler aöyJenıiye ba_şlndı. A· 
de bulam.azanuzl. Vi.kıi bu i.irra ve hayranı günlerinde d~vam ede- ~~l_ı_ HaHJi bir Fransız oı ganiza. dalı .Halil onu ıttı yan J 
ouda, belki de, b~üne kadu toru Avrupaya ·· r k · · I kl ' 111 an c~k olan kupa maçlarının ikincisi . go urme ıçın S• u:ıa aıtırdı. Rus karısı reddolun 
dururdu: fakat .Miater Kil::na, yarın Şerel Stadında Fenerbah~ tanbula gelmr~tı. Bu, organızalörl dugundan dolayı üzüldü. Gelip 
bundan iki ay önce bizdeki faıa, ile Beıiktaı araaın-da oynanacaktır. Fransız tebaasından olm_":kl~ be- meseleyi Vasıl Andreye açtı. Kur 
li'Yetini ta.til t!der~k meçhul bır Bu mevsim lig maçlarinda ilk rabe-r aalen Frct.nııı:.ı: degıldı. ta. n&.Z Vasil1 derhal yumuıak bir Iİ· 
i.&tika.mete ıitti. devreyi iyi bir tekilde, birinci ola. t~n?ul Tatavlasından Fransaya aanla: 

Mister Kilin~, Hustonda fazla rak bitiren Beşiktaş takımı kendi- gıdıp. ~e~letm41erden bir tatlısu - Aranızı bulmak benim elim 
kalmamıttı• Şehre gelir gelmez · frengı ıdı. d d' Fak 1 nı takib eden takımJara nazaran da e ır.. at.. Kocanı gureşte 
küçük bir detektif büroau açmış.. ha üstün ve daha olgımdur. Bu B.u! tatlı su frenginin asıl adı yendinnen lazım, dedi. 
tı. Halka bir polis hafiyesi sıfa. maçta ve bele !kendi sahasında Fe. VaS'llı .. Fra~sız adı Andre olmuş Kadın, derhal: 
tile :zmetini ıı.rı:eden Mi.Jer Ki- tu Onu Vasıl And e d" • B • b l 

n nerbahçenirı kendisini yemesi çok · r ıye çagırır- - enı u ürkle beraber ya. 
ling, oldukça miiteıva.7İ bit' a· · ludı 1 ırüçtür.• · . ıamıya ve onun a olurmağa mu. 
damdı. Nat Pinkerten firmaııile Galatasaray - Be§lkta~ da kupa Vasıl Andr~, J:<oca Yusufları vaffak edersen pekala!. 
rekabete kalkı~adı, büyük leh· maçlarının aon oyunU11u bayramın Avrup~!a'.. ~mer1kaya götüren Vasil, muvafakat etmişti. A • 
likelerle b1;.ğlı olmayan itleri ter- üçüncü PaTBr günü yapacaklardır. rum mosyo Pıyerden ders almıt· dalıya gel;p meseleyi açtı Güzel 
cih etti-. Lig maçlarında brbirler"L çarp'§- tı. Onun. k_aza.ndığı paralar, bol bir kadına ihtiyaç olduğunu an· 

Bir patrona, çıraiının ahlak mıyan bu iki takım bu mevsim altınlar ıttıhaaım tamaını artır • lattı. Fakat Adalı şu şartı koştu 
ve temayülatı hakkında malü - ilk defa bu hususi maçta karşı kar. mıfh. ~oc.~ Y~:>~iun, Atlantih - Ben, Rusu ;endikten sonr~ 
mat ahnak İcab ettiği, veyahudı Ben g~n a§ırı, mukaner bir saat- aabınızlık röstet"iyordu. Potia ha- flya gelmiş olacaklardır. sularına gomuluşundcn, ve Kl\- olur bu mesele .. 
h~r hangi bir ledi, fevkalade ha- ~C: ~ize gelip bu i~e dair v<.~e- hye_,i, butun gürco.Jd.kleri .. , z<r..• latanbul kupaşı ınaçları ra Ahmed:n vefatından sonra Va Vaşil hayretle• 
fif me~eb 'kocasını takih ettİr· ı gınız malum.atı dinnyeceğim ... j dına anlattı. !JukKanda gördüğü aiJ Andre Pariacen kııılkıp İstan. -N~den?. · 
mek arzusunu :izhar ettiii fi m~~, f~im Mi.iş R. dir. Kbcamı buj kadının e§kali.ui tarif edince, ffanbul Ckupasının1 g~~i .. kaldan °- bul yolun.u. tuttu. Onun ak:ında Herkes, bu kadının yiizün. 
~ister K.ilinge bıış vurmak kafı fdıırde herkea tanır. *** cadde- O'enç Iedi: yun. arına. umartes gunu evam kalan şu ıdı · d l"b ld' · · · d • eıd 1 kt F bah l D d . . en ga ı ge ıgım~ zanne er. Bu 
ıidi. Miıater Kiling, ~dine h~ı sinde bir kuyumcu dükkanı nr. - Ta kendisi, dedi. Oh küs- 1 ecKa~rk'" ~ner ç~4 ide S~~t · .. -Adalı ~aiti pehlivan .. ise iy; bir şey dekildir. Sonra ga· 
bir takım nazariyeleri olan aea- Yapacağınız hizm~te mukab-11 ai- ta.h, hayasız herif!. Demk \.Jlrls paıa. .~ ':{_.e

1
stat .e' Şeu eyef. Yuz otuz okka.ık... lib &'elerek karıya sahib 1 k 

siz, çalı_tkan hir adamdı. O, He. ze bol bir ücret vercceiim. Şim- ona para ver=yor?. Demek i i bu manıye 1 ucyo wıpor aa r Koca Yusuf. Parilte bulun· ta tam bir sereft'r. 
0 

ma 
jborlyo ve Konan-Doylu oklW, :u. dilik ~İn olarak iıte yirmi do- kadar ilerletmitler!. f sahasında saat 14 de karııla1acak. d~ğu zam~n ~a.sil .A~d,.e onun Vasi), Adalının mağlub ol ca. 
mania mealekdatiarı araı11ncla lar veriyorum. Ledi heyecanla meııdilini göz- lald~r. . agzından ıoyle ıfıtmııtı: ğından korkmamııkla be b 

~
ha yüıc.ek bir mevki iıgalini Leci;, Mister Kilingc 20 dolar- lerine götürdü. Polis hafiyesi: kıncı devre maçlan bu hafta - Adalı. ~ali!, Tür~ pehlivan. olur ne olmaz diye karı~~ e:ı~: 

umid edenli. Bundan önce, Ame- t.k ltir banknot uzattı. Polis ha. - MU.;s R. dedi. Siz daha ne baflıyor !arının. en ıyılerındendır. etmişti. Adalı, h;ç alafrang gü-
anın tarkındaki bü}iik bir de- fiyeıei bu parayı, &'UY& kend:ai ıibi şeyler öğrenm k arzusunda. İs~anbul lig §&mplvcnasının ik'n. . Vasıl An~~e ~ kadar zengin ,.eş bilmediğinden müthi~ hasmı 

dektif bün>sunda. çalışryOTdu. için mutad bir teYmif gibi, la· smız?. Takibatımı daha ne ka- ci devre oyunları Pazar günü başlı- b ·r adam de~ıl.dı. Fnkl\t Adalı~ı karşısında belki mağliıb olabilir· 
lFakat me.lek merdivenlerinden kaydane cebine koydu. dar derinle~tinneliyirn?. yacaktır. Avrupaya ıoture~ek or.unla bır di. Bu hal Vasil Andreyi i!'asa 
~kaeliı pek ağır cereyan ettiii Polia hafiyesi, bütün •rzulan- - Şüphelerimde &ldanmadı _ 20 B'ricikanun Pazar günü Vefa. mukavele yapacak kadar parası götürürdü. Türk pehlivanı daha 
rşı,n, daha geni, ufukluın açıl • Dln JIErİııe getit·ileceğini lediye ğımı gözlerimle görmeJ.. isterm. K~ş•mpaa maçı Kadıköyd~. İstan. vardı. . . ilk güreşte yenilirse artık Paris, 
lclığı gar.be gelmc.ığe karM" verdi. temin etti ve ilk malumatı almak Sonra, boıanma davası açabil • bubpor maçı da Şeref stadında ya. Her ne hal ıse Vasıl Andre Londra güreşlerinin on par 1 k 
~ MiateT Kili01rin 900 dolar kadar üzere öbür rün aaat 4 de kendi. mem için şahidierc de ihtiyacım pılac.a~tır. Adalıyı buldu. Onunla bir ınuka- kıymeti kalmazdı. Kurnaz V~il 
ıbirikmit bir partlsı vardı. Hubona aifte uframa•ını r!ca etti. olacak. Şimdiye kadar bham _ vele yaptı. Bu, mukavele muci · ne olur ne olma:r: d'ye kad n 
;gelince, bu paraları, hakkında Eriesi pn Mister Kilina, ıere- mül ettikler.·mden fazlas•na ta bütün ailemizi tanır. Akıamları hince Adalı Halıl, Viyanada gii. yapı~mı;tı. Fakat Adalı yüı: ve~-
tavaiye mektubları aldığı bir İf ken m.allimatı topladıktan aonra hammül etmek niy tinde değ\ : kendi mıntakasmı teffıe çıkar. r~şler .~apacak.:. Londracla, f'a· miyordu. Kadın da, galibiyetten 
ıtı.dıamının ka.saama yatırdı. Ten.. faaliyete geçti. Kuyumcunun dük ıim. Ona her şeyi anlatmak surctile rıste gure~ec~k~ı. . sonra Türke aahib olacağım diye 
ha bir sokakta, b\r binanın ik~nci kaaanı bularak, aaatini tamir et. Kadın bu ııra<ıa pol;ş hl\fİye- önceften kendisini haberdar et • Adalı Vas.ıl ;le vola çıktı. Vı. sabırsızlıkla bekliyordu. 
katında bir ya~hane kiraladı. ·tiır-mek bahanc5ile içeri g"rdi. aine on dolarlık b:r b~nknot dn. mck kabildir. lien jşareti verir ~anaya geldı •. iCarşıaına en meş· Kadın, gürcf gunu Vaıil 
Ne iı yaptığını bjldiren bir tabe· Kuywncu Mi.t.er R., otuz be§ ya.ş- ha verdi. vermez, s=z onunla berab~r dük- Purl Rusl pdeh)lıvKa~larkı~d~n (kaalden Andreye ağlayarak şunları söy-
la 88tı. Konan-Doylün Şarlok lat'tııda, uslu ve çalışkan bir ada- kana girer ve hadiseye şahid:ik o on va ır ınas 1yı çı ar ı· ledi: 
Hi>lmeslerine dalarak mÜ§teri ma benziyordu. Dükin pek de Ledi. pol's hafi)'t>s'nin edindi- cdorsiniz!. 1l~r. On binlerce se

1 
Y~rc! TRürk P'"hh. - Mösyö Andre; kozu kay. 

bcklemeğe batladı. büyük değildi. r-'akat heT yani ği yeni mıı!ümatı öğ.-~nmek üze. Polis hafiyesi: ıvanını seyre ae m·ştı. us P" • bettim. Kocamı bir türlü k ndı· 
Sadece kendiıinden ibaret o - müce\'ber.tla cirolu id;, Vitrinler. re geldiği zaman, hafiye ona fUn - Ben onunla görüşür, kendi. vanını Avusturyahlar .. w~lmanlın ramadun. Dem:r s;:ibi hazırlandı. 

lan bürosunu açtıiının üçüncü de, cins cins prrlantalar, altın - ları anlattı: sinden, b'ze yarJım etmesini ri- ve M"'""rlar yenemedıgın~<>n .d~ Yenecek Türkü .. . Ah!. .. 
günü, bir müşteri &'eldi. dan yapılmlf birçok eıy.ı. ve sa. - Bugün pestenkerani bir ba- c:a ederim. Atık!arıı vakt:nde bir 1a.!ı halkt~ heyecan mudhı~t!. Vasi!, müteessir olmuştu. Bü-

Bu, yinni altı ya,brmda, ol- at~ vardı. Müteakib taraaaud- hane ile tekrar dükkana uğra- kapan hazırlıyabi!mek İçin orta. T.urk pehlı~anının Ru~u yenmesı- tün paraları yanacak. .. Planları 
dukça uzun boylu, l'Üzel endam. ı...dan, Mieter R. nın her hangi dım. Kadın orada idi; hkat çok lık kararmağa bel?lar h~,lamaz, nı arzu edı~orlardı. . . bir anda suya düıecekti. Rumun 
lı, zarif giyinmiş, genç bir Jedi felHl bir itiyadı olmadıiı, içki İç· durmadı. c:bneden önce kuyum. siz buraya yazıhtıncye geliniz!. Rus pehlıvanı, kenda•ne çok aklına fU kurnazlık geldi: Rus 
1di. Kadının batında tüllü siyah mediii ve daima tezgahı baımda cuya: cıÇarli, dedi, demek bugün * · rüveniyordu. Ruı. pehlvanının pehlivanı s kı bir hamle ile Ada. 
tbir hasır .-pka vardı. Kadm, oturduiu anl~ıldı. konufluğumuz si.bi yapac iız: P-0lis haf:yesi, nokta bekliyen bir de güzel karısı vardı. Gürete hyı yenebilecek oyuna girdiği za-
ıMis.ter Kilinıı:n rösterdiği koltu- Mister Kiline, birkaç saa~ni, Aktam yemeğini birlikte yiyece- polise gitti ve ona bütiin vaziye- bir hafta vardı. İki taraf ta hazır man Jerea birdenbire ringe ( gü. 
ğa oturunca, tülünü kaldırdı; dükık&nın etrafında, diikki.nı ko- ğiz; sonra da burava dönüp, sen tıi anlattı. Asayişin koruyucusu: )anıyordu. Fakat Adalı Halil, a- ret sahnesi) atlayıp bayılac,.k ... 
dtur§uni gözlü, ince zarif bir yü- l~çan etmekle geçirdi. Nihayet pırlanta it~i bitirindye kadar - Bak, hele, bak, dedi. R. nin lafranğa güreş nedir bilmiyordu. Bu, sahne knrsı ında kocas• ani 
zü vardı. Hafifçe müteheyyiç ci- alq.am& doi'ru, cüzel giyinmiş, S'İ- biraz daha çene çalacağız . . . Dük böyle ıeylerle meşgul olduğunu Hayatında böyle b;r güreş ne gör bir heyecana düşecek ve oyunu• 
Li gSrünüyordu. Kede-ri gizlene- yah saçlı. kara cözlü genç b:r ka. kan kapalı olacağ; için, tabii bi. nedense hiç görmed"m. Mıı.ama- mÜf ve ne de yapmıştı. Rus peh. TIU tam11.mltVamıyııcak ... 
miyen kontralto bir sesle: dının dükkana rıirdiiini tesbit zi kimse rahatsız etmiyecektirn. fih kimseye emin olmamak la _ vanı iae mükemmel bir alafranga Kurna'7lılc ""'~:-.ı ~ ve r::-z:el 

- Ser, dedi, ben size reliyo. etımekle, bekleyi~inin mükafatını 'JvlP- zannedivorum ki Misis R. zımdır. Demek !<arısı onu bugün güreşçi idi. ..l.,)".;1 .... :? .. Vas:ı, kııdın~ ro1iinü 
.-um. Size müracaatimin baıhca gördü. Mister Kiling, İçeride ne 'u mükemmel bft. f,r!!ath,.., Koca. enselemeğe kaı-aı- vermiş, öyle Rus pehlivanın karıaının İsmi vı!'Tdi. Her şey v ... lı.1nda •.• 
sebebi, sizin, t~hri.mize hemen olup ne bittiğini görebilecek ıu- nızın, mahbubesile o1an bu mü- mi?. Bunun için de dükkanın Jeres idi. Genç ırı * 
hemen yabancı oluşunuzdur. Hu- rette dükkanın kapısı karfHıtnda lakatında, ıı.iz de, gİ7lice buluna. içinde gizlenerek onların ne ko· yarı bir kadındı. Kocasını sev · Güreş ba§ladı. iM dev cüsse 
r.usi i~lerimden dostlarıma hah- bir yerde durdu: Genç kadın •Ü· bilir ve i ed'kle-rin:zi mühemme. nuştuğunu d"nleınek istiyor. Dur mezdi. Kadın, kara kaıh, kara ringe çıktılar. Adalı Halil, s.yah 
setmek ise, elimden gelmiyen bir kiınetle dükkanın dip lıı.r fına len ö • renebilirsiniz !. bakayım: Dükkanın arkasında, gözlü, kara koç bıyıklı, ablak güret mayosile daha göze çar-
~eydir. Kocamı sİLc taldb ettb-. gitt; ve dirseklerini .tezgaha da. Ledi gözlerini kırpı§lırarak: Mister R. nin eski sandıklarını ve çehreli ir:iyarı erkek güzeli olan par bir halde idi. Arbitr (mey • 
mek istiyorum. Bu ~tiuf benim ytyarak, li.übali bir eda ile, Mis- - Alçak, Jiye haykırdı, öğle kömürünü muhııfaza ettiği bir Adalıyı görünce çılgına döndü. dan hakemi.) düdügü çaldı. Gü.. 
için haysiyet kıncı bir §eY ol- ter R. ile konu~mnğa baflndı. Ku yemeiinde, acele bir i~i oldugu. depo vardı. Tabii bunun knpıaı Adeta kocasının hasmı olan Ada. re§ bütün şiddetile başladı. Ada. 
makla beraber. koumın h"ssen yumcu, oturmakta olduğu tabu • nu bahane ederek, bu nk4am kilidlidir. Fakat s:z buna rağ • lıya vuruldu. lı Halil, Koca Yusufun alaturka 
artık benden yüz çevirmiş olma. reden kalktı ve kadınla. alçak biraz i'eç ~eleceğini söyledi. Ben men bu tarikle dükkana girme· Adalı Halil, Koca Yusuf gibi elenseleri gibi elense çekiyor, Rus 
eından korkuyorum. Kocam, da- ~eale b'T şeyler görüttü. Son. ı;z nasıl vakit gcçirdiğ:ni şimdi ğe muvaffak olursa.uz, orada sofu ve t'tiz meşı eb değildi. Tıp· pehlivanını yerden yere vuruyor. 
ha evlenmemizdcn önce, bir za· t"• kuyt ""CU kadına para verdi. artık iyice anlıyorum. gizlenecek bir yer de bulabilirsi- kı Kara Ahmed gibi hovarda idi. du. Kadın ve, Vasil memnundu• 
mnnlar kira ile evlerinde oturdu- Mister Kilinır. paraların, kadının Polis hafiyesi: n:zı. Ben umumiyetle bu gibi i,. Fakat vaziyet çok kötü lar. 
ğu bir ailenin kızına aşıktı. Ben eVnde ıı~ır-dadıV.ını duydu. Bu- - Biz ~yle ynpa.lım, dedi: Siz lere karı~masını pek sevmem, am idi. Rus karısı, !cocaamın hasmı- Fakat bir aralık Rus pehlivanı, 
be§ senedenberi ev}:yim. Bütün nu mütukib kadın dük'candan dükkanda ıizleuir. onların ne ma, Lediye de acıyorum. Onu ço. na a~ık olmuştu. Vuil Andre, Adalıyı, alafranga kol ve, bat 
bu zaman zarfında çok bahtiyar cıktı ve htzlı hızlı caddede yü • lkonuıtuğunu dinlers:ni::r:!. fşit - cukluğundanberi tanırım. Bir de- Avrupa rezaletlerini ve kurnaz· kaparak bir hamlede uçurdu. A· 
bir ömür s.ürdük. Fakat yukanda rüıneğe batladı. mek İstediklerinizi iyice işittik • fa if bu kerteye geldikten sonra, lıklannı bildiği için derhal bu i§i dalı Halil, sırtüstü gidiyordu. 
kendi:Jinden bahsettiğim kı'.t ge- * ten sonra, şah=dleri çağırır, onla. ona her türlü yardımda hulun- çaktı. Rua karısının Adalıya aba. Rus karıaı, olduğu yerden fır. 
çenlerde Huaton'a gelmi,. Koca· Tam takarrür eden saatte, Mis rın huzurunda bir cürmü me§ - mllğa hazırım. yı yakmış olduğunu sezdi. Karı, 1adı. Ring İplerinin arasından ge-
mm tekl"ar bu kızla münasebet ter Kil"ngin müşterisi yazıhaneye hu<I yaparsınız!. Akşama doğru. ortalık kara - Adalının etrafında dola,ıy.ordu. çerek bir hamlede sahneye atıldı. 
>te!Iİ& ettiiine da:r bazı şüphele- geldi. K dın, polis hafiyesinin Ledi: rırken, Mister Xilingin mü~ter;,; Onu ıörenler, kocası için Adalı- Kadın bir çığlık kopararak göz. 
rim var. Bunları srkl b'r göz hap kendi fÜphelt?rini tcyid edecek - Mükemmel, dedi. Orada vazıhaneye geld~. Mütevu:i bü- ya fenalık hazırlamıya çalıştığı. terini kapayıp bayılma rolü ile 
ein~ alarak, vaziyetlf!'rinde:ı be- mthiyette b=r feyler görüp gör • kocamın dükkanı civarında nok. koıtüm ciymi,, baJına yuvarlak na hitkmederlerdi. Bir gün ks.dın, kendi!\İni yere çaldı. 
n• J.~•"ı"dıtr etmenizi ;sıiyorum. medieini anlamak iç;n büyü bir t.._ h klivPTt bir poliıı vardır. O (Devamı 6 ncc aayf aJa) Adalının bovnuna sl\rılarak ilan1 (Devamı 6 ncı 11nylada) 
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AKiLE lfANIM 

Jt 
Hamza Bey boynunu ileı-iye 

doğru uzattı: 

- İki hat~n mı? 
- Beli, iki hatun. [Yüzünü 

buruıturdu] biri ziyadesile dİ§· 
lenk ve abus idi yoldaıım. [Sağ 
elini kaldırdı, parmaklarım bü· 
züp bir araya getirerek dud k • 
larını götürdü] ötekini sorman 
benim elmasım. Bir içim su idi. 
[Yutkundu] yüzü kardan ak idi. 
Cana. ialiyen bakıılan var idi. 

[Yüzünü buruıturdu] yanların • 
da alt dudaiı ycı-de ve ü:.tün
deki cökte bir iellib dahi var 
idi. [Az duralayıp Hamza Beyin 
gözlerine baktı]. Müf ti Esad E
fendi ko.nağına vardılar yolda • 
fım. 

Hamza Beyin yüreği hızlıı 
çarptı: 

- Biri diılenk, öteki taze de
miı idünizl 

- Beli, öyle idi. 
- Ya, taze olan sat'ı saçlu ve 

siyah gözlü mi idi? 
Kelender elile Hamza Beyin 

omuzuna vurdu: 
..!.. Hay atana rahmet! Öyle 

idi sultanım. 
- ! ... 
Hizmetçi f lyasln genç arkada. 

ı içeriye gir:p kahvaltı sofrası 
kurmağa batladıklar1 için lakır. 
dıyı baıka bahisler üzerine çe • 
virdiler: İki yeniçeri kahvaltı • 
dan aonr:a fazla kalamıyacakları 
nı aöylediler. Hamza Bey de Lu
nu bekliyordu. Tam bir saat kıp
kızıl lıııorl• tiz&l'inde eturuyor • 

mu§ &'ibi rahatsızlıklar geçirmi§· 
t_i: Heriflerin anlattJklarma göre 
Aklle Hanımın babasının evine 
geldiği anlaşılıyordu. Fakat ni • 
çin 1 Ya, gelen yaşlı ve genç ka· 
dın onlar değiJse? ... 

Onların yanlarında bir hadım 
ağası da bulunduğu halde şcy
hialamın evine gird!klerini, yeni. 
çeriler gözlerile görmüş değiller 
m:ydi? 

Aşağıya indikleri zaman, Ham 
za Bey Davud Peşnnın verdiği 
atları çok beğendi. Hayvanların 
ikisi de kendi11inin ((Şahini» aya. 
rmda şeylerdi. Ayrılırken Ke J. 
lender Uğrusu genç sipahiye Da· 
vud Paşa sarayına, oradaki yeni 
yaka yolda~lar arasında cckuzu» 
fırını yemeğe davet etti, gülüş • 
tül er. 

Y otıdaşlar yol büküntüsünü do
lanıncıya kadar Hamza Bey ka· 
pı önünde bekledi, onlar kaybo. 
lur olmaz hareme ko~tu, Eama 
bacıyı :geniş sofado.ki nedir ü:ıe
rinde hizmetkarlann don ve göm 
leklcrin{ yamalarken buldu. Ba. 

cı, iki yaıındanberi dizleri üze • 
rinde büyütüp bu hale getirdiği 
delikanlıyı yataktan kalkmıf 
gördüğüne çok sevindiği için e
lindeki çama§ırları atarak yerin. 
den aıçradı: 

- Nasılnz arslanım? Gayri 
başınız ağrımaz ya? 

Hamza Bey gülümsedi: 
- Ağrımaz bacı. 
- Ya, valideciğin merakla. 

nur idi. 
- !. .. 
Genç sipahi baş ile: «A:ı: aşa

ğıya gelmeaini» İşaret ettikten 
sonra merdiven altındaki taşlık. 
ta bacınm ellerine sarıldı: 

- Benim hatırım için, anda 
gider misiz 7 

- Ya, ne deyu civanım? [Bir 
gözünü kırpıp sırıttı] gene name 
mi vard.Jr? 

tenç adamın rengi limon kü
fü gibiydi, elJeri ve dudakları 
titriyordu. Bezgin ve füturlu fü. 
turlu içini çekti: 

- Y fllc barı. Salt 1ridf'cek ve 

anın konakta olup olnıı.tdığını iki 
gözünüzle rörecek.Siz. 

- Ya, görür isek ne diyelim 
benim kaplanım 1 

Topçularlı &ipahi az düşündük 
ten sonra kaşlarını yaylandırıp 
göz kapaklarını yarı kapadı: 

- Bir ıey demen bacı, nesne 
demen. Bir yerde eğlenmedin 
gen'.i dönersiz. [Merdivenlere 
doğruldu] biz dahi valideciğimi· 
zi görelim. 

Esma bacı <rnameaiz i> gitmeğe 
alışmadığı şeyhislanun konağına 
bu sefer eli boş gönderilmek is • 
tenmesine bir mana verememiş, 
öz oğlu olsa bu. kadar sevemiy 
ceği yiğit Hamzanm üstüne düş· 
mekten çekinmişti. Fer11ccs=ni gi. 
yip yapnağını başına jğneledik • 
ten sonra acele adımlarla uzak
laştı. 

Esad Efendi konağının harem 
kısmında kapıyı <ıHubyar» aç • 
mı,tı. Genç cariye birkaç de!a 
hanımı Akilen1n gönderd'ği «nl\. 
melerhı ellerin ... t,.slim ettiği yu. 
lı iYatfını ~örür srörmez sarard,, 

ne yapıp edeceğini, ne diyecciini 
bilemiyordu. Kendine de «boyle 
bir ihlimaldenu bahsedilmemiı 
olduğu için kekeledi: 

- Gul9içek valideyi mi ister 
idüniz? 

Esma kadın teklifsiz teki.biz 
içeriye girdi, toy cariyenin gül 
yaprakları gibi taze ve pembe 
derili yanağını okşadı: 

- Beli elmasım. 
Fazla bir şey konuşmalarına 

meydan kalmamıştı. Oat başlan, 
merdiven bnşından, Gülçi~egin 

başı uzandığını gördüler. Al<ile 
Hanımın < dayeshı şİm§ek hız.ile 
iniyordu. Yüzünde bir omurt • 
knnlık. bakışlarında nçık bir dur. 
gunluk vardı. Eama kadını ilk de. 
fa görüyormuş gibi soğuk soğuk 
ordu: 

- Kimi görmek ister idiinüz? 
Esma bacı şaşaladı: 
- Sizi ve hanım kızımı gör • 

mek ister idük. • 
Gülçiçek b'r şev söylemeden 

sokak kapısını araladı: 
(llrkon var) 



• 

TarlhlBn bir gapralı : 

Goethe Napolyon ile 
nasıl görüşmüştü? 

Yazan : DJ ·• Prof. Sadi Irmak 

-
SON POSTA 

B&BI ÖZIBİR81 TITBIBLIB -
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~~~ Hiküye:_Hafif mesrebli ~uyumcu ı ;;;;;~k 1ı1er1 ı 
Dinar Halkevlnln faallyetl r Samsunda . <llaf.t"'"'' 4 un~a ~y'"~"!. ..... depoya ,.u....eı. üç defa ... _ OUmlular 

sıyah bır şapka a-eçırmı~, yuzunu pıya vurdu. yo kf a m a 
· de k:ctyu bir tülle ört.müş.tü. Birkaç da.kika sonra kuyumcu, J Y 

h 
11 d h k t Vilayet parti kongresi yapıldı, - Çarli beni gÖNe bile tanı.. yarun.dakıi kadınla beraber dön.. ., eruun a a CD ar lyor dilekler gÖTÜfüldü ve idare yamaz, dedi. dü. Pol~s hafiyeei, kapınm ara • caoırılıyor 

• heyeti şeçildi Miater Kilin& ile Ledi, kuyum. lığından, dükkanın aydınlandı - 1 
cunun dükkanına kadar geldaer ğını gördü. Gene kapının arasın- ~ Ask.erl.ık !>~.m: 

k ı s.ıtıı&un (ıHUıııusl) _ C. H. P. ve sokak boyunca, bir aşağı, bir dan, sakin ve neş'eli konuımalar 1 - 940 cıot.umıuıarm Jık ve son Y._ 
Son 7-8 aylı ça ışmaların bilançosu .,.fliyet k<>Dg!'eSi 4/12/942 Cı.mıar· yukaırı, ağır agı~ dola~ağa ba~- ona ka~ar ~eliyor, fakat ko~~ - llllma.lar~ 22/12/942 giinü.ııden başla. 

-----,- la-chLar. Saat sekıze doğru, kendı- şulan sozlerı ayır<I etmek mum- natQlı: 15/2/943 ıunünde bitecektir 
Dinar (Hususi) - Dinar Halk-jladdilm eden a,br i;inde Halkevin t~I giiDü ,parti ~lge müf~·. ve ferini alakadar eden kaduıın dük kün olaımyordu. Yavaşço oradan 2 - 339 dOC'·wnluıa.rın yokıa.ın~ıaıt 
· e m.uhitiıı 'bön.yeslne niahet- ı de bir d«&bane açJI'mıJ ve okuma Sıvas alt meb USU • Hikmet fııgın rıya. kana girdiğini gördüler. Hemen ayrıldı, avluyu dola,tı ve sokağa ~ll:rbıı f.aıhsi[de oldul{ları lesıbit ı u.. 
~ ve faıydalı faa}lyet ıi)rü. Ya.2lllla bihnlyen vatanda§lara y61İ seti ıoda valimiz Faik Türıel, ka- he:ınen b.:r~z sonra, ayni kadın çıkaraık ~cereden baktı: ~İs- ina.nııar bu yokJıaımııya geımjoyeceı~ıe:.ıir • 

• Evin reis.:i avukat <;elaı "fok.. Tiftçe öğretJhniftir. za. ka)'tlllaıkam!.arı v.e alikalı daire- Mıst':r R. ıle sok~ğ8; çıktı; yolda ter R. tezgahında çalı.şıyor, sıyah .. 3 - 338 ve bu doı,~ıuıa.rıa. mu.amele 
faaliyet Spor lm1u yaz mevsiminde köy. lerm tefleri .buzı:ırunda Halkevi sa. R. nm koluna ltrdı. Beraberce, saçlı kad~"Sa yanıba~ına otur - &'Ol"en erlerin sahhi a.rırı.:üa.rı d-ola.yısiıa 

lt!l"e yaya ~er yapmııLır. Köycit- lonımda açılmı§tır. Vflayet medıezJ lhrz~. ~ızlık, he_!'.1ha~d.~ bakk~am ye • m~M:>nıt a bRır şei~er anbhktt
1
!ord

1
.u. eııtesı. SleDıeG'e bıra.kılanlar yokla~ P. 

lük ~ :nıeıuafJıuı on ahı kö e ile kazaia1-dan gelmiş olan 62 dele- meg·mın env. ı ermı e lernek.te 1s er • (CDIYaz e ıye un" leoeldenlir. 
JWUUOMUr. ced ,.pmıflar ve köylülerle mut gen?ıı qtira!dle açılan kongrede llk olduğu yere doğru yürümeğe b~ diy~ dü,üııdü Ye sokakta gezin ~ 4 - 339 dol·u.mluıarra son yok.lama 

yu güı. llelif lllM'ZUlm- üzerinde kon dfarak eski be.aMar tetkik tas 'b !adıl.ar. mege b&l1adı. &"Öl!erdt IDhhi dıırumıa.n dolayısile ~ 
.,...nwt... ~itin 1-da bulunımQlhrdlt'. Hasısaıt;:moi'; edilerek müsbet esalsi.nd ";; doı:~ı Polis hafiyes•, yanındaki ka- Polis köşe başında duruyordu • .a ıueneye bı.rıa~ula.nla.r bu Joklam:a,,ya 

~lantda.r~ ğanÜlılÖ atrvaın icabı™*ı olarak k.8tib takıd' ecr:W.. ' ~b dm. a_rkad&lının, eUuin nasıl tit. Polis hafiyesi, Misis R. IUlll gıe~ 341 dotumıuıann yoklama.. 
alıjlJl'ılması -•-=--ın ......c;.aJt.A...... __ • ....-~ •• dil-' ... -- ,,_~...:..__..ıı ____ , m:. .. len redığmi duydu. Ka.dm öfke ile: dükkanda saklandığını ve her ıe- lannda. celeceıklertlir. 
irı_ L-- L ~ Y-• ~ .._ ... çu uze- ~ ~e ~• gorutme er A1- ·k d" .. l di O . ı d . . . . . 1 5 -v...a. 
., -..\>h• • ilinde duruhmq., bu kolım 'ba§lkanı yapıimı,tır. Bundan ı.oora C. H. P. - ..,..a ~ ıye ıı.oy en •. , şu ym yo un a giUigını ona an attı - ı.-.ıamaıa.r 22/12/9t2 Salı ri.. 

nacak bit- cay. Halluui reiai lraat ~ Keanal • . kurnaz, ahlaksı~, dalaverec1 ka • Ve: Diinıbıı it.ırtıaren ha.f ta.nm çarşamba. " 
retin mahsulü ol Celal Toksöz ~I luMrıncl kö fu~ :•r~ vl~ it!are beyAI se~imıiıe başla. dınla eğlend;ği bir sırada, benim - Kapanı kapamak lazım gel Oııma. ciin11ıerinde saa.t 9 dan ıı Y'6 Jııa.. 
~ fÜphıe yddur, Ha&evlnia lemiftir a Y )'11 envır nı 1§, nyasete tıf Olgaç, azalık- evde oturup kemali safiyetle ken diii zaman hazır bulunmak üze- dar ııkrvam ed!ecek!t.ir. l\fükıefl~fle-r.i:u nil~ 
son Jedt seki:& ayl l.çin.chtki çalıt - ey • • , lara: Zl'bni Zerin, Nail Özıtmcu, disini beklediğimi zannediyor. re arka tarafa gideyim, dedi. • otiıı:da;nJa.rı, ikametgah senedl~ri Y\ 
mıaları fÖ7'le Sll"&lanabillr: H~ ceıruy~, ve fakir 90.. Muin KöpriilüJ Rüştü S.,.an, Oh, fU erkeklar ne iki yüzlü in- Poliamen da Mister Kilingle be sa.n'aıt sa.hiblerl ola.nta.nn s:Ln'&tıoo. alcl 

Putt binasıiun arkUAndakl me. ~ ~~ eıH~ı~r. Bu faa- Mümıtaz Aıkapıik, Yıuuf Kıran, Yu. &a.ntar!. raber yürüdü. Dükkanın yanan - ~lan ile dö"1eır a.ded vesibl* fo-
ırar y-4 imar edılerek giUel bir J.iıretin diier bir ~ ~Jıuıak Dl. &Uf Cirid ve Selım Ordulu intibah Mister KiJıing Lediyi arka ta - dan geçerken pencereden ~çeri ~~ blrnto'.ıe şube meı'kıeldnde bu_ 
park haline cetirıflmlf, bur&ya çiçıek narlı on taae f1llıı:ir çocqgun Afyu:ı edilmiflent~ İt bölümünde: Mu _ raftan dola~tırdı; bu suretle ken.. haktı: ıuomaıaın, ,elmiyenler JWdı:mda. nn.. 
"'8 ..... ıriize\ bir ~e ve ar cıda olı:ıı111»• :nıec:canet1 kaydı t~ basibl'lğe .zhıı Zerin, ki.tlbliği Nail :fH~rin~ dükkanın arka avlusun~ - Aaa, baksanıza, onlar ba- ni M.ılltıeıt yap•Ja.ca.tı ilan okmur, 
pbesl wafından bm'ada dört defa ~ ~. Öztuzcu, ~ i§lerlni: Muin Köp da buldular.. Al"ka kapı açık - rı~lar 1. dedi. Peki, ya diğer * 
laoruıer veriknlJ!lk. Büyük bir rÜft! &dn ~ vaıdır. Tenısl1 ldo. rü1ü. Dilek iflerinl• Riiftü Ba mış, oradan dükkanın deposuna kadın ne oldu?. E.viib Ask. ŞUıbeaındeıı: 
~ı t~ ve buılatile Kızft ~ benib t~. ~ipe de d.i- Ha!kevi umumıl ~n1e l"ri!i~~ g-'nliler. Misis R.: Pı>fu hafiyesi: 1 - 340 doğwnıuıa.rm ilk ve son yola. 

ay v~ ÇıocıJk ~eme Kımnnlar1. rer ~ istidadlı g~erfn 1 en ı-ıerıinı takibe Mümtu Ar - Dükkanda, kocamın çalı§ - - Görmüyor musun?. dedi. ~ bir arada yapıl~ mıen. 
na y.ardrm edi?ıniştlr. ~ ~ sme dart pı~1~ oqr Y ,.. • • • makta olduğu tezgahm yanıba - Onun yanında oturuyor. 22/ 12/ 942 brlbinde başlan.aea.ktır. 

Hammdan Eyllll S:(m'U1Ul kadar t~lline il1Jk.Bn verml§ıtlr. Ha kevı kapik, Hayır kurumları ~nnı Yu- şınd·a yerlere aı.:adar uzanan bir - K.im?. Benim kasdettiğim 2 - 338 ve bu doğumluıa.rı.ı. muamele 
bir 1111dl~ kumı açılarak bu den nin ıaJl aİnema9I Parti Genel Mer. auf Kıran. Spoa- ft gençlik tefkilitı örtü lle örtülü, büyük bi~ masa ~ter R. i1e ak,am yemeğine gi- C'ÖllÜ.P ınhhi 9elıcb.ıe senei atiyeye teı*: 
tım 11mıali olan bdcbeleı-e İngilizıce bzinclaı göndedlen filmleri halka lılednl de Yusuf Clrid denıbde eL var. Bu masanın altında gizlen _ den su diğer kızdır. oıuna.nlM Yokla.ma.y.ı tibidir. 339 dlo-

öğıretilmip. Yl!ne 8.Y"'i aylara te- meccaaı aıöstermeide menuldüder. mi'şlıerdir. 5/12/942 Cumarteai a-ii- meğe imkan bulursam, onların Polis hafiyesi: tmnıuıa.rıa mua.melc gt>rüı> ıhhi sebeb.. 
..ı....._......_ ı__ _ı _ ..ıı bütün &Özlerini ;,.idebiJ: ... ~m. - Ben de ondan ba·hsediy0- ~ seneı a.tiyeye terkh~rıe halen müıdıa.. nÜ ~ulna IUiWU devanı eueD -Y .,. . 

SlmsuD Ço&uk douvUm ye Mis.ter Kili.na, ,,. .. bindeki büyu"k rum, dedi. vhn ta.ıebeıer bıı dotwnıuıarıa. muame,. koU&"re de~ ayni gece Şehir .. ....,... ı-- .,, ... , ..ı~;,.· dl 
bir deste mavn.uncu.\c çıkardı. B;r Poli6Dleıı: ,.,..,., ._.. ..._ıı r. ( KOÇUK HABERLER) 

baLlm eyı· kllibündoe blr ~ek ziyafeti veril. ,,-- 3 Bu ... i d 1 nıiftir. iki dakika içinde, ·kapıyı açabile. - Hayn· canını, dedi. Sen on. - ...._ muı ede yaz.ılı dotıımJa. * SJIO'l\Pman eeki tkaret ve n_1_..ııı cek bir tanesini seçti. Dükkan he- ları birlfuine luırıfbnyoraunl ~ 22/ 12/942 deıı Uba.ren nufUB cüs. 
ADA..,.; odaAı ba·. ı.. atibi ve toprak SamPJD., (Hususi) - DeICU ye- .11-. •~ 1 bel · k.u · _ .. 
ofiai,~ürü o!:an Cudi Gü:rsoy mizlln büyük fedakirlıklat mukabi- z 'd k . b " men hemen karanhktı. İçerde, M:ateT R. nın yanında oturan §U ..._...., - e enn u 1 Ve.>lk:l.5ıı, S.~:ı·-. 0~00 3 fa yem ;f n ~y1iR(3 yarın. kadar kısılmıs. bh- tek pet- Ledi kmıdir, biliyor musun? ka.rlann m.erı1>11b oldıüıarı müessese " 
bulundua.1 aon vadfeden istifa •!-..ıı ....-:.. -.....:.. u ~ ~...ı.. da k ki '-"-1"'·1-... ıh-~ ... ıar b ı ı.e -•- i -e.,..... ~~ oıaugu ~ - b".ır ey toprak a'ı t.·nda kll"I rol lambası yanmakta idi. - Beraber :sokağa çı tı arı .,.. -~ .. en a.....,.... ı e ır~ r ve .._ 
eıbnİf ""' merkezi alanbulda bulu m_.. ve bakım evi, çocuk ve dıo- 11 k ınel&"ah ihnüha.berleriıe ~ulıeye gelme. 

' ....... (İthaJaAt ve ihracat birlikle- •-... z __ .. ..ıı_ı_ (H Ledi dükkana girdi ve: ız. 
ı ·-- ;;.."""' mütahassMılarının ı.ilib altına ongu.uaa usu.si) - 63 üncü B k . .d k"l.dl Polismen: ıeri, ,.elrneyenıerin w:ıbeblerinl bildn'ec~ 

.H) um·-·ı ka.tib muavin.lig-ine ta- .. -- 1 1~- f k dakl R - en apıyı ıçerı en ı ı e- ._ __ __.._...__ ı .. 1 & ........ alınmaları ..::...:~-..ı:en flleo kapan. 'C"IAll": ırını ll?'JISln ıza us.. . d d' s· d k l k d - Hayır, dedi, bu onun kan• o-.. ~· ... .uırttn ebeveyni eı le gonder, 
yin ediimittir. ,._.__ taya aid evde oturan ıefporyoa Sa- rım, .e 1

• • ı~ e, ocam a , a 1 • b ld b • meleri ilin olunur. 

* S Z iraat Banka'Sı di. m!ıf bir vaziyete gırmlt bulunmakta . H . ..ıı , ki d nı takıb edınızl. Yemek yeyıp ye. sıdrr. Ben c-nu on f'Ş y1 an erı * 
amıun .. 1 on ve ayaar ın çocu arı ev e o. edild · · kon l d' · I O tanırım. rektörü ve Halkevi reis; Atıf Ol- dw. Saınsun ve müfhakatını-n en mu • • m ennı tro e ımz • n- 8arlyer Askerlik l)ubesinden: 

pçın C. H. P. vilayet idare beye hlm ihtlyaçlarıod.n birisine cevab 

1 

turmakta iken mezkur .. evm arka- lar sofradan kalkın~~, hemen bu- Polis hafiyesi: 1 _ 1340 doğuml'ıı yerli ve ya.bmo 
ti ha,k.anlıiına Uıtihabı dolayui- vedlleil!t.e olan bu müeaeesenin ye. sında bulunan yarin goçmesile ev r-aya ıkıoşup knzııya uç defa vuru- - Ya d"ğeri ... diye söze haf· Kenelerin ilk ve son yok!amaıan 22.BL 
le açık kalan Halkevi reisliğine _ıı..ıı __ ih faal" le ' kamil-en toprak altında kabnıt ve ouz 1. Ben de hu suretle onların }adı ve tıkanarak devam etti: tılnc'kanun.942 Se.lı günü b:lf>h..vaca« -.e 

C H P Vl·ıaAyet wlare heye-ti aza "~ yası vo .':e . geçmesı yapılan arattırma.da Saim'm eşi ile dönmekte olduklarını anlamış O- Sen yardımcım ol, Allahım! Pe- tnütebcıl:ııi hıa.ftıa.la.ruı Pax:uıesi ve 0-
• • • ~ • L_t_..ıı• _ _ !_!-l..,...ll gayreti . 1 V ki k"f' d ki -'t d • len 

aınıdaaı Nail Tuzcu get:,Oilmiştrr. "r- yem~'>"' reı:Nıuı... 5.6 yaplarındakl bir erkek çocuğu ~ ""?"Uftu arını a 1 ere. ~~r~a~n AJ. ın a gl2'. en ~b& rü:nl"Cri saa.t ondla.n on altı.ya ıı:a. * lzmitte doktor Hasan Ömer beklenmektedir. bltJciııı bir halde çıkurlarak basta.. ce cfnledikten ııo°:ra, kapıyı aça- r da.r devcım eı'.mek suretlıe 15.Şuba.t.94S 
&im isminde bir zat, s&hibi ol.. neye nakledilml§ilerdlr. rım. Bu. sureti~ .;ızınle beraber bu Mister Kiting, ayağile dükk&.. p~ günü sona erecektir. 
duğ rtmanın kira.sın1 artır- Samsunda giyecek ve yiyecek suçlu çi:fte hır meş.hud curnm nm kapısına vurdu. z - Maılınlfe ve köylerin Ytıklama 
d x. u~300 l' ~~a ceza.s1nıa b' d'Jd" Sa:iın'in diğer üç çocuğu ile el. tertib ederiz. Belki yardımınıza Mi.ster R. kapıya gelerek açb. günlerini ıröstıeren eet.?el ve ~ 
..:iıkUm edilm~~ir...-- fiatlafl teS il e 1 1 vardan bazı çocuadar henüz buluna- ihtf.y·eıcnn olur; bken

1 
i gör1~ükleb~i Polhmenle poli.s hafiyesi içeri 1rir ıer miimessillerlne gtinderilmlştir. * İzmit belediye reisi Kemal Samaun (Hmı.m.i) - Alınan son mamıtt.ıl". Hafriyata devam edil. ~~an nıe yapaca arım ~m ı- diler. 3 - 939 dotumLularla muamele g~ 

Öz Ankaraya ıriderek şehrim~i karar ahkamına tevfikan Kiıınuııun mekitedrr. · ·· Polis hafiyes.io: o'kıol taıeııeıerUe sıhhi sebebler yüW:n,. 
ilailendiren hususlar hakkında velin bmindaı itibaren fdır!mb:de Polis hafiyesi bir hırsız gibi - Masanın aJ.tma, mas.amn al- den eıııtıesi seıneye bırakılanbr bu sefer 

b l . . . 1 leri ol.- ıolnıadıg~ını lrontrol etnıl~ dükkandan çıktı ve kuyumcu ile bna bakınız dı"y•• bagvırdı --k""-·~a. -ımıyoc-.'- ıer"lr. Vekaletlerle temaı;ta u unmuı, yiyecek ve 1rlyılecek maddeler. n 1__ ... ~~L-'-- b .. _ ..!l • .J. •• 
1 

!ı~ ' · "' • ~~ ·~-... .. ~ ~ ...... .. 
dönmiiftür. fiat tes'bmne baılanılmı~tır. Mınta.. :.J ':f') e~1n e;:;:oo, 1sım Ul-bu 'kadının gittiği 1stikamete yollan· Poliı&men örtüyü kaldırdı ve 4 _ Yazılan miidd~ içinde yoklaımı&. 

* 
İzmitte tu;.e buhranı vardır. lUs B li!d' em yen care l\ne eJ"e dı. Çoık ge1;meden bunların, kü. masanın altından siyah bir kadm ya, &'ehniyenlere yoklama. kaçai1 mmı., 

k ka ikttsad mUdiirü Hu ' i, e ı- lım bir tm evvd intacı İçin sıkı çük ve ses.siz bh- lokantada husu. kostümü, siyah bir tül ve siyah me)ffli '-'9J>ılac:ıt'<b:r. · 
Ba.kkaUerda tuz bulunamama - ye Daimi Enciiıne:n &zutrulan Mu.. ı'L.a. _ _..ıı __ _._ L __ ..._ __ mı-."--dır. M-·lek- ~ 

B . l • b k ınan&araa vuıu:u ..,...- ...., si bıir kabine İşgal ettiklerini ve bir kadın perükü çıkardı. 5 _ İstıaıl!bul dışında buluna.n bn do. 
tadır. ugW:ı tuzun ge meısı e • hl .ı ..ıı!- Öikefell, refmtlet"inde bir ten aııl...,.an •...!- --1 --ı ... ~-1__..:_e ediL l lenmektedir. - WQJln -; ıuııwseıer .. .,...,. .. .,. akş1lm yemeklerni ısmar adıkla- Mister Kiling, büyük bir bay- tumıutaırıın bulıundıu.kları yerPn asıııer~ * İzmitte çiçek aşuıı deva·m polis ve belediyle z.ah l3 memurla- mi• olşn heyetin bu hafta içinde rını gördü. Hafiye, onlar yeme-k- retle kendilerine bakmakla olan ŞUbtsinde y(llklamalannı )'Q.pfirma.lıdı!"lllC\ı 
ediyor, hiç bir vak'a tesbit edil _ rile birlikte bütün tlcarethaueleri ge. birkaç kontrol daha yapacağı ha. ''"!"ini h•tirindye kadar bekledi. kara a-özlü genç k:ıd.nı işaret e
mf"mİ.!.tİr. zerek. satılaaı eşyalar.da fiat etiket.. her alınmıttır. Sonn t:liı sürat1c diikkana kostu des-ek heyecanla kuyumcuya aor. 

Günler geçiyor •• 
Ömrüm bir köıe kapmaca oy

nam&kla ceçiTOr. Hala ebe be ~ 
ni:m 1 Hay.atıma giren dört kadı
m da ka.,Lettim. Yalnız, bedbin, 
mraidaiz be!klf,yorwn. Ne? Şüp r 
hesiz hiıç bir ~y. . . Artık ölüm, 
bana bu uzun ve kurak hayat çö
Hinde 9elrİn bir pınarbaşı gibi gÖ
:diküyor. Ya~aja mahk\ım ol
mak ... Hiç b:Y teY beklemiyer&k, 
biç bir tcY ümid edemiyerek y&
pmak ne korkunç Yart1.bbil 

U nutu.lınuf.um ! 
Samaunda Füa;rmda umduğum 

heyecanı buJ.amadım. UnubnUf, 
yahud ımutmaia çalışmış, mu • 
Yaffak ohnut, hayatım bir ~ -
kasına bağlamı._ Semahat haklı .. 
Gençlik ci~ündüjiinü yapmı -
yor. Genç kr:ılar, tıpkı çocuk • 
lukta mutlaka .geç:rilen kızamık, 
boğmaca gibi, bu çağlarında da 
demek böyle bir haste.hk devre
ai atlatıJ"orlar. Gönül de, bu ço
cukta. ka..rfıma bir evlad olarak 
çıkmau.ydı, o da bir müddet son 
ra unutaca kını~ beni . . . Senıahat, 
.samimiyetinden çok ~üphe ettim 
aeni:n! Bir genç kız kalbinin sır ~ 
tarını ıbaına açıtrken, sırf beni Gl>
nüldt>n ayırmak için, bunun e-e
cfici bir heves olduğunu söyledi. 
tini zaruıettim. Hakkın varmıf·· 
Füsun, ıbir başkaaınm olabildi ve 
beni kalbinden çıkal'ıp atabildi. 

1 

baneai beni kurtarmaMyd1, va - için bu müddet azdı. Sabredem~ 
pur kalıkmca.ya kadar on.L..rı kar-ı diın. Üzerime bir kS.bus çökmiış
şuncla, birbaricır.iıne kaçamaklı tü. Ölümden korkmuyordum. 
nazari.ar fırlallualanna, a-ayri Kor.kum, yabancı ~ ıehirde 
ihtiytııri birbir~er!ne aokulmala - ıb.utalaı111p kalmaktandı. Artık 
rına tahammül edemiyecektim. aıbl.amın ıefkatine, ihtimamına 
Kunarama kapandun. Gittikleri. ihtiyacım vardı. Üç ayda üç ya~ 
ne t.anıa:men eımin olduktan son- ibtiyarlamıı olarak döndüm. Av
ra, 1rüverteye ÇJkıat·ak, aoğuia, &eti.melen kimsenİD haberi yok. 
yağıııcur.o; rağmen, kalkıncaya. ka- Kö,ke kapandım. Y el'aoe dos _ 
dar, qudan parlay.n ıehri &ey- tum p~ıanomla batbaıa.yım. Hal 
rettim. Neıden ~ra, »OD ümidim nz ve yorsun olduğum halde, 
giO:, 5MllAl!ll da, kaTanWdara gö günde en az beş saat ça.Iı,ıyo -

•yrıbnq bulUD&aydal{, unutacak, 
bi.- b..Jkuını daha çok sevebile
cekti. Ne büyük kai:lınsın Sema
hat! Beni. yarıatan, bana yepyeni 
bir şahsiyet veren asil kadın t 
~·mdi .enin büy\iklüğünü daha 
iyi anbyonun. Seci daiur. çok tak 
dh- ediyor, e91riamden daha faz
la aeriyorunı. Ne yaphğını bilmi
yen D!r l!UUJ'•W: budalahğile, ız
brai>mıı Ootmaık, heyf':Cansız kal 
mamak İçin ditrt tarafa ım.ar . 
ken, .enin karanlık hayabma 11ık 
Yeren yegane ~ale olduğunu 
unuttum. Ben yalnız aeni sev -
dim, yalmz setıİ ~iyorum.. D<>ğ
nlı biz d<>&t kalmalıydık. Çünkü 
birbirimizin teselHsine ihti}'ecı -
rmz vardı. Ah, ıu dakikada ya -
mnda olmak, fU beımheyaz saçlı 
balHDI dizlerine koymak ne ka
dar isterdim. Bas 1 <cVedad!ıı di. 
ye hita.ti eden seain her an ku
lakla.nmda, hayalin gö:&iimün 
önünden b1r an gitmiyor. 

İz.ini kaybetmek üzere, ,ehir
den ,ehire kaçan, gölııesi:nden 
ürken bir euçlu gibiyim. Şuursuz, 
muhakemesiz, ae yapacağını bil
mez bR- vaziyette, ş~hir şehir do
laşıyorum. 

FüaWlıGll otıe1e geldiği günün 
aikpmı, Samsunu, gözlerlmıle ya
rlJAD bir yafmur altında t~ket.. 
tbn. 

F&un, &an.ki benden intikam 
a.lmaık htlyorodu. Beni befyie ni -

ile beraber geldilıer. Metin 

müldü. rum. Öyle bir eser çıkarmak İs-
Trabzon... tiyorum ki, bütün hayaltmı, ıztı-
Burıadan Tahti güzlelltklerle rabımı ifade eta:o ! Bu belki de 

dolu bir yıoldan Erzurum, Erzin. son eaeırim ! En kuvvetim oh:na
can, Malatya, Adana •e .Hb.ayet lıı . .. BAtladıiım gün, ıayri iradi, 
Men-n l... elim, sol anahtarı yazdıktan 

Elinde asi., a;yağında çedik eıcnıra, kiiıdm wtüne çıktı, cıSe
pabuç, bir derviş tevekkülile de- ma:hate .. ıı yazdı. Bunu da ona 
reler, \epeler, ova}ar, tehiırleır ittihaf edecetlın.. Bu da kasır -
&flmı. ~aha.t det·dlerimi yatlf - galı Mr eser olacak. Tu,lara vur
tırmadı. Hüzün büs.bütün ltucak- dutum zama.ı.ı, ha.yatımın a.kis.. 
hyordu beni. . . Halsiz düşmilf - lerİnı:İ vermeli.. 
tiiın. Seyahat çok ywuyordu. Bu- . , . , ..................... , , ........ . 
na ı-ll:ğınıen, b:'.- fey e.rıyan, fakaıt ................................... . 
ne aradığtnı bilmiyea bir insan Bugün ablacn çekinerek bir 
tereddüdik, ş.ehiı-den şehire, ka.. ba:beT" ver'Cli. Gönül ni~anJ.anıyol'
sab..dan ita.saba.ya geçiyordum. inuş l 
Ana.dohmun kah kurak ve ı.-ız Boğazun kurudu, sarsıldım. 
ovJt.laTı, kAh cennet kadar güzel Kısrk ·bir sesle sordum: 
kö•eleri, beni bir müddet oya.U- - Kime veriyorlar? 
ya.cakmı' hissini veriyor, l.akin Adnan Beyin yeğeni ile n~an-
çok çaıbuk sıkılıyor, derhal mu • lanmak üza-e imiş. 
bit değiştirmek istlyordwn. Ablam odadau çıktıkt•n son. 

Mersinin 18.tiE iklimi binlz a. ra, koltuğa çöktüm.. Basımı elle
aalnını düzeltmedi değil! Burası rim aruına alchm. Ne tuhaf? 
bal'elkefli, eğlencesi bal, ma'nza - Sevinmek, gurur duymak iısti • 
ra,ıaı nefis bir ~eh.inli. Portakal yorum. Nihaye.t kızımın mtirüv • 
bahçeleııiDde bulduium şiir, ru~ vetini göreceğim. Kahk&haıla.rla 
huma ıüktlnet veı-dL 15 günden gtllmek istiyorum. Kendmu tut -
fazla kaldım burada •• Fakat biıı ma.ğa çalıştım, muvaffak olama
a.n geldi ki, fstaubul gözümde dun. GUriiltülil, a.sab1 1>lr kahka.
tütmeğe ba_:tladı. ba tahverdim. Bu kahkaha di -

Oç ayı yollara serpm:İıtim. lı ğerlerinl pefine taktı. CtldD'lyor 
CA.rJıcua '1cırJ 

du: 
- Bu Ledi rzin lunnıı: mt? .. 
Kuyumcu: 
- Ona ne iÜphe, dedi. Fakat 

•iz kimsiniz?. Hangi hakka isti
naden ınıuamın altına gttıyor, 

kapılarımı kırıyorsunuz? •• 
Meaelenin ne olduğunu anla

mağa ba§hyan polis.men: 
- Mi.ster R. lütfen vitri.nleri

nizi bir muayene ediniz, dedi. 

* Ça.Iman saatleı·le elmıuların 
kıymeti 800 dolar olarak tesbit 
olundu. Polis hafiye.i ertesi gün 
bütün bu paralan ödedi. 

Kuyumcuya, hemen oracıkta 
olup bitenleri anlattılar. Bir saat 
sonra da Mister Kmng, kendi bü
t"Osunda oturmus, hutnmah bir 
faaliyet~ sabıkahların fotofraf
lannı ibftva eden albümleri ka
nttı.np duruyordu. 

Nihayet bu fotoğraflardan öy. 
le bir tane.;ne rastladı, ki, onu 
görür görmez, albümü yere fır
lattı ve &açlarını yolm• ğa ba°" -
la.dı. Fotoğraf, yutnuMlk cildli, 
ince hatlı genç bir delikanlıya 
aiddi. R~,min albnda §U izahat 
o'kun.uyordu: 

c<Ceyms X. M\ggls, namı d:ğeı
Pamuk elli 3aymon, nanu diğer 
Meyus dul, naını diğer Benko 
Ket, Şeytan Cimmi. İhtisas1: Do
landırıcılık ve kilid kırnak hrr
sızlık. Umumiyetle kadın ktyafe. 
tine !Prereık icrayi faaliyet eder. 
Fevkıalade mükemmel kıyafet 
değiJtirir. Çok tehlikelKlir. K.an
za.s - Sitide, Oşko,da, Niyü-Or. 
leanda, ve Milvokide aranmakta 
dır.)) 

ftte Mıi&ter Tomaı Kiling, Hus.. 
tıon ıelırbıdeki detektif bürosunu 
bunun. iç.in kapadı. 

Semillıı "Ndu: 

Güreş müsababeleri 
( Baf taralı 4 üncü :raylacla) 
.r aka.t; bir an içinde on bin ~ 

krce sey~rcinin kulaklan çınla• 
tan şu sealerini hitti: 

- Bravo Türk!. 
- Yafa Türk: 
Jeres gözlerini açtığı zam~ 

llmcası sırtüstü yerde idi •• Adal( 
Haılil.i, kocasının göğsü tahtası ii
zetrnde bir çeki taşı gibi atumnJt 
ve, galib gördü. 

Ne olmuttu? ., . Neden böyle 
aksine dönmüştü bu iş? .. Sonra • 
dan anladı ki, kocasa en tehlike
li oyunu alıp hasmı götürürkea 
Ad.ah Halil mülhit bir kuvvetle 
Rusun oyununu koparmı~, üsı
de hasmını belinden dolıyarak o. 
lanca zorile yere sermitti. 

.••..•......•...••.... ~:.~f!!!!!.~'!!.~l.!!.-

ı:ıa.n 
Akhisar asliye 

hôkimtiğinden: 

ceza 

İbtl~ suçlu Aklıiı;a.rın Meo:rm~ 

~ycsinin Caan,li ~ mıılballı.t~ 
Medlt. oğlıı 306 ıt.otuınlu l\lıimln Eren 

~ 2/ 10/ 9'l2 tarihinde ya.pılaıt 

~ ınatLn.ı:tna isna.d edilen Sut 
sa.bit okl'Oi"ıml.hn h:ı..rekcli 41:>6 S3ŞJlıı 

kanununion 14/3 ve 55/ı ve 63 eti 
del«i mucibince {25) lira atır ııem 
zasrıe ma.hkfımlye1ine \'e lıendibinf.ıe ~ 
kıa.\i\Jl:lUl l733l lııilo <l.ıı.nıım müsa.d 
nıe w ıta.n ü.crel.inin suçludan tahsili 
kıamı1' veritdiğ'I ilan olunur. (25/11/942) 

- Son ayları dolduran olay 
lar, kanadlanan milletler çağı 
da yafadığımızı daha açık gö 
termektedir. Hava Kurumuna -
ye olmak için Kurban Bayra 
en güzel bir v~ai.ledir. 
~ ...... --...~~""'---~ .......... _....~~ 
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Tasarruf hafla· ._' __ ee~yo_öıu_v_ak_11ı_ar_o_ir_ek_tör_ıu .... 0u_u_An_ıar_• _ _, 

sı münasebetile -~~tılık Ankaz 
"~ u.nc&i ·ı»amat ve )'erU ~ 

&.v Haftae.t mün•eeNıtile din ODi. 
ve:raltede ve )

0 übek idı..O ve r .. 
c:aret <Jkulunda büt.ün talebe ,,. 
proteaorJuio i,Wtiu!e tıop1ant41'w 
)'apıhnı,tır. 

Yük.ek llaı.ad u Ticaret okıl
Lıadaki merumı aaat 11 de ID~ 
leh Müdürü NJbad Sayar'ın bir hi.. 
tabe.Nle baflamıı. müteakiben ~ 
fesöı- Refi Şiikrii Suvla, proteşor 
Osman Fikret ve ~eler tarafın-
d '.ktısad ve tasarruf mevzuların.. 
aaı 1 imi . 

da konferanslar veri flır. 
Üniversitedeki mi'l'asiın. ~ 1.6 

da Rektör profe*>r Cemil Bı4elin 
açıı nutku ile baflaın!§tır. eo 

Cemil B.lsei Jııtabesıne b&§lark 
lopı.antıda hazır bulunan Uusal f.ko 
nami ve ArtırJlla Kurumu Başkanı 
Gen[1"al Kazını O:.ıalp'in memlekele 
ve mil i ekorıoanlmlzc yaptığı hi~
ınet erden b&Metmlı ve lienera1ın 
toplantıda genç'lğin arasında bulun. 

O · :._ adına mas;ndan dolayı mvers"""'. . . 
lc:enorslne t~ürlerini oıldft'IDlf-
tir. .. 1 . 

Cem ı Bilse! bılahare soz erıne 
devamla ezciimle demittir ki: 

«- Bafvelkilimiz Tasarruf ve 
yerli Mallar Haftasmı açarke~ ~o
lum uzu ve hedeiimizi p iyı ifa-

d _,.t• Yolumuz iktısad yolu vara. 
e t:• ı. _ı.ı.-ı ik.. 

cağımız hedef milli, miittaauc • . 
tısaddır. lktısad yolunda Batvekllı. 
miz bize çok ıiisel bir öiütte bu
lundu: cı- Herıün bir kurufiuk 
malı fazla istihsal etmek ve her 
·· bir kur··"''uk az itıtihlakte bulun-

lfUD Uf" ")e d • 
nıak ... » bu öğiiıdü can kulağı ın 
ledlk ıbunu gerçekleftirınenin inanı. 
nı duy.duk ... 

Her Oniveuİle talebesi her ıün 
bir kurutluk eksik ınal sarfetmeli, 
elgara lçeı4erinlz. varsa bir taııe ek. 
• içnıdlidir. Ütılovenitelilerlmizln 
1alnız miilteblik okluklarını kabul 
etmlyorıuın. Oniver4İte, menıleketi. 
mlze gençler yetlıtfren bir IBGetteM 
Mdir. Her boca ,,. lııer t..W.. lııir 
saat fula çalı,.billr. Ve l ı ele 
BapekUlımizin öjtidü ,._;.,. selmİf 
olur.:ıt _ a ... L-!.-: 

Relltör .(,;.elDll Bit.elin h"a-
müteaklb Ulusal Ekonomi ve Ar. 
t111ma Kurumu Reisi Ballkesir Meb.. 
wu General Kazım Özalp lı:ürsüye 
relerde Rektör Ceım;t Bllsele tahsı. 
na kartı gençllc namına ıöstemiği 
alikadan dolayı t~lerkı'i bil
dhuııiJ ve demlftir ki: 

«- Memleketimizin her tarafın
da kutlanınakte olan 13 üncü Tasar 
rvf Yedi Mallar Haftasının için.. 

ve çlik 
.&-.· B ··nuebetle gen arasın. ....,,.a. u u 
da bulunduğumdan bilba ... tnem. 

llWlllllll. D d 
General l>lliııbare söJıle~ine .. 

v•mla eacümle demiflir ki: 

Liırıl 

F ~.ıt.k ıtuıak.!i& ınmarlıh ..... lkMa bam haı1ot Bfil:re\7 ()debi 

..-lıll eıı1rıaıA Dlmen SllbllWlr. Dıaletıl 25/12/IC Cuma. l'ÜJ\Ü llaat 11 dıedir. 
~ o ıiin Vlllufar ._ Te mııılı161M. tıaıem.tm mQcaoa.eaarı, '814)4) 

Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - ...., 'V'e koıılllan .it: Allbn ~ 8ub...- ok11lu 

GmıeJ K.OIDlMIU* bnrı:i.h bim&mik J'lllJlllMıl* lıııiılı •'4rt1111 .lf'4'r. 
Ktıtılr IMıdıılt (Sllt'l.46} : dradar. 

clffnllıdaW 

ı - Dıa"me u.1su P ....... nııi 9U4 11 de Malia VIUleU Yapı ve 
imar ıtlst 8eielitl dlıBl.tme komlr>YoDu o+ ... Dpaı1 wı uw.llle u ... 
~. ,_ .. 

3 - Blm6ttme _.tnameaı •e bun& mli'lrıfsrJ eft1M (2) Hıra '9!) kıtn11 ite 
del m1*ablinde Tlıill ~ İntM" S.ıat B•Mitnıltu almaWllr. • 

4 - J!blı.imıeye l'iftbilmdt :için Wıııkll~ -.ıa ~ CU10.3'1) dirt 
bin ym 7~ lira °""" :redl lwnatı.t< muwal*M "'-imli Termeleri ye Nafia 
\'t".kile-.inııkıo bu lt lıeln allflm1ş ehliyd ....,,-n..a ..._ eı&aeııerı ,..,....,.... Bu 
Vt'5Ika.yı alm:.k ~in lsteklılerln dmlı•e t.r.lalnaen (ta.ti.I sinleri la&rlf) 
a.z üç gün ewel Wr ı~ ile ~atla VelaiJeUoe ~ wııelert ve iısüılıa: 
nruı. en az bir kalenule ba işe ben.er (CHOO) lralılt bJır it 7apt.ıklanıra, dıaiır iP 
yaptıran ldaftlenlen almmaş TeslQ. ~elııııri m~. 

5 - istekı•ter ı.eıı:ıi.r meklobıumı ihale ctinii oıao U.Hl ~ riD6 
&Ut 14 de Udar euHlıroe b..,.ODll ... lltille -·... mllbblılncle MllDO
~ ı&zunitır. 

Post.ada oıaeak rcdkıueltt kabul flllllmeL CUH) 

Dav:et Demiryolları işletme U. M. den: 

Y61'11 maden mlanDa ~.._ D. D/%17 w ,.......... ••beaa D. D/UI 
No. la ııeaailli fıu-ifeler yiiriirt~ ............. ,.._,OAl.,... u.ta. oelE 
b.ıgı ve...,lebil•r. (2UO) 

20.1.1943 taıihlodan 1Uba2-en: 
..__ 

Kasaplık hll)'V.ııııl~ mahsus ollıa fe~Je tensııu_ dolru ftY& fıekrar 

ı;e,td)a~ sumı.iıc Ha)darpa.,a.ya yapılaoaık naat,.,.. t.6itt edil~. 

btıa&yonıa.rdan dah.ı çok bllrl ahnııbi.... (2413) 

!\lubammen bedeıl 37500 cotıuz red.i bin beş JÜZ) .-a oıa.n 500 aded c1ttl 
oaket Zl/12/1942 Pıu.aN.esl günü saaıt 15,30 da lııaiMılı url u!>UUi ile AJJka;nuJa 
bre a'canrda 1clplana.n Mena 9 uncu Kom

0

QQ111me& liliLıD alma.eaktr. 

Bu .ite cinaek isle)e.aAerln 3812,50 ıt.d ~ 8Sis yüz on iki Ura elll kunış) 
liral• munkkıait tem naıt ılıe kaoımma bylın e'ı&ılil ~ve tekllfleriınl n. 
ııl etin ..- H.H sa kadar ıı4ı Poaa K~oa P t • ..._ vwwled it &t. 

S-rt •er UI bnııt • ' t Wa ~ A*- ftl 1111..l.....-.ata ff'lllUll«indea te-
min ~. (2231) 

Mubteılf "8ltlı w ı.ı~ bulmı .... oma•an .(111) kalem ••Ta aç* wt. 
lrma. ile -.ı~. 

Al!...._ 23/lZ/942 tarUılne mu.ili~ dntl a.at 15 de HaJ'dU'JJL 
..- 1ıl!ırlncıl ılPlellne komlgyoaunda ,_ı~ıır. M\iha:ınmm bedell ll'lSll Ura 
(50) ~. Muvakkat tııınlna• ()13) ııt. (fit) k1nıu tur. Fazla izahat al
-* Te ev&J"l l«inıı4 ifin her l'Ün öi'leye Udııtır İfle* Je mlirM:aat eclil. 
melidir. (21%9) 

Muııammen bedeıl '1211) lNn lkf ,-ikon Mr 1lnl olam mahtelU ft'lldda (21) 
)'cl:al b~ ıtde4 B"lyıh Tc:rrns pım'.aa ('5.İkbtıelifimm.19431 Salı ciini .at. 
(15,!t) 00 ~ bucukta. Hayda~ Gaır ~ cJahilbaüM! ilııomlsJ-on ......_ 
fani1Ma aç* ebir.lne muıtıe aMltı almı&t-aldtıır • 

Bu ite ,.trmftt isteyenlerin C90l deksa.n ..._ {il) adı8ıea aç .. .._ı'* ..... 
..r.ıtı.t temlı.t,. kanunun _.n eUılii vesalkıe t.lrJMe ekafM.lfte l'ihril .ait. 

99 lllllılilı" 1ııomıneaa mıinaeaatıarr l:\ııınchr. 

Ba ite ald pıiaamder kom9roııtJaa pa.rw ollınlt tlai'*lwakiaclır. CUJl} 

u-~' 929 ıenesl~ 
ltltısac1 '" bıılaJTUi middeleaine Tarihten bir yaprak 
çok güç prdar açinde ~~~: o 1 K K A T 1 • (Bq taralı s iıaci aaylada) 
O tarihte milli paramız ~ doğru )'iiriidü ve bir lleft maneY· 

dıiİfüSdük meaıılekette enclite uyan- Evinden çıkaa her İnun ~ ra yaparak beni .Uole etti odada 
dımııftı. O .an Batyektil bulut~": bir ,..-ele ...eli )"81acağı otelin bulunan ..... urbnı çe•iteıek ya.. 

_!_!~=-.&.··-.... u· .met ıno- --ı -•--::.ıaı dMı..üıııi>•. lzmire L.!..... ı ben" ı k •yın Rm.:,,ü.·---:-~"' n~ MiL _......,. -. ~- vaı lll"T ıeı e un e onUfllllY~ 
bÜ Kama~ aıııwa ~ ılc:lecıek yolcular i9ln böyle Jü. baılıadı. Evli olup olmaıcbiınu, ço 
let ••- -'•"'-'-~e .<;ylediil bÜ" .~~ (iinıneie IÜSllDl yoktur. Tam 1 cuklaırım var ını yok mu,• ve d.,. 
ta m~anhl korunıtıHI. ıçm :- rahatını dÜfÜDeD yolıcalara ha bazı tahıi .,eyler sordu. Pren-
::r:ı~eleo ict.-di tedbirleri izah •• • İ Z M 1 R D E •İn ..... ,....., fNraaea Anı.ilya7a 
tile Bu tedbirlerin gerçekleftinl- ve ai~ di.ier ferdlerine olan 

nıe:; ~ wr teıtııtiıta ~aç .'*W; Ankara Palas irtibahmı aorc1u. Tabii bir ıekit-
iu dü,iinilclü. O ~ iSlfl de cevab verdim. Cevablanmdan 
<fMmi M...t n Tasarruf Oemlye.. Otelini tavıiye ediyoruz. memnun sörünilyordu ve aöylıe • 
tin te1'<11 olundu. _,__ Anlrara Pala, wme:l /:zmirin di'Jderimi kendi diline daha kattı 

M 1111_ .. , ___ ..11• ~H.:.. ve dayı~ına J ve sert bir ifade ile naklediyordu. 
ıueı: "enu ın-- hev ütilıar cdebilcceii moucrn 

tıygun bulduğu bu tef.kilita . es- müe••e•elerden •iri v• belki Şunu söylemeliyim ki bütün ko-
le sartlmlflı O Zld'tlandanben Ta- kflıca.ula. nuımamız eanesında onun teyid. 
M1Taf halta~nda milli n.trsad .e Tdelon: 3438. kar ce\'ablanndalri tenevvü ve 
fa&anuf luımle&erine ön ayak ::;: zenginliğe hayran oldum. Ç~kü 
lıefvl1der yapııdı MiUetin t reket .............................. _ .. aöilerimi nadiren hneketsiz d"n-
h!rbl eai yiimectİ Tuarruf ha • .................. A ide • 

1 
liyordu ya kafaaile teyid ediyor 

ıenJe -----...:11:1 ön safta gör. sürmemiz ~~~lıidr •. Dayr -•andıç n- veyahud evet İyi gibi aözLer söy 
S""'"'!r"'"'" -·· d ..__..._...., .. ~ ... - at- L:~ rd ş d •. 1 • 

inekle iftihar ecliforuZ· e ---:-: ...... içinıd iki lbet.. """o u. unu a sov emeyı unut 
Aıtcadaf'ar ıasarraf iradeyi ııor- Iarımıa bu r.._::;,-ı .. e n· ~ . i mıyayım ki aöz1-inin ao11unda 

latna1da .,..ı.'1'. zaananla itlyad. ba- • ~ ~~ar~• daima «Quen di monaeör Goet
r-.e ırellr ve faydalı bir §t'Jlde git'el'· .l.er ,ey:I idare De btlanımak da~- heıf cümle.ini :Jive ediyordu. 
Tasamı1 ~unda milletin yardlfRI cl•I mabrurniJete Cih bi.dl~ Bir.z 10nra maiyet memanma 
olmayınca ya'nız hükumetin gayret verimli Çlllı~kj, cd.I an thti- iaaret ederek izin alAbilirmiy;m 
lerl 9efmere vemez. Ierhıi dlduıtle ._ ... _ ... ~ii:· tst*- ~İye. ac:rdum. M~vafakat etmesi 
C 

, • a.. , ___ ,_ ___ .. __ 1 •• rM ve lıaaıya1 peflPUC ~· ··--. ,,..... ettim. 
eıntyet, ilk ıy owu&& vau.DY~ ~ w •hiçbir fedakarlıktan çe. •••••••••••~ rırnızın yet<li malı kullanmaları fik- liıl ~. izi hötün dünya anla- , 

rlnı ortaya attı YeT"li ınallarıınız kinlnıYecejinl d kuvveti Yeni çıktı 
L~.... • • d··~·· ,... Bu hususta ot 1.B1un M S 
...aı.. değil ve blltelen u,:-Şef.u. ın•r~~· 1 Memleket müdafaa ary tuart 
Böyle olmakla beraber Ebedı ne guv:~ •peri ula ihhlale. 
~ olmak üzere bütün millet bu ..ına Mil1etı ~Uınet arasında Yazan: 
ı,i milli bir vazife o1ara1c benim- ~-· -~ ... e önümüze çıka· Stefa :ı Zmeig 
--...it· 1 H',.-"~~ memlekette mo. iri ljbidiii aayesınu w• • 1 
~.. • U1Lu'""'°' 1 •• ---1:"~ yeııecegrınıze na-
denı siraat vıe her nevi aanay •. mu. calc her .....,_.:10 bu yolda mille-
esaeselerl kurrnaia baflac:h. Cümhu nıyoru:ı. Gençlii' ijlçranla gör. 
l'İyet icl • hiçbir ecnebi sermaye- te cıünume olclufuaa 1 ı 

M'eSlolı d keDdi varlığlle meldıeıyİ:ıı:. 
~muhtaç L~ ler baprdı. Ba emleket istikbalde s~lerin 
uq aabada UU'J"'D ~_y: m . ....::ı.. .... 1 ,_ .. !_. ,, 

8u:giin leketiımlzdc birçok fE!Y• dlet"lnde daha~ 7...,,.. ~ceıuu. · ·' 
le-j ke::f~ yapıyoruz. tktısad ~e Genera! Kazım Özalplan •. aonı'a 1 

hı..sarruf itlerirıden b~en lçın.. p ·· · Prof~ J!:: 
de bulunduğum.uz aeneyi sulh yılla. fi u v d çent A 

rirle kıyas ~iz. Hatb.dıt~da renk takJ>e1er ~~~ ~ım:l 
bu~. fabl onan tettrlen ı. suda nu6tellf ~e an. 
tinci 'Ve dört anımız alev W• aiba.Y~ v•llmk. 

Aım~ Zeybeluıjlu tan.fmdılrı 

"'8ııciime edilen ba eeet- .Maarif Ve. 
kitıi!fntn taıvsın etti.ti eserlıe:r ._ 
roıRoıDcbr ve Veklllltio tercüme 
bü'l"OSIJD(".a :ı.ncetonerek deler il bu,. 

~. Eserin bir lı~ 
ele ...ıar-: 

AaaıJc 7AJbel.Oilu fl8erin ,,..,._ 
tUbuna, ~leriDıC delil, iaer 
ciimleelnin üslftbana da adık kal
mak ~ eılU etuıl,ılr. 

( Bulmacııız : 30 (ı 7) ) 

Sanlardan 30 tane.ini h<:Jlleclaeh 
bir arada )'Ollıyan okuyacuları. 

mudan 80 lıifiye hatlarına 
,u/ecelc laecliyeler 11n-ecefi:a. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 

SoldAıı sata .ıol'lU: 
1 - B~ m~ bir 5q7~ 

(il). 

2 - ı., .. «len insan ('1). 
ı - s-t&k (3), Blr hasta.ııJı: m. 
' - Teni KMba.nbeyı tabiri ıZ), Ka.. 

- ...... (2). 

6 - C:- 7l7eıı ( CJ, Bir ha.3'\ıuı (Z). 
6 - KiıtQ'evi blr madde (8). 
'1 - Şair (C) , S:ı.ha ( C). 
a - Teı-Jıl aaıu'i PIY (5) 1 ·v~ 

ifılıınti (2) • • 
9 - Bir -..rı (2), Bir kadm acb (6). 

ı·ukuıdan &f&tıJa doğru. 

1 - Yulmnda ı.ı.ı &"eren &cna.hm en 
J'*- MTabaa Ol&D a..'"n'a.h (!)). 

ı-~(9). 

3 - Bir kaJ"rüıu )'•lcbun ilk C.I 
<9ne'D'l ,...._, (1), Sıkıl m. 

4 - Br IYd (2), Tabırrt o1anaa (1). 

1 - Bir .....,.._ aa6Jai "'. Bir 
..., (1). 

t - B-.e (1), A~ iol (1). 

'1 - Kotun üatö (4), Blr isim (C). 

8 - Sonuna (A) relir&e «*! bir .üa 

..... -- ··- (5). 
t- Çimen C2), Blr gıda nıadd.uf (!). 

1 RADYO 1 
~-

PERŞEMBE 17/12/1942 

'1,30: SaM ~ '1.S2: Vucullumum 
PUEttr.tiıa. Ut: AJuıs haberleri, 7,55/ 
UO: X-. JlllWS!'am IPI.), 12,SO: Sa-
111& ..... D.11: ~ ....... (Pi.), 

l!,U: .4Jıulılı ~rıerf, ll/13.30: Kıır.a. '* ...-ııu, 18: Sıuw. &)'arı. 18,93: Çlf;.e 
, ..... 19: (Ziraat ua.U), 19,15: Daıla 

müısitl <PlJ, 19.lt. Sa.at ayarı ve aJaa& 
hahrlelıi, 19,45: XOll11$111;l, 20: Saftı ft 
Uiıtiiler, %0,15: Jtad10 l'&ae:al, 2(),45: 
Oboı(.ın'clen ~.ı.tar (Pi.), zı: (Evla 
na.tf), 21,15: Müzik sohbetleri, 21,45: 
Jrııııd.yoo ilmi.fon! orkestr.w. %!.30: Saaııt 
ayan, aJana habrrıerı ve ltorsaiu. 

Cı kııyıcaiııız ıiılerdeki 
ıraıraılır 

CUllılA 11/lZ/19'2 
7,31: Sat a;ran. 7.H: VÜCIUııımuıw 

.......... -. 7.co: AJaaa Jaa1MınerJ 7.55/ 
l,le: s-ı-ııt JlllU'OaAar (Pi.). 1%,Jt S8'M 
..,.._ 1%,JS: K&ıqıık ııntcram CPI.), 
1%,'5: Ajaas Juıbertert. 13/U,IO: P~. 
... -- .... lldolar, 11: s... &J'lU'I, 
lUI: hd Jaqeli,. ll.Ct: n... allzltl 
(Pi.), H: <JıkUıaıl Uııııtl), 19,15: Şaı1n. 
lal', 11,Jt: But _.an w &JUts haber • 
lırıd, 19,'5: )[ .......... !f: Besfe Ye ile 

...._, lt.15: ltadye ~. zo,u; 
Saint - 8aens - pfano ko~u (Pi.), 
21: (Evin ..... ,. :ı.ıs: Temslı, 22: Raci 
:ııe 8111on ~. %2,30: Saat ayan, 
a,Jane haıerıerf n bors:ııar. 

CUM..tltT.ESI 19/U/lN! 

7,30: 8-t ~arı, 7.S!: VİİClldllllıwu 
§&l~ı-. 7,CO: A.ian6 hAıMl'lst 7,55/ 
8,30: Sentoolk Jll'OSram (.PL >, 13,Jt: Sa. 
M ~ 13,33: Turqe plikıs, 13,'5: 
AJans haberleri, 14. RJ1&6etieünthm 
bandosu. (Şef: tııun Kil~, U,!t: 
A1*ı:M-a monbalıar a• lııotala.rının ialı • 
mlnterf, H.40/15: Temsfı: «Su Paıta • 
vafşı:ao Ya.p!Jiını Doiru Bula.yor mu. 
ınmm?», 15,30: RlyaseUcfimbur fllir • 
monik ~ konıııcıinln Devlei Kon 
serva!ıon.n nloBbrın.ıbn naklen neşri, 
1.8: Slıat ayan, 18,03: Radn daı1e or. 
'klestnuı.ı • Her telden proı:ranu, 11,45 · 
Radyo ÇO<Ut ltMil>ü., 19.30: Saat -.yan 

ve ajans halberlerl, 11 O: Serbeıılt 10 
~ 19.55: Fuıı beyeit, 21.JS: Bad:ro 
.-.e"'-', 20,'6: Şa.rlulllr, 21: CKeıallml. 

d ~l. Zl.15: Dlnl,.,.tır.I letd:lrrl, 
ıı.,s: ,.....,.er baa,.,-or>. ıı: ..._ 
:JQ -.ıoa ......._._ !2,31: 8aM -.,an, 
a,Ja1111 laalMırlerl Ye borsa.ıar. 

PAZAR, 20/1!/lNZ 

l.JO: Saat ..-an. l,32: Martlar (Pi.), 

Ş.H: AJum halterleri,, 8.SS: UWT!tür ve 
martlar (PLl, 12,St>: Saat ayan, 1%,33: 
8e611 tllmlcrclm parçalar lPI.), 1%,45: 
A.Pnıs blıberleri, 13: Ş.u1uıar, 13,10: 
RdJyo •lon ııftestrası, 18: Sna.t arı, 
18,13: ~ ilam orketı&zua. Jl,,5: 
l\16zik: Saz C$et'1erl 19: C7Jraa.t Eö ı~). 
19,15: Saftılar, 19, O: Saa4 ay:ırı a.. 
Jans ha:berleri, 19,4a: Serl>eı9* 10 d.: dJ.1ı, 
19,55• Dilz:zam IDAka.tnından 1Ql'"'1Ju, 
!(115: JCo ı na (Dr.nllettDe suö). 
!t 30: scbmrıtlnn - La mi~ 8oıı"\t .. 
!1: (Enn saati), Zl.15: F&Sll ht:veü, 
21,50: ANıaıa ııenblııhar • apf~ 
......-ı, 12: Dula mizltl (Pi.), ,30: 

Sayfa 7 

• 

lstanb~I Defterdarlığından: 
V•I* ft:T'Sbıi ıromlsyonbrınca taşbı olunan mlikelldi,reıl.len &'iste:ren liste 

ler t.Qrio alib.ıı v.w-idıat d;uııeJeri kapılarına 651lm"ta. Vcrglf~lııl Urenmek 
üııere: 

A - ~ •eıı:lsl miikıelldlerlphı bağlı 4bu tunduklarl Ma3tye Tabakluulıı 
SaJ>e.ıst• ftlra kuıa vari.:IU aaiTelerlne (.l\lulp. JliifitQıJ:W' l\l&Iİ) Şul>al 
lllİillellellrıri J'atib Maliye Tahakkuk Şu~): 

B - Belediye bodudu dahi li ndıeki it mıara b:ıtn bayıı çlCtçllerin J>rrte.r. 
dılrlmta ız.... Ye Serve~ Vt'r&'llerl Müdıırluğiine; 

C - G1'1rimonkul sa.lılble.rinden vıu-~ verc&ılle mii'keııeır nıtuıan hakiki ft 
hükmi ŞÜU9kıw'ın, gayri menku ııeriain (muhtelif şube ve lraz.ı ar cb.b•llnde 
emlikl ola.n mlikeıteflerln lka.metglhlarmm vc)a yı. seit iıadh ve lı.t)me:lli 
&'llOTI menkullıerinln) bulunduğu beldir.ye tab:ıAGlauık ~lue; 
mUracaaı eıfcneJcri laztmdır. 

Al!W«ıd:vların isimlerini ve 'ergi aniıkcb.rlannı ko~ ııkıa v~ sürat le bulab ı 
meıerı için cetveller nıaha:le ve tarih lllo. s1 rllb.ır!'hı tcrtıb et!llrnlşt . B~ 
~n f&t)'cb.lanrnak 1 .. 1,n mlHcrileflf'.r, 91'% ''r.11l Hl -elf!f'I nm.. 4.ezketelerl 
~ 'fttSf karnelerlle ve buohrı kayb&!.mlş oıaınıar lhbarnanıesı veya en son 
~il teılJft mak!>o,ı.larile mur.ı.e:wıt etmertıtirler. 

Miltıelle.ftfft lll-,;umlu ir,\ha~ l'91nelt -.·e Jts"~~ lslmll'rinl ve Vttgill'rlll6 

lııobw:rl6n ._...ımcıen hMUsunda kentllıerhııe 3antım etmek üı.ere her şubede 
un m!Mlanla •emur &ynlm.,tas. 

KC(l'fi7e& 4315 No. lı k.Mlumın 11 ncl maddesi mucibince ilan ollUlıUT. (2431) 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
'l'ahmln iı1t te. 
t° btıdıeJI min.Uı 

89,04 6,68 t'a.tlbte Sinanağa ma.li:ılleslnin Attar l:eita ..utın.ı. 
'118 incı adada 14,85 n:ıe.ıre mur.ıbbıu ıoJJı.ıı ....._ 

'25,00 31,8'1 Aksara;>da Mımar Kemal mahaee:s:.nln A'limU.r soı.-acwıda 

28 nci adada. 21,25 me.ıte munabbaı salı.ılı arsa. 
ZG6,20 19,89 Aksara)cla ?rlimar lteı1llll mA!ıa! eeiBln ıu ... nki.r aokatınm 

26 incı a'dada 15,61 ..ııre 81&J&INaai .abalı u-. 
13.st 1,'11 1 atıbtlC Jlaatn Halife m:ıhallesiııin Olııwu°"adıun 1JOkatuıd& 

87 inci adada. 2,35 metre murabbaı l!Dhalı -. 

J1.5t z.u }'a.~hte Ha.ut Halife m'1hallr.aln•n Ok ... utidam .. ııa anda 
57 inci adaıJa. 3,85 melıre murabbaı .....Ualı aca. 

al,41 1% 7J Fatihte H:ısan Halife ~lle&t'nLa Ballpaşa Sokaığmda 

na inci aclıacb 87,28 metre murabbaı •llıaıı ana. 
Tahmin bedelleri ile ilk temınıat ~tarlan )"Ulıanda Y~lı l6) parça -

llııı&almlk imse arn ayn açık ut'tlluaya k'onuımushw . .Sarlnıameleri Zalnt wı 
~tat Müdürliiill kalnainde ıtörülebillr. ibateleri 22/12/942 8ah fÜIKI sHi 
14 de Dalmi Encümende ;rapılacakbr. 

Taılblıerin ilk ~inat ma:ı:bı.tı veya 111eld111blariale ihale pnu DRdn'en -. 
llllla Da.imi Enci:mMde bulanma.lan. (2075) 

'hbmla ilk t.e. 
bedeli ml.nıa.ta 

1'111.1'1 128.11 Beyoğlu ~hanesi için aıınat"A tıbbi tıco. 
UM.it 9'1,58 &ü,üQalı paru;iyonlu iıt Okulunım 912 malf yılı lbtl)aô 

ı.- Mmacak 1000 klıo "°"911 eti. 
!11,H 15,'15 E.ilfji,kyalı Jlanlılıyonlu tık Okulunun )'11!.k lhU3acı ~in al•

~ IOO kilo ııeydn. 

Tahmin beckılııırl fle ı11ı. temlna4 miktarıan )'1lkanık yaaıılı lısler ayrı a n 
~ ebiıtmeye .ımnulmuştur. şartnamelf'rl 7Abıt le MıJamclat Miiıtirluğü ka. 
lmıincJe cöriilebıılr. ihaleleri 22/12/942 Salt~~ 14 N Daimi Eaciimt>n. 
dıe J11~-

Talibk:riD ilk i.emınat ma.'.Wm veya ~an ve lıanuneıı ibraa liamı r:~
len dli'er ~a.rılıe ihale l'UDÜ muayyen aaa.«ıa Daltııi .Eııcliroe.adıe l>uluo. 
malan. (%033) 

Tahmin ilk t.e. 
be*il mlnata 

usı.oo 198,90 Cemahpaşıa ~nesi ifln &11116CM muhtelif e1ı·.a. 
293 düzine Jtontcecı f'f'lml. 

4835,50 362,6'1 Karaa~ ~ lıpa ~ 18 kalem evralır 

matbaa. 
Ta.hmln bedelleri ile Ult temına.t mik'wla.n 'Y"*anib ya&ılı işler &7n ~n 

aç• daril'llllt'ye ltormıllfWJhT. ~elm Züııt n MnametAt Müdiirlütü-. 
km1nde l'Öriilebillr. 
İhaleleri 22/12/9.a:l Salı p.ü •.t H 4le DMmi Eneöıulencle ~ınıaeıık!W'. 

Tıallblıeırln ilk .._.-' makilm _,.. melıllt6!..-ı ft •ımnea lltmı ıaum gt>len 
ıllter 1't!8lluılıuile ihale ~tl muay)~n .. ~ Daimi EBeunınıdıe bulunmQlan. 

(2076) 

T.C. 

t.IRAAT 
SANKA.51 

.DACA· 
6iQ&KTiQEN' 
D~-~~Q 

SENEDE 28,800 LiRA iKRAMiYE 
ZlnıM BankMP' tl:t. .._._.h ft ~ 1ııwTuf hcsablann6a en 

az 50 lirası bulunanlara bir sene lçlnde aşatıcü:ı'i ıııana. göııe Mm-:ımiyc 
\'ft"ileoddlr. 

4 Ailed 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 » 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 » 4,000 )) 
100 )) 50 » 5,000 » 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 }) 

Ku:'aıa.ra ICDClle f clrfa, ıı Mar\, ıı Harlıu , n EJıuı ve ıı Birine! 
kanun ta.rlhlerinııle ~le ıtiir. • 
DİKKAT: UeW>iarınız&ılıl ~ 'bir seııııe lrtnıle 5t liradan "Nt 

düşmlyenıerin ~elerl % !Q r.u.ıa.ıaştmıaa• U". 
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BABACAN 
~ ı.ı'-1• Bft*I) rıııla1er, 
ilıll ,_....,_.,'*-'ve cliiaya bahr. 
a.t. .... fllın.lal', romaıılv Ye ....... 

BABACAN balkın ve •1ıiilliin 
"7ul pae!Hlııllr. 

JJWıin W..liıJıiıe ,-

Bil KOTRA SITILllTll 
Bo7 9.50, en z,ıo, aı .. ıw ısoe 

~lo, eı.m.J 3, ~ivil~ IMılıadım, Jel. 
tııeut!r Maıbnl !Iİlllıenl , lPr kabine 
9ft ,.... k'Oal»le, bpCıan Jaiail 

inde. 
Mtinıı:aıat: TOKATLIYA'S OTE, 

Lt KAPICISI. 

BLilBIKIZI Y8 

TfJlfJNfJZC 
Sojul&tan muhafaza için 

p~~~~~ı 
EıininH Haltevinden : 
Güvercin gübresi 

satılıyor 
EvlmDde birilmıit olan 400 ki

lodan falla SÜftl'cİn süıbreel ı•tıla. 
c:ald1T. Tallbler&n ,übreleri sörmek 
Ye fi.ıt v...nek üzere yibde en 
pey lll&ıçeele evimize müracaıdarı. 

İstanbul Beleclb-esl n Şehir Tiyatn*rı 
Ba üpm saat %1,31 • 

D&A.°'l KISMI 

BOYOK iHTiLAL 
Yum: Rıomaln Rolland 

llNllA VE 

v 

SON POSTA 

VE 
IA 

KAŞELERi 
KO.M&Dt KISMI 

YE KORKUM YE 
~: Robert Newın 
~ ve Puv siinlerl 

15.38 dama.tine 

AŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMATiZMA 
Ve bütün ağrılan derhal keser 

SsMal)"e Vekiletlnln ruhaatını haizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

1 Havalarda 50,000 Kilometre 
Ahmed Emin 
Yalman'ın 

Seyahat Notları 
JJ.ıned Emin Yalman; A&la, fnaiJtere, Kanada ve Ame

l'İkqa yaıptıtı .on beyecanlı Ye mer.W. aey..a..tin nodarını 
klt.p teldlnde nqredlyor, Bu sltap, her sün birer forma net
redlmek ..-etile tamamlanacaktır. İlk fuma 19 l•ünun cu. 
ma ..ı.hı çlkıyor. On altı aaJfalık l'Ollnanrn fiMı bet kunat-
tur. 

MiiYeailerclen M"&J'IDIZ. Fomıaları her sün .larak bu illli.. 
r..wı ve eilencell ldt..ba ea!tip olunuıa. 

Bayram ve Yılbaıı hediyelerinizle devomh 

bir hatıra temin etmek istiyorsamz; 

Kitap hediye ediniz. 
Yalnız iyi intihab edilmiş olması 

lazımdır. Bunun için: 

Maarif Vekillri Yaym Evi 
ne müracaat ediniz. (2414) 

KIZILAY GAZETESi 
Bayram günlerinin tek gazetesidir. 

iLANLAR için EN istifadeli vasıta .. 
Bu Bayram için ücretler: İlin aabifeeinde eantimi 75, Sinema llin

ları 100 kurut, .ft ublfeler 250 ICUl'Uf. 
hiınlar için: Telefona 20094 • 20095 

Tarihin ı·n . t•ht•n1mi,yt"tli vak'alarını, briinün t'n lüztımhı 

hadi.,dt•rini. hır ;ıik~ i mesut t•dı·c·l'k en kıymı•tli vecizeleri, 
irlkılap tarilıiınirin 't;ııtiin ı.ufhalarını, her gün hava dcği~me
lcrini: fırtınaları .. hı-~ \'akit saatlt•ri, bayram ve kandillcr.i, 
tak\İnll' dair hn hırtij bilgill'ri doi:ru olarak bildiren, her ~·ap
rai:-ında iliıd nı·:nller

0

, tatli latift· \e hikayekri ile okuyurn
larını faydalandıran \'<' eğlendirt>n: 

SAATLİ MAARİF· 
duvar takvimleri çıktı 

llu t•-ı.,iz \l' eın-,al.,h . takvimlerin taklitll'ti vardır. Aldan

mamak için gt'rt·k kartonun ÜZl'rindt' ve gt>rek bloklarının ii...
tiiııdt> ~azılı hulunan ('.\laarif Takvimi) .ıdına dikkat etme-
lidir. !\lerkt>ıİ; htanhııl '.\laarif Kitaphanı--,idir. 

Pazarlık ilanı 
Kastamonu Nafia Müdürlüğünden: 

K·+moal ı-.ı ptaıiıb&nıe blwımn tıımaı IDl•Mıtae 1let'&ber alhbi ve eldE,, 
fıllll t ı ' t • alııl taMim edlıen 31555 h H lııanıılla -..ıll8mesl enelce 
.....,. art amtııe ebllt.meTe ~" 27/11/HJ <-. rinıli aaı& oa 'beşe 
de ,...IMalt fbals'm t&ll1.t ~ me*ür _.lnclea Wbal'en bir &'T 

~ ....... JllPl)mu& paurtıla ............. İh&kıll 28/12/HZ Paaılriasl 
... ..- 11 e ....... 1t·•mon1 _... llıııln ı • ~ Z 2' •ı komliııolffl ..._ 
...... ,....,... 7 2 • 

.. ..... .... ~,.,. ....... ba111111s't* isleri ,.enel eaııtnames1 bu • 
..ı ft tenai ~. lı:.et\f huı&aua. _..,Je. llllıhi '"' etelıdrik lieıılsatına afd 
mnaml ft fenni ~l ve bum mMehm •ter evn* lsfe1enleft 9 .. 64 
.._...........,... Ka,ıııtamoni natlıa ~ wrlıecdl "'7• llOSfa ile ıön.. 

cltdtecdıı&ılr. 

Mvolıbt tıemklat ZS91 lira H lud'alflS', 
Talqıleıtn bıa lfe benzer en a. yirmi bin tlnll k it 7aıı'ei.. dıatr lbıuls ede. 

aııe ..-... ile ~.,.. mü~ edıeftlt kom..,.o...... alacakları ehil~ 

....._, 942 'lteareıt ocbsı TeSllıaa ve tem._ ~ ile tatil pnlerl 11111 .-1er1 bMtp iaJln edilen bir ay f.olnıle her sün D&fla tWresinde mil~ 
~ mtne.ttan lli.n oıanar. (2U8) 

. NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrdan derhal keser. Her eczaneden araymız 

u 
Doktorlar, bankacılar, katibi. 

miibencllıııler velbiaıl bütün mü

relduıbi blemle yuı yumdllr 

miirekkebln cebleTlne akma. 

aııMlan, kurumumdan •• u. 

cun bozulmuından kurtanD 

,esine 

HAK 1 Kl 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecbu.. 
rlyetinde olan balkı 
hakikaten bu ezi. 
yetten kurtarnıııtır. 

UCU atmmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 
kopya çıkarabilir. 

Birincikinun 17 

Bozulan parçaların 

yedekleri tamir ücre
ti alınmabıaa yerle
rine taluhr. 

KURTULUŞ 
blemJ aekl:a parçadan 
lbwet olaı her bir par. 
çuı bulunur. AÇIK bı • 
rakıldıtı halde her ne 

tekilde durursa d18"IUll mii
nkkeb akmaz Ye kurumu. 

KURTULUŞ 
' en aaiLmı ve en kullanıtlı mü. 

rakebll kalemdir. 

HER YERDE ARAYINIZ. 
blTAR: Hain Po$trtacM dere. 

eedıe, bir çok 1ftll m&rktıar elkblı. 
na DUU"&n, 111&1m mlişterUeriıııalıda 

nazarı dlkkaıtlerinl eelbederts. GL 
ranflill olıuı yam11 TİCARET VEllA. 

LETbrtziN P. 8188 • 6318 mana. 
ralanm Te KURTULUŞ iılmlDI ta. 
t1JUl dobna kaleml hakikidir. TAL 

LİTLERbıIDEN SAltlNTh1Z. 

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
IST ANBUL HAVUZLU HAN No. 1 

TORK.İYE IS BAHKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos. 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
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