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EN SON TELGBAFLABI VE BABEBLERI VEREN AKŞAM GAZETESi ' 
~azeteye gönderileA evralı: iade edilmez ~P v~ Baımulıarnri: ETEM İZZET BENİCE 

Varlık· 
Vergisi 

ilan edilmek 
günlerinde .. 

Belki ağır, belki hafif 
fakat her kazanan va
tandat bu vergiyi 'vere• 
cektir. Ancak bu mü• 
uamebetle ıu hakikatı 
gözöuüae koymak iste
riz : Severek ve ııeviue
rek tediye birinci duygu 
ıartı olmalıdır •• 

- ---====! 
ETEM iZZET BENiCE 

Va~hk vcrı:'si İstanbulda ve 
Anlkarada da bugün yann ilan 
edilecek. Hemen ticaret ve ıka· 
zanç erbabının hepsi merak ve 
heyecanla bekliyor: 

_ Acaba benden ne alınacak?. 
Heyecan için bir şey d:yeme· 

yiz; sahiplerine aittir. Fa.kat, me
ra.k )·erindedir. Kanun, şirketler 
vesa·re gibi teşebbüs dış!ndak.iler 
hakkındaki takd:r ölçüsünü tahak
kuk komioyonlanrun vicdan ve 
bilgilerine terketmiştir. Komisyo
nun tahakkuk ettird ği vergiler 
itirazsız olacağına ve on beş gün 
içinde öd<>ıtcceğine ve aksi halde 
emval ve emlakini vergiye malı· 
sup edip ger:ye kalanım ödemek 
için iş kamplarına gitmek ~ası 
teşkil edeceıiine göre pclı: tabii 
oıarak gek-ı:uk vergi yekununu 
merak etmemek elde dei:ildir. 

Fakat, bu verg'.nin gay<:si: 
a - Harbi, kendi gayrimeşru 

kazançlarına fırsat sayanlar, 
b - Çok kazandıkları, vu.rgınır 

la kazandıklan halde devlete he
men hemen hiçbir §"Y ödemiyen· 
ler ... 

den gerekıtiği nisbet ölçüleri 
iç· nde devlet payı.ıu almak oldu· 
ğuna göm meşru servet ve ka
zanç erbabının herhangi bir mera. 
ka kapı'1nıa>1na liizuın yolotur. Ko
misyonlar bu gihllcri teshil etmiş 
bulun.arak tahakkuklarını yürüte
«klerine göre diğer mü.kelleller 
sadece meşru kazanç ve sen-etleri 
nisbctinde dev lele bir kereye 
mahous olmaık üzere istenilen Y""'" 
dınıını ifa vaziyetinde kalaeakla.r. 
dır. Herhalde komisyonlarnı vur· 
ı:uncu milyonerlerle alın teri kar
şılığı servet yapmış bulunanları 
tam anlayışlı ve tam vicdanlı bir 
tefrika tiıbi tutacağından as.la şüp. 
be edilemez. 

Hem, berşeyin başında bu wr
giy i ağır veya hafif ödeyecek her 
kazançlı ,.c servetli vatandaş se
verek ve se,·inerek üdcmeyi bir:n
ci vatan ve vicdan borcu bilmeli-
dir Zira bilinmek ve takd:r edil· . ' 
mek lazımdır ki bu diinya hercü-
merci içinde dünya cenneti halin· 
de yaşadığımız bu memleketin 
•ağlık ve seliim<'t"ni idame etmek 
yine bu vatan çocuklarının her 
sahadaki feragat ve fedakarlığına 
bağlıdır. Harp içinde bulunan mil
letler, değiI kazançlaruun bir kıs
ıounı, &ervcilcrinin tanı::ım.ını dev· 
)et emrine tcrketmis halded"rler. 
İngiltere ve Amerik~daki ted!kik
lcr ndcn dönen gazeteci aıdaı· 
daşlarunlZln bu hnsusta yaz· 
dıl<ları rakamlar ne kadar a· 
çık, ne kadar beliğdir. Halbu· 
ki, bizim memeleketimizde harbin 
başındanberi b~bir lcal!Iı.ınnıa ted· 
birin<len ceriye kalmıyarak ve 
bllyiik bir ordu besliyerek halktan 

lDevamı Sl: 3. SU: 1 del 

AYARI TAMAMvtGAYET ZARİFTİR 

MOVADO 
ACVATIC 

'6!. BIAİNçJ fltÜMAFA.T 

Stalingrad' da ve merkezde 

Alman karşı taarruzlariyle 
mu·harebeler şiddetlendi 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-

S o vy c t kaynaklarına da bakılırsa, şimdi teşebbüs 
yavaş yavaş Almanlara geçmiş bulunuyor 
Moskıwa, 8 (A.AJ - Sovyot 

gece yans, tebliği: 

5'talingrad ve merkez cephesin
de Alman mukavem<>ti artmakta· 
dır. Rus.kuvveUeri yine •yni isti
ıı:amette ilerlemişlerdir. 

Stalingrad şehrinde, fabrikalar 
mahal~erind<> küçük gruplar ara
>ınd~ çarpışmalar olmal:ladır. Bir 

kaç Alman grupu imha edilmiştir. 

Stal.ngradm cenup batısında Rus 

kıtaatı vaziyetini düzeltmiştir. Al. 

man kaıışı taan-ıızları geri atıhruş.. 
t~I'. 

Merkez cephesinde Rjev'in ba
tısınd• çarpışmalar ş;ddetlenmiş

fü. İl'.<j noktaya nüfuz için yapı

lon Alman teşebbüsleri boşa çık
~tır. 

Vel ki Luki kesiminde Almanlar 
bir noktaya girmeğe muvaffak ol. 

muşlarsa da, sonradan yapılan kaT. 

şı taarruzlar neticesinde buradan 

atılmışlard1r. Bu kesimde 800 Al· 
man öldi1rülmüştür. 

(Devann Sa: S, Sü: 7 dl!) 

Varlık 
Vergisi -Ankarada ve diğer 

yerlerde mükellef· 
lerin isimleri ilan 

edilmek Üzere 
Ankara, 8 (Telfilonla) - Yur

dun her tarafında kurulan Varlık 
vergisi tahakkuk kom"syonlan 
çalı~rnalanna devam etmektedir. 
Komisyonlar vrugi nıü.keUeflerin
dcn alınacak parayı teshil etmek
tedirler. 

İmıir, Bursa, Adana, ve Mersin
deki kcmisyGoların hazu.Jadığı 

listeler b "r iki güne kadar maliye 
şubelerine asılacaktır. 

AnkııradaJ<i komisyonun hazır· 
Jadığı lfıste de peqcmbe giinii ilan 
edilecektir. 

Bu viıli'ıyetlerin harie'nde ka
lan yerlcrde de listeler bu hafta 
içinde bitirilecek ve pazartesi gü
nü her yerde listeler asılm1ş ola· 
caktır. 
D'ğer taraftan bazı şeMılerde 

bir iki firnı.:ı iflas talebinde bu. 
lımmuş<tur. 

Bu taleplerin vergi tahsililtı ari
fesinde olması h ·ı., yolile veTgi
deıı k:ıçııımak olduğu z:ınneclil
meklt·d;r _ Bu rihet ehemıniyetılc 
tahkik edilmektedir. 

Mm.an öncülM bir &us &öyüne gırıyor 

Beykoz~a bir köylü 
parasına tamaan iple 
boğularak öldürüldü 

İki katil derhal yakalandı 
Evelki gece Beykoz civarında 

Buzhane loöyü ormanlamıda iple 
boğulmuş b'r ceset bulunmuştur. 
Yapılan tahki.kat neticesinde bu 

cesedi.o, Mustafa adında h3li vaılı:

ti yerinde b;r lkıöylüye alt olduğu 

anlaşıLrnışiır. Bir cinayet kaıışısın
d• bulunan alakadarlar, tetkikle. 
rini gen 'şletince Mustafanın p~ 
rasına tamaan bu feci hale getiril-

d:.ğinl tesbit etmişlerdir. 
Bir gece evvel ımaktul Musfota 

;Je Bey.kozda cczdiklari anlaşılan 

Musa Yıldır;m ve Ahmet Akık•ş 
adlarındalki 1oöylüler yakalanmış

lardır. 
Bu iki 1oöylü, Mustafayı para~ı· 

na tamaan öldürdüıklerini itirad' 
etmişlerdir. Musa ve Ahmet tev
kif olunmuşlardır. 

Beykozda bir hırsız 
çetesi yakalandı 

Bu çetenin şimdiye kadar 4 ç"ftlik ve 
14 t. v so~'duğu tesbit edi.di 

Beykırz bölge ·ine üç aydan beri 41 inci okul öğıretmeni Müşerrefin 
musallat olan b>r husız şebekesi evini soyduktan sonra Paşabahçe-
diiıı jandarma tarnfından yaka- dekı Ziraat çiftliğini soymuşlar· 
lanmıştır. dır. Bu sırada hadiseden ba·berdar 

Şebeken.in cfobaşısı Süleyman olan jandarma işe elko)·ınuş, 24 
isminde bir gençti!". Beş k'~den saat iç.nde hem ş.bckcniıı ele-
miircl:l.~p olan bu çetenin ~iıraat bası'itn~ henı avcnc3ini ve he·m de 
çiftliği" arabacısı Mehmet ve Laz yaİaklıhla"ını ele gcçiamiye mu-
Kadri isminde iki de yatağı bu· vaffak olmuşhır. 
luıımaktadır. 
Şebeke şimdiye kadar 14 ev, 4 Şebeke yakalanır yakalanmaz 

çütlik so;ıııuştur. B r gün evvel soygunculukl:ırını itiraf etmiş ve 
de: Yahköyünde 29 numaralı Ay. biitiin çaldtkları malları çıkar· 
şenin, 35 numaralı Eminenin ve ımışhr. 

--~~ ~~~~~~~~-~~~-

( ___ ._V __ A __ z __ i_Y_E __ T ___ ) r 
Yarın Sabah 

Ja ponyanın harbe girişinin yıl
d önümün de vaziyeti nedir? 
Günün bir mevzuu da Japon· 

yanın dünya harbine kaWışının 

yıl.dönümüdür. FHvaki Japonya 
dün, Pörl Harbuı- limanında Aıne
rıka:n deniz kıuvvetlerine baskın 

yapmak suretile harbe katılmış ve 
Avrupa savaşını ikinci bir düny• 
h•rhi haline getirmiştir. Daha 
doğrusu Liiz:msa, Japonya üçüncü 
paıkti imzlladığt z~man Avrupa 
harbi dünyl harbi halini almıştı. 

Pörl Harbur bask;nından son
ra, Japonya den'z hiı.kimiyetini e
le alarak dört beş ay gibi kısa hir 
zamanda anavltJOdan dört beş 
misli fazla araziyi ele geçirmişler, 
!kendi sınai ;htiyaı;iarına kifayet 
edecek hB'll maddeler ele geÇ:r _ 
mislerdir. 

Fa;ıkt harp devam ettikçe, çok 
yayılmış olan Japonların vaziyeti 
de güçleşmiştir. 

Şimdi Japonlar üç düşm:ınla 

boy ölçü~ek vaz'yetindedi.rler: 
B;ri beş m'iyo.tıluk Çin ordusu, 
ikincisi Cenup Pasiiikteki Ameri. 
lka.n deniz ve kara ·kuvvetleri, iir
çünciısü de şimdi Hind;$tanda Ge
ııeral Vavel'in kumandasında ha
zırlanmış olan yarım milyonluk 
OTdU ... 

Japonya şimdiye kadar bu cep
helerdeki düşmanlarınd1n ihiç bi. 
:rini mağlup etmiş değildir. Bila
k:s düşmanları kuvvetlenmekte 
ve bu sebepten kendi ikmal işleri 

de güçlEşmektedir. İşte Japonya 
(Y•z"'1 Sa: 3 •. Sil: 5) do 

,,. 
Bir ikdam" 
gazetesi 
alınız 

Kağıt siparişlerinin vak. 
tinde )e!işmemesi yüzünden 
bir müddetıcnberi başka b:r 
matbaada ve daha küçiik 
kıt'ada basılan •İkdam. re
fikimizin yarın sabahtan 
itibaren tekrar büyük hac
milc ve günün en son ve en 
dôğ>ru büfün haberleri, m11r 
tad makale ve fıkralanndan 
başka her sınıf okuyucuyu 
nlakalandıracak yazıları iç:n· 
de toplıyan dolgun ıııüııde
recatla çıkacağını memnuni
yetle öğrendik. 
Yarın sabah bir ·İkdam• 

alman121 tavsiye ederiz. 

" Hindistana 
karşı yeni bir 
hareket mi 

Yeni Delhi, 8 (A.A.)- Hin· 
distan • Birmanya hududun
da çarpışınalar şidd.ctlenımek. 
te ve keşif faaliyeti olmakta
dır. 
YENİ GİNEDE HAREKAT 

YAVAŞLADI 

Melbourne, 8 (A.A.) - Ye
ni G:ne adasında, Buna Gona 
çewcsinde çaTpışmalar yavaş· 
lauıış bulunmaktadır. 'l'unusda harekatta bulunan bir Amerikan dev tayyaresi 

Hava faaliyeti gitgide art· 
ınalcla dıı-. 

Dün 21 düşman av uçağı 
tahrip edilın; ştir. 

Şimali Afrikada kat'i 

~~~~~~ 
dakikalar yaklaştı mı? 

8 ine· ordunun da anbe 
beklen~yo rruzu • 

yenı a 
Tunusta Teburbagakınların a 
şiddetli çarp şmalar başladı 
Londra; 8 (A.A.) - Teburba 

yakınlarında çaı:ıpışmalar devam 
etm<>.lrtedir. Hava faali)"eti fazla 

olmuştur. 
İtalyanın cenubunda ve Si<:ilya

da hava alanları bombardıman e
d 'lmiştir. Tunus açıklarındn iki 
mihve uçağın• taarruz edilmiş v<> 
,bunlar tahrip olunm~tur. Bizer. 
te dokl:ırı ve tesisleri şıddetli bir 
surtete bombardımana ta:bl tutul
muştur. 

SEKİZİNCİ ORDU HAZIR 
Kahire, 8 (A.A.) - Libyada, 

müttd!ik Jcuverlerl yoni b'r darbe 

Halifaks'a göre 
• 
lngilterc müs-
temleke~erinden 
bir kuruş dahi 
kazanmıyormuş 

Baltimore, 8 (A.A.) - Burada, 
Amerikan halkına hitap eden, in. 
gilkrcn"n Amerika Büyük Elç'si, 
l\l. Halifaks, Britanya lmp.arator
luğucu şiddetle müdafa3 dııLş ve 
demiştir ki: 

•l\l~~yonlaTCu insana yaptığuruz 
şeylerden ift har duyuy<>ruz. Bri
tan,·a mü.stcmlek~iBrinden bir . ' 
kuruş bile varidat temin etme· 
mcktcdir.• 

f 
amlı 
ciası 

Çökün,Ü altından şim
c;.İye kadar 63 ölü ve 10 
ağır yaralı çıkarıldı 

Zonguldak, 8 (Husu.si) - K~ 
HJavz.a.sında çok müeı;if l,j.;_~ grizu facia· 
sı alduğunu bildinrn:ştim. Şlmcli;y• ita

- ötı'endlğane ı:öre: 
Ça.rr.!ı ltönriiı· oe<lğ?nda cr;za ;ş'...ıi 

nelicc.inde bü}-ü!t b;, çöl<Jünlil ol.mU4 
ve ocak içerd~ çalış uı ameleler.in üııe· 
rine yt:<dmıştı.r. 

Tahlisiye okıiplul de<ho) ta.aliyete 
CDE:-v'.a.mı Sil: J. Sil, 1 de) 

Milli Müdafaaya 
fevkalade 
tahsisat 

Ankarı, 8 (Telefonla) - Milli• 
Müdafaa iht'y;ı.çlarını karşılamak 

üzere 1942 mali yılı bütçesine 60 
milyon irra tahsisat verilmesine 
dair kanuna ek kanun Jiıy;hası BÜ. 
yüık Millet Meclisine verilmişt'r. 

Meclis; liiyihayı tetkik için Büt. 
ce Encümenine aöndermi§ıir. 

indirmek için hazırlanmaktadır_ 
Topçu dü-etlosu, d-evaınlı bir su. 

rette olmlktadır. 
DAKAR ÜS OLARAK 
KULLA..""<ILABİLECEK 

Londra, 8 (A.A.) - Daka.r'ı 
müttefiklerin bir üs oluak ilmi • 
!anabileceklerini ve el J<ooulmuş 
Fransız gem'lerUı;n serbestçe ha -
reket edebileceklerini General 
Eisenhover, dün bildirmiştir. 

L'iGh.iz ASKFRLERl 

TECRl'BELİ DEGİL 

I.ontinı S (A,A.)- D,,l.ıy Ma'l ga.z .. 
tesmin ~.ı::~ri ını.uh ırı.ıı•ı y~t~ı Vidc[• 
harct dıyor ki: c:'I'Unu~tJ d'Qşm:ın.:n mu• 
kzı.v .. rrrti myıt iken ll.ı'"• ı ı-tı !.• çır.e~ <. 
Dlş:mıı.n iyi ·mı!k!..t!a.ı 1,a•ı.•1 da m~avc· 
ft.t:t gt\s;.crdi ği uı.rn ar.1 d ' y;. ter kuvvet
le ı.aaınn:cla b;ıı!unır,C..k. Bu hat Di· 
Zt: .. tc -- Tunus bv.:lidiı·. Öyle c.ınıyo
nm:ı kı. Ttım.ı6t..1kl hr\.~vct.Lerlmi;z. R.mt• 
ml·l't h-Jcwn ed~n1e-r kacUr tecrillbdJ 
d<ği]d.ır~ ..... 

Beykoz önlerlnde 

Kömür yüklü bir 
motor battı 

l\1ürettebatından altı kişi kurta
rıldı bir kişi boğuldu 

Şileden kömür yük"le limanımıza 
gelmekte <>lan l\1ustafaya ait 80 
tonlırk m<>tör dün akşanı Beykoz 
önlerinde fırtınaya tutulmuş, az 
sonra batmıştıT. 

Gemide bulunan mürettebattan 
6 kişi, sahilden yetiş:Ierek kurta. 
rılmışlar, Mehmet oğlu Halit adın• 
dak" tayfa boğulmuştur, 

Bu feci kaza etrafında tahkikat 
yapılnı:ık tadır. 

ÇEnCEVE_ 

Güzel San'<t ar 
U l\ ··,.ı .... 

ı:r.um .u .uru 
Ab.i<leler jüris'nin her ayın ilk 

cumasın<la yaptığı mutat toplan:ı. 

sında bulunmak üzere şchıiıııize 
gelen G!izel San'atlar t:ıııum :\ui• 
dfüü Tevfik Ararat bugün An· 

karaya hareket ct!ıxekt.r. 

Dört il kba r 
Bu harbin Tüıkiyo zaviye.İn· 

den üç itlLhnharı geldi ve geçti; 
dördüncüsü de gelmek üzere •. 

Birincisi, 1940 ilkbaharı: 
Türkiye, safını hürr: yet ve is

tiklal cephesi olarak tayin etmiş· 
tir .• Hürriyet ve ı tikılal safına iti· 
madı tam ... Harp ancak Balkanlar 
istikametinde inkişaf eıkrse onu 
eeıbedebi'lir ... Fakat ~f garbi 
Avrupa ist.ikıunoetinde... Vay, de· 
mokrasyaların en kuvvetll ordusu 
baş aşağı geliyor.. Hayret, ibret, 
fakat herşeye rağmen ittifak ve 
taahhüt mefhumuna sadakat.., Ve 
az ç<>k omniyct ... 

ikincisi, 19.U ilkbaharı: 
Harp garbi Avrupadan sonra 

Balkanları nişanlamış ve Girit a
dası istikamot nde okunu çekmiş· 
tir.,. Azami haddine fırlıyan ııe
zaket ve ha•sasiyet. .. Vaziyet Tür
kiye için henıcn hemen bir (oldu 
b .ııi) ifade etmekte ... Bu vaziyet· 
ten mjsil iz biı politika kiya>etile 
sıyrıltş ... Sıfıra indikten sonra bir. 
denbire yükseldiği müsahede edi· 
len emniyet ınuci~esi .• 

NECİP FAZIL IU.S.".KÜREll 

"Üçüncüsü, 1942 i:J.:baharı: 
Türki)·<:nin cınn yeti her an te

rakkide ... Şa:ık isLkaıncliııe mılı· 
lanaıı harp mlizminlc~nıekte .• 
Türkiy<:de, ancak bir geçit macera• 
ihtimaline kar!jl h&sasi)·et, faW 
devamlı emn yet •. 

Dördüncüsü, 194.3 ilkbaha<t: 
Dcmokrasyalar ı.:ıfmda tam şah· 

!anma ... Bütün Afrikadan taslı> e 
edilen, şa:r<k cepbesin~e çen<:Sico 
kadar toprağa çiv:lcı:1'n ve yaln:ı 
Avrupa çuvalı iç nde sımsıkı ku• 
şahlan Mihver ... 

Hüküm: 
Harbin en kısa, en koba ve umı>

mi çizgiler içinde Tüı kiye he a· 
hına terkip eıı:li~ ııdcn çı:kanlacak 
hüküm şudur ki, 1943 ilkbaha~ın
da Avrupa renup duğınuııd~l<i \a· 
ziyet, üç ilklıaharın temsi 1 cdtij;.i 
nezaket ve ha ,:§yete bin kuo 
taş çıkaı talıilir! 

Şıı farkla ki, 1943 illrlıahannda 

Türkiye~·i, ha sasiyetle emniyet 

en yüksek hi.oselerile karşılamak 

istidadındadır, 



2-SO.lf TKLGltAF-8 liııldL\ııroNIMI 

HALK FiLOZOFU 

TAKSİ VE DURAK 

Taksi durak yerlerin.tn yıılıım 
lev lıW>ı iuılıd.ıc Şu bd.- tabi du
rak yeri .. halbuki o sokağın içino
dt> v.ıy• o oıddmiıı kenanndıa 
beldiyen t.elk • i yoMur. Taksi· 
leri, bir ılurak yeri:ne bağl.aııı. 
mn iınkılnsı2ilığm anlıyorum. F•
kat, gal ba, şirndıi de, pek gezgin
ci oldular. AoqlYllli,;ıllcri, Sirl<eci
de Dir tElk bot t.ı.:s.i bıılu:rsano: 
kendiniaıi ~·ut saynnz.. Fakat, 
huna muıka bil ayni saıııtlerde, mıe. 
seli Maçkaıla sıra1anıruş beş on 
takısi g~ müşteri bekli
yoı1ar. 

Eğer, ayni yere ertesi sabah ba· 
brsafllZ, dün aıl.ııamloi arabaların 
yerinde yellor e..tiğini görürsü
ıı ilı. Sabahleyin takısi yoktur. Bir 
glin, çok liizumlu bir 4' için, "1ıJQ. 

ı<EŞAT FEYZi 

şamdan taksi peykmek.. lİlnm ~ı. 
eli. Teşv~ sıralM1>0ıış dunD 
arabalann hepgini binr birer cı.... 

~-
- Yann ııabah biz burada ~ 

kuz, ~ bb Maçb a.raı
değil. :ı:, dediler. 

lsta.nbul tarafından mı:-;teri p
tiriyorlar, bOJ dö~k içi.n, • 
rada ~yodar. O halde, Maçb
nın arabaları llt'rede?. İhUmal ki, 
1s taneıll t2rttfmdalti tabi durak
larında da, Maçkada beliliyeo -
1*ar era.....atadır. 

Her arabayı, kendi du:nılı: yen..,. 
de beklenıiye mecbur etmek, bil. 
miyorum, şoförleıin çok mu za
r:ırma olur?. Taksiıle.ri, Ş<"hr'.n 
• çiııde daha salinı bir tarzda ok-Vl!İ 
etmenin çvesiıııi b<tlmak llıım. 

~d ı Bey kozda müte
addit evleri so
yan karı koca 

BELA l'tll. 
iPTtı.A l'tll? 

Son gütı:lerde bdmlaınla old1»
ğu g bi e~dlıılerde de ·!ülıti pabuç 
iptiliiu. aııt:mış.. bilhassa altlan 
ç<>k kalm olan ayllllı1kabllar bir 
hayli rağbelıtıe; 50 - 80 Jıİraya p"8 
ııatılıyonnuş.. , 

Bunu i>jitioce insan gayriihtiyari: 
1 

- 'azık!. 

Diyor Ev« hem panaya, hem 
<-'ı... .ı.,1.o1W..O.W il u ..... J. uıa; 6ÖZÜ7D. 
ona .. lüks. için ıkuJJ,a,.lan çiite 
çifte •l..ösele.llere )azık-

Geç<'ıı yıl da bir •lüks çwap• 
iptilası vardı. llalbll!k; harp devri 
içindeJ rz. Herşeyin t_.-ufla kul
! ıulması. sarled.ılınesi icap etti
ği bir zaınamla bu • - ı;oorap, 
pabırç iıptZl!ısı. da ne oJ.uyor? 

B<'nce; aliılkad;ır.lar ı..,,,_, ha
'ke' c geçmeli ,..., bu gXI e bir 1 

e ·lüks te!'lik iptila.,.. çı4onadan ' 
lı-eliıyı ipliz<ık uğratıp başı. 

an defetmelid:rı.er dei:i:I mi?-

Yakala• rak tevkil 
edi dl 

Epey :ı:am.a.ııdanberi Beykoz 
mıntakasınd• müteaddit evleri 
soyan Süleyman ism.-nde bir hır • 
sızla karısı j•ndarrna ve po.ısin 

müşterek takiple(' neticesinde ele 
geçirilmiş ve çaldıklaıı eşyalar !ka
mil.en meydana çı.karılmıştıır. Hır
sız kan ve .koca dün adliyeye ve.. 
rilerek tevki! olunm~tur. 

İBkeaderuodao getirtilrcek 
otobw'er 

İsk•nd.,run• gel("Tl Tra.ını,..ay xa· 
tcsi ot busierın n şehrimıze naılı.li 

ıç•n Devlet Denızyollan lda eleri
ie temas!ara gcç•:ıtı<Ştir. Taşıt sı.. 
ık:ntısının ör-'-cnı:ncsi iç•n Dcmir
y?l arı ,daresiııın süutle i<:ap e. 
den vagonları tahsis ederek bua.. 
lan getirtıeoegi ümit olunm~ -
dır 

I! 

!Almanyaya bandaj ıımadandı 

j Tramvay ~esine yeniden ha· 
für gaııetede okudtı!uma göre 1 rlçlen bır ml.kta.r banda) gelmiş • 

erlkada tayyareci olarak yed- ı tir. 'Bu bandajlarla da yakvıda 10 
eeck goc.nçleri taliin eıtı:rmeGı. üzc. I ;u-aba daha 9e'fere çıkarlacakltr. / 

Teksas e)'al.eLı..de bıiyük hodıef Tramvay idare;;i ayrJCa Alman-
l>İrıleri kurmuşfar •• evleri ol4hta- ya. Macaristan ve Romarryaya ye- 1 

o,. yaplDllc6' olan bu şehiıierin ı niden J«i'.rvetli an1ktarç'n bındaj j 
rerındıe uça.ııı tayyarecılet-de bom· ve muhtelif tramvay mal:zemcsi 1 
cı namzetleri bedeı.le<i )iİl<sek· 1 • · ·ı 

, u uy~r, nı . ....._.,... ı.avuru- peı~ yaıtın<ll gelecektir. 
or .. annış ..• 

Eılıl tecröbell gar
ıonıır nerede ? •• 
!4 bil:y\lk Ve el\h?et; İ iokaı..ı:a V• /f&• 

zino.ı~ tutt.Q o-.. , en k[k,'\A müıc,s.. 

""""- bdoır, bır garson buln-.nt gö
tıDr '9f~ . .Eli!ti ~li ve usta f'.ll'· 
aanı..r ae oldu?. M...J<!kte.ı ~!er 
mi?. Böy~ ol:n=>na D>3Dl*"n iırt.ı.lin 
~ CULJ..~-u, bUiij.tı, &IW'.:J.:>nlllk iyi u.
z.aıı !llı01 dtl,.- &N&tnO.dır 

GaUiba, lk&ıın1ıo ve gazınoh~ çoğalıdı. 
P..iJ'=ı.ı: ada mevcut e:arao.njuı·, .i.t' ·ycı 

~az d\:'ı~ Ve ..ı.:ı ıı~r. 
her ~'tl.e birer, kuşıer ~ k;ı..m. l 
Gel;<rierdc, ~be- ""!>....ı.t seymat 
tdyoru.um. Seıv..,_ o cc..tı x.tTV'is aı.-gıl. .. 
Ga:rs.or.Utt acerr.ıi, •• B"'" kahve söy ,1v.yor
uuız. İ«i deh da botı.latJY >!11URUZ. 
"'1a .. ~.:m;_., calgın, aıc.ıl<:c1. •• 

Sıra ile ve :ı:sım.mn:1a iş yapmık 

ı:arsıınl-.$ın """"iır. M~""' .,_._ 
n-.ı n< L i.Yece&iı>i bllen, hat~, yil!ü.ıe 
lıakıoca anlıy .n ga.rııoniar Vıwtil. ~ .m;!i, 
böyleleria::te Qc\·~-c k.... .:.ı.'<. kt.bl. :1ddı 
l"&it.::ıru.yor. li.ı.tta_ 6,7.ııı! i"•~ vat-dar 
1:.1, bir nevi ,.~y..ıt Aı i:nidır. M~'1eri-

• "'1 ~ t" '""~""' """11 bir ..wm 
~..:.o.u BC2)eT', r.elıar SC!Yer, nc-cniuı 

ho~ ı:ır, nm:sl:l 8er\~i- .ider, biJtıacı buıı:ı.

l.arı ~ı<>, i«ıülxsi,y.le bu!ur. 

is~ otdl bı ır=ı ile b'1"lk1e 
bir do IJ!!.1'00 buhr""' b>Ş'adıgıuı ı:a
zcleler <le y.ı:mr:ştı. &=;ı, .)""'1:Z .İ&
t.aır:.buı~ d...Jiü..ı.rliyc.ıı.lm. D . .ğer şatı>rfLEırJ.

mlıde cı., 1 otad:ı l.llG<ı. otauı:u 11 b• lı>
lcıntt_ .arı, g .ı.!inCXıT wÇl.ımı.;otır. B-r bılın 
ıı-ı-. l.ı..nbulclau d{.,,, fl'Ôo ....... 

~-
Bir -ı .. , bir gaTlllOCl:luk met."td>i 

ııç:ılın<& mevzuu ~. ı;'>t<a.t, G.r
SCdlıar- Cem.:Yett, bu iıı;ıt ör türlü cl.id.1 
tulıtıp ımıV.U.. olouıaCı. HabuıO.i b..,. 
ıu.J.rsa. goıtoıılı.tıc mokl<bi, C:ır.ıınnlııır 
Caın>yelinoin deıiil, cWla z;yade, bey\& 
oı..I, ld<an.toıı. ~ gami<ı?ların i,;ıd-<. ÇiJD. 
kü, bir 111Ues6&.::;e1 gaı1DD.lıar ne ~ 

::::.::. o mı..seoer,;n .,_.,.., o 

1 İyı bir 8""'°". mllıt~ i>.-tedlğl.u 
ll!ır, yoıı.i ~ yedinôr, ıC!ı1ir "" b '.>..e:ıa- i 

Jc;tı !~ ma.>ra.t: cltırı.r, mt.U. bir eer-
VS ı.., nıll:;trrmrn hem =ıl<hıl, hem 
ı;,tlıassu, h=ı ~'"'"" loaıpılı.r. 

Heıbo!de, bu .....,:t'.ulr. lıŞ>nı cid<:I o
tıınılı: ek Qlınıık bir ~ bej< mrl• rıWı 
faJ'diWd.ı.r. 

R. SABiT 

Peodikte iki bakkal dül.kıioı 
ibtikir suçile birer hafta 

.kapatıldı 

Pendakte hırt boyunda 42 ntıma
ralı dükanda b-ıkkal Çırai<bğı ya
pan Mehmet oğlu Kadrı C:demir 
iaı:la fiı\la k.ışar peyniri satttığıo
dan Üsküdar Mil i Korunma mah.. 
ı;ccınes:nce 5 lira a.ğ:r para ceza.. 
sına ve bir hııfta müddet~ dük
kan kapatılmasına, Pend'kte Ihh
mur cadd<Sinde 7 numarada bık
c.aı Tahir qğlu Murat Tok La a:>.".i 
suçtan ayn. cezaya mahk:üm edil. 
~ ve bu ce..alar kesbi .kat'iyet et· 
mişlir. 

b 1 • bo iı·'··--

1 

sıpat<ş etm:~tlr. Bu bandaı ar da 

1 
Un halleri veren r.uete h~ Bir muhtekir mabkı1m edildi ıiijj~~iiBiiiiiW~li~ 
mbalanan heC:ef _.t.11.irlerinden I . 

1 
• 

riniıı ismi.um .Tukyo. oldu/;'llnu 
1 

Aıks>.ra~da Iske e cıııd.dcsinde 1 
il\ e ediyor. Ah ™' olurdu kc§ke 1 1 • :ı num•rad:a bakkallık yapan ···~imlıiii 

anlar dünyımın haü ynylala-rı.ıı. Mahmut oğlu .Munıttin futilmr su.. S gara t 1'"8kll 
a, boş tar!:!;;.-•:::.-'a !ı-Oyle yalan- ç.:e mahkemeye vcrılm ş ve ~ J 

·tan ,ehl:mer yapsalar ve bom· lira ağır para ceu.slıe bir hafta 
rdmran "1rsl ırmµ oralarda GVU-
P yenselerdi?~ müddetle dükkıanmın .kapotı!ma

swa malıf<.\ım edihniştır. Cezası 

Ge~nlemc b
0

r gazetede okudu
"' gore ınMul biır sinema kum- j 

n)ası •Filmlcrd.eki öpüşmeler 
·sıtler (izcrind.e ne tesir yapı
r?• Wınh bir a.ı>ket tertip e1-

L} .. bu anlkete -.erilen cevaplan 
ilave eden gazeteye nazaran 

tiortleıin 1- hepdli de: nıı 

kesbi «at'ıyet etmiştir. 

kabı ö üşmelenı kendilerioıle 
hiçb·r esir yapmad1';..,..ı, b>liıkia 
ü<teli:k sıkın!.> verdiğiıri söylüyor-
lar ..• 

Ayol; bunun tes'rini ~ 
den d.,ğ;ı, as.ı biz seyircilenl.eD 

_,_ ·- ..1..;:..:ı "? 509D-. ·a:zıın ~q .mı ... 
AHMET RAUF 

ı\liaaht ve milll nıman No. 52 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 
-----· l'ıltıharri.ri; NEZİWI HVUİDDİN l, ______ .1,, 

Yaı:=rn V'ILf&l şu bıyJklsnm dİ· 
,.,., kur"ıamı &j yıldır c!=eğini 

"""'' =ıa yüan W eder mı,ylm be· 

,. Bo•y ~n eynıorm çıbrdl. 

L<la .ı,n ı dUz0:: t ı:c e\di. F bıl ı :rı<h 
un ırası o:ıma<llj,'"" ıdıya.:-.ıt i>;ı. 
81l:blı: 

I>em<>k bilttm kobahall•r Rilt'p-

a!nnltı. Fahire slrokı'i 'Dır ıc ~eçırerei!< 
auıa.- ırözl.erini ıc..,,urlr si :di. cmı-

ce de = il ıw.tı. ka'1P ltidd.tini ·
mmı•ylr umıtro..,tı... Nero.k- W;. 
ırıaı b.crneür aı;.:,-ı>ı-.~ de!iiı>ınlın&D mıı.tı
zı..ırı buynu."1:1 sarı::ıcakb, KS&>r..lrı ().. 

nüır>de, şlınd.ye It:ı:lar 1-ledigi üaıil:e
rin boşa çı;,tığ'.nı gı,-,.,, pA~ yı*'1 

yilrrğ:-nıin roi~ h~yo~. Bıı 

a~l '.e eev .ı.m ~dct'k yurTllt7:1}' .ua-
El>ct. oodoo. · Be-\•m b!ldiCim 11U ğmı w her giln ayni v.ı.•aJııra ~it <>-

""' roııaı h=~r wım;yort... l'.:ıca'-- d •ilnercılı: Rotibo - ... ,......__ 
y. !;:~ ., • M.ac'.errikıi k.ıec.dıini 91'1• 'Y ~ 

lemu ver • 
d~ t"lm>yo:-stın s '1ll lkrar d<> _ Hill,Ydl 

. . N,. y.,. s:~ -ıa r.ısı aykır. 

&ri ; , d• 'uyırlt ciyeı er ıı..- r.ıılla!t ldooıl;m! , 
r<hım. •. T< '-• r ,,..,r>ın aıy a,. Ratip çı.k.ar yol olmod.ıeır>ı aalıııya

Bu hl! bu r- h""enln 1<rdiyje "'* t.H:lanuıı &bİ&<ls"1.i •ilkip bir 1caç 
.k t ıt~ o)na.oı;:ı iç:n şu daık.i&ca· adım attı: 
ıtbaı:1En mc:-:n~"""'lyctı.aize Il.Ll3Yct - Hai:!in?Zt bel.Al edin? -Dedi-

~ v .m~ A~Llba uua.r aıdık! 
·rib.ir.i t': ~ P"8 perdı:<kın lriicum· İı:'l.f:t.i nc.f~ c!c $yan ~yordu .-l*. 
yap- Cahi.ı<;r o F•b.ıre Nail B<yın 

1 

Atlk!<';na <.6'1tlıp b:ıkmadan kapıdao 1 

•l• .ı:: ' el e y"i)tıı;ı de.'lş<IJ.i tobli!- ç*1p gıttı. Ayak 5<9ierW ~;.!:er ... 
na R.ı' o yl::ıüı>e b>JttJ::ır. C ılıide !#der.bire Nail Jlotyin 1i<bıoo 

· ~ :l'I""" ı><4 acıkoll b r M1 • ıı:tli: 

BW refik.?n'z -O.aha y.ıc..~tı: T~ 

Vr'Y •~ ....&ıtnrnı do'l.L~a.ıı ve )"'Oıu tı
lc:.) •.'Qk iÇt ·.ie yo.<. .daı i.'l t: 1 mc •e 
n Ani l: W:' ekı..~ıyu, bir ikl ~ 

1 ti y s.ra r. Ik\. ne!~ seırıı · "!d' ... iÇii], 

~l;atu dul1.1)">, ar. llun=, b. gc. 
ip ı:eçınc,,; zu'"1114Lı 0 ı:ıur, bom de ı;ıi. t 

g. ::ı:ıijarın a\eşi ve Ckım.ml M tıiüın ıar.c.-

1 lım olao BSbaolılt yocUlannı r:ı:.atsı0; 
cc.Jy101 ar. E~.esi )"ıi.:Cw.n :ı.z dit. 
B~..ın, tr.:ıanv.ıy ıat.-.· lı et.. t""a-n
v-.ş h:ıuı odcfJilı.lil·. S h ... ın.!Ik-a. ckııııİ 
s!gura lçı!il:ıeısi. mctıcdr.ı<.:rr.cız .cnı". JV,ıı,. 
i.İ haA.1-c, bJI'" ·b2fam ;iz'~ar.a ll&1l1 
dert aru.tnuııy 

BURHAN CEVAT 

- Beoim de loayıdmu ~ •rt*l 
-Dedi-

- VJ(f ııiz de mi Ratib! '*ip ~-
64.Sluz?. 

- Vicıda.ıı oazııG>ı iç~ .• Bir cioo 
kik,a bu. adı. kalan~mı. Şimdı ı.ı.. 
.l"(>!"\El! 

Nail :S..,. ı,_ kavıa çjrarıp hem de 
mt.:tmet t...;?l(Y.an ca..lı.idıtye !t".ııtı ~ 
kızdı; 

- .kJ. W:ı u.lıfımc.t Vf'r&ll! -Ded.1.-
Cahiee b;r yıltlırım giobl \o:ap;ıy. <k>ı!:· 

ru koşup çı'.'«~. Bu selec Fahu'e b'l,1lu
rıltlar ara."':DOaın: 

- Ben de dunıculardıın değ\lıim?. 
-Diye ba"ıııh-

- V;..-y sız. de mi.?. 

- Elaelte... Ar;.~!'111m g:~ 
sonra ben m .ı..:.., ~im v.ır bJr.ıd:ı?. 

- Ay ~~i a•~:arı.nıız mı oldu. 
bunlar? B ı-.ız <vvel bU-brın.zi ç:y çiy 
:yemi.ye ka~~ını.z? 

- o bofk•, bu ı..:ıraı ... B<ll .ı.. g; • 
dıiyoıun Naili Bey. All...n. un .. :&-. 

Naıll Bey F .. -tıireyi td.c'!l elını!!< iQin 
bir oryler ltllıllld:oiın!y.,rı,::u, Fa.'ol o:ıtuk 
b~r hat.ip ulm.adığı için _ö~ü.nıü d'a'ty<0 
olırıad.ı. Falıôre l'OkU-:. fıda:ını gıtr...ş. 
ti. Za ~ :ı ~on teessU, ~n bayı• 
c..ıc bir haı.ld<;)'Qi. Osmon A,}a -.~ 

dm& :yetq.rcok !roAn1 e\riı> !ıa>Ltuğuna. 

oturttu. s"°"" bor duiqı aç.r;ık \ıoar. 

<lıılıa ~ ~Ui> N.,l Be7• ~. 
\De.-..wı Va<l 

Tunus cephesinde müttefik muka
bil taarruzu ve mihver müdafaası 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Londraya ~ L>1>yada 8 i.ıd 

İngiliz ol'duBu büyük hazıd:ığıııa 
b1tirm>ştir; bu ordllillun M hvor 
ordusu me~ kaxşı wDlllIIIİ 
bir !aaITIWl gıeçmesi her an bek· 
lenmelctedlr. Topçu düel:losıı, şiın
diden mi:e.>ı>ir bir suırejıio ~ 
ordusu lehindeclir. 

tl23 numaralı son İWyan teb
!iği de cephede topçu ve piyade 
faalıyetini.n aııttığıoı bildi.:"' ştir. 
İngillz tı:J1rruzu çak yakındır. LJb.. 
ya çöllerinde şimd>ye kadar h'ç 
yen ilmeıni~ bir ordu -.e kuman
dan göruı<>diık. J\lareşal JWınmcl 
ıma.liun! 

8 ioci ordu 'kıumnn<lanı Gen.cral 
Mon tgonıery Aeeyla • Tutlu ba
taklık arasmdalcl çöl koridorunda 
1lciıııci defa talliı.iui deneyecek. E
ii,er İııg'.liı ordusu E ı'.ılemeyn h::A.
tındoa olduğu gibi Mih>-er oll!Lıı.;u
ne. karşı ateş üstünı!iiğü ve yiiık
sek .ma-ieme kuvveti elde cdıe.r· 
ısc, Mar>eşııl RonınıeTi bu sefer ele 
ric'ate mecbur edelı'1ir. 

Tunus cephesi.o.de, müttef k ay. 
nıılı.lmdon g>ekn haberle.re hakılıır· 
sa, tak-.iyell 1 inci İngiliz ordusu 
mukabil taarruza· geçmiştir, Bi
r.erte -.e Tun.us şeh · rlerine kaı<şı 

geniş ölçüde hareket yapılmalı!
ta<br. Aldanmıyorsak yeıı.i çarpı:r 
ma daha ziyade Bizerte • Tulıoı9 
~Ddalıi l!llhaya inlıisw cıtmel<
tcdir. 
Tunuıs şcluoln.iıı ş'ımıot lıe1:ı&ıruı 

d~n C"deyda ve Tebı>rlıa ıtek-
110.r Milı\·erin elioe geçmişti. Fa
lı.at Brzer•t.e'ıııiu h.,m_ıı ceımlnıoıa 
dü!jl(°n l\Iat.,ur miiıtdikl..,,.iaı elin
cl<ı kalmıştı. Bu vazi) ete göre Jl.I b. 
verin mcv.k.ii Tunus - Teburlıa is
tilmm tinde bir dilim giJı · uzan
nuş bı~hmuyor. Bunun için Mih
,.er belki de bu parçayı kendi! ğin· 
den tekrar b<ıplt.ma.k ııoru.ıı.da kil· 
ı.ca1otır. 

ıki taraf arıısmda f...ı.. zrhlı 

birlik '°"' uçak getirmek yanşı bli
tün lu:ıile devam ediyor. Bu yanşı 
loıızaııan Tunus harbini lehine çe
v:recektir; Miitteflklerin Bon ve 
Flipvil liıuaıtlannıı mütemadiyen 
takvi~ lrovvetl.eri çikardı.ltl4ln ve 
mmları Tunus cephesine s<ıvket
tiıkleı:i Mihver ka)'naık!lanndan an-

. laş.ılnıaktadır. Tu.n.us'da kat'i ne. 
ticeli bir meydan muharebesi çok 
yakın görünüyor. 
Do~u ceplıesinı 1e Stalingrad ve 

l'tfo>kova bat.ısında Rjev meydan 
muharebeleri yenidıın. şiddetlen
miştir. Bıtaraf .lutyııak.lardan p 
len halıerlace bakılırsa Stalöııgr.ad 
ile D<>n dirseği arasında ve Rjev'in 
cem• buuda üç gündenbeıri çetin 
sav~lar o!rual.:tadır. 

Üç haftad.anl>f'ri Rw taarnnilan 
bu iki şehri ne bii.slıütii.ıı kurtara
J:ı...ldılcı- ve ne de Alımın orJula
rıDJ rc'aU. ıııecbın bıraılotılar. Fa
l.at Ruslann bu taarru:ıları besle
mek ma'lcsaı:lile muharebeye taze 
ihtiyat lruvvetkri ve ;.,alzeme 
&ÜrDHılcri heniiz mümkündür. Ma
re ·al Tinı<>çenko ve Genen] Zu· 
luıv Ro.stof'a ve Smolen.<ık'e kadar 
ilerlemek ımnile bu kış harbine 
glırişm ,ıer.ıir. Buralara kad.aı: 
gire.me..eıler bile, hiç o!ınazı;a Al 
mau tümeıılerini Yıpratmış ola
caklardır. 

Almanlar her lııesimde çok iyi 
mukavcnwt gösteriyorlar. F'ak:ıt 
bu da, repbeye foıe ihfyat kııv
\·etleri siirmeyc bağlıdır; bu ba
kmıılaa Almanl.rın vaziyeti R11&
larmk,ndcn daha ,nii~kiildür. 

İtley~o tramvayların sayısı 
• arttırıldı 
Tramvay, elektrik ve tuııel ida

resi urafından yE niden ·bazı tram
vay arabaları sefere çııkartılmış

tır. Bu s-ııretle hiılen ışleycn ro
'monklsnn ad•di 66 ya, motrisle-

! ıİn sayısı 118 e baliğ olmuştur. 

9f .ıl ":' <r"'ıtt LF. il n« ı 
Yaı talltaya, aı 

baltaya b.eıabı ... 
Mıı:zıotm on yd on -· yaflarııııda 

bir balıe<ııl Ç1<11ğı ... Dım:ı dıı u.'taal 
WOOri Bodos. Bodo•. pa.s bqıl<lı, ı... 
yapıLr bit· adam.. Da'ı.tGlnı .ınla.!.1,y-0r: 

- ~ ıı. "'81 yurnu"'ıılk. B<ı!ıi ""1h • 
v«iccek, •Btın ne ıı;.,1,.m t~da ol.
nı:x.ısmn veres-yc veJ:"me:!> di)'le lk.rrk ke
re tenb~ t·tLlm.. Zaını.rne 9CJ'CIJİ'U··· ~ 
ni d..nlmtişor, blldi&in<iıoo bir 9ÖP p:;. 
nıı.yor, Bcıcfm:l ~m ver. güaüm v.r. 
.Ahl("fl.ğ-*t:) var,, veı-eceğcr.. Y '!', Mia4 ah
rım, mai s:ıtaıım ... Ttı:<anda çdit "" 
rn.a."1 onu lbıı ı:tınm, Gelıir bıııiGı.nrn ki, 
l'rllar ~-·· Çdkınece de tam ta. 
ıar. DM'.!eı-de bir &1113' hll6J<ll göo-taôr. 
Bu mıman, vet'«itye vo..'lileccfıt. z.a:I!WO 

mı ,ki? ... İ.f!Jas ed~!Cm V:l"l'l~h.i. .. Bdl 

'Vcsr'19yeyl ktt:t'Yim. ciüterleri kaldıına.· 
ylm di;,<: ~rum. Mcıı;teı•;lec de, ~ 
lrulYOr:ar mı, l:Jle'""..:ıi.r'!. Ben tük!l!u:le bu
lıuuırtıdJğım .z;lll1Lln gc}ip bir hafU.Jk, 
un g r.l'Naı!e~erirı.i birdt-n a"3'or-
12ır. De!kre yudmp çdkıp ııi<l'f.ı.-o<"
ılı:ıır Y..: ı.aıı.ta.ra a-l h.ıl !.,ya h.ef al:ı ı ... 
A'""~nıa, haft.:-ıyıa değ''., ay ·lı:ıi.b'la. Me 
P&.nQ'"l veron ncı.-ed.:-? Ay t.>aşlarmda 
k:pı ıkapı vere. iyo t<\Plıya'C.\lğmı diye 
~n ay.;lk.Jat;.n~ kısıra suLt r ini
yor. o a.ı;·ı, m.ıks;ıı.:!.ı ta,;&a.. Ve.~ 
\"&.'ı...~r, vPriJ.·oır, Hes-.ıbı karıştl:'": aı• 

<!.il CKcn~ de ôltiberı ç.ıl LP a.ıt.ıyor, Ar
l?k,, ben, öyl• fkc!ş.ciy""'®, l!Jrsız!ı.. 
ğı"'4n otü!'llı alı.w.cıymı ..• 

fufa uıı çııeğı Vartı:iıJa bMııim ..,_ 
ruycr: 

- Vartan ... Bak oota4l ne diyv:-?. Ve
ı iye vr!r Y'>r, ~ı.Şlk!"it:tıLn lst~ o
c.!eo '"' te ö'<beı-1 çalıp sa~ .. 
Ne ti.ersin~ 

- Ya:l.n eıt.ndiın... Y.ıtıand4r de
.nim. Veresiye kc'nd.L<>.i de ver-lyor. Elin. 
dıe dc-fı.eri ohıın m--tt!"ikre ben <Le ne 
UterlıerGıt veriyorum. Hem veresiye 11e

r YOi'. Hem de a,y b.şl.arında p.ra. aı... 
;ı.ca baıı:ıtı çat.qw B~ de yiıı.e 

banıı ça.tlı. 

- Hep senin ,.ı;.orıdeıı o'~ Di
ye, dövdü beni. Bın &Ya ed.inoce, o do· 
ha b3ı ilı:ın çıkılı. H>nsıziık ecJıiıyor ~ 

l:ıı.ıos. iftlnı etti. 

Ş"hr.ler .rın:cn··d; Bunlaı11oın bir ı.:. 
nn cı..rı....ı., vera:ıiy~ maıl alazılı>r. bir 
l<ıaçı da Bodosun V oı·taıı.ı d<>vıd il@Ülltl 

gö..ooeııılcırli. \reroiye a.i:utlıı:-., ne ılır.'ar-
Vart::nı:ı derkre yaııdığırn, çok <I<>lru 

b!r çocuk <'1<1ui!.ınu. hıxırı:lık filan ede
c.t< Wtl!:l<lım ol.nı:.':l•ğını seylecil.<r. 
Diğrıi'.ı.cri c!ıc, .axlo~un \Vlıanı dOvdil,.. 
ır:ınaı gi:mı.ir.-..'.er:ni :ı:ıoy!eıdilıer. 
!,'[~r, Vıaırbtnın hl!1!J' ... "l~ ve em. 

1iyrlı suiistimal fUC\lf'<İA.n bcnu:ıteıe 

llodoaun va..ı.u aı.;vdt;ğü a Jbit oldu
(Devamı sa.: •. Sü: 5 t.eı 

f TARİHTEN SOHBETLER ı 
BI c F 1 K RA 

~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~~ 

i>efterdar Kara Burhan Efendi - Ayasofyanın top kandi!i -
Hasırcızadenin gazi alhnları - Hançeri Bey - Bir aşk hikayesi 

El yazması kitaplardan çıkorıl. 
m.ş not.Lı.rw.ı karıştırırken, on al
tıncı asır sonuooa Üçüncü Meh. 
mca..ı doft<ruarlanod.an Kara Bür. 
han eefnd" hakikıuda şu satır!an 
bu.dum: 

cKara B:::h•n efendi, dev:<>ı 

ilıazmcsini koruyacağ.rtı diye •bir 
tw.<l'l' fa.ı<.r fukaranın rızk ve na
f:taı<>.na el uza•t.: 
Pa~, lııar Kurban bayl'amların· 

da 3000 ı;;oyun ]teserlCrL•. Bu kur. 
•ban1arın et: de rnedresclerdelu 
talebe.ere, tekkelere ve imaretlere 
clağılı:-dı. Büı'!un efendinin dt-1 • 
teı-dar olduğu yıl, Üçiınciı Sultan 
Moil'!l1et ordu ile beraber Maca • 
ristan seferinde bulunurdu; Bü.r
.han <lfend·:" .Padfişa'h J;El!krded.r, 
kurbanl~r.nı orada ık.eser, burada 
ıynca kurb->n 4<:esmeğe lüzum 
volo• diye tek koyun bile keı;d;rt
ınedi. 

Dev·'et hazin~nden her balca 
dullara, kör!ere, di!e'llClere ve ye.. 
t mlcre 3000 akıça sadaka dağıt.t -
lıro Ilür'1an Neodı defterdar o
ur olma": cDilenci dilensin'. Muh. 
"><; olan'.aı., da bu kadar imare
Ln kapısı aç>k ... Devletin bu 3000 
ak;ayı verecek çok dJha· lüzumlu 
yı:rleri \·ar .• d<ye bu sadakayı <;\l 
kes~t. 

• •• 
Bürlıan efendi hakkında naıkle

dilen fi ı·;ıbrdaıı ·bi.-; de şudur: 
<Bır H:• stiyana Müslüman ol

duğu zaıman devlet hazınesinden 

sarık, kl\•uk, cerrah ve merhem 
parası olar~k ell •kıça verilirdi. 
Bürhan efendi bu adeti d• .h'.dı.r
dı. Müs!ü!TlPn ot..n bir Hı..:-Stiyan 
için müucaat edenlere: • Varsun 
cwde Müs:üman olsun! Daha 
çok para toplar! .. > cevabını verdi. 

• •• 
Fıkra fıkrayı açtı: 
Ayasafyamn top lvındili altınd&, 

Qurk gün fasılasız sabah namau 
kılan cHı.zır. a rostlarmış. Tap~• 
pıda oturan fakir hir adamcağız, 
Hızıı:'a rastlayıp binz kısmet boL 
luğu d:iieıın<:k için, tıım otuz do.kuz 

gün, Topkapıdan Aya.sof.yaya. ya· 
ya olarak s.ıbJh namazına gelmış; 
a.LJilik bu ya, k.a<k=ı gece, nasıl. 
sa uyuya ka:mıış; yat•ğıdan fırla

yınca bir de ne baksın, namazı ka.. 
çırac.ll otuz dokuz gü.nııiı< ıoa.ueLı 
de boşa g•dccek. Poıuru ay ağına, 
külaıtı. 1 ~ır.a ıl-\cndisirıi sokağa a
rak koşınağa başlamış ... N<ıfcs ne_ 
1cse kar.ter ı~ındc Aya.;oiyaya 
~·•Klo.,iı.rk,u yolda b:r adamlai ç•r
ptj:p ye.re yuvarlanmışlar, ·başm
dan ku.aiu fırlamıs kazaya ne de
nır kı. bır cLfıhavle· çekip alaca 
okaranııııda e:e geçen külıihı ba
~u a kovmuş ve camie gırerek Top 
kandil •l ındo n~.rıı.ıza durmuş ... 
Namazdan sonra: cAcaba Hızır A· 
lejtıiisse~iim kimdir ki?, diye et.. 
rafın~ b1:..ınıoken sağ:nda solun • 
cla, Ollliı«de .,dında namaz kılanJqo 

&damca.ğız:.n önüne ü~r <beşer &k
ça, birer ikişer kur~ para bırak
mağa baş!am.,... Derken, cam· in 
!çinde bir fısıltı, bir m:nln baş1a. 
mış, herkes top kındil altında Hı· 
zırı bek.eycn fa;](irin önüne bir 
m.kt•r para bırakmış ad•mcağı _ 
211>1 öiiıı~ öbekı büyüdükıı;e bü.. 
yiimüş. şöyle böyle bir heybe do
lusu para olmuş ... Zavallı adaıın 

ni~e uğr.ıdığ nın farkında değil, 
bo. r.u bükuk, gözleri yerde otur
muş. . Cami >boşaldıktan soııra 
k•yyum'~r gelerek: · 

- Haydı •babacığım, imanın 

mübarek olsun •.. Şimdi git te ev
vela başına bir r.avuk al!. .• 
Dem:şler. Adamcağız eini_ başı.nıa 1 

Dcmışler, Adamcağız elinı başına 1 
bir papas şapkas:!.. M .. ğer, yolda 
çPrpıştığı bir Rum papa~ imiş ..• 
Karanlfrta tel.aş ile, papasın §"P
k,ısını alıp giymiş, ~=at te ken_ 
disini 11,füslüman o~ bir Rum 
papası sanarak cel'T,.h, memem, 
sarık ve kavuk parası vermiş! .•• 

• •• 
Oıı dokuzuncu asırda ~·mış 

züraf.ıdan bir Hısırcızade vardır. 
B r gün ,Müsruman olan bir Hı
r'sfly•n iç:n para topluyt><lamıış. 

Hasırcızadcdcn de &! Gazi altın> 

almışlar; eıf("Tldİ, altnılllı'l verdik. 
en sonra içini çekerek 

M tİS•Ümın oldu bir Jııaıfır 
Şahit oldu i.kıi Gazi! 

demiş. 
• •• 

Fenerli Ruım beylerinden Han -
çerl. bey, Türkıı;c, Farsca ve A _ 
rapç-.ıyı bu uç dilde şıir yaz.ıcak. 

·k•aar mü.o<,romcl ıbr:irdi. İslô.m 

i. ::aennı.le de derin b:';gi sahl
biyd. Her aym muayyen günle. 
rinde, yazın Kurıı<;<>ŞIDcdeki yah.
sında, kış:n Fenerd<l.ı.i kouağlnd.a 

ilmi toplantılar olur, devr n güz>de 
i.lim ve şairleri davet olunurdu. 
Bır gün yine böyle bir toplantıda, 
Haı:ıçedi bey, bir şer'i mosele hak
kında derin bilgisini gösteren mw 
takalarda bulunmı;ştu. Mecl ste 
hazır bulunan devrin cahi:l molla. 
lar .ndau biri şair Keçeci zade izzet 
Mollanın kulağına eğilcıreJt: 

• - Efendoı h•z:retlen, şu zatm 
Ulumu İslıiimiyedc bu kedar deria 
<bilgisi O:duğu halde Müslüıne.n ~ 
madığın• ~yon."!D!: 

dedi. İı:zet Molla d• eğilerek: 
- Şaşmayın MolL:ı hazretler!! 

Zanamiz Ulumu lsJaııniyede bu 
kadar cehlini zile Hııistiyao olu.. 
yor musunuz? 
Cevabını verdi. 

• •• 
Kl"ÇEcizade İzzet Molla fılr ara 

cKeşan.. a sürgün gilmş'ti. Yolda 
ve Keşandaki h•y•lııu cMilhııeti 
Keşan. ad.Jtı verdiği uzun bir 
manzume i!e anlatmıştır. Keşan -
namenin bir faslı da, hazin bir aşk 
hıi'.ffiyesidir: Keş•nd• bir Ruan km, 
güzel bir TüTk de:ikanl:sını sever, 
Kızın ve ağlanın a'leleri d:n ayn. 
lığı yüııünden oıılaıın mes'ut bir 
yuva kurmasına mani oh•rlar. Kı
zın feryat ve figanı gökleri tutar. 
Şa'~ Molla, kızı'll dert ortağı olur 
veonun ulvi ~ı;vgisine mihnetna.. 
mesinde lercümen olur. 

cMihneti Keşan. ve bu uzun 
manzumede bu aşk hokayesi, a~ 
bır sohbet mevzuu olmağa d~er, 

REŞAD El~REM KOCU 

942 ~D ıoa ayında •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Şu son dört haftaya gel''lloCİye 
bdar dünya harbin.in asıl cephesi 
Rusya sayılıymdu. Fırkat Şimali 

Afrika harelkiıtı ehcmmlyel ve şii
mıı1iinü alınca Rus - Alınan mt> 
harcbcleri durgun bir bek girdi. 
S1'ıl"ngr:ıd'd.a yalnız mevzii mu
harebelerdco bahsedilir olmuş!n
Şiınılıi ise Rll9. Alman muhareb& 
leri yMideıı dünya matbuatının 
merakını uyandı~aocak, siyıı&et S-. 
ıleminde türlü mül.ôhazalarıı yol 
açacak, Mkeri miiMldciılforin zi. 
binlerinde de birçok ihtimali.eri 
düşündürecek safhaya girmiş Jnı.. 
iluııu>-or. Dünya harbinin Rusya 
ile Şl.nıal'i Afrilkadan bath d ğer 
cepheleri de malumdın: Çin ceı>
hesiııde durgunluk devam edeceğe 
benzememektedir. Çinliler krndi
Jeor: nden b.U-ttirmdı: fıın;a hnı 

wreeeklerdir. Büyüık Okyan~ 

cephesinde de kun t'lli mevzileri 
ele geçirerek Avu;traJyanın mü• 
dafaas'DI ıtemin edecek surette ha
zı.r bu!wunak yolunda Ameriıka
lıların gö-:oterdiği faary.,t Y"nİ 
muvaffakiyet~re varmaılctadu. 

Birbi~inden uzak ola.n başlıu bu 
dört sahnenin -üzerinde cereyaa 
etınlş -.e edec"k olnn vekayi bir
birimlen ayrı değ ıidir. Aralarında 
,bilıikis pek giriit bir münasebet 
var. Hariıta bwıu gö~ 

Dünyanın büyük ve ·louvvetli dev· 
J.cıtleriui iuırşı karşıya getirmiş o
lan bn harpte eoğrafya d. rotleri 
tevzi etmektodir: Başlıca Milıwr 

devletleri Olan Alma.ııya, ltalya " 
Japonya bir tar aftad>r. Amerika, 
İngiltere ve Rusya ola'reık miilt• 
fikloer de d'ğer tar>&ftadır. Her iiki 
muharip laraf birbirine en kahir 
darbeyi iıııd.irımek iç ·n uğraşıııııılo
otadır. Meseli. uzaktakıi Japonlar 
gözönün., ge~nlsin: Her darben.in 
tesirleri, aktsleııi her yerde b-n
dini duyurmaktan geri kahnam~ 
tır. On!JD için m<>-.ela Japonlar L~ 
ğer Çiı>de ilerliyel>>lsekroi buıo.UD 
Rusya üııerimie, uyandıracağı te
sir herhakle h~·ırtsuzlukt.an ba?
.ka bir şey olınuyacaktı. Yine Bü· 
yük Okyan.us &U.larıntla da Japoo 
muvaffakiyethori de\"'111 etseydi 
Avustra.lyamıı ve soma da u.:ıı
d.ı.tanın em!Üyetı lthlikeye girer
di. Deha yakınlara gennee de ha
ritada görıiioen şu oluyor: Şimali 
Afriıka harekatında l\Iih""" tara
fınm muvaffa.kiyeti M>S>n, Süveyı 
y<>lunu, İnıgili-z İmpıırıotıorluğıum, 
Akden'zi tehdıit edecek, Or1a Şar-
.kıı ve Rusyaye harp mahemc•i y~ 
tiştiormek işini iyiden iyiye sclı;. 
teye uğratab'leceıı.U. 

Kuvvetli Mihver dcvletıcrin

dcn Almanya ile İtalya da y<ıkıa 

aııhnelerdıe ingıliz İmparatorluılı: 
)'Ollarını ~ler ,.., Rır ya

ya harp malzemesi y<.-tiştinnek ;;> 
ni ioıtodikleri gı1>i •cldeye ıığraıa. 

maıruşlardır. }'azla olar~ şu da 
var: Her ne kadar düny• harbi 
başlıca dört büyıik cephede rel"t>
y-ı:n ediyorsa de hareıkt.t yalnız o 
sahnelerde olan veka)·İrlcn i1uet 
kalmamaktadır. O salıneleri.n lıa· 
Tekittmı ~lıesliycu, diğe.r rnJruat 
unutulur gilııi dcğldir: Kıt'aları 
birl>iri.ne lıağlıyan deniz ve kara 
yoUannda. bu yollann ü:ı.er

0

Jtda 
havalarda fagla•12 bir Dlltbarelıe 
l>aşlamWj, devam ediyor • 

İzmirde milli koru11ma 
ı ıı;lıılan 

ltsıı.ir, 8 (Telefonla) - İzmirt!e 
İDÖnÜ caddesinde 194 sayılı evde 
oturan Osmaniye cadd"5 nde 8 
sayıu dülcloaoda kürkçü Yuda EJ.. 
graot~ 30 liraya satılması icap e
den bir ya<.a kürkü 44 liraya sat. 
tığı Analartalar caddt<indc sarr .• f 
Bohur oğ'.u VitaH; Al2ny•ll Latife 
satt.ğı b'.r adet çeyrek altın ic.n 
fatura vermed ği iddiasiyle acL, • 
yeye verilmişlerdir 

Mahnıut YeHriniu b.r ric.ı~ 

Okuyucularıma: 
Son Posta gazelesnd,, t<!!tr;ka 

halinde çıkan .Sevmoo.\ğ'm A
ş.k.., .çam Tırulları., • Kısmet 
B<f-.leyenler. ve T.ın gazteesınde 
tefrika halinde çıkan .Er;k Çi • 
çc6.leri., cÇec<> Yarısı> \•c İko:un 
gazetesinde tcf•.'!·ı halinde olan: 
cYô.i-;ırna~a Mahküm• re'"· ar .. arı
man kesi'.m şlerini lkaybl'ttim. Du 
romanları keserek sakam•ş dan 
okuyuculat'ım bana göııdercceK .,_ 
lu.rlars:ı 'kendilerine .mza,ı b'rer 
k tap hecl.ye edeceğim. A !Ns.m; 
Anhra caddesi .fr kılap Kitape. 
vit. 

MAHMUT YESAR! 
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rGünün ıiyaıi icmali---------. 

==Son 24 Saat içinde . 

Hadiselere Bakış 
Vişi Fransası, Almanya ile sulh yaparak, 
Müttefiklere harp ilan edecekmiş-Tunus ve 
l ibyada Müttefik umumi taarruzu l:iaşladı mı? 

In;:iıız narıciye nazın rı!lı:ter E
detı;in son nutıku hakkında Tüdk. 
gazetelerinde ç>.1<an tefsir ve mü
lalealar İııgilt~T~de ehemınlyetle 

karşılanmıştır. 
Röyterin siyasi muharriı-'ne gö

re, Türk gazetreileri, Eden'in fil<
f ~n sözlerinden d>ha ileri gi\tiğ'
llı nnıyodor ve •Acaba nutkun 
ıııetnı tamam gelmedı mi?• diye 
soruyorlar. 

Rövterin bu suale cevap ola • 
tak nutCrnn tnEtnin'n tam ol·ırak 
verıldiğini söylüyor Edcn'ınn fik
,; ne soylcd.yse aynen o<lur. Bu 
böyle 01unea da tarafsız ve harp 
el!;. her hangi bir devleti en uf•k 
l'.ı.aygı~a d~::X~-cck hiç bı.r şeyı lh
tiva etmerı>ektedir. 

Eden'ın bahsettiği yeni dünya 
ııiz.ımı hakk.ııd:ıı.,; sözJ.eıi şu<hrr : 
•Her hangi bir beynelmilel teşk'.
latın ilk vasfı, sulhu iko.rum.ı.k 
fikrinde olan devletleri c:amamile 
temsil etmektir.-

ALMANLARA GÖRE 
Alman h>ticiye nezareti söz • 

ctisu tarafs.zlık meselesine dair 
m.hver devletlerinin fikfr ve mü. 
tı.le nın ne okluğu sualine aşa -
ğıu ~· cevabı vermiştir: 

• -Almanya ve İtalya h"ç bir 
zaman tarofs.zhğın düşıranı ol • 
ıııı mıştır. Bunginkü mücadelede 
tar fs,z kabaı< bir vicdnn mesele
si(' r S'yast bakıma g&n., her 
n- m t \et tw-efs.z ka'mak ha.<lı:ını 
ıs• .n ı etmerae serbesttir .• 

V1Şt FRANSASI 

MÜ'ITEFİKLERE 
HARP 1LAN EDECEK Mİ? 
StWYet Tas •jonsınm wtd:.ği 

bir h•bere göre. yakınd.ı V.işi hü· 
küme< inde değ şikliık:-.'r olacaktır. 
Bu yeni bükümet Almaniarla &111.h 
yapacak ve müttefikle~ harp ilan 
l'deceklir. Yeni hi1uimete girecek 
ze,·at şimdiden soçilmişılr. 

P•t(n tarafJıd1n Şimali Afrika.. 
ya göndeden General Vog Mare. 
şal Peten'in şimdikı halde harp .,_ 
siri vaziyetinde olduğunu söyle -
miş ve demiş iri: cMareşal Alman
yadaki bir milyon iki yü+ b;n 
Fran51Z esirinin iyi muamele gör
mcsL'li temin içıo. buna katlan • 
maktamr. Fakat Mareşal':n ika! • 
ben bizimle beraber olduğuna .,_ 

mmim.• 
İTALYANIN BOMBARDIMANI 

İtalyada büyük şehirlerin bom-

iLAN 
IiJ.\do 123 vo 124 Mı, lu Karpuz 

Seı."g 1 eııinio. ni:btecirl Şi.ı.'krG1 Be:.~ ve 
ı.ı P.ırl~.n ıtrki t•roret etıtıılv 

iorlodcn mum:ı.Ucyhm.ıie aLca.f:ı ok<ıı 
mü>t.>hı>ıl'..eıin bir 13 <aTfiı:ı.d.a mıır,.. 
caabl:ın. (77ö) 

bardım•n teh•.k•si karşısında bu
lunması üzerine, Mussolini bu se
fer a.h·ye bercdiye reislerine de 
bir tamim göndererek, büyük şe. 
J:ı.irlerden gelecek vatandaşlara 
yer temın edilmesini istem:ştir. 

Mussolininin ·bu miiraeaatı her ta. 
rafta sevinçle :ıtarşılanrruş, yalnız 
P yen:onto nahiye.si 6000 kişiyi 
yerleştirebileceğini Mussoliniye 
bildirmiştir. Musolini bu nahiyenin 
belediye re ·sıne bir takdir telgrafı 
gondcrmlş•ir. 
Diğer taraftan 1talyada bir el

man günü. yapılmış, bütün .kili
s~lcrde papaslar, harbin İtalyan ta
••f .ndan kazanılması içi.n dua et. 
m ~!erdir. 

Nevyorktan verilen bir habero 
_göre de Alman hava Mareşali Gö. 
r •ng, bu ş•htr bombalanınken, Na.. 
polide bulunuyordu. Mareşal Gö
ring İtalyaya hava meydanlarım 
teftiş için gelmiştir. 

Rl'Sl" A IL\llBİ 
Alm_, tebl i&;at gGrt', Karadeniz b 

yı-.1nd.a, TuB.ııso Ş"""1.mde Ru; lar<iaıı 
65 &on taZ:a m"""" zaptccliolmiş\ir. 

Terck'in Şanal.imle, V<ılga l!c Don 
nclııirleri arasında Rt:.s.la.r..ıın sevkettilcien. 
taze k ı.rvvctCcrlo bı;.y\lk bıc meydan ffill'" 

h;ı!'ebeti O! ~..a.dıu'. 

Merl<oz ve Şimal kesiın!erlı>de de Rwı 
tl-!r"U7.Jarı netb v8!'rnıımU1"ir, 

Rus le il'ııci<lıırına lfdre, Alanamnr 
Ru.; .c.ı:ka ~ını k_"'mJt ve Stalingrad 
şcaı.,;ıı. "' ıılı:ıfaı.a et.;n& için bu fdıriıı. 
Şimal &tıs. .:.C Corr;p Batl3Jlld, YIJ>!11lf 
old .... k1'rı Ş1d°Cktli ta.ııtı.ız.lır esnasın. 

c.l yüzlerce taıık ve on biiilerce im:ın 
,ı.,.. sürın(lş"mlir. Şalu;n Comıp a.· 
11 ındnki rr.:ı.."19..rd>e ecien kuvvc~re Al~ 
rr.an toşıt ı.~a.klan ile yardım edlyor
L•r. 29 Soo,kşrinden 5 i~ l<a.. 
dırr Rus:lar 108 Aiınan taşn uça~ dü
pC.rmüılcnlir AJma,nJ..,.ıo kAl"lil ta..r
n.ııı:ları d~ etmd<tedir, Meı:t<ee.d. 
Rlev'in BaU=da §ldd<:tlt mutıaıreht>ler 
oluy0r, 

ŞİMAL AF'RtKA HARBi 

Gelen baberl..-e ~öre, Tu:wıstaki Bi· 
Tinci l\tüMik ordU9U c.deyda'd.a loa<tl 
taarruza, gcçnWşt.ir. Tunu. ve Dl~ 
ye guı ~ ölçüde harek.AI yapılıma4ctalilr. 
Da.ha ş..rkl& G.ıı:ıeo'll ~merıi'nin 

Rommel ordusu mevzil•~ino kıırrşı tur
"11<> geçm<Si ll<>r .., beklcrıınekteclu-. 
Topçu d!!.O!oru &imdiden milcssir ..,.. 
rette baolmı;ı:;t.r. 

SİCİLYA ADASI DA 

TAHLiYE EDİLh°OB 
Fas ıadyarunun vcrôiği bir habere 

göre, Akn&n ~n!~ı Si.oi.'.ya ada· 
stnda!k.i büıtün svill~rin bo,ş lltı:.lm.aı mı 
İtalya Boş'tumanda"'1ğıııcbn iskmiş. 
t.ir. Atmanlar Mdni2ıc!dk.i İ1elyıın a
<h>la.Mndı::t Öd! İdare ilim ed:ilrr.osi1ıi de 
iskmişlerd~ı. 

Ekmeği 70 kuruştan 
satarken .• 

Eminönünde Adapaz.ırlı Ca!er 
•dmdı b;risi çuvala doldıuduğu 

ekmeklerin tanesıni 70 kuruştan 
satarken yakalanm.ıştır. 

Maarif Vekilliğinden : 
ı _ Kapab - unıılü l!e ,.apılm cbltmed>C istdtli çılı:rnaması dol.,.,.~ 

.1490 ııayl:\ ~ 4-0 ıncı madı:i""' h\llcurr.!e,lne Cöo-e poıııal'lıkb ihalesine karar 
ft.ıi.«ı (:?56295 ı ıı..ra 55 .ıruruı lkoşif bodul • A:ıı.karada Boice Sıın'at Okulu GCllel 
~ı b.n.c.-ı iıışaaıı pozal11'.,dla talibme 1ilıale cdılcc<!<ıtir. 

2 ·- P.az.ıC1'<\a w:c, 16.XII.1942 Çarş.:ıırvQa ırün\ı ıııaaıt l5 te Alııloa.ı'31da ~ 
lıMt.C Apo.rt"naoında ıı.:.S:dd ve 'f.;coıi:. Ogı«Un Müstqıı.~~ l<ıp..ınaw Vrr 
kil.ı.ut iı13je KomllY\•:1·eı:-ıı::a.ı yap~ır. 

J _ Bu i.nşaat için l\iıoııınlu al3ııı çimento ve demir Vekillikçe ltmliıı edl

lec.Jk cir. 
4 _ Bu ir_ .. a•t ıı«>le ve prlcıame:or, V<>ltilllk Yçı İ'1cri M!ldürlüg'.lııdeıı 

12 Jlııa 76 kuıııı:; m ·ab;liDde alın.ııbilir: 
5 - razzr;ı~ ginb~muk 19in: 
s) 139ôl lora 82 louru.ştı:ı.n ibaıı•t o1'U:ı muval!Wlt temlrıatın, 2490 ıoyılı k"'1ım 

bü.i.ı ,nttri d~ lil !'..de verilme.::ti. 
b) ıon az (150,COO) liı"1ık b«11Urt inşaatın 1ıııahhüt edildiğine ve taa!hhilllün 

irıa. 0 -u:ıı.:!ıuğuna d:tC" "~ göstertlmesi. 
c) >Ju:c >rihic..lcııı üç gCn evvel (tatil giin!eri l:ıariç) Natla Vcl<ilJılğindm 

ıiııı ıs ril'~yet ve.stk::ınnın ıbraz ec.ilmesi. 
el) 1912 seııc,oirıe alt Tıcaırct ()dıı$ın<i•n Vesika al1WDJ1 olması ~Itır. (2130) 

Nafıa Vekaletinden : 
u..-l9il!;n-eye loonul.m. is: 
1 _ S.s.n · n S~ I~J•rl 8 inci Ştme Mlk!ü<'lü:U bölgesi içinde bultıo.an A

maGıya ba.hçeler.ı sula."l'tlısı için Y"Pılaecık kı nal ·ve imalatı s:ma.iye inşaatL Tahmin 
ec'..i...c.n koCg t be~ fı.at \rJh1di ~-ı C&tcrin ~en (l0-146€6) .:İlli 81 kuıruştc.r, 

, 2 -- L. lL:ıw 4/1/9'3 IJ~ rııstlıyıın Paııarı..-.;; giı<ıü saa.t 15 de Anlkarada 
Su 1,!,ri R · ~ bı ı ıçiadc lop1;ınan Su o!<Bi!tme K~oou oda."lt>cl'1 ~ 
:J..ı f u~Jl\rle y . .pli .; -~t~r. 

3 _ i !ı. · icr 1ftmc turtna.m.es.i, nıt.dk.::vel.e projcst, By11t1dı.,.bk İ'.}leri Ge-
nel ,1 t.. • t: u. · 111 su i;JLı:ri fenr.~ ~..,· ..... ..cm~ ile h\IGUSi vı· fenn1 ş:ırtn&..'"'Ce. 
Jetı \'e p! ~ i 50 lıt .ı (00) &uruş kur:;ı.ı ~ıDda Su Iş'.eni Re.eliğicıdıen, alabilir.Ler. 

4 _ ı. .u .. r4e giLebdmcık iç:n Lstc.kli:;eı•ln ( 45000) lirJ<~l.k rnuva.'kk ıt temtnat 
ve~ \ c <:.ıs.!: .ı. ·.rnıerı..a yapı c-!ı gUnden en az ilç gOcı cı,,-vd bir <t:c..oçe .ile Nafia 
Vrft\:.1 litıc rnüI'C'aGt c:!t·rok bu i;--e rnanus obnac üzere Ve:Jik& •lhlJ.an ve bu vesi. 
ı.. y ı; =.:ııclori p-ltor. 

Bu m;.,ddct ,ç;,ı.:ı, v.,,E ~inde t>u'!unm~ cl<Sillıneye gi~.,.. 
5 __ İ t~ tlcrin lt-ıi.li! meklup!a~dk.inci nuıGdede yaıHı eraette..ıı bir sad; 

6n"" ., k:ıur Su hkr. Re ,lil:'ııc :l>~ kallı.lı&ıoda Ve.'ll!el•ri lA.zımdır. p.,gı.,. 

U& olan ıı :c mc.cr lt.J>ul ed.ı.ıııca. (Ul82l 
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1Meyva meraklısı Maden kömürü 
bir genç beyannamesi 

Ş.EHIRDEN, ~ MEMLE~ETI'EN - BÜTÜN · DÜNYADAN- ~, 
' 

S
\::.o· · .... jjV' H· ·-A. ·. ·e· · E·· ·'R··· · ·L.· .. · E• · ··R·· ·· ·-·- :.: ~ı~·~~~; -~~- :_~ · M · - _: ~. -·_ -_,... --- · ~-

:'-·. -:-.... =-~-- .. ,. -·:-, •.•• /f." ,.!ff;(, .... ·.;jo - .. ,-,h•ıı.- _ ... ,; .. ;'., ....... ·'"!.. ..... ,.. ._. -·:• •. · .. '!-·" _: •. -.---' •·· . 

• 1 oırd1Ql manav dlkkl almıyan ar 
Jnında 5 ili. 0 izi~, Mazeretlerini tevsik 
4 kllo el a, 3 kl .. a e erısrıe bey ali amo SömürgeleriniŞima/i Fransa 1 Çörçil, Uzak 

müstakbel idare-! ve Almanyagi-[ şarklılara bir 
si içiıı bir plan ne bombalandı mesaj gönderdi 

nar yedi verilecek 

Kasadaki 130 liraya 
el sürmedi 

30 Eylul 1942 urihıne kadar İs
tanbulda bulUlllI'adtklanndan do
layıı vcy a sair mazeretlerle Eti
bank kömür tevzi bürosuna beyan. 
name vermemiş olap. vatandaşlara 
yeniden beyanname dağıtılmadığı 
ve bu yüzden müteaddit aileleriu 
ikömürsüz lkaldkları kaydedilmiş. 
ti. Dün Etibank IY..ömür tevzi ·bil -
rosunun Ankarad.akı ı:mumi m•r
kez:nden aldığ;mız bir mektupta 
bu mevzııa temas edilerek şu iza
hat verilmiştir: 

Vaşingt<ın, 8 (A.A.) - Dünidl 
basın toplantısmda Hariciye Na
zırı ]\1. Cordell Hull, Kraliçe Vil
ı. .. lmina'run harp smıırası için ileri 
sürdüğü sömürge idaresi p1anbDo 
nı insanlık bakmımdan iyi düşün
me ve İyi idare otme zihniyet:n
den miilhenı olduğunu söy1emlş
lir. 

Varlık 
vergisi 

(Baamaksll•den Devam) 

istediğimb: nakdi fedal iırlık hiçin 
hiçi olnıWJtur, Varlık vergisi de 
yine lngi:ltere ve Ameoı:ill<adaki n;,,.. 
betlere nazaran herhalde hir hayli 
far.k ifade edecekt..r. Çünkü, ka
zanan vatandaştan hakikatte ve 
sahih bilgilere dayanılaruk iste
newk vergi hWe5i nihayet ser
vetin tamanu deı::il, kaıancınm 

devlete uygun görülecek kıı.mırun 
;.,,.tenmesindnn ibaret kalacaktır. 

Bi!rkaç işte mil)·<ınlar vuran adam
lardan bir ilci milyon uııu ;,,,temek 
ve devlete maletmek. bel.ki l>u gi

·hiler için rahatsızbk mevruu ola· 
caklır. Çünkü böyleleri devlete, 
devlet parasına itim&lsızlık göste
rerek bir baş <ıönüldiiğü içinde 
ellerine geçen paırayı hemen ha· 
na, hamama, aparlLJıı.ana, nıala ve 
toprağa kapamışlardır. Ş•mdi bun· 
lar apartımanlarından, cllerıırıdeki 
mallarından bir kısmır.ı belki de 
satışa çıkarmak ~azi) ıinde kala
cakU.r, bıından ötıirıi rahatsı:ı.lık 

Londra, 8 (A.A.) - Pazartesi 
g!inü, İngiliz hava knvvet:krine 
meınsup uçaklıııo yeniden ş mali 
Fransada ve işı:al altında toprak
larda hedeflere taarruz etmi~ler 
ve harekat sahalarını Almanyaya 
kadar genişletmişlerdir. 

Taarruza uğnyan bedeDer ara
sında, Jokoını<>tif!er, vagonlar, de
miryolu nıerk.,Uöri l>uluııaııak-, 
tadır. 

Bretagoe'a açıklarında 3 düşman 
gemisine taarruz edJın;§tir. 

Bütün bu harekeilctden 6 uça
ğımız geri döruuemişlir. 

Teburba yakın· 
larında savaş 
devam ediyor 
V.firıgloıı, 8 (A.A,) - Ha.."bİY• Na

ıırlığırurı 261 num.r,Jı tdıiıti: 
ş.mul A!r'kıı: Milttef, • W.v> kuvvet.. 

len si.eri ba!Jard:ıJt, kıtalarınıızı doo
'kkİC!IlltC: suıreUyJe d~vriyc ve ıkeşi:t ta
al;y«l•d yapmışt.,. Üç d°"1ııaıı uça,ğı 
CJiŞjırijlm üştü•. 

Dun gece ilrr.i. O&l~ıi.rrıiu,; taarru:-ı eden 
5 cınııınan l:ıoniba. UÇağı Wır;p olun. 
~tuır. 

4/5 İlk".<t.ııun goceoı b;ııııU iki rlr.llf
mım bomba UÇaiıı d"1>a QU;ı~U,:Ü 
ve bu gece 2l:lrftndJ. cUş'".i!rüİAm dUışman 

uçkfarıruu beşe yükseldiği l<at'i ula.. 
1111k ~ren.i.lm · r. Bur.dm b~J Cu
:rr>Jrtasi gÜı"!IÜ yaptlaıı. hr..IVIU haırekctled 

smosında fazla <>l.tnk >k:.i düşm:ıtı uça· 
ğ:ı:un lal ip ..J.undujj-, ve taratımızdon 

8 uo;a.k kay:t>..ı;.ı r~ğl aı.ı.şJ!mıştır. Ek
sik, olduğu blldirıl•n ov 'Jçakhrıııım
dın biri dün iimüne dömmııştiir. 

Zıı'hlı t. :t.1!erhı Tol>ıı.-00 ya1ınıların
d:ı kaı'Ş .ık 1 1 işt .. a:C f'.t.tiği şi.dd~tli çar. 
pşr.ı;;ı.lıar halen CctVam ctm«tedir, 

duyacaklardır. l'akat, onfarın bu ı---------------
mcııılekete ve bn m•nıleık"t 1ıa1- Ders saatleri 
kına verdikleri rahatsıdık. yanın- d 
da kenıii ralıat:.ızlık.ıarı hiçbir to- eğişmiyor 
liifi ifade etmez. Çünıkü bu gibiler Aıılkııra, 8 (Tekfoııl•) - Mahrulmt 
her türlü milli idrak, şuur ve se- ~ ııroufu için ınrl<kplerde tedri&.\ sa

ciyeden mahrımı <ılarak meml• :>l.!trınln değ~~ ve yalnıır, öğ
kete şu fenalıkları ya~lardır: l.C.n C'VVOl tedrio.ıt Y•Pılaoaığıoa da.İf' 

yı pıl.., nuŞri,YWt.m ulı ca.m.ad.ıO a.nla
a - Emli..k ve her nevi mal .... ... m'>'tJ.1", 

lluymet.le:·fni arttırmışlar, umımıt Bır Fransız gazetecisi 
muva:ıeneyi bozmuşlardır, 

b - Devleti fazla emisyona sev- Afrika da öldürül• Ü 
kctmişler ve para kıymetini dü-

Paris, 8 (A.A.) - Fransız ga:re
§UrmU~lcrdir, rec:Jerinden l'tlarcel Sauvage'in 

c - Halkın umumi kaunç ve Şimali A!Nkııda öldürülmüş olma-
gıda muvazenesıini altüst etm4- sı hllTilda büyük bir tepki uyan
lerdir. 

dınınştıır. 
Böyle h"ır adam elbette ki vere- Gazeteler mukabil tedbir alın-

cek, her türlü ahlaksızlığı ve ,·a- ma." hakkında ~iddelli makaleler 
tansızlığı göze alaraı. yalnız ken-

y 117.m ak tadır lar. 
di şahsı ve mcniaali adına birik- Bu nnıharrir muharebenin ha· 
.tirdiği gayrimeşru •en·eli ku.sa- =da İntran.•'geant gazetesin'n 
caklır. Bu gjb leor hruk.kında hal • muharriri idi. Riiportajları ile hü
kın l>ui;zu ancak hoylelıkl0 tat-
min "dileb'!ir \e dcvlctin hakkı yük bir şöhret kaı.anınıştı. 
ancak böyle! ki~ yerınc avd0 t et- Mayi şeker İst.h~al 
miş b1,lunabilir. Lö\lelcri dışın- edilecek 
daki zengin ,.e meşru kazanç er-
ha bınm vereceği Hrgi ise yıı.ka- An.kara, 8 (Telefonla) - Şe<er 
Nd1 da işaret eli ğımiz gibi sade- fabrikalar.mızda üz~mden m'yi 
ce bir vatan borcunu ödem X. {e- ~~.er ısuh.c::ali jolundakı t<.."Cı'übc... 
dakarlığındau ibaret kalacaktır. }eı·e devam edii:nektodir. Gelen 

haberler, tecrilb 1ı:n mu.vaffo.ki -
Sulh içinde ya~ı~ an. dü,ııya mil-

yeti~ neticclenrr~k i'zere oldt:ğu 
letlerin:n çekııı;: ızlırabın yüzde 

merkezindedir. 
iki veya üçünü henıi z çeken, bir 
damla kan akıtnııyan, l<ıııvvetli 
ordusu ile hf'T vaki i9tikhilin' em
n iyet a!-tınJa bulunduran bir dev· 
letio s.ağlığı, gürbüzlüğü, kud· 
reli için n·e verHse yerindedir, hat
ta uzdn. Takd;.. etmek lizınıdıT 
ki bıı memlekette he:şey devletin 
ayakta durması ,.e Tiırk v .. tanm·n 
istik.JUn.i, hürriyrt , .e emnı,·Eıfinıi 
mulJ.afaza eylPmesi ile ıniimk·iln· 
dür. Aksi halde, nı> pararun, ne a· 
partmıanın, ne altının, ne şu ' 'e bu 
malın h "çbir değer ve hiçbir oenı
niyoti ynll'lnr. O halde, trkrar et
mı.-k yerinde olur: Varlık vergi.
sinden nğır veya ha(if ne miktar 
gelirse devlet emniyeti ve vatan 
isliklftli adına seve seve ,.c sevine 
sevine baş tacı edilmelidir! 

ETEM iZZET BENiCE 

Fabrikadan 
• • 
1 ş çı 

bez aşıran 
kız 

Baknf'.oöyünde Ceviz)ik Banyo
lar sokağında oturan Sümerban k 
bez fobrikas•nda a-mele Ahmet loı
zı Zehra dün akşam fabrikadan 

çı;karken, şüpheli vaziyeti dckkati 

çekerek üzeri :ı.ranmış ve dört meL 
relik Ameriknn bezini be!ine dola. 
mış olduğu görülmü<lür. Zehra 
ııol se tcsl:m edilm:stlı> 

Ki ç Haberler 
-1Uiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MÜTEFERRiK: * Am<rika Büymt ElçBi Ştoyn. 
h.ırd t:e İngiltere ve Aımcırikıaya C:.lnıiı 
olıın Tüj"k gr~ct.ecilcrin<i~·n Ztkcr.iya 
Sertel, Abidin .J).:.vrr ve Ahmet s ... mı 
F.sımor OOn eıkş.lrıi<i trenle Ankarııya 
g:L:rr:i11:crdir. 

* İsL.llbtıl Polis Mckt..ııl Milı:lür
~c Ay...:.ın E;nniyct A1Qd.J:rü İ.:>ra. 

bim Af<rncı tayin e<Llmlilir. 

* Tc"Ilu ba.aJc vo l<Otıarcla lhrıacatı 
Eon gürJ.crc'..t çüt :ı:rWrıı.ştır. Bzhkç ~arı
m1z ~~k dı.fa ol:ıırak rr.t.."lı::avva kutular 
kullMmıfa baŞi.Jmış3."rciır. Ş:mdiye ka.
dar muknvv:1 kutular ile 250 bin kutu 
ba.lıolc •evkedil.miŞlir. 

+ İzm·ı:deki fa.brlkaımazın 
karton ve ~mb~;\j k3.ğ1t.lar1 
piya&ya çlıkG.rı!ac:Utır, 

yaptığı. 

Y~nda 

* Barem Kmcmınıda yapılacalk de
ğ'.ş:Ota..kler arcl3ınd:1; H.:61.tltk veya se
ne\k iı:in do]l(}".stylc işt,.n ayrılan üc
retli ~mw·?,,.rm dı ma~lı memurlar 
g bı. hatklsxdnın. istifade emıesini le:nin 
edecek h>J.lk(lmJ.erin bu1iumıacağ1 tahinin 
cdi.I T.-.:kkdir. * Bu ck.şn-m Ş-:ohir Tiyatroısunun 
Kamoc ı kı:,"""n::Jnri:a 'r.ıriht Till"k :r.!u ikıi

si Kc-r. a1t:'."·nfn ile neisi verf1t"<- tir. ı 

Kon~crrle Üı;ilnc-j Sultan Sc'imin ve 1 
::;nıı Hasan At..nlD eserleri ç:>lınacajk-

Londra, 8 (A.A.) - B. Çüorril, 
Uzak Şarka hitaben bir meı;aj 
neşretm'ştir. Bunda Malayalı, 
Hindli, Çinli, B<>landalı, Britan
yalı halka Japonların. cinayetlerini 
ödemeleri zamanının geldiği, yu
muşakhk göste"ilnıiye.:eği bildi· 
riJmektedir •. Mesajda deııil'yor ki: 

•Japon istilfısından eHel llfa
layalı, Hindli, Çinli, Hol"nd:ılı, 
Brilaıı~·alı bep'mi, intizamlı, me
deni, mes'ut hayata giden yolda 
bcra lıcrce yiirüdiik. Japon taarru. 
zu kı ıtııca ~:ine bc-raberce yürü· 
ıanckle dc\'an1 edece;;.iı ,-~ daha 
yakı~ d tlıığa. in•anl7ğın iootikha
linc ~3lış:ı<ağ11 l\Iaııevi~·atınızı 
kaybetmeyin. Size karşı vaz:re
mizde kusur etmiyeceği7..• 

Bir mahkum, 
Üsküdar hapis

hanesinden kaçtı 
Üsküdar ceZ> evinde hırsıı.Lk

tan dort <Pncye roahküm 38 do· 
ğuııüu İstaıı.buJlu sabıkalılardan 
Ali cğlu Muzaffer bir yolunu hu
lara'' :ıt.açmağa muvaffak olmuş -
tur. F .rari ş:ddclie aranınaktadu. 

----· llr--

Açı kg öz Mişon 
Sebze hli.inde Salih Göreğin ser

gis:ne gelen Galata Emô.<tycmc.k 
sokağında 5 sayı.da oturan İsr:til 
oğlu M1on bır çuval patatesi tart
tırarak parasıını verıni§ ve çuvalı 
erkad:.şı Sa1aı:--0nun sa-tına yüilt • 
lc:.:erek eve göndemıijtır. 

Fa.akt o serada Salihın me§gU • 
liyctınden ist f•de ederek, k<"'disi 
de diğer bir tarWmamış patMtes 
çuval.nı sırtl.1yıp evin yolunu 
tuttuğu sırada ar"ı<ıası.ndan koışan 
Salih t.ırofından yakalanmış Ye 
polise teslim edilm~ir. 

Şarlo ile radyoda 
konuşan kız 

Şarloooun N~ ~· Til'r
k yeye hol.a.beolni b!Jtün l§;.a..l<.ı..r Jl'IZ,. 
d>lar. R~a Spikrtl:ık eden ve Ş.r
loya sual ~t-r aorm Tilı1c. ku:-ını Un 
o!chğımu merak edenler de olCaı. 

Ök-a:-&ğiır.i~ göre. Radyoda loon.u .. 
o:n füy;ının isml Hu:neyra Ye::lc1''ôir. 
F.ı:;ı;{İ SaGC- IZ;tm Tevfik !\ı:;J:mln toruDtJıo. 

d·t:r:". 
B yan Hım>cyTa be• ı:tm T.>ı1ı;ye 

&a11HJlc yedide ha\·a1ıi.; pnog:-8.mtıfl!Sl so
nu.uda .az &öyleımdkrte ve h« Ç:ır ~ 
&y,.lara =fu<.n bır Til:f- prcı:roan 
ve"m<t:~_tcdıiT. Ncv}·urıkt:r: t:ıbs:löe bulu-
11'1"1 lroca.sı ile bembc.t bulunınakt<!ır. __ __,, __ _ 

Bahkesir felaket-
zedelerine yardım 
Balıkc;·r ve cövarında vıi.wbu. 

lan zelzeleden zarar gören!ere Kı
zıla)· merkezi yardımlara l:ı><!ıı -
mıştır. 

Bu ar:da Devlet Denizyolları u
mum müdür'.üğü ırcmurlan &ra -
lerır.da topl<:dığı 1212 lira 14 ku. 
ru~u Kızı:ay İstanbul merkezine 
gönd•rmışlerdir. 

(SON TELGRAF) : Diğer res. 
mi ve hususi müesseselerin de bu 
yardıma işt'.rak etmelerıni teınenni 

eder. 

Hulgaristandan 500 
vagon mangal 
kömürü geldi 

Mahrukat dfısine iki güne ka. 
dar Bu1gaıisıandao 500 vagon man
gai kömürü gelecAktir. ons, Bulga 
ı·ista.,dın yapac.ığı l<ömür nakliya
tJnd> surat ve .:ı.olayhk bokımın -
dan kara yolunu tereih etmekt.,_ 
ı!'r' Bu surele bu ay içinde şehri. 
mze kfü;iyetli mikt.rd• mangal 
l<ömüri; gelmi' b:ılunacakt.r. 

VAZİYET 
(1 in.el Sah:feden Devam} 

müttefiklere karşı hJrb:n yıld~ 
nümünc bu v.ı.ziyette girmiş bu
lunmaktadır. 

~...... 1'~ 
:..: ~ :.. w ~ - ~I 

Tecrübeli bir daktilo haya- ' 
na ve atölyemizde çalışmak ' 

Boyacılkıöyü.ııde oturaıı manay 
Ali dün sabah Emirganda.Jti dük. 
okılıun• gelmiş, ;çeride bir gürültü 
patırdı duymuştur. Kepenk ara
lığından dükkanı tarassut eden 
manav, 25 yaşlarında bir genc•n 
dük.kandaki elma; üzüm ve d:ğer 
meyvalan ·birer kiş"1' m desine 
indirır.("kle meşgul olduğunu gör· 
müştü:r. 

Oradan ge en .bôr polisle b:Zlik
te dük~ana giren manav Ali., n1.ey-. 
va düşkiinü l>ı.. gencı yakalam.ı.ş_ 

tır. 

Müddeiumumiliğe sevked"Jen 
bu gencin Sa!ahatluı adında boş. 
ta gez<'r tak:nnndan biri olduğu 

mi ılm>ştır. İşin şayanı dikf:mt 
tar~fı gece bu dükkana bir hırsız 
gibi girerek 5 iltilo üzüm, 4 k:Jo 
elma ve 3 k'lo na.r yiyen gen.cın 

çekmecede bulunan 130 liraya el 
sfrmıeyişidir, Sallıhattin sorğu
sunda: 

•- Ben bırsız obaydun bu pa 
rayı çahrdım. Maksamm, çciıı sev
diğim bu meyvaLırı doyasıya ye
mekti! ...• 

Dem;ştir Bu garip hareketin _ 
den dolayı Salahatti.ı tevkif olun.. 
muştur. --Dokuz misli fiatla 

çimento satışı 
G:.latıda Fenmenecılerdc, Kse. 

nefon Rizon, mimar Şerl! Doğru
lun ihtiyacı olan on ton çimento· 
yu 9 m sli faz.asile sattığı za.. 
bıta taraf ndan eürmü meşhut!• 
tcsbit edilmiş, Pcrikli ile Ksıene

fon ve Ll.gor Çakal yakalanarak 
Mi'li Korunma müddeiumumil.i. 
ğine tesı:m olunmuştur. 

Misafirlikte karna 
çalan kız 

Kadıköyünde, Kurbağal:derede 

oturan Kamil kızı Ay~e Aydın'ın 
evine m'safir ge!e.n Kadıkıöyünde 

Piriçavuş sokağndo otuNın Tahir 
kızı Süz.an evden üç e'lmnek kar. 
nesi çaldığı iç:n yakalanmıış1lır. 

c3() Eylül 1942 tarihine .kadar 
İstanbulda bulunrr..ıdG!armdan 
veya sa:r muhık mnzct:erle be -
yann mc vererr,eyenlcr bu vazi _ 
yd cı in< mensi.ip oldukla • daire. 
!er v.sıtas.ic tevsik ederek bıldir
dHtlcrı takdirde beyann:ımekri fs. 
tnnbul şubemizee kabul ed lnıek
tcdir .• 

Bu mdktuptan anlaşıldığına gö
re henü~ beyanname veımemiş o
Janl>r maıcretle"•nin doğruluğunu 
isbat ettikleri takdirde bcyann . ._ 
me ve bianetice JromÜT alabi'a:ek.. 
lerdir, 

Dünyanın en büyük 
zırhlısı 

Filadelfiya, 8 \A.A.) - 52 "in 
t()?lluk ve 9 tan~ 16 pusluk topla 
müseliah Newjersey zırhlısı dün 
denize indirilm~t•r. 

Stalingratta 
(1 ıncı !:>abt!C'rieu ı'evan-.} 

SON VAZİYET 
Stoıdıolm, 8 (A.A,) - c,mtiıya.ıı..ııı 

bö;ı:csinde RU!ilv t.:arruz edıyor;ar. 

Sı.Iiııgııad'ın Couup D:>tı:mda ise Nr 
manlar ~ hüctrrnda. bu!un·..cyorlun. 
l\lcı1<ez6o '.R.11! b;ı.J.'1$1 Milleır r. 
Rjev - V"""1ll& .,,...,. üı:ıeııinde !ı::rp 

ediliyor. 
FıUd"-lia, 8 (A.A,) - 52 ~ ton· 

lUk Vt 9 ı..n. 16 puSlult "'1> t. m(isc!liılı 
N"'·~ znnı... dön deııiu in.loiril• 
mlfilr, 

Çamh faciası 
cı tnd &ıhifetl ,:ı D""·"'mJ 

gt'Çtn.iciler ~ de maalestf brza can ıaa. .. 
,t>ı "V'Cnilmeden et!a-tWm.rmşUr Şı...91.ldi· 

Y• lmdcı.T ~,prOk eltıından 63 ölil 10 
,.....ı. çıbıUm$tır. Tohf.i.!ıiye işi .ıı•at!e 
Oııvam elmek\edoir. 

Ölıü ve yaralı nııi.:<tarının daha :!a2la 
olınasındm en<fioe odJlımckl<dsr. 

-------- ~ --
, ..... :mm .... .-.......... ._ ... , 

ÇENBERLİT AŞ Sinemasında 

r 

1 
Yarınki Ç:ırşanı ha günü 11 den itibaren 

-F hiQenin Kızı '<:vETTE) 
KATHE DOR SCJJ 'in en son ibdaı 

Fahişeliği kendisine mc. lck edinen bir ananın 1'<lmanı 

2 -Gec Nöbetçisi 
Carol Loınbard'ın ölümün Je.ı evvel '·ücude gcti.rilcu eser 

Meş'um bir kadın tarafından yıkılan.. Ve bt.ylik kalbli başka 
bir .kadın tarafından ~ı:.rtıırı \an bir ailenln acı:klı ve silzeş:i 

tarllıçesi.ni tasvir eden ve 

Dehakir Yıldız İNGRID BERGMA 
ile v ARNER BAKSTER tarafından yarntılaıı 

SONSUZ ASK 
Çok kuvvetli a§k '"' ihtiraslı filminin 

•• • 
S U M E R sinemasında 

Gördüğü fe\1'a ilde rağlıct hasebiyle 
BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR. 

İstanbul Liman 
Satınalma • 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan : 

Mo~lm;z n.ılltil vos>tal:u1 ihtiyacı için <s•ı kalom 1ılınir v• ~ctrcc, mik
frrrika v .... r rmherıı• kapalı zarf llliUlü ekısil'1no ile &ltın "1ınoC'1kbr. T..Jı;.n;io 
bedd.i (6346) ı ... a (75) l>~lur. 

A _ Şartcw:nıe ve l~te mcrf .. e'Zirr.iz. ld\."11%1m• da.n pal'ast ~l:::1r. 

B - Ek$llm< 24/12/942 Po;ııımbe güllİI .. ..ı 15 de Ga.l•loda Kara Mus!ab-
pıp sokağında Markcı.im;z Satın :ı ]['ımisyODUr11a "Y ;.ııtacaJc•ır. 

c _ Mın·a'klcıt lemlııat p.....,. (513l linı (52) kuruştur. 
D _ Ek~;aneye gir"cd::knin 1942 ,..ıı Ticaret Odıa.M v-jkfliarmı i.'brazlan 

JAmndır. 
E - Ekı;illım•.Ye iştlnıliı: cıleccltlerin ır.{l!ı(;rlü tek:i' tnd<t...,plı:t"lllı ,....ı 14 C:. 

kadar Komisyona ın;ılobwı munbıliııde vormeleri Şıt,ttır. (2150) 

Tashl il Anı 
Gaze'..ernizin 3/11/312 t.,,.,ht nik:lıacnd• Def!er':lar'lık 51217/1114-107 numa-

üzere bir kıza ihtiyaç vardır. ra'lı ~:ı.rnıda 6 ada yerin, .- von 6 .rocıl'111'llı<. Yine 5;217/llJ.l-110 nun:'.l.~!ı 
Are1e müracaat. Tahtakale doısnmndaki mıU.kin rnu'ha:mtMn bf'.adıi 12295 Ura ye,-ııır srthV1"!1. 122~ H va· 
Şehdavl't han No. 3 Kadir z>l~tır. 30/11/942 taröhii n!lı91ıaır.rz:b D. !te-rılar'.ı!t 51115-17 n .ı ı ı.n-
Tunca. dıı.1oi emlli!oln icar ";ıı;ıı 9/U/H:ı :;erine selm:ın 5/12/!K2 72zılıııl,11ı-. Ta.slıL 

.. ~Z'""'1ı:~=Ti'l~NY~TZ'!T~,;::~Q-: .. ıı:~NT:Q .. ~io:ı .. ~'.llhea illn olı.mllr. 



! iktisadi Musahabe 
-· leuLMAc@ ı 

Para, l ktısat, tasar- ı ' s 4 s 6 7 8 ' 
ı • • - -- -

ruf ve israf .•• 
2 • • 3 --· - ,_ -• ' • 4 - - - • 

Buıgüııtkıü pan, l:ıtıgüıün ikıtısa
<li miıınadakıi tarifile, mülbadele 
edilen eşyanın müşterek m.kyası 
olan bir m<J:.3, bir servettir ki, 
muasır eıkonıonıi, bütıün laymetleri 
tu J<emlyetle ölçme;;_f.edıtr. Filv~i, 
z; mazı,;.mız>da, gerek ferdi, gerek 
~)' ~i, gerek tixıa.ri ve ikıt=di ha
yatın en ilk ve zaruri şartı pa
rad;r, Para, ticari ve iM1&cii bir 
zaruretin ifadesi olmalkJa bcrıcber, 
hü< ara.5ır.daki, halk naza.r1'l'ciaki 
m"v k'ıı li>ir refaıh vasıtası, 'kudret 
ve itibar menbaı o1makıtan iba
rotı:ir. Ha)k agzında SÖ) !enen, 

•Var mı pıBun?: Cihan senin 
kulun!• 

•Yok ınu pu.km?: Küllıar.tlır 
yolun!• 

•Deliye d-e linm, veliye de 
!azını. 

•Ölüye 4e lhım, diriye do 
lizını· 

Gibi söz1e.ı- de, bunu ifade ve 
teyid eden sözlerdir. Maama.fXı 
bunları da P<'k ya'bana atmamak 
:k'.ızımclı.r. 

Eski tarhi devirlerde ve muıh
'kl - mede.ıı:iyot.lcrde, bazı deniz 
t,y; anlan ka-..&aalarının, bazı 
hayv~ tüyleriruıl, cam eşyanın, 
lı:>yme~li !bazı madenlerin, slğır 
"""v'i.n:den canlı hayvanların ve 
mıJhtelif eşyanın para yerme kıul
lanıluıığıııı, ip~i medeniyetlerde 
bu nc'V'iıden parolarm lb.i:r..ür. mü
badeleler için ckğil de Meliınw
yaaa oldı:@l gıbi .zevce tedariki, 
muttef:k temini veya ökli.iriiJen 
bir adamın diy<ıtmi ödemek gibi. 
ı..-~suslarda '.lrul.lanııld>ğını iddia 
eden i>L.mler vardır. 

Kadim Yunanoda olduğu gibi pa
ran en n .... :..etlt>:-de yı:ıpılıp hr!zedil
ıru:si ve Amedka yerlilerinin par 
raya .Jiıhların taam>> ismini ver
meleri glbi valualaroan istint.ac 
ve istinbat edere'k, bazı ilimler de, 
paranın meıışein; dini ve mistik 
esaslara irca et:miışlerdir. 
Biıim burada para dfye baiıeet

tiğimiz kıy.ıoot, meskıik, darılıe
dilm\ş ol= ve biitıin ~yanın müş
terek mik;y&Sllll teş:ci.J eden ınUba.
de!e vasr~ ki, zaten, bunuın 
h~er dP iktısa-di bir kıy
met ve ~t ifade etmekten 
pek uzaktır. 
Menşei ne olursa olsun ve ne

den mamul bulu=sa buılıımsun, 
pa.ranın mübade!.e va.sJ\ası olarak 
tiıca.ıi ve ikı-ü hayatta büyütk 
bir rolü ve dı.enıımyet.i oki uğu 
gibi, piu:S Te fertlerin hayatında 
da, içtimai hayatta da ~. ro-

S/1%/ltU SALI 
18.00 P><ıenım ve M.oınlcir.ot Sa&ı 

A:f;;#J, 

18.03 M\dı.: Ra.ty,ı S.1.oo ~. 
Ş.!: Necip ~lem. 

18,45 Mfa;ik: Faoı.l Heyeti, 
19.30 Memaek~l S.at Ay.a Vtı Ajtna 

~ıteri. 

19.45 Muz.Jt: HıaAlrcvieri J'oldl..r -· 
ti, Nığde H.Jkevi. 

2-0.15 Ra<-Y<> ga:vt""1 
2-0.45 Milzik: C!Ubrier'.n !:.<erlerinden. 
21.00 Konuşma .Evm S.ıat.;(. 

21,1~ MU.OUC: B<ctı - Piano Kor(tt
lo>u, ~ minôr. ÇAlan Borcw~ 
lc:r. (Pi.) 

21.45 Muzit:: KJ.isQı: Ta.:lt Mi1•i ,;, 
progranıı. (Ş•f: Mc<wl Cern;:). 

22.30 Mffil .-!<et Sa>t Ayarı w .Aj...ı 

H-Uri. " 

rZARITA ROMANI· 

Yazan: 
ı.ehmat Ce aı Bura:b 

Jıü ve <iıemmiyeti vardır. 
Paranın satın alına kudret ve 

kahilı>eli şah.ı.slara ve .fertlere 
göre değiimediği veya pek cüz'i 
dcğiı;t'ğl halde, her şahıs naz.ann
da para ayni der.,,,.,de kıymeti 

haiz değıh:tir. işte •bunun içindir 
ki, bazı kimseler paralarını ala'bil
dJ<lel'İne sağa sola saçıp savurur, 
1iizum1u :lüzumsuz hcrşeye sarfe
de.!1J(en, bazı kimseler ancak za
ruri ve milb:ıem lhtiyaçlan için 
para sarfederler; bazıları da, müt>
rem ve zar.uri ıhtiyaçları içJı bi>
le para &ar.fetmekten lroı'k.ar ve 
çekiırirler.. yeınezler, içmezler, 
nefislerine türlü eza ederek pa.ra 
biriktirirler. Bıiz, bu hallerden bi
rincisine israf, jjcincisine ına1<.ul 
sar.fiyat, üıçü.ncüsüne de hasislik 
diyoruz. Üçüıncüsüne, halk arasm
d.a para ibekıçiliği de <Wrler. 

Parasm.ı, iç-ki b.-ıoi, kumar gibi. 
kadın gilbi münhasıran muayyen 
bir ihtirası u:ğru.nda lı<.-&psız ve 
ölçüsüz. sanfeden anıonnal ve man· 
ya;;_ kimselerm bu marazi israfları 
tabii bu nevilerden h:çbirine da
hil ola.ın=. 

s - - - -- - - -• 6 • • 7 • - - -g • 9 • • 
Solda• safa: 

1 - Ycm.k sofru:t lev~ E

c»t, 2 - ruz; dl)ı.>uruı, B"" bc'fi S <>
kmıo Günlerd<ın biri, 3 - Ten!Iİ ev'ii 
doğ! ı, 4 _ Bic mı.lcil v~ ldo.re. 

eacoo, 5 - J'aı• OY'JDU\ KJ}n;es lıaiı"w

Dl, 6 - StJ, &rıseri, 7 - Gid>p geLen A
let, Ttrsi Olll'U2 öı"tii6tl, 8 - Kınna, 

Teıwi ne ııcak. ne 90juk.1 ~ tozu 
(İloi 'kı::.imc), 9 - Tersı flİ,il1IUIÜ, be,__ 

Yubo"- apiı: 

1 - Tcıpnık kap, c.ım ,..._,, 2 -
X- zarmı.ıı, Bell<ı;o 1ı1ra!ı., 3 - Tımık· 
la sıçı dilz.el<cr.at, 4 - ~ ttsnao. 
T"nıl biod<ı:birt>, 5 - ~ ,,_.te u
ç.ıı tw;ıyı."""' (olr.i ıo.4;.tıc). 6 - ~ doe
ği l, 7 - ~ ~{imJyeU d!cn. 8 -
KılMT'llZ~ Aral'ık ver, 9 - Terel 8ol\* 
movam .,;yet; (ıllö kelime). 

J>llnkll bulmaesıua halledilmq 
fekli: 

12~456789 
1MEDENI AS 
2 EjN E •'ıA L • F A 
SR NEDAMET 
t>..FlLlt-ET 
5MAZERETllR 
{ L Ml:IDANA 
7RAEECANlB 
' UIK o KjA N E F. 
S S A N • M l T •.• 

İsraf ne kadar yersiz ve rnfilla
sız, hatta tdhlikeli i.se, h.iss<'l, ha
sislik veya cirrırilik ded.iğ'1niz Ü· 
çün.cü hal de o nisbette yersiz ve 
mar.asızd.ır. Manalı ve ma'kul olan, 
gelirine göre bir hesap ve ölçü 
kurup p..rayı insani ve medeni ih
tiyaç ve zaruretlere sa.rfederek 
harcama:.ıtır. B:zim tasarruf diye
ceğimiz bu ihale •İktı.sat eolrnek> !====~-======== 
diyenler de pek çıcık.tur. Fakat, bu- '• T AK V 1 M • \ 
na ilotı.sat değil, tasarruf demek 
.1.izımdır. •fkıtısat. en hyd~lı, en Rumi 135R 1 KASDl H•~rl 1361 

çok ve en iyi ~ en ıı:z emek ve ı. TEŞll.İN ZILXADE 

parayla vücude getirmenin ilini; 25 31 · 9 
tasarruf, lüzum ve ilııtiyaç haricb ----1 

de para harcaıruyara.k birikı1ıirmek 
ve her ihtimale karşı ilerrde'ki 
mübrem ihtiyaçları 'karşı:hya1:ıil
meyi şimdiden temin elmek h.al:i
dir. Bu hal, yfull tasarrul, atinin 
en sağlam garantisi, hayatın emni
yet supa!bı.-dır. 

Yıl 9U Ay 12 

t ci kanun 
8 

V••atil Vaıtıt 11':zanl 
2.:.E:. .. 2.:.E:. 
812 -- 2 31 

13 C6 
Günet 

725 Ölle 
J5 28 ikindi 

94; 

17 4, A k"a"' 
12 o 
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Türkiye iş Bankası 
- KÜÇÜK iCAR l.ESAPLAR 
. 1943 iKRAMiYE PLA. . 1 

lt9fideler: 1 Şubat, 3 Ma yı~. 2 Ağıntos, 1 İkiııciteşrin 
tariltlerin de :r•pılır. 

...._ 
1943 ikramiye.er! 

' 1 adet 1999 Liralık - 1999~ Lira 
1 • 999 • - 99~.- • 
1 888 888~ 

. • • - • 
1 • 111 • - 777~ • 
1 • '" • - 666~ • 
1 • 555 • - 5~5-- • 
1 • ..... • - 44i.- • z • 333 • - 6GG.- • 

10 • 222 • - 2220.- • 
ıo • .. • = 2970.- • 
60 • , .. • - 2640.- • 

!50 • zz • - 5~00.- > 

33' • 11 • - 3674.- > ,, \. 
~'iirklye lş Bankasın& para yatı mıakla yalnız para bırik irmiş ve 

aiz alını~ olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş c\ıırsunuz. .. 

1 ~,~!,erde~.~~~~~!l 
""-----------No: 35 J 

- Dik Kos<1on rnal-.l<ürn olma -
daıı evvel, ııenı bilmemezlikten 
geliyordun. Yanma geldiğim za -
m•n, tıiç fark,nda değilınişs'n gibi 
görünüyordun. Ş'mdi bu ı:dam i
kınci bir cmayet daha işlemiş bu
lunuyor, Öyle olduğu hılde, va

z'yetinde oıu karşı biT değişiklik 
olmad1. Llk'n, sen o adamı hfı.1::1 
sevsen bile, darağll<'ına nıımet o.. 
lan bu adamla art(<, evlenemezsin. 

Bu sÖz delikonlıya çok oeı geldi, 
fakat bütün ü.ın•tsizl.iğine r'i'lOe<l 
devam etti: 

- Sen bana kar~ı haksız dav
ranıyorsun. Eğer beni sevm•yor -
s::ın, hı.ç olmaz.sa ben.m seni sev
d ı. '!11 hatırbınalısm. Sana b•r çok 
genç kızların gıpta edeceği bir ha
) ıt tem n edeceğim. Ben şimdi 
zenı,.n•m. Hem çok renginım. An· 
Iıyorsun deı;ıl mi? Senı bu men
fur mı..h•t'e:ı •v;racağını. İkmiz 
b<rabcr u»itlara, çclt uzaklara gi
d riz. Birl'kte yepyeni, mes'ut bir 
h"Y"t l<ı l allZ, 

1\1\o-rl IDctm... ~atle kapıy• 
doğru yiırüdü ve şiddetle k•plyl 
açtı. SüıkıincU.: 

- Rica ederim, lrtırada.n gidi. 
ııiz! dedi. 

- Gitmem. Senden içime ra. -
hatltk verecek b'r cevap almadan 
biı· yere giımcm. Bana bir parça 
ümit ver, ne olur. 

Hatta tehditlror ·bir tavırla genç 
kı·z:ı dağru yürüdü: 

- Meri, dedı, sen ·beni değı1 

m!a D•k Kosdon'u seviyorsun; öy
le mi? Yuni bir hapis!'ıane kaçkı.· 
nı bir k~ti'.i seviyorsun. 

Genç kız daha ziyade sarardl: 
- N=l bu sözü sıöykmeğe 

cür'et ediyorsunuz? dedi. 
Fakat o kadar yavaş söylemişti 

ki, bu sözler a>nıeak ~tilı:nişti. 
IQ_ M •nlt 1iQ acı eüJdü: 

Sanki kendisine hakim olma.le 
stiyrcmı~ g bi daha yıııvzş bir 
sesle ded' ki: 

- Meri, biraz m2.lru! düşün. 
Ben şimdi gidiyorum. Çünkü sana 
kar.;ı aptalca hareket ettiJiomi, se
ni üzdii,,<>ümü anlıyorum. Bir dalı• 
gel~rrıdc, beni her halde sakin 
göreceksin. Fakat ne yapayun ki, 
bu sefer bu cinayet beni bii!yU<. 
heyecana düşüTDlüştü. Senin de 
b~ına bir !ela.ket gelmesin diye 
öyle korktum ki ... 

Genç kız iı,arelteleiz duruycırdu. 

• 

IHHATveHUVVET 
YIRiA 

(HALK 

Bir tıbbiyeli iş arıyor 
Klrııı:dlİZ T.ıbbiyd.l bir genç, boıı<•sl 
~terde veya doGctor yaol.aTında, 

~ deı:Sue ei.tmt:ğt; JD3;rıi ~ma. 
mak şartiy!e, yalııu yaiaık ve yemek 
~ini içi., ~}:lijmllk. Vt>)'\1: iMrdıe k~ 
dJerir..ıeı doktor yet.iştir.ıı:-.u.< isLyen her 
ba.ngt bir mü~ ve şa•hlS namınJ. <>
kwn"lk .i&tiyor, (1-1.ec Devi en.jo.."-ts1yun., 
parlffUTnlln, ~ü:wmun.da doğum ve ame
liya.ta - cdeb'lr, e;Jti y~zı. d;..kli

Jo lJWr) k-DJ - vata.ıs.,.erin San Tel 
ç:ııtt. T. I. P . .,.,,_,.,.. b;Jd:~ 
tica o:unur. 

LİSE MEZUNU BİR GENÇ 
İŞ ARIYOR 

Yaz tahtaya, al 
b itaya hesabı 

(2 inci Sa.hifed>?n Devam) 
ğuııdan :r\rmi bcıı Lira p&l'a. oı=sı ~ 
D'WSiıne kıa.rer veı·di. 

.M W<.=e<kn Çılt.an Bod."" Çl ... ğı 
V'&rlarıa: 

- Ulan V ........ d..di; ııö<ôün mü et.. 
t.iığ"'1 ~... Bu ykmi boş lirayı soııin 
hoı.fıa;ığ.Pdtan ~e~:m. 

va.rtaın, 

_ BuılıullGn beni kı\ElmemezJik etme:, 
ctecli. Ben, ba1dkal prtrw!k(fllkruD y.an:ın-. 
dı çalışağıın. Ne ~.dlr istiyordu 
""1<ın... Hem de, bıı.{1.a.da on seloiz llra 
veı·ecek, 

Budkı&, 
- 'levekl.ı.oli deiıi.l, dedO, Seni -:rarı.. 

mı,o.br. KOÜl!l doldta-mıış]ar da Olldan 
:r;opı'.)'<>11muşsun bu i>< ... HOJ>di ıd. on 
sdt·l~ S.ra bd:ı de verir;m. 

Vartan, 
- Narıik -..! Dedi. Bir enai bulur

.., bertıbcr lı:ıandırı•lmı! Ve y;,a.ücfü. 
' BÜSE İN BLIIÇET 

Belediye tekaüt ve öksüzlerinin 
aylıklarının tediye günleri 

8/K. Evv.Q./942 
9/ • • 

10/ • • 
ll/ • • 

saıı ı ;ı.ı, 350 
Çe<tıamba 351 ilılı 750 
Peılll<lllb• 751 ilA 1050 
Ouım 1061 ili! 1275 

.. 
uç 

12/ • • OtJmı.il~ gQ.U.-.aı ,~-jra<!.1&t .t!n"Y"" 
1crıe. 

Bclcd)ye tdaoüt ve Cl!rllıı'loıiı* K. Ev-'Cl/942 iJo;; oylı.:da.1 ytırorı yazıol "' 
lercle ci!2.d.an. sıra. mam.ralannııa eöre tediye ocf.ikcc.."atir Maaş ve nüfus ctr.-D IJ" 

'fil ile b~lkt..:. Ziraat B;ırJtatiı11.a. müra.caatlaı ve g'CtrUruic g$'rn.iyeı İc-ı·in a,y:ı:ti.:r.'> 

nın ted:yeıııio or:curıda vcori.<ıeii il'6 olunur. (2161) 

Devlet ~imanları İşletme 
Plüdür~üğüncen: 

Umum 

:İlstanbu:l, İt.mir, T""'-> ı.ıo- f4ktrne tarud.nnin bu kerT< tMil o!<.'nd 

bazı maıt:ıcleri,yl<! ücret cetw.lolorioin İııtaııbui , ... İ;ırr.ir K;<n 15/ 12/94? '" T ..,]>. 

:ııoo ;ç>n de :ııa/1Q/ff2 l&ribilıdon -en t.al!>lk o>.m..,.gı il'lın o:u!IW'. 206ö 

D. Bemlryolları ve Limanlan isletme U. l~arJJİ İlaiıhi t 
• 

lstaniıul erkek lisesmden me
zıınu mve 1341 doğumluyum, ae
lıerllcle h 'ç bir ilişiğim ~tur,. 
Cid..:!l bir müessesede ta.hsilimle 
mütenasip b:r ;ş a.ıyorum . .Arzu 
eden'.em Son Telgrafta (Öz) ru
muzuna mektupla müracaat et -
mesi r:ca olunıir. 

! İSE MEZUNU BlR GENÇ 
tş ARIYOR 

1 
YENi NEŞRiYAT: M~ beıU'Jı (48'11) d!!rt bin_,. yi.i:z yetmöt bir üra (20) nml ıru
\mcabey mizah gazetesi çıktı I ruş olan m\lhl<:lit t:ıka>lta (20) yirmi adet Elokt.rik molöMl (24 fürinciklım:r. 19•2l 

~ P~ıbl" güru.i 6aflt (15) on be;"tf' Haydatpaf)ııda Gar blnrun d.:.rulı:.ndol<." koHı:s· 

Lise mezunuyum. Askerlikle en 
az b r sene alakam yoktur. Hayat 
pahalılığ karş:snda ebeveynime 
yük o!rnıama~ zarı:ret'nd~yim. Eh
ven bir uc.."<""t mukaıbil!nde çalışı
rım. Bana iş vermek lı'.'ıtfunda bu
:unacaklarn .S-On Teigı af, haHı: 

sutunun:la (Arc<ın) rumuzuna 
~ a.11nalar nı di:er·rn. 

rarulsn işçiler 

'<.G.ri:kBtUrist Certnl N.d2T G\i'le:r 1ıa:nt- yon t:.aırdındıa.n aç!l( t'kısi.~nc US\tı.1\1 ile. -t:an a~Jnaca~ttr. 
tu-..dtn nesrcdilece&ini cvv~ haber 1 Bu işe gir-nı.ck iı;t:yc~ (3ı65) üç ylirL altmJş iJ(--.ş J; ııa (34) olL:ı: dö;-t ~ 
vetdigiır.iı A.ı."1CABEY adW'\d.ııkı h4tah'kı., rueA* muvakkat temioot ve kıantrr.\':1 t .. y:n ettiği vesaıiitl'C' birlik~ O:u-ı~l11ıır' p.t· 
siyııısi. ır.ıca.h Z3Cle~·s n:n i~:~ e:ıyltiı tik ati sa.aıt.tnc kadaı• 'Jı:nmi6.Y'-ODa miiraoaat:a:rJ .:....z:and:T, 
mışll<'. S~Y"1 7,5 1-uru~-, <at•:ı.n btt sc- Bu ~ &it pt.namcler K~ """"""' oluak ~t•lmai<ta<ltr. (2069) 
vimli gazetenin bu r.O;;iu:.-ıı sun'at:G.r 
a.ıhd~rı:ın <Wny.1. ve memleık.r:t ah· 
vıi.Uıc d.t.i.r Ql2ld.i.ği brik3'lilr!er Ve 

zevldle oku-nacolt eıi"'1tccll yıı.m.rla do
luıc!i.ır. 

Şose ve Köprüler lst. l\ ıntaka 
Müdürlüğünden: 

AMCABEY, .i4 sa-y1Sı ile beııalıeo- ea-
yet rneı'tlklı bno mü~-<.k•ya d:ı ba<;ta- M...ı :yolllor .ıtı1ıi-""'ı için tıen.ri 220 ~an 900 aı:liet başlılı:, 50 kı.:-r'"" 
.rol'. YcAi ve evimH AbfCA EYE l3!'U1l 5400 aıkt ispit ve 250 kuruşt.o. 900 .ı.1C.~t poy·rı ınm ccm n 69JO lira m....h ıı.., • t'll 
).'1ıüı•:er Cf..!cr, ~Llk, beyL.k,, bili" bedclJc irruıl t-tCriln".;e i açık cks.;_ •. rr.("ye kor.ıuimuştur. 
.i.ln ak'lll)'UıCU!anmu.a birer A.MC.AiBiEY Eksi.J.tar.f' 1-0/12/942 Pcr~<'lrdbe günl..E t .ı5,~0 ca Gzıl'1lJ.d.ı K.a <·y I.. "'" 

s "1 k y rd -'VSC/e ederiz. !i rokoi< Cem.at Hann:kı lc:.lm Şo<e V< Köpr·ü:ler ist. Mınl.1l<-ı r. f 11 c ,t. 
Su1'anahmet ag ı u una 1 me k .. ,;,,'Yoouruiı y~ı"<:ıoıd<tır, 

ı:ı·r gece bekç'.ı;i ı'e bor aşçı, Şeh- ı==-=mo===========• i.ı,.u..:.,-;,, 519.75 Maıhk rmıva'kbtıeınon.t!a b<raiber 241l0 N>. ı,, k el) 
zad.cba~'nda Toros kız ta!<ıbe yu'I'- b r genç, ailevi vaziyeti bozuk hU:klim<er; deoirosöndbti vctiikalan b4mWe yukar>da :ra:z>l< gü,., ve >::alt., I< ilJ 

duna b r :kadın a.,qçı ve lbir hade- olduğundan dollyı ö("eden oonra yoıµ. go~leai. 
me ara1ı!maktadır. saat 14 ten 19 a kadar resmi veya Ş.r1=uıl<'i ııor...ız .ı..raAt idaremeMabı<rne MIOd!lrl(!ıiimd n led Tilt <riJ.. 

-------
İŞ ARlYOR 

FE:'if M&\.l:URU - Gerek res
sam ()]arak gere'k in~aut· şantiye
lcrı ıd~ :~:.,m.ış tec:ı:bcli w türk
çe, ın~ i•zce, fran1;:1z.caya aş : na 
ger.ç b"r Türk vatandaşı iş arıyor. 

İst. Er~ek ; sesi 10 uncu s;nıfın
da tahs.lcie bulunan 18 y<aşında 

De! kanlıya karşı gostcrdiği soğuk 
tavır h:l.la üızerinde idi. 

- Benim başım• ne di}"t fetıa
ket ge;.,,,ekmiş? 

- Çii:nkü bu Koscl<>n delinin bi
r ' si... Ne yaptığcııı biliyC>r mu 
ki? Bunu niçin anlamıyorsun? 

- Her halde serserinin biri de· 
ğil·! 

Bu sıöz Derd'.r Rikaroo'nun can 
evine iş!,,di: 

- Evet, o serseri değH, c~'{'tnek 
ben serseriyim. Çünıkü seni bir 
f'e}a.J<etten uzaklaştımrnk istiyo -
rum da onun içm det"P mi? 

- Yan'ış düsünmeylniz. SerS{'. 
r' demekr<:n m.1ksad1m. sizin d=ıi-

ma)n düşünmen'zdir. Ben de sizi 
bul'lda alıko)~ıyorum ya ... 

Delikanlı daha inatloş!ı: 

- Öyloysc ))en de burada kalı
rım. Plat'dan biT yere a)'>'ı.lmam. 

Koodon'u yakılama.k için polise 
yard•m eder'm. Anladın mı? Bu 
aJ.rm şehirde tarassudwı dahıL 

husuııi bir rnü-essesede çal.~ak is- lebilir (2157) 

temekted r. Tat;pler:n Son Tel
~af ga:t tesi Halk sufonll!Ilda 
(224 A. O.) remZ:o11e müracaat et
meleri rica oluncr. 

Sahip ve Başmuharriri ~ın izzet 
Benıce - Nrşr:yat o·rektörü 

cevdP! KARABİLGİN 

zıyade kıuıWetlendiril<>Ct\,ami bili. 
yorum. Senm Dök Kosdon'la dai
ma buluştuğun yeri bil.ıniyorum 
mu, zanncd'yorsun? Polisler bu 
yeri öğrenirlerse, bemalde me.ın -
mın k.ılırlar. 

Durdu. .Ad~1!A •bu. sözleri söy. 
!ediği için kendisinden iğrenmiş
ti; 

- Alla-hım dedi, •ben de ne bu
dala insanım. Bu söyled'ığim ah
ma.kç• sözlere kulak asma Meri! 

Fı:ıkat ne yapayım ki, seni çıdıra· 
s<ya seviy0rum. Onun için baz.an 
böyle taşıyorum. Zaten seni im 

kadar ümıüş olduğumu giil'Ün<!e 
ş•mdi büsbü 1Ün ıztı.rap lçindeyıın. 
Lakin bu adam sana layık değil, 
değ 1, değil! HalbuJ<i ben senin 
bütün saadetini temine azıne1miş 
bir insanım, 

Merl yine ayni sükılnetle: 
- Rka ederim artık gid'lnlıı! 

dedi. 
,,,,.,.amı Var) 

TÜRKiYE CUMHURIY rl 

Ziraat Bani: 
..Caruluş Tarihi: ısaa 

Sermaye.tı 100,000,000 Türk Linn 

tiabe .-e Ajam adedl ı 263 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele ri 

Para Blrlktlrenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
z· nat Banka•ındı kumbaralı 'l'O ihbarsız ta~arruf he<apJ.ır ndn ta 

ır 50 linsı buluııanlııra seneıla ~ deta çekilecek kıı~'& iie aıaiiıd.Ju 
a~llna ı;:öre ikramiye dağıtıl•t.ıtJttır. 

' adet L801 Liralık 
' • $GO • 

' . ~· . 40 • lllO • 
100 • ııe • 
120 • ,. • 
1'0 • !:t .. 

'-000 
Z-0011 
ı.~()0 

C.000 
r..uvo 
'-~CO 
3.20@ 

JJr11 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesapl&rııı<ialı:i ;:ııralar bir ııene fç·.nde 00 liradan 
••ağı düsrnivenlere ikramiye e-ıktıih takd.rde % 2" fazlasile ver ı.,
r~ktir. Kur'alar 8'!11ede 4 defa: 1 Evlıil 1 Birincı.ki.nun. 1 MJ:! 
ve l Haz;ran tarihlerıinde çekilecektir. 

l 


