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Bayram ve Yıl Başı 

Hccli;\ eıcı mızlc de' amh bir hatıra 
temin etmek istiyorsanız, 

ISTANSUL, .Antuıra caddeıı No. 102 
TELGRAF- TAN, ISTANBUL 
TELEFON. 24310, 24318, 2431!J 

KIT AP HE YE EDiN Z. 
ilk Kanun 
1 9 4 2 

Yalmz iyı ıntihap edilm olması lazımdır 
Bunun için: 

SEKtztNct YIL - No. 2634 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
J\'hııırif Vekilliği Yayın evi 

ne müra<'aat edıniı. (2414) 

Is a bul 344 il yon Lira 
r· .......................... c• •••••••• ·-· ............................... "' I • 

inönü Şehrimizde Varlık Vergı 
Yarım Milyarı 

• 
1 

e 
Vu 
ulu Dün Sabah Vilayette Bir Müddet Meşgul 

Olan Cümhurreisimiz Daha Sonra Kızdayın !ı 
Beşiktaştaki Aşocaijını Ziyaret Ettiler Listeler Dün Asıldı 

/"....................................... . ......................................... ~ 
!· Şehrimizde 60 Bini Tecavüz Eden Mükellefler Arasında 2 
ı Kişi İkişer Milyon Lira, 1 Kişi 1,5 Milyonr. 9 ~<işi e ı 

1 1 • 1,5 Milyon Lira Arasında Vergi Verecektir 
\. .......... , ..................•.. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel fşfetmesi Tarhedilen 674,149 Lirayı ilk Olarak 
Ödedi - lzmirli Mükellefler Dün Maliyeye 31000,000 Lira Yatırdılar 

Şehrimizdeki MükeUeflerden Bir Kısmınm , isimlerini Yazıyoruz 

Cümhurreisimls lsmet lnönü, dün sabah vilayet t.en çıkarlarken• 

l Milli Şef lsmet Inönü, dün sa-

v 1 k V 
• • • . ! bah saat sekizde hu,susi trenleri.. 

ar 1 erg 1S1 n 1 n l le şe~~~izi şereflendirmişlerdir. 
Reısıcümhur, Haydarpaşa ga-• • 

1 
• rında Vali ve Belediye Reis1 

'1 k Netıce erı Lutfi Kırd~, - Parti Reisi Suat 1 Hayri Urguplu, Örfi İdare Ko.. 
mutanı Korgeneral Sabit Noyan, 
Emniyet Müdürü Halfık Nihat 

Bu Ver"*İ Yalnız iktisadi Hayatımızda Değil Pepeyi ile ~ehrh1~~7.de. b~ 
":ll 1 mebuslar ve askerı erkan ıle ka-

1 çtİ m a İ ve Umumi Hayatımızda da Faydalı ıabalık bir halk kütlesi tarafın-

T • 1 • G- ··ı k Ol M""h. B" T db" d" dan fkarşrlanmışlardı.r. esır erı oru ece an u ım ır e ır ır Milli şef, kendilerini karşıla-

;yazan: M. Zelieriya Sertel 

Varlık vergisinin içtimai ve,
iktisadi hayatımızda ha

yırlı bir takım neticeler doğura.. 
cağına şüphe yoktur. Bunlardan 
birkaçmı bugünden tesbit edebi
liriz. 

Memleketin hemen de her ta. 
rafında iş ve ticaret adamların
dan alınacak varlık vergisi mik
tan tesbit ve :ili1n edilmiştir. Bu 
Yergi miktarı aşağı yukan yanm 
Jnilyar liradır. Mükelleflerin sa
ys da aşağı yukan 100 bin ki
p:tl:r. Bu suretle bu vergi müna-

maya gelenlerin ayn ayn elleri
ttllr Devamı Sa. 2, Su. 4 

Şehrimizde tahakkuk etlen 
vergi miktarı 344,000,000 lira
dır. En yüksek vergiyi ödeyecek 
olan mükelleflerin adetleri şöy
ledir: 
Miikellef 

2 
1 
9 
1 
8 
2 

16 
12 
~5 

49 

Lira 
2 Milyon 

1,5 Milyon 
1-1,5 Milyon 

~00 bin - l Milyon 
800-900 bin 
700-800 •• 
600-700 " 
500-600 M 

400-500 " 
300-400 " 

83 200-300 .. 
92 100-200 " 

Mükelleflerin isimleri 
Şehrim.izde .varlık \'ergisi tar

l:ifj"' Devamı Sa. 2, Su. 1 Şubelerde mükellefler listeleri tetkil;. e<liyorlaı 

Istanbul Mükellefle 
Tediye ye Başladılaıı 

• 
1 

r ,. .................... , 
Tahakkuk 

Eden Varlık 
Valinin Sözleri 

Dr. Lutfi Kırdar. Mükelleflerin Varhk sebetile öğrendiğimiz ilk hakikat y • ı • 
şndur: Memleketin servetini el.. e rn 1 e rı 
Jetinde bulunduran 1s milyonda ":I Derecelerini Tesbit Hususunda Büyük Bir 
ancak 100 bin kişidir. Her mem-
leket~ servet mahdut eı1erde I Titizlik Gösterildiğin·i Tebarüz Ettir·iyor 

Fas'da karaya çıkanlan Amerikan tanktan 15 Gu··n r.. "ınde 
toplaı:ımıştır. Zenginlik arttıkça 'S Varlık vergisi listeleri şehri-. 
:zenginlerin adedi azalır, fakirle- Mal Sandıklarına mizde dün sabah asılmıştır. Ka- • 
rin miktarı çoğalır. servet bir te- E ı a g ey ı a 1• ı er ·151• n de zanç vergisi mükellefleri bağlı 
'\'iye mahdut ellerde toplanır. A.. yatırılacaktır bulunduldan maliye tahakkuk 
merik:ada bütün servetin 52 mil- şubeleriyle kaza varidat daireıe. 
yarderin elinde toplandığı anla- rine, büyük çiftçiler de defter-=-a~~:ç b=:; Sekizinci Ordu, Çekilen Mihver ~!:~.~Y~~:':~~~~::: :~!~~~:~v~::~ie~;e~~:; 
mez. Bizde henüz servet terakii- K llar ı·k· eo·· ıerek e·ır Tatbik Edilecek şahıslar da gayrimenkul mallan 
mü ilk devresinde olduğu içiıl O 101 ıye için belediye tahakkuk şubeleri-
seı vetln 100 bin kişi arasında K Ç b 1. • Ald ·Servet ve kazanç sahiplerinin ne gide~e~ :1": kadaı: vergi öde-
t.aksim edildiğini görüyoruz. Fa- • ISmlftE em er Çifte 1 servetleri ve fevkalade kazançla- yeceklerını ogrenmege başlamış-
kat bizce mühim olan nokta, var- n üzerinden alınmak üzere tar- lardır. 
lık: vergisi vermeğe mecıbur elan · • ... • • • • • • holunan varlık vergisi listeleri Varlık vergisini tik ôileyen E-
vatand:?şJarın 18 milyonda ancak Alman T eblıgı, Rıcat Haberını Bıldirryor dün şehrimizde varidat dairele- lek~, Tramv:y ~ve .. :~nel işlet
yüz bin kişiden ibaret olmasıdır. . . . rine asılmıştır. Tahakkuk. etlen mesı um~ mudurlugu olmuş-

* * tebliği: nerl unsurl~nmı.z dün 15-16 ~anun gecesi. Tunus li- ta;~ m dairesinde mükelleflere bin 149 lira dün maliyeye yatI-
Kahıre, 17 (A.A.) - Ortaşark 1 muvaffakıyetle boımbalanmıştı:r ve . iktan bu suretle kanunun tur. Bu muesseye tarhedilen 674 

varlık vergisinin ilk neticesi, sabah erkenden Vadı~Matratin'e ınanındakı doklar yemden bo~- tebliğ olunmaktadır. rılmıştır. 
18 milyon nüfusun iktisa- varmışlar ve bur~dan ıtibaren ce- balarunıştır. 8 sa~tten fazla bır Komisyon kararlan nihai ve Varlık sahibi birçolk kimseler-

den ıztırap çekmesine karşılık nuba doğru bır hat üzerinde alon esnasında duşman antrepo-. kat'i mahiyettedir. Bunun bari- le birçok banka, şirket ve mües-
bu 100 bin kişinin küçük ekall.i... mevzi l]lmışlardır.. Bu sur~tl.e l:lfj2 Devamı Sa. 2. Sü. '1 cinde kanunda yalmz bir mü.kel- seseler de kendilerine tarhedilen Dr. Lfitfi Kırdar 
yE:tin refah ve servete kavuşma- düşman kolları1nınaktarıcadt haBttı bı~ ~~----- lef namma ayni mükellefiyet vergiyi daha dünden ödernışler-

1 
- --

smdan doğan haksızlık ve ada- ye bölünmüş o m ır. u 0 - l2iF Devamı Sa. 2, Su. 6 dir- -.ı -~~ 

letsizliğin ta..sfiye edilmiş olması- genin doğusunda bulunup Zirhll İngiltere ve Bugün bayram olmasına rağ- Kurban Bayramı 
dil' Harp şartlan içinde bu ada- teşkillerden mürelkkep olan ve Berfin Büyük Ell! •1m•ız men li.steler yine oldukları yerde 1 

8 
.. b b d 

letsizlik göze batacak bir şekil bir yarma hareketine teşebbüs Amer•ıka 3' akşama kadar asılı kalacak ve 
8 

ugun kuKur a
1
n ayranuk tlır. 

.ğ da 1 - Bu Sabah Gel· if 1. ı li b ayranıı o yucu anınıza u ar almıştL Büyük halk tabakaları ett1 i sıra ağır kayıp ara ugra- ıyor vaz e ı memur ar ma ye şu e- ml k ı· . . 1h .. 
d .. • id-'~ • ı · d .. b t belki" k kl. ve me e e ımızın su ve su 

sıkıntı çekerken zenginlerin lüks yan uşman kıta larmın c w :;u. lnf•ıbaları Berlin Büyük elçimiz Saffet enn e no e ıyere gere ı k.I'!. .. d k h 1 ·dr~ 1 · · ah t 1 · un ıçm e ço aYTam ar ı a 
içinde yaşa.malan göze batıyor- rette h:t>a1anmasna devam ed~- Arıkan evvelki gün tayyare ile ız D~ 1 kveırd~~k1er~ı.r ed b' etmesini temenni ederiz· 
du. Bahusus bunlann çoguv ser- mektedır. Topçumuzun geceleyın Yazan.· M. Zekeriya Sertel BerHndf'n Sofyaya varmıştır. un en ısın zıyaret en ır 8 d 1 il . 

uh · · · V 1; lk' ·· ayraın o ayıs e gazetemız. 
\'etlerini, harp esnasında tabii ol- ac.tığı şiddetli ate~:~~n sonra bom SoffE>t Arıkan, bu sabah tayyare m arrırım. ıze au.. .evve · 1 gun 

' Ik h b t yarınki cumartesi, pazar ve pa· 
:rruyan şa:rtlar ,içinde, fakir hal- .b& ve av uçaklanrruzd;- l

1a :ricat Bu mühim röportaji bayram ile Y<:şii!k.öye gelecek, şehrimiz- ve evve 1 gece ·v~ç _ır gaze ~y~ zartesi günleri çıknuyacak, ı;alı-
kın gıdaslnd~" ~.,__ •i c .. PP-inden. h»Jindeki düşmanı b ,mhal::magv a ertesi TAN siitunlarında de birkaç gün istirahat ettikten beyanat _vermedıg.ını ve .ken_ dısı-

~·· ~ ,:o.ç> tf dil ı t b }.J dan itibaren neşir vazifesine de· :Vahut hükiıme •• ilit" arından devam etmişlerdir. No1ili'deı iyi :zevkle okuyacaksınız. oı-;:-ıra trenle Ankaraya gidecek- ne a e en ma uma l ' •.lırme- vam edecektir. 
1Yfr. De\rıımı Sa. tisii. 1 birer hedef teşkil oocn noktalar ~~~...,_. Uf' l:lfr. Devamı ~a. 4 Sil. l ~~ 
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. Vilayetle e 
Göre Vergi 

Mik arı 
14 Vilayetimizde 420 
Milyon Lira Tutuyor 
İstanbul da dahil olduğu halde 

14 vflayetimizde varlık vergi;;f 
nıükelleflerıne ait listeler tesbit 
v~ · hTı olunml} tur 'R!.l 14 ,ıj ~ 

;vett~ tahakkuk eden vergi mik-
tarı· şimdiye kadar bilinen ra

bmlara göre. 420 milyo.n lirayı 
aşmıştu . Vilayet itibarile yapı

lc:ıcak fasnıfte neticeler şöyledir: 
\'ila~ .-t Lira 

İstanbul 344.000.000 
Izınir 26.701.766 
An~{ara 16·658·800 
Bursa 9.303.874 
Adana 8.500 000 
l\Jersin 6.173.206 
Iitı.tay 3·235·140 
Samsun 1.311.580 
Muğlıı 444.000 
F.iirne 841.BOO 
Aydın 1.381.619 
Ka~·seri 745·000 
Tekrrdağ 576·000 
Mc.ıcin 281.951 

420.154.736 

Fakat tarhedilen vergi miktan 
henüz malum olmayan birçok vi
layetlerimiz vardır. Yapılan tah
minlere göre, bütün Türkiyede 
tahakkuk edecak varlık vergisi 
miktarı yarım milyar liraya yak
ia.şacak tır. 

Piyasada 
Tesirler 

Yeni Vergi Fiyatlar 
Üzerinde de 

Akisler Bırakacak 
İzmir, 17 (TAN) - Izmirde 

varlık vergisi mükelleflerinin 
varidat dairelerine bugün yap
tıklan tediyat yekU.nu üç milyon 
lirayı bulmuştu!' Diğer taraftan 
defterdarlıkta bir telm.ik büro 
kurulmuştur. Bu büro her nasılsa 
vergi listesine idhal etlilmeleri 
unutlmuş veya daha başka ka· 

zanç sahalarına ve servete malili 
bulundukları bilahare öğrenilmiş 
olan vatandaşlann vaziyetini tet
kik ve bunlara verg •arhedecc.;k· 
ti~ 

Varlık verE! .:adi tc:sir-
ıerınin yakında pıyasada gorule
ceği ve şimdiye kadar f1yat fır
layıslannda ve alım satımlarda 
mevcut şartlara mühim nisbette 
tesir edeceği burada muhakkak 
görülmektedir 



İstanbul 
Vergi 

344 Milyon 
Ödeyecek 

'l:?r Baş tarafı 1 ioclde 
'ıedilen mükellefrden bir kı,mıı
ıun isimleri aşağıdadır: 
Barzilay Benjnmen 2.000.000 
Çikdaşvil ve ailesi 1·600.00 
falil Ali Bezmen 1.500.000 
Nuri _\bdurrahman 1.500.000 
Dilberzadeler 1.212.000 
Liıstcr Zilberman 1.000 000 
Jak ve !zak Salamon 
biraderler 
Şekerciyan 
l\':ı.rlıyan LOtfiyan 
Vahan Dikiclyan ve 

1·000.000 
l.000.000 
1.000.000 

erikleri 1·000.000 
Mihran Ohanyan 1.000 000 
B. H. Kori 1.000.000 
Şalom biraderler 1.000.000 
Değirmenci ve komisyon-
cu Kozmeto 1·000.000 
Fabrikatör Aleko Dulo 900.000 
Yonton Kohef 800.000 
Topik Keseryan 800.000 
Suraski mahdumları 750.000 
T· E. ve Tünel 674.149 
l'ürk tiyatro şirket! 650 000 
Hırdavatçı Ayaş 600.000 
Burla biraderla 600.000 
Sahibinin Sesls 600.000 
~!usta.fa Ahmet 
Çaakçılı 
lzak Tarnapol 
Zeki Kehribar 
Kitapçı llyas Bayar 
Hasan Tahsin ve Hüsnü 
Aner kardeşler 
,\gop Mihalyan 

500.000 
500.000 
500.000 
450000 

400-000 
400.000 

Lira 

Tdceuı!an '.An>er MhrahS 400 000 
TOccar Alber Bebılr 400 000 
Tilccar Lemı Lerldlıı 400 000 

!iha Fazıl 350 000 
Forldun (pqa) 350 000 
Solr.onl Vakum ' 332 000 
Sark deri tlrlı:et! 330 000 
ıı:Jrkor ~ -, 300 ooo 
Deri f&br!lta~ı1! ni:>O j 300 000 
Fotl DuJo 300 000 
Mustafa Toııçoıollıa m 000 
Mllll ReassQrana %llO 000 
Vidman ve ,.,,n:t ' %25 000 

'l'Qccar -.o emlAlt Ah!bl J'abrl. 
DDelı: 2!50 000 
Bohor tJf;791 PCeı1 200 000 
Nahme Posalı %00 000 
Yunm ç!me:ıto fırbt llaal %00 000 
TOeear .,. k~ XO.rk-
çOoll!a 200 000 
Sllna ~ 179 000 
Tanı>to auılıcfumlad 150 000 
Salalnon Behnuanıo uo 000 
Yakop Bayar ıÇ 150 000 

Lira 

I.lybo-.lç 150 000 

Turyat flıhtl 1~000 

Çikolata01lık Jlrketı 150 000 
Aral P,-lı:eti 150 000 

Tüccar Samotl Barokaı 150 000 
Katalan biraderler 120 000 
Tücxar Helltopolo 120 000 
Zahlrecl Llımbo 120 000 
ittihat Deflrm<'ru:ım. slrketl 120 000 
Gazetme tlrkeU 120 000 
Salam.on Beha 120 000 
l!ıracatçı Ekepolo. 110 000 
Avram Mazon ve Salamon 
Beton tlrketı. 105 000 
Benker kardeşler şirketi 105 000 
Mehmet Karamancı 1(10 000 
Tevfik ve Beşir Tatar! 100 000 
Hırdavatçı Mlrtat Karabety•n 100 000 
Tüccar lladov!ç 100 000 
Zahlro t.~clrl ve mateahhlt 
Behçet Hıb:ı 90 000 
Kltapçt Semih ı.otn 90000 
Kendir ve keten A, S 80 000 
TalAt Terci. 80000 
T!lccar Leoıılyadla 80000 
Deri Uclri Resimci 75 000 
Ha~lp Narlt ve ortakları 75 000 
Jozef Taranto 60 000 
Tiftik tAclr! Malk! udeler 80 000 
Fikret Bayrakollu eo ooo 
Nec1p Hnncı kard.eller 60000 
Sucukçu Aplkol!lu 50000 
Tüccardan Ali VAtl. kal'deş1"1' 43 000 
EmlAk "Ah!bl AU Vasfi 45 000 
Birlik tlcarot limited ılrketı 45 000 
Zahitte! Cemalettin 30000 
Manifaturacı Aı:ak udo 25 000 
Kotnf1fYOncu IA!onldns 18 000 
TAclr Zekll tllke:r 15 000 

Varhk vergi8ine tabi 
irat sahipleri 

Lira 

Stımerbank 140000 
Serkls :ıtmaa;yan 100 000 

Mardlroe ~- 100 000 
Mehmet Ali But BOOOO 
Bayan Senl7e 80 000 
Abd!lrralıman Ablı 80000 
Alber ~ otullan 74000 
Allattln 70 000 
Ballkh RU!ll. baslanes! 69 000 
Edln.a Nar~ 50000 

Fatma X:ozluca 50 000 
Alelemc:lyan 50000 
LeonldıDomanocu 50000 
Smıullah Hıı:ıııdl 50000 
Dhnltrl Damla Tmalre 40000 
AJop Tahtaburunyaıı 40000 
Yalım% Danla 40 000 
ıı:mllk Baıı.kaa MOOO 
tslanbul umum .ıeorla sirke il 32 eoo 
Asnlt Y\IıufylA 30000 
Jl'em Atabek 30000 

HABE.AllE.R 1 

. ~ ,, 
C. H. P. VilCiyet 
Kongresi 

iNöNU ŞEHRİMİZDE 
fl.1!1" Ba' tarafı 1 incide esnada Reialcümhur Valiye ıun

nl ~lar ve halk tarafından lan ,sormuştur: 

Salı Gu''nu" Halk şiddetle alkışlanmışlardır. - Burada kaç kişi yemek yi-
Milli Şef, kendilerini karşıla- yor? Bu 

Evinde T 1 maya gelen zevat ile birlikte ve y ali: 
op anıyor Sakarya motörüne binerek Dol. - !ki bin kişiye her gün ye.. 

Kurban bayramının beşinci g(lnil mabahçeye geçmişler, oradan o- ınek veriyoruz. 
yapılacak olan C. H. P. vi!Ayet kon.. 
gresi huırltklarma c!ün de devam e- tomoıbille doğruca ve saat doku- - lstanbulda ne kadar kişiye 
dllmlstır. Bu~n bu bunıstakl h•zır- za on kala 1stanbul vilayetine .vemek dağıtryorsunuz? 
Iıklar tamamen bltlri!ml, olacaktır. gelınişlerdİ.r' - Yirmi bin kişiye. 
Kata delegeleri de hümmalı bir şe-ı Vilayette yanm saatten fazla - Bundan başka aşhaneniz var 
kilde çal!şmaktadrr. ıe ka%ndan kon- kalan Milli Şef, varlık vergisi değil mi? 
ııreye iştirak edecek olan bu delego_ işile uğrasan komL~yon azasilc - Evet müteaddit yeTlcrde 
ımn saym 75 dlr Ayrlca yedek o- t . . . ' 
larnlt seçilmiş olan .diğer 75 delege de stanbulun eskı ve yem defter- aşhııneler açtık. 
konıın>y• iştirak •decektır. dan Şevket ."e Falki kabul ede- Müteakıben aşhaneyi terkedcn 

Yeni kongre tı;ln <><astı sureti<! hıl- rek kendilerınden varlık vergisi Rcisicümhur ahçılara: 
mlanmnkta olan C.H.P vi!Ayct !da- işi et.rafında izahat almışlar ve - Allaha ısmarfadrk, diye ilti-
r• hey<otl m.ı Suat Hayr; Üri(iplO neticede komisyonun mesaisin- fatta buhınmuşl;ırdır. 
~nton royleml;tir; den memnuniyet izhar ctmisler- Otomobillerine binerken seh-

"BUyQklerimiz:in ctzdiff direktifler dir . ')! rin mahnıkat vaziyetini s~ran 
ve hılkm. jstekl~fndf!'n mOlhem ota- . .. . .. . . . 
ralt, yeni yıl çall'<malartml<" büyük 9,30 da vılayetten ayrılan Re- Mıllı Şefımıze Yalı şu izahatı ver 
bir homle fl• J!İrmek l•tlyoru•. Bu_ isicümhur İnönü, Valiyi de )<endi miştir: 
gOn ye<y(lzOnJe çok ., milletlerin otomobillerine alarak Beşiktaşta - Bu sene mahrukat boldur 
mazhar olduğu oııoiz sulh ,.adetlnl Sinanağa camiindeki Kızılay aş Havalann yardımı ile iyice stok 
bize ..-eren Mılll Şe!ln bu bilyük ni- ocağına gitmişler "e Parti reisi \•Ücude getirdik. 
metine karı;ı çok çalışmak ve cok ile Emniyet müdürü de kendile- - BuJgaristandan mangal kö-
be,armakla mlnnettarl~ımızı g0!1ter- . . . 
ınlye çallşaca~z. Hayatı bu millete ruıc refakat eylemışlerdır. mürü geliyor mu? 
getlrdiiti "'1ndetler •llsilesiyle dolu 0 - Burada yoksullara dağıtılmak- - Evet ·Bulgaristandan da kö-
lan Milli Şelo her veçhile lAyık ola- ta olan kavurmalı bulgur pilavı ınür getirtiyoruz . 
c•itu. tevziatını tetkik etmişler ve bu Vali, Barbaros türbesinin açı-

Geçon Umumi Savamı • 01 gllnle_ aralık ocağın aşçıbaşısmı çağıra- lan avlusunu Reisicümhurumuzn 
rlyle bog(in d(lnyayı dnhn korkunç rak izahat ıtlmişJar Ye <U direk- göstermiş, ve: 
bir fekllde kMıp kavuran Mdireyl lifi vermişlerdir: > 
tnmdl mesut ~rçevoml•den muknye- - Beşiktaşı güzel bir hale ko-
•• ederek, tf'Mef!O• ettil!;imlz h'T ne- - AhçıbaŞ1. ,senden temiz iş yuyoruz, demiştir. 
!•~in bile ayn bir saadet oldutunu bekleriz. !yl malzeme kullanınız. Reislcüınhurumuz Beşikt~ _ 
tıatırlanıamak mOmkOn doğil, Parti reisimiz, aşhanelere ait tan ayrılarak Dolmabahçe sara-
Çal!şmalartmızda matbuatımızm da yemek istesini göst:crmistir Bu yma gitmişlerdir . 

bOyük yardımfanndan l.U!nde etml-
ye çalq:ıca.ğıı, D:ıha yeni hamlıeler 

yupabnnıek fçtn mntbu11.tmrzm dofmt\ 
hakikati, dol:ruyu anyarnk, ı:Orerok 

yapacntı yardtm cok ktymetH ola-
eakbT' ... 

Lira 

iktisat Vekili de 

lzmire Gndiyor 
İzmir, 17 (TAN) - Ticaret Vek!Ii 

Dr. B~hc;et Uz:. g~ee s:tat 12 d,. ,ehrf· 

Benzin istihkakı 

Yarıya indirildi 
İstanbul vlllyetinden: 21.12.942 gü

nünden itibaren benrinle müteharrik 

Yed!kul• l!:mıenl hııstnnesl 30 000 
mJze flClmi1tlr. VekH burada bir hafta nakil YGsıtalarından kor d.iplomati1r:'e 

Aiber Ma""t 
Edvar Ma~at 
Ziya Kımtay 
ıı:mtak Jlr~etı 
Santlyıın Potro Şark TQrk 
Anonim ılrkett 
Hakld Tecim 
Gat Franlto 
Baker 
OnrıDı: Verter 
Suphl Mı.nt7an 
'leli Alemdar 
"lat!z KAzıın Erat 
Alls 
Şirketi Hayriye 
E.si.ldlrasyon "5gorta anonim 
ıtrkeU 

CQmhuryet Merku Baclulst 
~n.17.banlt 

30 OOO kadar kalacak, yağ ahmı işlerlni •e 

30 000 tütün p1yasaıı:ını tetkik e.decektt.r. 

~O 000 İktısat Vekili Sırrı Day da Nazilliye 
25 000 gclmi1 bulunmaktadır. Vekil yırın 

2, 000 
2' noo 
2~ 000 
22 000 
20 000 
20MO 
20000 
20 000 
20 oon 
13 500 

13 000 
12 000 
e oo, 

ıehdm:zde beklenmektedir. 

BUGU!l."KU PROGRAM 

7.SO Ptôl"fnl 
1.sı Jim.-.auik 
7.40 Habf'rlrr 
7.55 MGıik rPl.) 

11 SO ft<ıJram 
12.Sl MCrlk tJll.) 
ll . ıfS f.ntrıltr 

1•.0:) ~·r~ıl•r 
111 'tO Pro...,..ıım 
ı a. os Pıııl tıeyetl 
18.40 Dın1 ?ıl"ih·, (Pi. 

1 
IQ.01) Xo.,usmı 
JQ.15 Sarlulır 
19.30 fla?er<er 
19.45 Konut.ııı• 
2"l.OO Semı.Ue.r 
20.lS Rıd. ırazete•i 
20.45 Mib·ik 
2J. 00 F.vin •&at i 
21 l!I T"msll 
21.0~ Ork .. ıur• 
22.30 llaberltr 
21.4.5 K1-pan.ı1 

aft motörlil nakliYI! vasrtalan ile o
tobüsler harlt. ka.myon. kamyonet, 
taksi ve kararnamelerle tahdld::1ttan 
iutisna ed11m1, busutf! otomobillerin 
glinlük benzin istihkakları ikinci bir 
tebliie kadar yartya indirilmiştir. Teb 
lii olunur. 

Ecnebi FirmaJar Egede 
Tütün l\lübayaasına 

Başladılar 
lzmlr. 17 (TAN) - İngitı., Am..

rikan ve Alman firmalarınm Efe piya.. 
P.asmdan milhim mikdarda tütün mii. 
bana ecdeceldc.ti anla1ılmakto.d.ıır. Bu 

firma!., daha ,ımdid•n tüccar elirde 
mcvcııt tütünleri 240 kuru'1ta:ı müba
yaa etm!7e b:ı~lamı~Jardır. 

iki Şebeke 
Yakalandı 

Biri Kaucsult, Diğeri 

Karne Kacsakcsısıdır 
Balat tırmındaıı. ekmelr. olıucya ıe

len 9 yqmd• Nibat, firma Qç tane 
B. ekmelt karnesi ...ermiştir. Ftnncl 
im elr.mek karnelerinin sahte oldu
lunu anlamış ve b.2dtsey:I .r.abıta73 

lıaber vennlştı.r, 
Bunun Ozerlne Nlhadm ağabeysi 

Sıtkı ,-akalanm(sttr. Sttkı karneleri, 
Hasköyde meyhaneci Mustafa Erdeıı
d'°n ald1~n1 ~öyltmişt!.:r. 

Musbıfa da bu karneler1. Slrkcti 
!Iayrlye tesvJyeot"Jlttfndcn Nusretin 
v•ptı#JnI bildirmiştir. 

Bunun 0TE"rlne Nu~ret cO.rmü meş
hut yapılarak yakalanmış, fakat Nuc
ret gayet kOı;ük olan suç AlE"tı~rini 

havi p~lccti dcni:r.e ntmr; ve Yok et
rnfşUr Tahkiknt.a devam ~ekte-
dir, 

Kauçuk kaçokçılığı 
Emniyet ka~ttkçılık. bOroru dün 

muvaffnklyctlj bir etımıO meşhut ya_ 
paralt blr kauçuk hçakç!Uğı şobe

kesinf yaJtaltım~. 
Şebekenin ~1~bı:ı1ı:s1 Ünycın hsn1Ma 

ko-n1!!:yoneu Nihat isminde blr :ıott1r. 

F.1 altndan kilo~u 35 liradan !'attığt 

tonlr-rla krıuçuk yaltalanmtştrr. 
Kaçakçı11k bOrosu ıebekenin diğer 

c-lemanlan vasıtaslyle saklı o1an di
ğer mal1art d:ıı. çıkarmak için takl
bat:ı. b:ı•1amıştlt', 

A~tmışbk Bir ihtiyar 
Karısını Öldürdü 

BalorköyOne bağlı samı ltöyQnde 
bir 11ne fo.chı!'!t olmu~. Nurettin ismin
d~ 80 yaşmdl bir ihtiyar ailevi ban 
hAdl"ler yüz1l.nden ayn ya >d!f' 50 
va"1ndakl kan"' Ane:rl kavn <der
ken dört yerfnden tabanca fle YAra-
1ıyarak 151d0nn0şlilr. İhtiyar katfl 
kavgaya mQdahale eden kızı Gül!<ll
mü d~ t..ıbanca k:tbza!!yle ynralahlrt 
ve k:ıı;;;ırkcn ;vrre dOşOp patlf'y:tn ta
b:ıncnsiyle kenrllc:ıl de ;\"aralanm1~r. 

l\ofüddeiumumlli~ ve jandarm!I. t.ıh

kfkat.a bn!$1<ırnr~tıT', 

Tncirlere Avans 
Anlıara, 17 (TAN) - Mali lıredi

l~rl tan7.1M komitesfnin prenıip iti
bır.riylc tütfincUlcre avanı verilme! 1nJ 
Jıo:r.tmt c-ttl~i ve bu hususta banka.Tara 
talimat ,·crildi!i rnatQmdur. Ö-,.endi. 
ğimize gc'5rc komite tütünci.ilerd·.·n ba,_ 
ı~a diğer malların lhraçlariylc meşgul 
olan tüccarlara. da a...-an~ verllmt>~t ;. 
$1.nl tetkik etmektedir. Ru hu~u~ta 

, • · DiKKAT: t-.1\ 
Fırınlara Mutlaka J 
Şube Açtırmalı S 

Ay lt•pnd•n ltlbal"eft ekmek ı 
tevziatı M.rnt f1nnlır-tndırt yapıla· t 
cakmıı. Herkes, •neak kendlaln• f 

l 
gallt«trOen ftrtndın ekmek alabile- S 
cek, her flnn ancak kendi kadro. ı 
.unı dahll kllrnelerln •hlplerfne 
ekmek •tabllecekmtı 

S Bu tedbir karne .~11.t'mallnlrı 

I 
tinDne g~mek bık1mrndın fay· 
dah olabltlr. f'akat ltrtınbulda 
topu topu 200 fınn ulunduö• ve 
birçok memur, lıç.l, muıJllm. ta
lebe tlbl lnM•U" evlerlnh• ek• 
mekterlnl bla-nt ılmak vaziyetin· 
de olduöu g5zllnDne ahnlnca. lııu 

tedbirin doGuracaGf oDçlOkler d• i 
ınlııılır, Şehirde !yta .emt1er 
vardrr ki, fırınlardan feruıhllırCA 

t uzaktadır Taııavvur edllen glJç.. • f •Cklcr d~layıılylo ahnacı1c ted· S 
$ l)lrlerden vı:ır geçlfmeelnl f.tlye· ı 

I 
e~k de~Ullz. Ancık bir noktlıyı 1· 
-•ret edeceölz: Belediye rıııbtt;ıı.e• 

"'allmatnımesl hDkOmlerlne ı&re 

lıer rtnn blrkag ,ube açmak meo· 
.f "ıurlyetlndedtr, Sıtı,1ır eemt fı .. 
S 00 ın1al"lna haerettlrlllr1<en fırtnlırın 
ı tfa bu mecbur1yetr tlıtbl1< edllmell 

i ve bu auretfe fırtnlar d• datın ol· 
-tu~u halde ,ehlrde ekmek ntn 
verlerl hiç deOllN bine 91'k'arrl

$ m•ltdır. Bir de ba tubelerh• fı· 
$ -ınlırın hemen yantba11nda .t· 

ı 
"ntması:na ve her frrfn1n lntl'htte 
•u:akh~lı (18z:8nDne •hn•rak tub• 
~çmastnı dl1<1<ıt ed1tmend1r, An .. 
r:ık ba 121yededlr ki, alınıcak ye• 

% ~ı tedbfrlerden fayda temi• edt· 
' ... btllr 

"-·-~- •• ,,,,,.,, ,,,, • .1 
Ucuz Şeker 

Bütün Bakkallar 
Tevziat Yapabilecek 
Dan de ucuz ekmek karnesi &6"te

renlere kilosu 155 kurul o-ıncı
yarım kilo :eker verilmesine devam 
edilmiştir. Yalnız, reker tevzi ;ıe-le
rinln at.lığı yQ.7.Qnden bakkallarda ı.
diham cilrülmOıı!Or. Seken:lllk i\rkell 
bunu ilnlemek için bir karv 1'ermlr 
tir, BuırQnden itibaren h"1'kft """" 
ekmek karnesini gı5slermelr. ımttt!yll 
ı.tediltl bokkald•n şeker alacal<M, 
Bu bnkkatıar lteslılı:lerl kame uçlırt
nı kooperatlfe vere~k ve n:ıuk11bllin-
de ;yi'n~ :Jeker alacakt:r. 

Aziz Türk Milleti 
Bayranıın kutlu. gilnlerin ~en 

olsun. 
Ticaret Vek11etinin de fikri ıoru\.tı ı 
mu,tar. 

~1. Nuri Çapa 

Norveç'e Asker 
Çı!<arllacağındaıt 

Bahsediliyor 

Dr. Göebbels'in Yeni 
Bir Makalesi 

Çocuk Esir9eme Tahakkuk Eden Elageyla ilerisinde 
A k V 11 V "I • C-!fl" Baş tarafı 1 incide 

Ankara, 17 ffiadyo gazete;;i)
Birkaç gündenberi müttefiklerin 

Kurumun•)n n arcı ar ı < er91 erı ıan, kxşıaıar ,istasyonlar ve Ln-
Halkına Bir T~klifi ıtif!'" Baş tarafı ı incide goulttte adası bombalanmış "" 

. mcvzuundan dolayı mükerrer kayt!ı:dilen birçok hasarlar neti
Ank•rn. 17 (TAN).--: Çocuk E""' verg; tarh hal.inde mükellefin ccsinde §iddetli infilaklar ve bil-Darlan'ın Yeni 

Beyanatı 

Don ve Volga 
Arasında 

'A'.miral, de Gaulle Kuşatılan Alman 
ile Anlaşmıya Tümenlerinin Vaziyeti 

T ara~ar Görünüyor Ümitsiz Görülüyor 
Nevyoı1ı:, 17 (A.A.) - Amiral Dar_ Nevyork, 17 7(A.A.) - Amerl-

lan. Amodateı! Pre!s'ln şimal .Afrika kan askeri münekkitleri Dcın ve 
mtıttclllder umumi karargtlıı nezdln- Volga arasında kuşatılan Alınan 
il•ki muhabirine verdlitl husu!!! bir kuvvetlerinin yd'A. olmağa mah
dem~ Dakar, İskenderlye .,. Şi- kfun bulunduklan kanaatlndcdir
mal A.trlka llmanlarmda bulunan !er. Kaybolmuı sayılan bu 20 llfı 
Fransız ıemller!nln İngllı. .. e Attıe- - d d-L- ' d' 
rll<an fllola.nna ntlhalt edece!ln! n 22 tume:ı mevcu u ~- şım ı-

ıNorveçe asker çıkaracakları riva
yetleri dolıı.şmaktadır. Bir Stok
holm haberi Almanların Norveçe 
asker göndermekte olduklarını 

bildirmektedir. Londra radyoou 
"Norveçe çıkacak olan asker Rus 
askeri olacaktır" demekte ve Al
manların aldık.lan tedbirlerin de 
Ruslara karşı olduğunu ileri sür
mektedir. 

Berlln, 17 (A.A.) - Almon Pro
papnda Naztn Dr, Göebbels "Dns 
~eich., mecl":luastnda yazdı~ı bir m~
"knlede hR,.bin gbste:rdi"i tnkişaflart 

tahlil edensk e1!cilmle ~öyle dtyor: 
t•Bugiine k~dar h!trbl!ı he"?ncn he

men hOtün :;:ıfhrıJE!,.ı lehiml'-r.dc Jnk.i
ş:ıf Ptmistir. Herhan~j hir nokt:ıda 
ıiurum g-Or,1eşit]('t" bf ... !l"ôn daldk::ıda 

d:ıimıı vazİy"te hAkim olm::lSl!1I bildik 
ve çok cfeta kuvv,..~erlmızt y<>nlden 
toplıyarak durumu ~klclnrlen daha 
'l·i blr eek1r ~t)ltm1y3 mU'\'&lft>k ol
duk, Bundan baskn müm1-;:ün oldu~u 

mOddette tarırrlJ.z '""az'yetlnd,. kaldtk. 
MUdafı:1a durumunıi~ ltald1ğımt:r: f"::\

'llnn rla bu müdıf~ayı. d<ılına ll~t frr
~tta teJ."'Tllr tai!\rnıza ~ebilmf'M;1 I 

tt:'mfn edcc-ek ~ek.Ud,. tanzim Pttik. 

r•m• Kuııımu ~hrımız h•lkın• ıo mi:r.,.,aati üzerine en yüksek o- yiJk yangınlar vukubulmnştur. 
tıoklifte- bnlunmsk!;,chr: ! edil k gil in . . ı lanı ibka ere ver er en I..,agoulette adasile Tunus !imam 

"Bayrom ,·yaretlerl ıç n yap•ca- L .. "k "Ik' • · · t r fından h" t• 
4ıntr .otobüs Vl"tıair~ .. :o:lvıret m15rnf- u.yu . m.u ~ıye amırı o. a . . arasındaki kanal bir ucum ne r 

lınn• Knnımamıı» yatırınır. Fakir 'llınebıleceğı v~ bun~ ~arıcın- oesinde tıkanmıştır. Alman ~ 
;oruklara ba •uretle eiinlzi uzatmış de nıükelleflerın vergilerini bu- retlerin! taşıyan S· 82 tlplnd& 
''•muna•... [:Ünden itibaren on beş gün için- bir uçakla iki motörlü başka bir 

Bu ~eki.iri ş<hrimiz h1lk10dan ilk je malsandığma yatırmağa mec- uçak dün uzun mesa:fell avcılan
defa muharrir Aka Gündüz it' bul et• bur bulunduk lan k.aydi mevcut- mız tarafından Trablusgarp ııahllS 
mi• ve yarınki Ulns ınzeteo 1nde neş- tur. Ayni zamanda kan~~~i nçıklıınnda düşürülmüştür. 
r.dil<"ek bir açık mektubunda şöyle sarahata göre, on beş gunlük Yukarıda bildirilen harelı:.eU.. 
n•ml•tlr: müddetin geç~"_7inl beklemeden ··e iştirak eden bütün ııçaklan-

blrllkte Mlhv"1'1e ~rpııacaıtını oarlh den ~wıb~n 100.000 kı_şıye . ka~ 
surette blld.lnniştlr. dar ınmışti.r. Bunlann ıaşesı ışı 

Alınan başkomutanlığınca, he
ll4u!ıablr, Amiral Darfanı!:uı ru men halledilmez bir hal alnu;ııı>' 

sa•!! aorm~ • v• 

"G<!neral de Gaulle'lln mon lı:omL Alman resmi. teblıgı 
ı..ını Frımsanın herlıanııt bir losnıt- Berlln ,17 (A.A.) - Alman o:r-
nı temsil eder olarak tanımak niye- dulan başkomutanlığının tebli
t.lnde m!.shılı;! ği: Terek bölgesindeki Alman or-

:Aınlral Darlan "' ttVtibt ....,,,ı~Ur: dusu ktta'lan ile siliıh altındaki 
"Slmdillk bu meule bllklı:mda hiç- S. & lot'alan Sovyet kuvvetleri

~lr demeçte bulunamam. Fakat Mih- n!n bir hücumu düşmana ağır 
"""le çarplşacak Tizlyette bul~~ kayıplar verdirerek pUskürt
!ılltlln Fransı.ıann en ıdkt bir bırlilı: mfışlerdir. Savaş uçıı!kları tara -
h:ılinde topla.mnasıru hanretle arzu fmdan desteklenen Alınau ve 
etmekteyim.. Rumen kıta'lan hücuma geçerek 

,... Don ve Volga nehirleri arasında-
Türkiyeye Gelecek Olan ki düşman kuvvetlerini daha ge

lngiJ.iz Parlamento Azalan rilere atmışlardır. 
Don nehrinin bRyük dineiindo 

Londra, 17 (A.A.) - Çine citmiş o- düımanın mühim kaTI'eilerte tekrarla.
fan ve timdi Hindiılanıla bulunan İn• dıiı hücumlar akim kalımıtır. 30 SoT
giliz par11nıento heyetinin dört •n- yet tankı tahrip edilmi3tir, Sovyetler 
n Türkiye hükQmetintn daveti U.Zerl- mühim piyade ...-e tank: kuvvetleriyle 
!:e Türk!yede bir müddet kalacaklar- harekete geçerek Don bölgesinde !tal· 
dır. Bu heyet IJerd Ail,.,·yn, Lord Te• yan ı..rtaıarı tarafından tutulan kes.im
.ıot,, M. J. Low•on Te M. H. J. Sct'J" de bücumlarma devam etml,lordir. AL. 
trugeour • Wedde-rbrun'dan mütesek.. man kıtalan ve hava kuvvetleri ile 

kiid!r_ itbirliğ! eden ttalyan kunetleri düt' 
55 ya,mda otan Lord All\VYD !2 )'il manı a!lker •e malzeme bakım.uıdaıı •· 

donanmada hizmet ettikten oonra yüz itt lı:a11plara ııtratmıthr. Muharebo
ba~ rütbesiyle tekaüt otmuı1tur. Po- ler deYam ediyor. 
llt'kılda liberal temayülü mubafaza- RJeriI> cenubunda dü,manm 7eııl 
lı:!rdır. &S ya"ııda olan L0<a Tevlot hücum!&n da lımlımıtrr. Dilşnwı bıı
mlltl liberal partisinin relaidir. 12 ,... rada 30 tank kayb•tıniıtir. 
aında Darham'dıı bir ldimftr madenin- Toropez'in doiu cenubunda kııtııtxl.. 
de çalıımıya baılam11 otan M. La"l\--son m1ş olan dü$man kuvvctler!.n!n !mhası 

çi partlsinin müme$!ilidir. -40 n1m· ıona ermiştir. Dü!5min ııfradılt çok 
da. olan lskoçya fı!cri ınü.stqan M. ıitr kayıplardan beıka 4200 '°'!r ver
Scrymgccur _ Wedderburn. AYam k • mittir, Bund.ıın ba.1ka. 542 tank. 447 

raSI n en naın boylu az:asıdır. top, bir ço ıı:f1r Te haf!f piyade ~i-
(l metre 95 •'\!'t!mclıel 1.ti!ll, 1000 den_fazla lJJ2~rJü laıtJ .•~ 

Bu rivayetlerin ne dereceye 
kadar doğru olduğu kestirilemez 
se de bunun Alınanları şaşırtına'k 
maksadile yayıldığı ve bir b:ılon 
olması iddiasını ileri sürenler ek
seriyeti teşkil 4!diyor. 

'"Bayram ~nlerl no rnme misafir mahallin en buyuk mail memuru mız üslerine dönmliş!erdlr. 
kabul ediyor. rte de kimsenin bayra• ll fl · 
mını tobnlı• ıı;itliyonım. Yapacaflm lüzum gördüğü müke e enn Almarı resmi tebliğl 
ma.nıflardnn ,.ttıracaitm poral•rt b;r menkul ve gayrimenkul mallar!- Berlhı., 17 (A.A.)- "R.....ı ttblll"I 

Alm:\n ~ıratejisi ha.rbt rnfimkt\n ol
du~ kndar 11z...,lclnrn götü~ek pren_ 
<ibine daynnmaklnclıt", Bu da dOşmn
nm mukav~met kudrP.tinl kırmak tt:in 
en nı0n1'siP umıldOr. Bu str,.tejic\e tn
maml~le muvn!fak olmu' bulunuyo

ruz.. 

hayı- cemiyetine yatıracoiım.,, le alı1cak, h:ı.k ve menfnatlennln Sirenailı:telıl Atman - !talyu aıtıııı 
ihtiyaten bacrlne de karar vere- orda.u haarlarum pllna clln ~ 

Vekiller Heyeti Toplnndı 
Anlrara 17 (TAN) - Buctın O~le

d"'1 ıonra Vekiller Heyeti Batydtil 
Sülırll Saracoilmı:an relslifinde bir 
toplantı yapt!lıştrt'. 

çqiUi pek ~k harp malzemeli almo 
m1ş ~ tahrip edilmiıUr. 

Şimal lıesimlnde d!1"'1•nm meni! 
bficumlan alılm blmııhr. 

SovyeUer dün 60 nçak lıayhetmlş
lerdir. l.facar a"\'Cllan 4 utak düsür
mü1lerdir, 7 Alman ac;atı kayıpttr. 

Sovyet ek tebliği 
M.oakon. 17 (A-A-) - ötle heri 

n<1redı1en Sooryet tebllfine elıtir: 
Stallncradm endUstri mahallesinde 

latalam1U11 düşman menllerlni hücum 
la zaptetmi~lcr Te bir çok b!nalan ele 
geçirmi!jlerdlr. Ba nrada dü,ma.n. 160 
lrayıp Termlştlr. 

Japonya İmparatoruna 
Mahbus Nazarı lıe 

Bakılıyormuş 1 
Vaşlnı;toa, 17 (A.A.) - Vaşin~lcın 

Poıt p1'etcılnde luırp haberleri baro_ 
111 9ffi M. Elmer Dawis Japonnda 
lmparstor Htro llito9ya rnahpuı naıa
rlyle bakılmakta olduim>u ..., Imparo,. 
torun IOtt daldkoda Roo!le'felt tarafın
dan kendisine sönderllınl1 olan m.,.. 
oajı bı1e görmilı otmaırmdan eUphe 
ed'leceğlm yazmakta ..., Japonyada 
'"11h işi ~erüııftlecelı otoritenln İmpa• 
rator olduiıuıu lll.-e e!m~ktedir. 

Stalincradın cefltıbtmdaki dıt ma- l8 
hatlelerde topçumuz 46$manm blr b~ Almanlar Yeniden 
lük piyadesini dağrtm• .,,, kısmen Ticaret Gemisi Batırdı 
imha etmiştir. Kıtal.arımır borıı4a .,.. Berlln, 17 (A.A.) - Hasust bir tebo 
nca iki ıırhh eığınak ...-e altı blokban tiğle de bild1rfldiğ\ gibi Alman deni
tahriı> et:mJ11er ve dü1manın üç topçtt zıltılan şimal, mer~ •e cenup At. 
ıve bir haTan bat.aryastnı ınstarmu,- hınt'kte -n Kap şehri c!vannda'kl ~u
lardır. t•rrla topyektln 91! bin tonilitoluk 18 

Stal!ngradm conop bahsınd• lntal•· ticaret gemisi batmnI11lardır. Difer 3 
rnntı: dü:sm:ınla dalü~ilşler Te i1er- vapur da torpillenmi$tir. Batınlan va• 
lemltlerdir- onrlar ~raıımda mfttcaıl<lit büyülı pd-

R!ev'ltı b•trsmd• lı:rtalarrmu bes ,ot ~rmlol de ..ardır. 
mesldln mahalli arka arkan ele rec;ir• 

ltalyada Mektepler Kö
mürsüzlükten Kapatılıyor 
Londra. 17 (A.A.) - Zürlh'ten lı"" 

1en hab~lere cörc, yakacak ekaikllği 
yüzünden İtalyan melıteplerl 2S İlloo 
Unanda.ı:ı. Subat ortalonna bdar ka
palı lı:alacakl.arclır. Talebel..r, ~lret
metmerinJn radyo ile verecekleri kon
feranslan dinl~e mecbur tuto1a
cak.1ardır. 

Atlantikte Bir Mihver 
Gemisi Yakalandı 

Londra, 17 (A.A.) - "Amirallik 
tebtiil": S bin tottllatolalı bir mlb-.er 
ticaret ccmtıi abloltayr ·~rya çalı,ır
\en Atlantikt• bralı:ol ~omilor!miz 
~ara!rndan yab.tınnıııtır. 

Bulgarlar Garbi 
Trakyadan Çıkarılıyormuş 

Londn. 1. (A.A.) - Yarlrsblre E
veninc Noues'in asker! muh:ırrlrine 
göre bir İtalyan ordusıı Tnkyaya tılr· 
mi~tir. Borada ba.lunan Bulgarlardan 
kendl toprakların& çclıllmelcrl rica e
dilmiştir. 

General Mihailoviç'e Silah 
Verildii:ri Takdirde 

mi1~er Ye dü-;manın ild piyade tabana.. 
nu hezimete uiratmı~lar. 24 tank, 20 
top •e q5 b1okhn•7. tahrfp etmi1lerdir. 

Vatiıırton, 17 (A.A.) - Yuaool8'· 
Fcmrrball~c Ankaradıt albay Dimltrlyevlç ~.,etecllere ıene-

Vellk.t - I .. ukt'de düımanın ttaf'T'li" 
xonunu kurtannak !çin v;ıf"'lf•ğı bütün 
l~~cbbji•ler püsk~rtiilı11jistür. 

Ank.ı.ra 17 (TAN) - htınhuldaki r•l llfüıailovlç'e •ilah Terildiği tok· 
Fenerbahce kHibü B(lyramda iki m~ç 

1 

dirdf'! müttefikler ~~l~anlarıı a!ker 
v~nrrıak ilzere yarrn şchr mize cete- rrkanrken 100 b'n k.!ııtılık" mevcudunu 
cektir,. 300 bir:e iblfi edeceğini SÖJ'.!em!ştir. 

bilir. dolna çelıllmlttir. Dil,_ '- C9" 
On 1ıef giln içinde yatırllmıyan ... r kDme harelıetlııl abm<U .,..._. "' 

~ilerin tahs!U emval kanununa ıısre çln YtPIIiı blltl!n tetebbhlw, balıı 
tahsili cihetin• gidilmekle beraber, muharebeler not!ceslno!e lıın1ııııqtn'. 
on bo3 giln içinde verclslnl !!demyeıı_ Almu .. .,., tıı;aklan l!lnpıd .... 
terin verıflerl on beş ı:ıın wnra bl- manmdol:I tesiolere yCfllden bir S
rlncl hatla içinde yüzde bir ve ikin- hDcuımı yapmıılar&r. 
el hatla lçiııde yl!ıdo iki •atn edile- Cen.lrdo Te Tununn lma.ıt Wllıı"* 
rek tahsil olt1113caktır. do A\mall ha ... bınetleri JllJllts--

llil<!lerln asılma tıırlh!nden ıt!bat'?n dcııls .,.. bna lbledı:ıe ~ 
olhıyet bir ay lçhıde TerCI bor<;larl- d..,am ctmitlerdlr. 
ru &dl'ttllyen mOkelleflcr, b<>r>lon ta.. l\'.ah1re. 17 (A.A.) - Talık, ~ 
ınamen öd""lnciyo kadar memlckc:f> , .• top b!rliklerl de dahil oltnelı: tlre
tıer!ınngl blr yerinde bedeni ltabflı- ı·c G•n•nl Mont«omerTnbı lı:ırnd... 
,..Uerlne göre umumi hlzmrllerde ve Teri sabDc nrmlş bulunu;ymhr. BO
belediye hizmetlerinde ı;:ılı~tırılacak- h .... Almnnlan!an m~lıbp .._ 
tardır.Yalnız •:mi umanda memUT ,.. ~!lhvercl kunetltt piyade '"" sfıtıı. 
milstahdem ohnlar, kadın .,.., enı be• ~ir!iltlerlnden :ıntıteı-eJı:ldldlr. Afrllı:a
:r~dan yulı:ıır1 mQJı:eTieflerden bor- 1akl Alman ııetcrl lcuvwtlne dııhtt e
oumı Menrlyenler bııkkmdıı yaln1' •on bu blrUklor o!lzde Almanlarm P
tahslll emval kanununa gilre muame- ·'!erini mOdafaaya memım!ular. a._ 
le olunacak ve bunlar ı;ıthştmlmıya_ ~·k açarak batıya dolnı kaçmak !çhı 
caltlardtr. Borcunu \~tıne:rlP de 111' u ku\'Vetler d(ln b!ltOn gQI\ ftmll<!z-
orı beş gfln rnrtınc!a rtr«llerl nıllt- 1".-,ımıo~lcrdlr. 
tannc<t hazine oono.u, tahvııat .,..,,.. Tımusta son -cazlyd 
banka t.mın•t mektUbtı t<'Vdl eden
ı.,, olm..a bunl,ar haltltmdn tahsili 
,.mval kanununun ta.tbikah ve Çillrı:
•na mükellefiyeti bir ay gerl bU<lkt-

• <l c..ı.ktır. 

Vnrlık ~yle mnkeilef tutulan_ 
tarttı lltametgahlarmda gerek kendl
lerlne ve gerek karl: .,..,... kocalarmo 
v":ft k"'1dil,.rlyle birlı'kte otcran usuı 
-~ fllrUgl~le ltard~ler!ne alt dültkln. 
'"na.faza, d~pô, ambar, :fabrika ve !
.,,alA.thanf"lttdc: wya bunlara beru:c ... 
''crlerclc bulunan bOtün menkul mal-

Londra, 17 (A.A.) - Pu radyon 
'!diriyor: S•lllılyett! mahfll!er4•" 

·;f.renfldiğine töre Mihver lrnT'f'etlf!o
d Tunıınn ~enuµ babımda ~o mI1 
rn-:sa.fede bulanın Mcczetb~h mıntıt
·::ıs1ndan çckilmckteıiirler. 

Mütefik lıaTa knT'Velerlnin üstftnlll-
-;.ü neticesinde harbin ce-reyanı tem~· 

-.;iyle deiismlıtir, d<nOeblllr. 
C""•İr. 17 ( A.A.) - Tunnsb hnTt• 

•ar dilzeldiğindcn dola,.., nlnnıb bll
viık ve şidd'!t\i tanlı:: mnhar~b .. te-ri"l.:fl -....... .,,," --" .. ,. ... ;.; .... ..., ., __ , .... ~ ... 

l::ır1:ı t:ıpnd:\ ,.f"ya verg'dr bunl;ı:rdarı --· '"· - . ....,,,,,--. -:·-..... ----.. 
h"":·L-ıngi hirl n:ı!'l~ınıt ka;rth ol:ın ;,lmaca.k vc-rgi ve ı:arrlcır n· 'l • 1 
ı-nrnkul ma l~r. ba kanun muC"!bin c-c .; t tlma.-rnda. da tahsili ('nı\ <Jl 
teminatı hüluniindcdir... Bu mall;:ı:ın \ 1ıC.kmil tatbik olunacaktıı: 
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ve 
ephelerinde 

razan: M. ANTEN 
k f.züordu bOtOn cephelerde t.

tebbOsG e&.de tutmaktadır. 
ırad cephesinde muharebeler 
şiddetlerı.ml§tir. Almanlar Yolga 

Don arasında ıeılı bir eember L 
ıııı. ghınif olan bC:7[1k kuvvetleri 

.-u.+..--ak maksac!l:rle blrkaç gQn
~rl çok aldde'Ji karp taarruzlar 
>aıırnaktaydılıır. Dlln akp.mki Sov
~ tebUğine göre, St:ıllnıradın eenu
~ rarb!.s!nde Koteln.llcOYO dvarlnda 

gQnc!enberl denm eden mubare
lt1tr, ~ batlannda bir ıedlk ~ 
'ıh muvaffak olan Alınan kuvvet

n ~esl Ye imhası ile netl
!ştir. Bundan bqka Ktulordu 

et.leliin Doııı dir9etl içinde yenl-
ileırlediklerl. Stallngrad - Harkof 

olunu yalandan tehdide başla_ 
ve çok ttüktarda harp malze

aldıklan bllı:lirilınektcdlr. 
.\lman ordularınm prk cephesinde 
bdJlr tehlikeli b!r yulyette bu.. 
uklarbu. bf.nat Alman pzetele.. 

son neşrlyattn<bn anlamak müm 
llıldnr. Bu gnzctcler. Almm kuv
•ttıer1n1n pek uzun olan ıark ceı>

ber n<ıktasm& Mldm olıunı
'caklarmı ve bunu:a. netıceai olarak 

mevztt Rus muvaUaktyetlerlne 
tlrar edilmek icap etUVnl, Alınan
lrıuı Rusyada bir yıpratma harbi 

insi ku11andı~ınI ve ıark harbinin 
Çok seneler devam edebileceii.nl 

aznıaıctadırlar. A.)'n1 pxetelc.r, Al.. 
anın Rwr,yayı mağlQp ettikten 

llra .A.trlkada muvakkaten terket
~eri arazl:rl tekrar geri alacakla· 

;ırumnk suretiyle de Afrllı:ada 
tfe:ran eden harekdtm ehemmlyetlnl 
~bnı,..a ça~tad:ırlar, 

11 lnd ordunun Elageyla'nhı 300 
Uometre prbma kadar !lerlemiye 
~vatrak olduğu ve çeknen Romme1 
'llVVetlerlnin fltJ:re ayrıldığı blldiril
~ktedlr. Bu vaziyete cOre Mihver 

\'Vetlerln!n. Elageyla'nm 250 k:Uo
t?'e garbında bulunan Vadi,.fl-Ke-

lr•de mu\-a~t gOstemıeciklcrl arı
ııltyor, Mltu.r'1a da mD.ttef!klerln 
'ine geçtiği takdirde Rommel'ln 
tablusprpta tutunması imk~nsıı 

• l'\lnmek:tedlr, Montgo~ kuvvet
~ntn !a•e ve ikmal ilslerlnden git• 
11\Çe uzııklasmalanna rallmen. tama
~le işler bl.r hale getlrdilderi Bln. 
'-zıden ve diğer ldlçQk llmıınlardan 
~ade ~P.rck nerleyiş.fne devam e
~ebueceğt ıanned!lınektcdlr. 

lebrun Meselesi 
~.a: Darlan gaztedlere yaptı!l 

KencH91ntn ıabsl fbt1rular 
~ tek ~lD Frana
"- kurtuhılum h1zmet etmek oldu· 
tı-. ..,. bu P79 tahakkuk ettikten 
~tıra 81711111 ha7&Uan cekJkceliııl 967 
~. 

!tir .. WsrafJ J'ralla lleldctbn
~ l.lllbnm'Ua tnscrede tıahuııdu,. 
~ blldb11ar. 

Qmen1 d• GaDe 1ılr llltl&W ..... 

~ 1GJ'lıl4Jll bir 1latıiJtta. lıt1hven 
lw'beden J'n.Dt!.a tuYvetlertn1n 

lll1J. '* ~ ttnbnda toplaıı
'ıaa llbırmnma ltant tııtmllti. 

l'nmmm Jltf!ln& BelsleOmJn:ma °'"' 
~ .... aeak AlmanJarm ... V1chy'-
trleıila ~ mntllnd• azakla,t;L 
~ Llıbraa. mtltaıekedenberi Mftı
._. bl'fl 1ııarbede ~ bD-

~ J'ramatD tııpl!ndee '" e&nall 
~ llllıretltmdan 90Gl'll ba maca-
~ -- .... :rı ........ etra
~ top!ı:rabDeeek ~ olabilir. 
BqQııka~~ ~ 
~ amenb d!lw ceııııtnl ~ ... 
~ e.rtnde ...... edebil
.._ mQmk1bıı ıerthmııa:tur. Kmel! 
~ Qlnud'1laa bDdl lr;uımındell 
'lt!naa pıq,m, oJmıı G«ıera1 de 
~ emri alltba zjrmck ~ 
~ t:abmtn edilemez, :Fakat Ameri
~ ~ olduln s:!bt. bMQzıı 
~ 111ukawmet ımsarlanmn, 
~ lbfllem temsil eden .... bariz 
~ ~ ~ olmıya Lebnm 
~ ubttestnl pek btbl! olarak ... to
~dda kabul edeblllrler. Ba t:akd!r. 
«. Şbnal! Atrlkada batfbıı •llhb'et
~ ba!z meşru bir 1'ransll hmrametl 
"-n. edebfHr '"' bı:ı key1'yet V1chy 
lııncamettnm otorltednt ..,. !Ubarm! 
ıırtır. tndlreb1l1r. 

j "'.ı.-.. 

Muharrir mablesinde, tasarruf baftasmm mahiyetini anlatmakta, ge
çen yıllarla bu sene arasında mühim farklar olduğuna işaret etmekte, 
"noksan istihlak et,, demenin mAn6sım izah eylemekte ve nihayet 
köylünün bugün.idi vaziyetine temas ederek Cümhuriyet rejimi sayesin-
de bu vatandaşlan yükseltmiye devam etmenin hepimize düşen bir 

borç olduğunu ilave etmektedir. 

Tasarruf Haftası 
Münasebeti le ••• 

Her :rıl bqihılerde metnlelı:etfmürıt 
de t:Marrul Ye iktısat haftası 

olu ft a~u halkunrza fa,. 
dalı &li!tler verir. 

Bakiden hı:llmıuaa gerek bllyilklc. 
rlmi:r: •e ıerek gnzete Ye radyolarr 
mu bep birden hem taaarnıf et ft 

hem de Yerli malr at diye aasfluıtler 
verlrlerdi. 

Ba naıihatlar 4a ilk g&r&ote Ylkra 
bir te.sat buluınardı:ı. Çünkti tasarruf 
et, pan sakla, 1erfetme demekti. F .. 
lı:at bir nndarı da 7erl1 malı al d .. 
nerek ldeta halkı tsrafa tet'rik e 
dederdl. 

CYAZAN:~ 
f~HI NURi iLERi İ 

raz da bu %eınfn ve zamanı cfflıtin, 
memluete ba71rlı ol, yani elindeki 
para ?e imldnlardıın azanı! istifade 
etmen.in yolnnu bul, ktıvveUea, 7i1b 
sel, tam bir Türk ol demelttir. 

Baika bir tabir ile kamar oy~· 
ma. ıarhoıı olma, manası:r: çapkm
bldarda ve Jsraflarda balnnma zi" 
yafetler ve düğünlerde para ı.'rfe-t. 
rne. Veyahut elind~ geldiği kadar 
iyilik et, yardım et. efendi ve ağabe7 
ol 

na tasarruf et tezi kar~ısın~a yerli 
malı al anti tezi yaJnu: baoı:rn Jı:ıı!
dıkça bir tezat hasıl olayorchı. İşte 
bu tezadı gidermek icin biz de, her 
fınattan iatifade ederek, c~rek 7a· * * 
nlanmıs 'l'e ırerek konferan.tannus şehir T• lruabalıJanmnm ,aşa. 
ile kooperatifçi ol senteıinl ileri sür• malı: için medeni ibtiyaçlan 
mlye başlamıttık. çoktur. Bunların ancak bir kısım 
Öyle ya, bir kooporat!fç! mensup oJ. müııtahıildir, öbür laamı ise yalnız 

duiu kooperatif şirketi •asıtslyle milstehliktlr. 
hem ister istemez tasarruf eder, hı:m Burjuvalar enertne se~en maq, 
de yerU malı alınak imkimnı bulur. ücret, kir ile ancak yaşı,-ablliyorlar, 
Fakat aenenln aonunda heıap görU· hatU. bunlara ııatdbat etmiye Jliıum 
lünce her ikl nevi mı ve hare!:ııtiyle bile yoktor. 
de ırtifadc etmiş olar, Yani hem t:ı• Esnıı!a ıı:Ilnce, bctıılar dl yaptık
sarnı.f n bem de sarfetmck suretiyle lan işier için aldıktan tıeretlerl art.
kooperatifi işletir ve bundan da ta: tırmak mretiyle ,~hir •e kasabalarda 
bü evvell kendls! faydalanır. ıeıten güç hal ile reçincbiliyorlar. * * !ııç.tnin fltil"ld•lik veya h-:ftahğı en 
pnt bu yıl hal'ltımır:a başka tfir milbreın ihtlyaı;lanna ancak kifayet 

lü nufhatler vermek zorunda· ettfglnden nasib3ta pek de ihtiyact 
yu:. Ba sefer ki tıı.sıırrnf lıaftaımıda rılmasa gerektir. 
fazla lstı1ısatde bulun Te :colmın is- Köylilye ıelince ort.ıı:ra ,öyle bir 
tihlSk et diyornr.. anlaşemamazhk çıkb: 

P.ula istib!al ite hem müst. hsn Asırl:ırca bu memleketin C'!l bcr 
p.hsan n hem de devlet •e miilet baht ımsnru olan. hudutlarnnuı bek-
toplu olamlc istifade edeceği (ib!, !iyen, Yemen elerinden dönm!yen 
noklan lıtilıli.k ne de yine bem m~ ~ıtma.lı •e kurak topraklar üstünde 
lelcet ·..e hem de fert faydalarıır. Bu kara sapanlar ile emekliyerek can 
müthiı harp Ye buhran :rılla.nnda \'eren, a~kerden, •ergiden kaçmıyan, 
biltün mı1letler uva~p fedakirhk t!' devlet bütçeelnin nimeUeiindea isti" 
dc.1" Ye durmadan lıtibl!kte bu!umır- ne. muııllim, kitap: melttep: ;vol; 
keTı tarafımızdan f.ıı:la istlhsal et- köprli, tren, \"apur yür.ü ı;örmiyen 

mekle fazla kar edilecefi, httt! ya. facle etmiycn, doktor, llilç, hast3ha• 
bancı memleketlere iyi ~11rtlar il,. bir köyHi eiendim!f. en nihayet Cilmhn~ 
çok mal r;6nderflebilcceCi muhnkk• k· rlyet ve in1al4p deninde. Atat:!rlı: ve 
tır. !rör.ii ba~Jranlığında blraz g::i.zünü 

Ayni zamanda ıfa l'ı?itiln Uem yiye amt•n, 1rendlne getmin baı;!.qd• Bi. 
cek, giyecek ve yakacnk maddele. rıız okumak öğrendi, \!iç bu1ılu. to· 
rini zorlukla ve azar aıar butıı.bll- ham Ye mak!ne aldı. mem1ek:tlnf J.o 
diği bir devirde biıim, sanki dünya.. da-reye •l11ftlUJ'a b3~1dı, hartlı bir 
da olap bitenlerden haberimiz yok- efendi, bir ntandaı olmı)'a k:oyul-
mu, gibi, eski U!u?de bolluk içinde dn. 
y~şamamu: ne coinı Te ne ~ ka· Hele bu •kinci umumt harpte hü· 
bildir, ~mr!i:r.iıin himm~ti7l.- 'l'l\thsulü p:i. 

Btz de barbe girmediğimi! h•ldt ra d•i. zengin oldu. horcunu verdi. 
iktıaadt buhrandan zarar gördük. Ifü 

Istllınl nsıtatarl7le YAl•Ylf •e ıe· 
ciniı MYiyesinl arttırdı, konfordan 
Ye ktiltilrden o da nihayet biru iaı
dalanmrya raJTtt etti. 
Şu son aylarda köylllntln ale7hln' 

de bulundular, eline seçen pa.rüan 
rab •e kumar ile ııarfetmiye bat" 
tadı dediler. 

Bu pek de doiru deff!~lr. Bir kit 
çtik azlık belkt bayte yaptı. Jl'a.taı ao 
ıd ~kluk hiç bir Yolrlt israfa n ıe· 
fahate kalktamadı. Bi15.kis btı bll:rük 
lı:ilde eline fazla para seçtikten sonra 
O'Ylni, abrmu büyüttü, tamir etti. ,ıı.. 
zellqtirdi. Tarlasmı dahn •erimli 
bir hale koydu. Hayvan ve rnııkine 

ratm aldı. Ziraat banbıma borcunu 
adedi. 

EYine mobil,.e, balı, radyo atc!L 
Kendisine Ye kanwfyle tocuklanna 
ınca.lr Ye temiz elblııeler tednn1ı: etU. 
Haaıh daha fyi tııarnmı doyurmaya 
haa1aenıa dalla cıotıı bakmıya, ço!ulr"' 
lanm daha fazla olnıtmıya, 'f'C biraz 
da memleketi cezip öit'enmiYe ba~ 
ladı. 

Kl5y1ftnün bütffn ba hareketleri ne 
kadar medtni duygula bir Ins211. ne 
l:adar miltekSmil blr Türk oldııihınu 
l'~stermeslr.den h:o;ka ne olabilir? 

Alnmm terl ve hükilmetin himaye. 
siyle klSytO para kazanıp biraz kon• 
for ve killtilre almmya baııhıdı di
ye aleyhte ıöz söylemek dairu de· 
~ldir. 

* * hte biz b1l tasarruf haftamrzda 
halkmnını bit bir tus!llma is

raf etme diyecek halde değiliz. Çün· 
kü Türk müsrif defildir. 
Halktmızm her tabakası evTell 

ya:;:ı.mak zorluğa içinde lmrnnır>:en 
bu i$1n, bu bnbnntn ldnd~1' en iyi 
şartl:;r ile çıkmasmı zatf'n pe\:l13 
'bttmiyor mn? 

Herkes tabiatile fıızla istimal tı;in 
~ayret td'p duruyor. Noban istih
lak ise, yukarda dediğimiz gibi, aç 
kalmak ınanası::a olm:yıp para!T!uı 

f:ı.!d~h i~lC'!'e ı:arfetm,.k demf'ktir 
Hele köylümüzün ba anlık biraz 

yür.ü g'ÜldüF,ünden, Jnı;an ~bl :ıra~ıı
mıya bı!dıı.rl:ftndan, medeni i!ıtiyııç
lıın dUYl\P tatmin etmek istemesin" 
c!e::, konfor \"e kllltiir seviycs!nl yük. 
selt.mek için gaym etmesinden do-
1'-VI ayrıca sevinmeli değil miyiz? 

Kövlümiizün Cümhurivetlmizin e
ser: oid:lğunu ve bı:ı mübarek: vatan
daş ve kıır<lr:;! viikseTtme1ı: 1ıet'imii.n 
bor"1 oldufuna unutmam:ıbyn. 

, ~, 

ŞEHiRDEN RÖPORT A~J 

Kurban Piyasası ve 
Kurban Alısverisleri , , 

Kırk Liradan Yüz EIR Liraya Kadar 
Satılan Kurbanlar • Sürülerin 
Başında Rastlanan Bambaşka Tipler 

Ömrlhıde sıtma 
cörmemİI, dik. 

p6rtiqü. bir .... Ar 
Nny puarma giden 
dar aotaı}:ı doldura-
:ror, lramVQ yolunu 

r YAZAN:-, 

1 SAiD KESLER 1 
D anetri d<h1 li-

radan 1ekls U.. 
ran kadar brMtı 

satıhrken benim di
yen inımllar kurh<ın 
kesmiye yanqmaz: 

&pJW, nlde camilnin önbdetci mer 
daııcla akialer yaparak yayılıyordu: 

- Kim dem.iş kl:rban olmaz diye, 
una ca.n kurban, derya kuzulan ba• 
baaaamrnımnm. ,.etmişe bunlar -

Valde ca.m1.lnin önllndeki meydanlık
ta nrbaa utıııı yapılıyor, her biri 
allmlf lira ne kırk lira araamı:fa .... 
blan bnah boyalı koyrutlar an kü
mesi muuarası verecek kadar kala
balık bir mflşterl bolluğu buluyorlar 
da, her biri S - 6 kilo geldlfi halde 
yetmit karuııa sa.ulan toriklerin ya
nnıa kimse uiramıyordu. 

Camlin kapısında )'a:J rcçml} bir 
tase, ihtiyar bir adama: , 

- Kuram efendi h:ırretlcrl! Horoz
daıı karban oltıt' mu? Diye ıorayor, 
ac\am sakalım eıvaz:lıyor ve ıuıuyor
da. - ... 

- Adaflm Tardı. $a bo?11 t!CYrnesı 
heriften aynhrsam b!r kurban kese
Jim, dedlm, fakat gel gör ki olnr iş 

detft En uaır:nna kırk lira istiyorlar. 
Kadredm yok. Darl bir horoz keserim. 
diye dllıtındihn. 

Adam ,ine ııuımyordıı. Kadın: 
- Düşilnilyor besbelli_ diye söylen· 

dl. Fakat kurban alanlardan biri ba 
nnotaki sırrı açıkladı: 

- Sağırdır hanım o ihtiyar. aafır. 
Ne söylllyonan yaı da anbL.. 

* * Kurbonla.r, bu yıl §imdiye kadar 
görmedikleri bir kıymette aatı· 

hyorlıır. En lnsaflt celep. en s?ska ko· 
yun için altmıs 1iratlıın kıı.pr aı;ıyor. 

olO lirada sulh oluyor. SO, 100, 120 
hattt. 150 liraya satılan ktırbıınlrl:lar 

gördüm. Daha bir kaç gfın evvel: 
- Bu sene knrbanlı1':lar ur.az satr 

lar: 
Simdi nmanı mı, mlibırektere 

6 - 7 lira iatiyorlar. Hele ucuzlasın 
da allohm emrini yerine retJrelim 
Derlerdi. O zaman celepler, mUıteri• 
lere yalvanrlar, bir koyun satmak t" 
dn çetrefil lehçeleri ile ne diller dök
meılerdf. Şimdi hayvan pahalı, fakat 
-rıQşteri bol. 
Şehremininde, A'ksarayda, Beyar:ıtta 

Kadlrgada. Sultanahmctte. Bet'lkta,ta 
lturbanlrk ~rüterinfn relmesiyle satıl
ması blr oluyor. Sabah getirilen sürü
den akşam 78 ile koyun 'kab7or ya 
he~ koyun. Amma da çok nheı var •.. 
n!kknt ediyorum, bu yıl ktırban a· 
Tan'arm hepsi de esnaf takımı. Tuhaf 
deftl mf baı,ta bsapfoda manffatu• 
rncılar gell.yor. Yahut da benim raır 
1at1ıt:lamn 5yle.-
Eıki bayramlarda kurban st!rtı1erf. 

rıln başında bambnka tipler. bllhana 
memurlarla m6teka3t!er. hrtı ferli 1rr 
dın!ar, top aakııl!t, kadife paııakh h°" 
cntar g8rlitürlerdi. Şimdi bunlardan 
hiç bir!ne rastlanmıyor. O kadar aran
dım da bu tiplerde!\ bir tek lds)ye 
rastlamadım. Celepler bt1e yeni mllf" 
terller!ni yadırgıyorlar. Aheı istenilen 
fiyatı blru: düşiirebilmelc için celebtn 
kulağına bir şeyler fısıldamak istiyor. 
fakat ce~ t1ürü alıp atan ad.am. 
Kurt .. 

- Haydi more .. Ne yapacaksın. bir 
1ııtnKi fmltı. Mı:ıs11!man dini l1lkire. 
S6yle ne istiyorsan açı~a •• 

- Açılt~ası eımafça konuphrn. Ver 
elini. Flllye hellllatalmı. 

- Olmaı: more "atlaht. Elti bet br 
raktnn o d:ı senin dediğin sibl e. 
ndç:t bir ırift~lı olııttn dlye.-

t:lfr Oevem1 Sa. 4 Sil. 1 

':ıcalt. Cc!epler sürll!eri b3sküle Yer- --------------
AÇIK TE~ .. 'KKOR mec!en doğruca meydanlara s~recek- -s~ 

ler. biittln ko<rUtılan ucus pahah eı- Mernum Emin BOlend Serdarothı-
dcm çıkaracıık\ıu. nun ölümü, biz ailesi efredınm ne 

Dlye söyleniliyordu. Bacıküle \'er- k dar dağular ettiyse bu acıklı ölQm 
mek, celep dilinde h:.yvan borsa.,m· k::ırştsmda ve!akfu' milletimizin bir
dan gcçi:-ıne.k demekmiş. Söylı-nrlifi ı cok necip v!cdanmdan duyduğumuz 
gibi olmadı, Kurbanlıklar pek pahalı ilgi ve teselll sadas!ndan da o kadar 
fiyatla anc<lildi. Bayramdan blr iki 1 minnettar olduk. 
cUL cYVel: Merhumu en dild:atll ha:ı:aknt1e te. 

- Sen bu fiy:\tlarıı. bakma. kurban davi eden aziz doktorlarımızın ve sa· 
f1yatt l\ltm fivatı gibidir, birden yiik· yın motbuatnnız taranndan g15ste.rllen 
11ellr. bırrıen dil!!ef". :ırlfe v.nnü gel bak çamimi nlllka ne bütQn dostla!'C'a iz
Bugün altnm'} isk.,ilen koyıınn, o v.Un 1 hnr edilen muhabbet "e ner.aket'n 
yirmi bete. bileml"din otuza alm;ın. I şfikramn1 ödemek !mkftn5u:dır. O "-

Divorlıırd!. Dedikleri çıkmadı de· beple yalnız hOrmetlerlmlzJn ve mln-
de •stı"biik hususunJa darlık ve zor" l 
Juk çetdyonır.. 1 

B!71• bir samanda ht'lkllmefüniı:n ~---
9e a)'dmluımınn hallmnıza "'ece-

ŞARK' da 
Yarınki 

Cumartesi 1-•l!llBl ... lıırıı. 1 ~il, Çıktı arn:ı, ıırlfe jtli:ın otuz:ı. y'r-1 n<'tt.n .. ltf,rm~n i!adeslne sayın gaı:e. 
mı beşe sat-l:nı ravvıutlara d3 1':ovnn cnlzlrı de!Alctlnl rlea ederiz. 

li nal!bat elbette nolrsnn lsfilıllk ve 
fazla iatlhsal ~u. den baıka bir aey 
olamudı. 

** 

B~yram şereüne fevkalade bir film 

DANSÖZÜN SIRRI 
,llemiye in~a.."lın dili '\'Srm:t7dı Uvnı: MELEK 8ERDAROGt" 
v.eçi'n. bnnl:ınn w:ınrndıı ıı:ığ tulumıı NlMET TUGAY 
wibi kalrvorlardr. s.e.RA DANl!JMAM 

pbt~=~:~e:::·:1m:: . MARGARIT SYMO - LAURA ,-TAKSİM SİNEMASINDA·' 
bam1ar bertncSe btru dalı& c!iku!.le SOL.ARI _ VICTQR de KOW A ' BugQn Mntıııelcrdcn itibaren 

d~,~~:tlhıaUn ne domelr 1 Bayram şerefine: Senenin en büyük Türkçe filmi 
olt!uiıl beWdir. MllatahaUlerimizirı Heyecanh bir aşk macerası, helecanlı bir iht!ra,'5 kaynağı, , Klsruen ~akıcı g!lneşin cehenneme çevirdiği firavunlar ülk~ - EhM 
bir ~ta aıkere sittltındcn, ıcaycle 1 aynt erkeği se\'Ol'l 2 kadm ... Aşk için mücadele, entrika j r:ı.mlar dlymnda, ktsmen Kahll'enln karanlık ve tlar sokııklarmda gc.. 
..,

411 
kuabac!a kalanlar onların boı lta. sergüzeşt ı c;en, Amerfkım Mrsır artlıııtlerl tıır tından ilk defa olarak müşter~);en 

hm yerlerin! c!oldıır111ntar Ye fkl mis" Get."C için yerlerinizi evvelden almız. Tcl.: 40380 ! çevrilen. Arap :filmi tıı.r:.ı.nda ilk büyük Amerikan mamıllAtı 

!,:ı:=;Jcj"B.:.:ı::b.~~:' ~:::::w::-------'·' _ _,_. I Kahire Sokaklarında 
::..:=·.:·:.~~en,;; iSTANaulGAiiNOsuNDA ~I Türkçe 3özlü • Türkçe şarkıL 

tete a1J1, tahamm!ll et demek mi? 
Ha,.rr. Veya b:r:andıi'lll parayı bi· 
l'fkdr, t•e Ter, lı::endin çal~nna, 

Jaefo Mil* IOtmnda klnnr al de4 
mek ad? HaY!T'. bu da dciil 

Noban lstJhllk et dernı:k kendine 
ft mmetme fayda51 o1m.ıyan ıeylert 
para sadctmr., boŞ'IJ'Ila \1 ı:örmc, bi• 

Bayrmn gftnlerf uat 16.30 da 

ALDIRMA 
Revü.-.ü ile matine, Yazan: Ekrem Reşit, Müzılc- Cemal Reşit 

' Telefon: 40374 ,. IJ 

.------BAYRAM MONASEBETILE------•· , 

Baş rollerde: SlGRID CURIE - ROD LA ROCQUı; 
llEDIA l\IUSABNl - HASAN iZZET 

Bestekar: Kemani Sadi l flltıg 
Şbndl:fe kadar hiçbir Türk filminde görülmemif bQyWı;: musiki 

ZlYAFETİ 

-,1Kcmıını: NECATl TOKYAY, Kımuntl 
~ lştirald:rle 86 ki.ellik 

; SAZ HEY"ETİ. 
ve 

Şnr'~ılnrt okuyanlııT 

1 
40 kişilik 

TÜRK 
Koro Uey'eti 

MUZEYYEN SENAR - SUZAN YAKAR ... 

1 
' 

K S n M SUAD GÜN ve saire de M A ___ ., 
ılı ___ _ 

Çok U"D;ln n bftytlk ınoaram 

MÜZEYYEN SENAR 
NECATI TOKYAY ve 24 kişilik SAZ HEYETi 

.. 

EFENiN ASKI 
~LKBVLE1'1MDBI .. aaJi1k Milli Bevtı 
lüi•NOl'll1 HALWEVT1'l>D - ~ Ba71"8Dl gibıJeri mt 15 te telmıfl ım»llJ'aWla 

~ sut 17.30 d• tl111hla Jtenber tarafnıduı &.... 1 ç 1 1 1 '"' .. ' w Ilıtlıııı" mc•u1nınd• lllT lonferans ,.________ K $ Z MAT NE·-------...... , 
::ı:~ 111!1t~tlıbH de lıllltll.r Ulml 16 .. 

1 

( 

" 1 ·---. Bugün: 1 P E K ve M E L E K 
~!AL o;.6:' J ~ j ,. A ~ j ., SohMma'E• .... ---M-.... E. H T A p 

l>CAYIP: İst.nnb ıl l an d..ıre.sind .. n IVI IVI 
t'dığnn !Hl 4:;15 n m rlll• llmıın dl7.-
~ımı kayb tt m. Ye . 'n lac-J°'ım- B E T T y G R A B B L E • D o N A M E c H E 
'-u hOkmU ~oktur, rıanıur KütUksıı •••••••• llugiiJı sca~lar: 11=1 = 2.30 = 4.:;o - 6.30 \"C 'da ••••••mllr 

Senelere Kasiyde 
Yazan: ULUNAY 

Din bir suetedo eıki zamana 
ait bir röportaj okudum. Yavaı 

yayq tarihe lı:arrıan eski yaşayıı t:ırr. 
lanndan ve ıtmdi hakikaten biraı a· 
caip rörllnen bUJ ldet!crden babııetıo 

melı:Hfin riayet edilmesi lbmı p.rt. 
lan vardır. Meseli burada nı metıele
ai bir (handikap) teşkil eder; zira o 
hayatı rereğl gı'bJ tasvir edebilmek !" 
çln ya o devrede yapmıı, veya o dev" 
renin kınntılanna yeti,mi~ yahut da 
bu eski ldetlerJ pek yakından bilen 
bJr phstyetin hatıralarına istinat eb'lo 
mlı olmalı. Böyle olmayınca ba ıfbi 
yazılara ne tadar eskilik çesniı! 'f'CrU

se kireç bymaf ı ile rengi soldurul. 
malı tstenerı yeni halı seccadeye benıı 
dycr; turumda burasmda birden b?" 
re çiğ bir renk göze çaı:ı:nvor. Mese
ll dünlı:il raportajda evlenı:Hricl kıta· 
ftı7. kadtnlıırdan bahsediliyor Ye bune 
lıırm artık kaybolan almalardan oldıt" 
lu Ucrt ı\lril!Uyor: nnda bahtı mew 
nıu olan o tip blaiu kadınlar belki 
meYcut değildir. Fakat kılafm kadm· 
tar bJc bir :r:aınaıı lcaybolmamı,tır. 

"Kargayı damda, kadmı hamamda• 
~örmek güzel ıed'li blr meseldir. F .. 
ltat bunda hamamcılamı bilyi!k bir rol 
oynadıkları devreyi habrlamıyonım. 

Cünlı:il hamamcılarla mü!Jteriler ara· 
smda hic bir saman hürmet n neaıo 
ltet hudı.ıdunu a$&Cllk btr llüballlı1ı: ol
mamıştır. Ana kadro ise eberlya 
"zevkfi ıafayı,. kendine "şiar" edtntn 
hafif ıröbekll. coşkun n~ millete 
mensup olduğu jçin böyle mOhlm bir 
meselede şahadetlnin o kadar altrlıft 
,.,ımaaa geretdr. Sonra 1r.tlaiazluk eo 
den bir hamamcı oğlunu evlendirecek 
bh kadına "aizmm suyu akar bemo 
,ıreciğiml" d!:re bitap etmb'e ceuret 
eder mi! Erkelin anası onun için bir 
mtl~teridir. Ticaret ne şekilde olursa 
olsun satıcıyı htlrmete mecbur eder. 

Kullanılan tabirlere ceUnce her na 
Jendirld, il! bitirmek için iki tarafı 
cayrete ceilrecek sözler ıöylerler. 
Vaktiyle "teleme peynir" S cibi rer
dan. kiraz dudak, ayva göbek" ribl 
tabirler yerine ~imdi de "dotnısu ta
dırun rtb:gln Yar. Bir kaı bldınsr. 
bir boyun kırışı var ki sanki ıinema 
artisti Maden Dietricb" denlldiiini ... 
fitt!iim oldu. 

Halının eılritllemiyeıt. par~rmdaa 
biri de ıadur: 

•·o~lan anası kendine gelln edeeeft 
kızın perşembe günleri hamama ıelıo 
diftn! lll?'enince o gün bohçam kol. 
tuğunda hamama damlar .. 

Genç .,rlcadatnnızm hamam '°1lcuı 
hııkkında da bir fikri olmac!ifı anıa. 
sıhyor. Hamam bohçası öyle kottufa 
ahnmca hamama damlanacatıı nesne 
deiild~r. Dawl gibi kocaman bir lene 
dürhadır; on11 tapyacak olanlu .,. 
mahaUe bekçileri yahut da hamam 
boheasr tasımaJ'I sanat )'ap&a hamat
tardır. 

Evlenme ~edeıı fii1e yaktastılı 
:r:amanlar kızların, renç kadınlarm ft9 

!enecelı:Ierl erkeği evvelce rlSrmelr ar
nısunda pek bı:ılamnadık1armı dllsil~ 
mele de röportaj obJektirmt kolay ~ 
lay geçmiı:ı zamana çevinntye tmkln 
olmadığmı glSsteriyor. ÇiinH ,alnnr 
eYlenecek kn. kadm deiil, hatt! btıyfi)c 
efendiden mama baC!Yll lı:adar herkea 
bu yanı kılıçlı yahut eli bastonla cı. 
macb rörmek tannnatıı istet'. Da.machıı 
evvela resmi rlder, sonra uaktaa c&. 
rünmeler olur, ya "iıtihare.. ayar ni
lrAh olur. yahut uymu ie boralar. 

Bu muktedir röı>artafcımmn yatmnl 

•reblldiğj yazılan çok lezzetle okan111 
vor. Böyle olmaTmca ıörilld!Jltl cibf 
l-ııın t11ranan ııntıyor. 

Senelerin kolııv ltotay bsaftflaftllo 
van bir ıervet olduiıma timctl lna:D
•fon. 

Açık Teşekkür 
Sene111rdenberl çekmelrte olduhM 

~o'k ş!ddem mide sanetlarl ve kzvnn.. 
'iınct rITTıtanmdnn, kısa b!r zaman
ıfa beni kurtaran, ~ ve kıymetli 
~oktorlRrımızdan Fntfb Aksehir ._ 
..-.ertımonmdo Dr. MEHMET KAMtL 
oqERK'e atık teşekkürlerimin ft mbı
'lcttarlılhmm ibliıatna. muhterem p
• tcniı.in de11i.let1erinl dnerim. 

OSMAN ARI 

tehir Tlya\roau DRAM Kl8Ml 
20,30 da (B0Y0K iHTiLAL) 

ı<OMEOI KISMI (YE KÜRK0M VI) 



-=' 
, arl k Vergisinin 

t k Neticeleri 
~ Baş tarafı 1 incide 

temin etmişlerdi Bu bakımdan 
bu fazla. servet, daha ziyade ce
mıyete aitti. Cemiyet vadık ver
gisi ile kendisine ait olanı aldı ve 
adaletsizliği düzeltti. Bu suretle 
cemiyet içindeki haksızlığın, mu
vazenesizliğin ve hoşnutsuzluğun 
ömine geçti. 

* * 
Varlik veı:gisi, piya,sada atıl 

rbir halde bulunan, fakat 
pm:anm satın alına kudretini hır
palayan fazla paranın tekrar 
devlet hazinesine dönmesini te
min etmek suretı1e e.nflasyo.nun 
önüne ~'itir. HükUm.et evvel 
ce vergiler ve dahili istikrazlar
la:cla paranın bir kısmını piyasa

dan çekmeğe çalışmış, fakat bu
na nmvaffak olamamıştı. 250 -
300 milyon liralık bütcemiz ol
duğu halde tedavülde 6-7 yüz 
~ liranın bulunması para.. 
DID satın alına kudretini düşürü
yor ,eşya fiyatlarnn yükselmesi
ne sebep oluyor ve enflasyonu 
tesı:1 ediyordu. Yarım milyar li
rmnn tekrar hazineye dönmesi, 
otomatik bir tarzda paranın işti
r"c1 kudretini arttmıcak, fiyatlar 
üzerinde müessir olacak, ve en
fl8.s)mna mfıni olacaktır.. 

* * 
Devlet şimdiye kadar harp 

şart1armın icap ettirdiği 
diğer fazla ımasrafları karşıla
mak iJ;in vergıleri arttmnağa da
hili jgtikraz].ar akdine mecbur o
luyoı:, bu suretle borçln:nıyardu. 
V arhk vergisinin temin ettiği ge
lir, hüktlmetin fevkalade masraf
tan karşılamasım kolaylaştıracak 
~ borçlanmalara lüzum bırak.. 
mıyacak, devlet hazinesin':in kuv
~esine hjzmet edecektir. 

'* * 
Uarlılt -vergisi bfze ~ haki-
, kati öğretmiştir: Bir ce

rn'iyettE asd olan :furdi refah de
ğil milli refahtır. Milli refahın 
x:a:caz:ma :ferdi refah olamaz ve 
olmamalıdn:. Bugünkü harp şart 
lan i~e, bütün milletin mtı7-
tmip oldtığu bir devirde, mah

dut bir züm.remn refahı, bir 
basta1:tk alfunetidir, gayri tabü 
bir 1:ıaldir. Varlık vergisi bu has
talı~ tedavi edEtrı bir deva, gayri 
tabüliği tasfiye eden bir çaredir. 

Göriilüyor ki, varlık vergisi, 
yalnız ild:isadi hayatnnızda değil, 
ictİm.ai ve umuml hayatıımzda 
faydah tesirleri ve neticeleri gö
rülecek olan radikal ve mühim 
bil' tedbirdir.. 

lstanbul MükeDefleri 

Tediyeye Başladılar 
ttJir Baş iarafı 1 incide 

diğhli söyledDtten sonra demiş
tir ki: 
•- Varlık bnUIHlllan bang1 '8rl

lar ~ ~ yeniden izaha ın
.mm .g6ı:müyorum. 

"'mn'ruııdi sencsinf yaşadığhnrz bO 
~ dftnya snvaşmm. mıltemadiyen 

artan tesir ve tızy.ı"lo altında 'Ye dal
ına. ılıer ihtimale karşı milletçe haz;tr 
bı.ılumnak mecburiyeti karşısmda kat 
!aoha.n fedak.5rl.ıklarm hudutsuzluğu_ 
Dll bllmiyen tek bir vatandaş kalına-

~-
9Bu itibarlaclır 1d, TBrlnt vergisi 

ı:mm emmycli.miz, mali ve ik.tisadt 
büa;ycmlı: bakını dan bütün memle

ideal bir kanun o arak karıı1-

laımustır. 

'"Kmmmm tatbiki "f'IC vergilerin ta
hakkuku .için tayin edDcn zamantn 
lasahğ! malümdur. İstanbul gibi 
memleketin en mühim nüfusunun, en 
rımazzam. servctlnfn. sanaylinin ve 
tic:arethrin toplandı n: bir şehirde ve 

kUnu 344.000,000 lirayı bulan bir 
vergi tabak.1tuktıtıda vazifedarlann 
omuzl:ınna aklıklad işin ehemmiyeti 

~-
'"'.Bm:ıa rağ'men her rntn.:eDeftn birer 

birer vaziyetlerini. varlık dereceleri_ 
n1, ıimkllnla:rmı tııyin ve tesbitte ne 
knd=ır tina ne çalıştld ğtnı, ne kadar 

hare ·et edildif,inl biThassa 
ooruz e-Wrmek isterim. tnsanlık ta

ribİ!>e mutlak bır adaletin müyesser 
olmndrgmı teslim: etmekle beraber, 
bfz:im bu adaleti temine en büyük bir 

assasiyctJe çalıştığtmm 'tereddütsüz 
eöy' • bilirim. 

SPOR: 

Bugünkü 
Maçlar --Beşiktaş İle Fener 
Bugün KarşılaşıyQrlar 
Doslluk lctıpuı mı~lannın ıluncıai bu~ 

Serrf ıtadmdı Be$ilı:taı ile Fenerbabçe a:ra
sındadrr. Dundln bir l.Y önce çok heyecanlı 
bir karaıla;ma yapnuı olan bu iti do11t 
klQbümllıı buC{ln tclı:rar karp lıarfıya ırellr· 
ken ltıbarlarmı koruml!ı: için muhakhlı: iri 
ıen isabetli talı:mılarilc ıoe bOtnn nrlrklarilc 
07ııı,ıraca l:llrdır. 

Gc en acfer m!!saTi dcnileeek bir ıelı:ilde 
oynlmı; olaıı san l!einrt n r.iyıh beyaz. 
hlarm buıt\ln çıl<uıcakle.n takımlar bilinme· 
mdtle bertıer, Beşilı:taıta talebe oldufu ;,;,, 
O]lnamamaktll olan belı: Ylnuun buıtila ta· 
kımda )'Crini alacağı Ye böylece siyah beyııız. 
lılann dtfişik bir takımla çıkcafl. Fenerli
lerin de her ırila biraz daha dtlıelen talmn 
'Y<' oyunlarrnm buırOn ıen iyisini Çtkaracaklan 
• olı ırlma l:tadtr. 

Ş:ıd Tezcan'm ldarewtnde olarak oyun -t 
1! de blıb'lclktır. 

Gunnar Haegg koşarak 
IVeuyorka gidecek 

Amerikalrlar tnaltndsr. yıpıhn çok oriJl
n~I bir teklihe barün dtın:vlnn• hlrilnllSde 
ar!erl aaınl•n lneçli Gunnar Haez:ır"ln 1ı:o,a
rak Sıolcbolm'den Ne,,,.orl:' ıltmesl istea
m<'ktedir. 

Isvr:U :arapl7'QOI altı hafta içinde yedi 
ıtıı~ıa relc~u lı:traıı~ n Hurml'nln 5000 met· 
reaındea 32 aani:ve Earl<b bir dımıce de Yaı>
mıortır. l'c.-r ad.m Bouin'ln. Nunnl'nin ve ı..
:loume1E11e'lln ıdlarınt blru daha dlea 2:3 
vaımdaki ba barihlldc !amp{,yoa He"7'Ddta 
belı:~ektcdlr.. 

ŞEHiRDE N 
RÖPORTAJLAR 

Baş tarafı 3 üncüde 
A Dah için kurban, küp içla b.vuı-

ma. Y ahat da kanı dı~n. etı 
içeri kabilinden kurban kesenler ba 
yıl çok olacağa benziyor. Çünkü kur 
banlılc san, yerlerinde: 

- Simdi ona nereden ot kepek ba
tacağız. Üstelik de meeee .• meeee diye 
meleyip duracak, mahalleliyi ayağa 

kaldıracalc. Vazgeçtjm nazara ufrr 
nz alimanah._ Bu yıla dek evimizden 
koyun sesi işitilmedi, konunun komşu. 
man gözü bizim kurbanm üstünde b.· 
1ır. İyisi mi Bayram sabahı alır, he
men kestiriveririz. Diye konuşanlar da 
çoktu. 
Doğrun böyle kurban kesişe can 

kurban. Halbuki ben ıöyle dü:iiinüyoı:
dmn: 

- K11rb:mm üçte biri h ediye, ts.çte 
birl aadab. iiçte birt nafabdrr. Bu 
zamanda sadaka kısmını dağıtacak 

fııkatay.ı bulmak eüç. Eski fakirler 
zengin oldu, eskiden zengin sayılana 

lann da şimdi çektiklerini bir allah
lan biliyor, bir de kendileri. İyisi mi 
kurbanın sadaka kısmını en yakın K111 
zı.lay a~banesine götürüp nrmeH, aı

Jahın emrini kolaycaak yerine getir
meli. Bu zamanda oradakilerden daha 
muhtaç fukara bal.mai: pek güç olur. 
Hediye kısmından da mahalledeki sa
bl't gelirli komşular faydalandınhrsa 

en büyük savap işlenmiş ola r. 
Kurban Bayramı Cumaya rastla.na 

o 7ıl hacca gidenler iki defa bacı °" 
lurlarmq. Böyle Cumaya raııtlıyan 

Bayramların hacc.ma, haccı elcber, Blljlı 
raanna da İydi ekber derlermiş. Ba 
yıl iydi ekber eyliyenler ellerinde Dıt 

cn% ekmclı: karnesi bulunan sabit ge"' 
llrll vatandaşlar oldular, b.:ıyramdan 

evvel lo1osu 155 kuruıtan şekere, b • 
vnstnlar. Ekmek hamurundan börek. 
aldıktan şekerden kestane kabağı ta~ 
hsı, ko~udan celecek kurbanlıktan 

da kavurma yapıp sofranm başına 
çöktüler mı sen çomkta çocukta seo 
vinci gör. AfünaDah neşesi önilmüzdeki 
Bayrama kadar sürer gider. Maamafih 
bu yıt kurban alamıyan bu sabit ge
lirli vutandaşlar lrlç imllmcsinler. İn
şallah bu bayram darlık içenıinde gc· 
çin1en son bayramdır. ~lccek bay. 
ramda görülmemiş bir ttCUzlulı:la kar• 
şıla3ırlar, bir yerine f1d kurban keser. 
lcr. bu seneki üzüntülerini teltfi eıo 
derler. Biz. dünya harbinde kurban 
vermediğimize şükredip bayramlaşmı
ya balta 1 un. 

YENi NEŞRiYAT: 
VARLIK - llhlliyetçl .,. -1eket9 ftltir 

rııecmauıdrr. 2211 ıacı ııa)'Qt ADkarad.a cık
an,ıtır 

.llVAfl BULTD -· -,.abuo -1ebtle
ru man '"' B<tlı •df hl bo rlerinl toplar ... 
llJre Vekllr.tl tetkik h<oytti tarıfındn cıkan· 
lır. 3S Gncll eayist Ankuada çlkmlştlr 

Ul.KO - Mim kOltilr derırisidfr. \'mı 
11erinlo 29 11ncu aa)'taı deferli yuılarla An
kar.ırla neırednm1ıtlr. 

YAPI - Gi!ı'el sanatlar fikir '" ktlltilr 
derııbldlr. 21 ind PJ'ISI latanbulda "kmı,. 
tn'. 

60FOR - JrOçillı: kllltllr __..,o1rr. 4 
Oac:G aa:rısı mHkfe ah na ... resimlerle 
Istanbulda nqredilm1$tir. 

YENI ADAM - Haftahlı mir saaetesl
dlr. 415 ıncl ııaylal btanbulda çlkmııtıT. 

SON MEN7.IL - Edebi, içtimai, felııefi 
romandır. Yuan Stniha A7nrdt, DefTeden 
Gııwr• kltabeviılir. 

BULMACA 

BUG Ü N KÜ BUL MACA 

SO LDAlf SAGA : 1 - Bir te7f nran -
Al'8k; 2 - Binanın bir pırı;aaı - Deniıı 
Cllçilıll 1 ;:- (terli) ipucu - Kanatlı hı:v
van. (teraa) Su 4 - Çıçek demeti .s - sa
rat - (tenıi) Bir millet 6 - Tekire fblde· 
tı 7 - (Teni) lhfi edltı - Bir nevi ı>•Y· 
nir - Not& S - A vrupad.a bir nehir - Kı· 
pn nln ll - Sttbttt bırakma - Altçe 

TlTXARIDAJf ı>.SAGI: 1 - Türlı: içki· 
ıd - Alman içlrbl :.ı - D01Qk - Giyun eş
naı S - Nefi edatı - Kunduracı ileti (ter 
al) lan uman 4 - Ycleıı 5 - (Teni) ç&l 
toprllfı - Yakacak 5 - BDyQI< hsıba 7-
(Tcnl) Ba7nn baf<rmaaı - VOeat ilraut1 
(teni) halı S - ( T em) Emir - Gcniı 
dcfll 9 - Hastan verilir - Fırtına 

oONxO But...MACANt N HALLI 
SOLDAW 8AOA: 1 - Amlral - Ke :ı

a._ - Bal 3 - Utanma - Ye ' - Zor-
Anlıııç a - Jlenlı:alz 6 - (T....t\ At - Aa 
7 - Ok - (Terei) ele - Sor 8 - D•Wı
lw 9 - AllJ - Iz an 

YUJC4RIDA.lf ASAGI: 1 - Anar - Mo
da a - Mot6r - Ket 3 - l m.,..t - (t~ 
al) il ' - (T..W) Nar - Nıldl 1 - Aa 
-at - Elı 1 - Ana 7 - Dlnaiı 8 - Na
ba - fterai ) ,,._. 9 - (teni\ Çita - Er. 

1 ASKERLiK IŞLERa ı 
a.,.astt .A.alterll1ı IJUbeaindeaı HO dofum

Jıala.riA ilk • llOD :rolr.Jamalarl binte.a yapl· 
lacalrtfr. Yok....,a her ciln aabablan aaat t 
din U :..ı lıadar deTllln etmek auretlyle 22 
salı ırtlnll bqla.nKal:tu. V e 943 ııe-l paba 
tı•,. IS lıad a'llnll nilte.J'et bulacaktır. 

* ETUP .A.S1CKRLI 1t ŞUBıtStKDKN: 140 
dofamlulana ilk ,,. aoa Yok lamalarına bir 
ırrlıdl J'iptlmlk bera 22·12-94ı Uribinde 
boılla.-:alnır. 

* Balıııdıer ....uı. Şabeelndctn Mit •tanı 
hdıarm ilk .,. - :rokmualıın bir defada ,... 
pılacakt& T07iuun 22 llltlılmı. ..ıı dıdl 
b .... nac:d (Pıuarted, ,arıiomha. cuma\ ırtın 
led l5i!:led• --1 aat (9) dan (12\ 7C ka· 
dar denm et1Ddı: flıı- Hl .-.tmCa ı.s in 
t'e 1ıhecck11r. 

lletflıta1 Adrerlik lubcslnden: 140 do-
jfımılalıınn Dk Ye son yolclamalama 22 Kt
naoaeyvelde baılanarak 15 K.lnunaani,ye 
lı:adar bite~lıtlr. 

·- .A.ek•IDı tubednd- U 40 do
fumla 7er& ..,. yabancı s-1eria iJlı ve aon 
701ı:lamalan 22 Birincilıin- 942 sah a11n0 
baıh7acak '" mGtııbalıi baftalana plaanesi 
w Clrpmbe ailnleri M at oadaa OD altJT& 
Udlr duam etmek nretila ıs pı..t 14J 
puan cei ırOııll eona erecektir. ... 

Eınla&ıotl Aılıerlit Sabeatndea: Apfıda 
ılcll ve ka:ınt numaraları 7anh Yedek ın
baylarnı 5 ırOtı arfmda fllbeye milracutlan. 
106 43542 44965 42279 49520 32504 50642 
2322S 42118 45S52 4~31 39295 42994 48155 
{1680 4188S 3724S 39527 4922!6 41796 45365 
41577 47S!>9 4447!1 4$352 192S7 44464 47742 
4870J 4e002 42025 39470 41424 44555 44599 
44376 S046P "1705 351JIS 45090 4223.S SPOSI 
50434 13306 19291 "2736 3S777 135·84 
31525 41719 16471 19107 41&49 42111 45101 
419SS 40404 46104 31300 35635 ~1650 36795 
50906 411154 4261S 42409 44D~I 341·20 
460S6 42998 42941 &9222 43578 43090 453~7 
~1617 44945 Sl249 46253 42300 46140 31206 
11729 50419 

1hbrl1ty AthdHr tbetılııdeır. BnwlrR ft 
yedd: aa!My!arla _..erl ıneanrrlana llı:l'er 

fc.t<>e,.f\le blrlilı:t.e Jtıbepe mGrlcUtlan. 

ŞiŞLi BULGAR 
HASTANESiNDEN 

10000 kilo inek .nı 
1000 kilo ~ etl 
1200 kilo koyun eti 

• • •'Ti urla, b.akJraliye. erzak. 
Vf j•n. 

odun 

j r 13 senesi nfbayet!ne kadar btr 
senelik fhti)'llCI .için yukarıda mllttar
lan götrterflen enak 28112/1942 tarl.. 
hinde Pazartesi gftnQ saat 15 de ek
sntn:ıe,.. lromılacağlndan ~ etmek 
istfyenlerlrı bastıme k!areatnıe m!lra
ca attan Dlın ohmm:. 

lstanb .. A81'79 Oçonoa Hllkırk Hl.. 
klm llilladea: Fetlıf;ye TGresl.ıı taratın
dmı Bımd:ırma Had Yasuf mahalle
sinde CfimrUk matekaitlerinden Ali 
Onb~ tWbıde mu1dm fken mez
lcQr haneden Çlklp ıtmll ... 7ml ad
re:s:tnin malOm obı:ıadılı taa;n'On e,_ 

den Osmmı Tlhesln mahkemenhı 942/ 
1054 No. ıa ~ açılan boşan
ma dansmtn l4/l2/9G taribD ~ 
eeslncle ba:lr' JwıJnnmaı« hakbDda 1-
!Anen daV'et!1'9 tıeblft edIIdJll halde 
gebnedJğhıden balcJnnda gt;Tap kara
n ittihaz ohmarak muhakeme %1/1/ 
943 Pe-şehıbe saat 15 e tlb1t ed.ı1m.iş 
oldu!undan muma.Deyh Osman TOre.. 
sinin mezkilr giln ve saatte mahke
mede huır buhmması ft'Y1l b ir -.e
kil g&dermeıd. aksi takdlnde tbrr 
bında muhakeme icra ohmacalı w 
bir daha celsıe,e kabul edflmi,.ecetl 
illin ohmur. " .................................. ....... 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Milesseselertn tutacaklan botO:n defter nOmmıeleri tmn1z ft ltlnab 
seltDde bfrind hamur kAtıda b~ hamdır. Defterlerlmtzt bir ke
re gOrmeden karar vermemenizi tavsiye ederls. 

' Umu,.,f f"•t.• ,.,.,.ı. .... t: INKt t_.l P ıclT~ r:tt::VI ''°"""'"'' AnbMt Cad. 

1 

• • 
Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser. Her Fnaneden Arayunz. 
:1 ._. ı .... • •• • .... 1 • ) 

MAKİNİST ARANIYOR 
Kayseri askeri dDdm evine 350 OA 400 kuruş ,nmt,.e Se dftz ""' 

Spesiyal makinelerden anlar bir makinist al!nacaktJr. İmtlham Ankara 
diklm evinde yapılmak {lzere talip olanların istida ile Ankanda M. M. 
V. levaı.bn dalresi riyasetine mOracaatlan. (185'1 - 2018) 

J<•""'ı 
, ı,ıtl•liı" 

\ r 

--- -

KA RAR HO LASASIDIR 
Fazla nyıma karpuz satmak suretiyle mil1i korunma kamınana ına

haJefetten suçlu Beykozda Mahmut Bey çiftliğinde oturur 1uet oflu 

A11 Memt bakJd.'Dda ÜskOdar Mlm konmma mahkenı•"ıdııın J'ÇIJan da
nışma sonunda: Bet lira ağır para cezasına. yedi gQn dDkklmn bpetd

masma ve ba mtıddet zarlında ticaretten meı'!ne hOkmedlbııdı "l/1Ql'M2 

gQn ve 239 sayılt olan ba karar katlyet ltuanmlfttr. 

KARAR HOLASASIDIR 
Fazla fiyatta ftzOm satmak ııureftyle mnn korunma kammana mu

halefetten suçlu Beykozda Mahmut bey çl.ftllğinde oturur :l.aıet ol1a All 
Mcmi hakkında Usk6dar Milll korunma mahkemesinde yaprl.m dunışna 

eommda beş lira ağır para cezasını yedi ;ıın dOkkAnmm lcapatılmashıa 

ve ba müddet zar!md.a ticaretten men'lne 7/10/~ ıOn ve 238 sayDı 
kararla hükmedilmiştir. 

Nafıa Vekaletinden 
~ 'bımllan it: 

1 - samam m illeri s tnd pıbe mtldtb'ftll\'l bmııest telnde bulunm 
A.masn bahçeler:l sulaması için yapılacak kanal ve lmalAtı smai7e in
şaat!. T,ııhmlıı edDen keşif bedeli fiyat vahidi em! thelbıden (1044 ~) 
lira 81 kuruştur. 

2 - Eksiltme 4.1.94! tarlhtne nıstbyan Panrted ırOrıl sut nı de 

Ankarac!a sa iıJerl reiıdiği binası içinde toplanan A eblltme tılnllqo_ 
mı odasında kapah sarf usullyte yapılacütlr. 

a - istıekıner eıcsntme IU"blameal. mukavele proJeal. bw:ftmtı:ı'l6: 11- . 
1eri eeneı şartnam~ umumi su. işleri fenni ~le bam.t .,.. ten-

nt prtnamelerl ft projeleri 50 nra (00) 1tunJI bıphl!uda m felerl nıl9-
fiğhıden alabfDrler. 

4 - Eksiltmeye gtrebfbneJı: lçtıı lstekınertn (45090 Jlreldıc mwftk
kat temhıat 'ft'rtllest ~ ebittmenhı yapllacalt ıtmden en • 6; rDn "
~ bir dllekçe De Nafia Vekltettne mflracat eder1* ba • IDldısm ol
mak here vesika ahnala:n ve bu ftSiJı:.ayı g&termelut warftr. 

Ba mOddeıt ~ vesika Jstetinde twdliiMiiiC)'adlır ~ -
mezler. 

1 - İstıeld'Dıa1n tıe1c1lf ~ nm tllnc.1 ımMeaııt 7mDI ...een 
bir ııaat Oncesfne kadar su işleri retti ?lğhp'TftRkbm ~ ..erme-
leri lhımdır. Postada olan geclkmet er kabul edt~ ('2082) 

M. Me 
SATIN 

V. ISTANBUL 1 
ALMA KOMiSYONU 

NUMARALI 
h.ANLARI ı 

••••• il •••••• il •••••••••••• il •••••• il ............ .. 

Jlluhte1tt .... harda dildi ............. ........... ..... ..... llfU/ 
ta 9.ı. 111nA sut ıo 4la ~ il. 11. T. Bir llldmrall ... a1ma 
kcmls:Jwcmda aç11c eksiltme ne 7ÇIJaeaktır. ıtd t11n1natıı ı• ._ ae 
kwuşbar. Ma'ldnatar Tophanede t 1'o. 1a dDdımt:lade lf't8lth'. Tallp
ltlerln belli vakitte komisyona ıelm.eJert. 

('828 - 2011) 

Sahip ft Nep'l79t Mtldtlrl: Ball1 Latft Dluflbaea 
Gıgfe:Wjr.n ııtMiJ• ~ ... 8. bJıl •••• 

18-lZ- H Z 

de sarfedileın enerji!_ 

Arnavutköy Akınh Burnu 

BiLECiK GAZiNOSU 
Sahibt: UDl MARK~ 

Saynı milşterilerinin bayramım 
Kutlular 'ft Sı:bhaaer te:ıııenul e&r: 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ımstabdembı Jeln ip&. lcopı:a d Qlme ft bana mama.il dik.it mn 11.9" 

mesl mtlteahhide ait olmak ve kumaşı Jda:reoe ftrilmek Ozere altı oıo 
tane pelerin kapak zarf U8Ullyle eksil~ 1romılmuştıılr. Jlllnhtmıınert 

bedeli on ilci bin altı yCh fua olup rmJTBklt:Rt temhttftr 94!\ llnıdlr I" •I" 
~ sek.iz BlrfnelkAnun SN2 tarlhlne mOısadif Puartest IOnfl mt m altıdıl 

Ankarada P. T. T. Umumi mildtlrlO.lt hw..tnda m6telekkil abm -.e !lll..o 

tmı kcımlatwwwnda ~- - • ...-b- ıtler lt ..,. verıt 
Vakte bıunnda P. T . T. mmmd depo ~ aadlM:tplllhııclen lıılldeı.JI 

olank ahnabfllr. ~) 

iNHiSARLAR 
UMUM MODORLOGONDEN 

Şarap 't'e bira şişelerindm lllmmüt. .... il\:; ... 1 

r 

17/ 12/ 942 tarihinden itıöaren ..-bla ,cösterllm leıfl9'Alli 
edilm.iff.ir. 

Dit 
340 Santilitrelik ~ GaJama • 
200 • • • • 

• • 11fth:d ZI ..... 
' 

• Bfıra ..... • 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
J'1zfk eostitOsO lçhı 'IO ~ baJpit·walltl!k mw & 121 .aet _. 

bare 2%.12.942 Sah gQntt --.....•wın:mt:t. ..-:nftkıa lba1e ed:Beo
ı:elcttr. İstekliler 4571 llta _.. 11 mu~ tıı.mlluatı ollln (890) llr:ale 
matbusla ıehnelert. Res1ltl. ~. rektlh'lt'lkte gtlrillf!r, ~ 

• .A 4 

HOLANTSE BANK-: ÜNl N. v~ 
1 S T Aıf;f B tlt..h ŞU B E_a

2 

GALATA: KARAKÖY PALA! 

AJANSI ı MEYDANCIK, ALALEMCI HAi! ,,.... 
-BOTON B-ANKA MUAMEl.ELi;R~ 

K-Ac&.A -4-CA R• .... 
•Ettwazı. KOltASAe 

't(J81Ln.t 1 MISTCJtDAtl • llOTTlllDAll - IMlltl08 - Allth 
CAMıCA'• •AAACAl80-MAWA-WluıMSTA0 - 0R'MIESTAD 

• tlllO N ~&IRO• Ull'ICMI.• UıO l!AUl 


