
SAAT SERGiSi 
'nbi4Teye ilk Clefa ola rak getirilen meıhur 

Y ACHERON et CONST ANTIN 
Saatlan, Emin.önünde veni açdan Arlon aaat 
malazagmda 1 Hazirandan 6 Hazirana 
kadar teıhlr edileceğinden muhterem halkı· 
ID1ZID teşriflerini rica ederiz. 
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Alman tebll~I 

Harkof büyük 
meydan mu
harebesi bitti 

6 nci, 9 uncu ve 57 nci 
Rus orduları imha edildi 

240,000 esir alındı, 1249 
tank, 2016 top, 558 
tayyare tahribedildi 

---·-

lstanbul'un fethinin 500 üncü 
yıldönümü münasebetile 

yapılacak imar hareketleri 
Fatihte 13,500 metre murab
baında yeşil bir saha yapılacak 

Burada Fatihin heykeli dikilecek, 
Belediye sarayı ve Şehir 
Tiyatrosu da yapılacak Berlin 30 (A.A.) - Alman or: 

:ıluları b~şkurrandauhğının hususı 
tebliği: Harkof büyük meydan mu· Başmuharririmiz, dünkü makale- nın hazırlandığını ıöylemlı vo bu 
hareb,.si bitmiştir. sinl lstanbulun fethi yıldönümüne hususta izahat verml§tir. 

Mareşal Von Bock' un idare ettiği ta'-sı's etmı'•, 195 3 ıen••l.nde bu 
k l · d l V n .. ""' Valinin verdiği izahattan ve imar cephe esim erın e orgenera on b" "k iht had' i b yü 

Kleist'in kara kcvvetlerile orgeneral .?yu ta.~ .. . k ıs1en n ... eş . - planı Uzerinde yaptığımız tetkikat· 
P 1 • hl k tl • d" zuncil yıldonumil ut anacagına göre tan anlaşıldığna gfüe lstan'bulun bet 

au ıı:ı un zır ı uvve erı uşma- F 'h S 1 M ı_ h 
'dd tl' h" 1 kar koya atı utan enmet namına mu • yilztincil yıldBnUmüntin kutlanma 

nınk şı .. de fı uc'l:'mh arbına. . bş~ • ha- teşem bir meydan, -:ızel bir park, l k h ra mu a aa mu are esını ır ım . . 15.. l merasiminde bit.iri ec.e imar are• 
f • h l . . I d' yahut gem• hır cadde açı ması ve k ti ı F tlh ı mtlerlne in-za en a ıne getırmış er ır. b d "F ihi h k 1· dikil 1 e er a ve c varı se 
Ge:ıeral Comelio Dragalina' nın • ura~a ,8 at n ey e ~ mes hisar ettirilmiştir. Bu imar hareket-

k d d b. R k lordu ıçin §ımdıden teşebbUste bulunulma- lerl ıunl•rdırı 
uman asın a ır umen o - l d h h • · ı " 

•u ve aynca bir Macar, bir İtalyan sb~ı, bu skuret e e.. emhıe rdın gd~~e t - Şehzadebqı tramvay cadde· 
. ..,. l k l . ır eser azanacagını, em c un- b l d x. 

ve bır Sl·.>Vak bırlıgı A man ıta arı- 'h' i b bUyük -·!adının bu sinden itfaiye binasnnn u un uısu 
1 b. l'k h ı . 1 b lı ya tarı ın n u uy B d ., '- • ld dd e ır ı t~ . aruetmış er ve u şan şekilde kutlanmaaı mUnaeip olacağı- ve oz ogan ıı;emenne g en ca e-
zaf~rden nısse almışlardır. .

1 
• .. .. til nin sağ tarafındald 90X 150-13500 

Orgeneral Löhr' ün ve hava kuv• nı 1 erı surmuş · metre murabbaındaki uhada bulu· 
vetleri bmandı-..nı general Flug- Belediyemizin başına geldiği glln- nan binalar k&milen lstiml&k edile
beil' in hava birlikleri gerek müdafaa denberi faaliyetini İslanbulun imarı• cek, bily{ik bir yeıl1 ıaha vilcuda 
gerekse taarruz esnasında muhare- na ve güzelleştirilmesine vakfeden getirilecek ve bu sahanın ortasında 
belere fedakaılıkla iştirak etmişler Vali ve Belediye reisi B. U\tfi Kır- İstanbul belediyesinin merkez bina.
ve düşmdn hava kuvvetlerini mağ- dan dün bir muharririmlz, ziyaret st yapılacakhr. 
li'.ibederek muh:trebe meydanını ter- ederek bu husustaki diiıUncesini ıor-
ketnı eğe mecbuT bırakmışlardır. muştur. Prost plaaına göre Belediye bina• 

Takriben 20 piyade, 7 süvari til· B. Lltfi Kırdar, fstanbulun bCJ bsı.nın Sultanahdmctte e1ııki ,~apAlsdhl~ne rne..,i ile 14 zahlı tuğaydan mürek- yüzüncü yıldönilmüne retiımelC Uze- ınası a.naıın a yapı acaıı; ıye 
kep 6 ncl, 9 uncu ve 51 nci So\7et re şimdiden icabeden imar planlan- (Devamı ıabife 2, ıütuıı 6 da) 
orduları imha edilmiştir. 

Esir sayısı 2 40,000 i bulmuştur. 
Düşmanı~ kayipları çok kanlı ve 
ağırdır. 

Muharebede ele geçirilen veya 
imha edılen haı c malzemesi, 1249 
tank, 201 6 top, 5 5 8 uçak ve sayıla
mıvacak derecede büyük miktarda 
ba;ka malzemedir. 

Orta kesimd~ düşman muharebe 
gruplan trflha edilmek üzeredir. 
Şimal kcsımir.de kuvvetlerimiz tara· 
fınd3.n girişilen bir hücum hareketi 
muvaffak:yetle devam etmektedir. 

Lise ve orta okullarda 
2 sene sınıfta kalanlar 
Maarif Vekaletl, imtihan talimatna
mesinde mühim değişiklik yaptı 

Reisicümhur 
Topuçu Abt okulunu 
ziyaret etti, talebeye 
bir hitabede bulundu 

Ankara 30 (Telefonla) -
Reisiciimbur lımet lnönU buaün 
öğle Uzerl atla bir ge%İııti yaptık
tan aolll"a Topçu Atı, mektebine 
gitrnit, mektep komutanları ve 
talebeleri tarafından hararetle 
lcarfılanmıttır. 

Rewciimbm İnönü, öile ye
meğini mektepte komutanlar ve 
talehelerler birlikte yedikten 
sonra talebeL-re kısa bir hitab .. 
de bulunmu~hu. Bir ıaat kadar 
mektepte kalıuı lnönU. talebele
rin alklflan arasında mektepten 
aynltn11br. 

L 

Libya' da 
harb şiddetle 
devam ediyor 
İngilizler Mihver zırhlı 
kuvvetlerine karıl çetin 

saldırışlar yaptılar 

Mihver tanklarinin 
sahilde /ngiliz yanlarına 

yaptıklaTi hücumlar 
akim kaldı 

Kahire 30 (AA.) ~ Orta Şark 
İngiliz umumi karargahının tebliği: 
Esas mevrilerimizin doğusunda cu• 
ma günil bütün gün ıiddetH bir mu
harebe cer<ıyan etmiştir. Zırhlı ve 
motörlil kuvvetlerimiz Knighoriedge 
yakınlarında ve Akroma'nın baham· 
daki zırhlı düırran kuvvetlerine kar
şı çetin ka.rıı hücumlarda bulunmuı
lardır. 

Daha cenupta İngiliz hava kuvvet• 
lerile sıkı işbirliği yapan tank kuv• 
vetlerimiz, zırhlı kuvvetlerile birleı
mek için ıimal i~tikametinde ilerliyen 
düşman taşıt kollanna muvaffakı
yetle hileum etrni§lerdir. 

Leningrad muhasara cephesinde, 
hava ku vvdlerımiz Ladoga gölil 
üzerindeki düşman iaşe kollarına 
karşı ~iddetli hücumlarda bulunmu§
tur. 

Ankara SO (Telefonl&) - Maarif 
veuıetı ııse ve orta.okul Jıntlhan ta
llmntnanıeslntn 44 üncü maddesinde 
miihtm tadllAt yapmıştır. 

Bu tadil~ta göre, ilse ve orta.okulun 
1, 2 ve 3 üncü sınınannd& 1k1 Yıl sınıf 
g~meğe muvaffak olamıyan talebeler 
kendilerine birer belge verilerek okul
dan çıkanlırlal'. Bu talebelet' aynı 
cinsten olan resmi okullara. alınamaz
la.1". Yaşlan müsait ıse hususi okullar
da. blr yıl daha. kaldıklan sınıra. de
vam ederler veyahut evlerinde husu
si olarak çalışırlar. 

Birelnakln'in şimalinde ve şimal 
ttçtıncl1 sınıfia.rda bulunan talebeye batısında harekatta bulunan seyyar 

gellnce: bu~lar da. ders Yılı sonunda kollanı:mz dü\lmanın iaşe ve ikmal 
maarif müdürünün göstereceği. resmi yollarına ve bu yollan himayeye 
blr okulda devlet ortaokul veya lise memur kıtalara hücum etmi !erdir. 
bitirme lmtllıa.nına girmete başlarlar. Bazı d.. g 

Al~an SdVaş uçakları tarafından 
aüşmhnın Cork: şehrindeki silah fab· 
rikalarına karşı yapılan gece hücum
larınd& bir çok tam isabetler kayde· 
dilmiş ve tesislerde yangınlar çıktığı 
görülmüstür. 

Simal Ruz dPnizinde harb gemile· 
ri~iz ve uçaklarımız, Sovyetlere 
malzeme götüren bir kafileye hava· 
nın fen:llığıua rağmen hücum etmiş· 
tir. Bir denizaltımız 6,000 tonluk 
bir vapuru bhtırmış ve tam isabetle 
diğer iki vapun.ı: da hasara uğratmış· 
tır. Savaı uçaklarımız iki bilyük şi· 
lepte ya!lgın çıkarmışlardır. 

Ruslara göre vaziyet 

Bu talebelerden blrlııc1 ve 1klncl sı
nıfta. l:)ulunanlar ders yılı sonunda 
maartf müdfirüniln göstereceği. ~sml 
bir okulda sınıflarının bfttUn dersle
rinden imtihan geçlrmeğe mecbur
durlar Bu imtihanın bütünlemesi 
yoktu~. MuvaUak olanlar yaşlan mll
salt ıse resmt veya hususi okulda tah
slllerlne devam hakkını kazanırlar. 

De1'3 yılı sonunda.ki devrede muvaf- .. . uıma~ tanklan perşembe 
fak olamıya.nlar başa.raınadıklan gun.il Akroma mn §İma1 batısındaki 
derslerin imtihanına müteo.ltlp ders sabıl yoluna varmağıa muvaffak ol
yılı başındaki devred~ bit daha gl- muştur. Bunlar, dün sahil yoluna 
rerler · hakim olan bir noktaya gelerek faıı-

Buıi.da da. muvaffak olamamak tu~ lalı bir surete yolu bombardıman et· 
barlle talebelik haldannı kaybeder- mişlcrdir. 
ler. Kazanıuıla.rdan devlet ortaokul Düşman kuvvetleri sahil yolu bo· 
diploması alanlar yaşlan müsaitse yunca şimal kesiminde bulunan ce-
resmt veya husu.sı. liselerde tahslllerl- nahlarımıza hücum etmi§lerse de 
M devam edeblllrler. Ll.se bllJnneo muvaffak olamamışlardır 
diploması alanları da devlet olgunluk Harekatın yapıldığı sah k • 
hntlhanına glreblllrler. . ld v • • ~ ç~ l!e. 

Bahsi geçen 1mt1hanlan ıııazanamı- nış o ugu ıçın muhal-Cbenın şımdıkı 
yanların belgeler1ne bu vaıtyet imtl- safha~ında dü~mana verairilen ka· 
hanı yapan okulca kaydedilece~ glbl yıplan tahmin etmek mümkün değil
belgeyl hazırlamış ve vernrlt olan o- dir~ Fakat düşman tanklarından bir 
kula da maH\m.a.t verlllr. çogunun §imdiden tahribedilmiı ol-

duğu muhakkaktır. 

BU SABAHKİ 

Almanlar 
Doneç'i 
geçtiler 

l\1oskova,nehrigeçen 
k:uvvetlerin imha edil· 

diğini bildiriyor 

Briansk mıntakasında 
§İddetli muharebeler 

devam ediyor 

TELGRAFLA& 

Harbden 
sonraki 
dünya 

Amerika Hariciye 
müsteşarı mühim 

beyanatta bulundu 

B. Velles: «Müteaarriz. 
lara silahları bıraktırıl· 

malıdrr» diyor 

Londra 31 (A.A.) - Moskova'da.n Londra 31 (A. A.) - Amerika 
gelıen haberlere göre Doneç nehri ya- Hariciye müsteşarı B. Velles, harh
lanlarmda dün Alınanların yeni hü· den sonraki dünyar.ın ne şekilde 
cumlıı.n püsk.ürtillmüştür, Bir düş- olacağına dair mühim beyanatta bu-
man taburu nehri geçmeğe muvaffak 1 B V 11 d · · k. 
o1muo, fakat bu askerlerden blr kısnu unm~ştu~. ..' _e es emışt~r. ı: 
imha. bir klsmt esir edllmlştlr Harkof «$ımdı muttefık devletler ıçın çar
civa~da Sovyet kıtala.rı m~V"ı.Uerlnl pışanlar, dünya asayişi sistemi başla· 
tahkim ediyorlar Alman keşif kollan yıncıya kadar bir askeri kuvvetin 
geri atılmıştır. . tesisisini bekliytcelkerdir. l\Iütear-

Slvyetler bir şehr1n yansuu ele ge- nzlara silahlaı ı bıraktmlmalıdır. 
çlrmeğe muvafta kolınuşlıı.rdır, Bura- Harbden sonra ekonomik. sosyal ka· 
da sokak muharebeleri oluYor. nşıklığa artık rr.eydan verilmemeli, 

Briansk ınmtaka.sında Alınan kıta- miltearrızlar hakkile cezalırn<lırılma
lan blr nehri geçmeğe teşebbüs et- lıdır. 
ml.şlerdir. Bunun lçtn dubalar üzerin- İlk · . 
de köprü kurma~a. kalkmı,,la.l'dır Bov- ımar senelerınde~ sonra hanı 
yet topçusu ateş açarak l.stlhkAm ve maddelerin bütün milletler ara3ında 
piyade kolunu da~tmıştır. Dl~er böl- hak~aniyetle taksimi temin edile-
gelerde miihlm bir şey yoktur. cektır.> 
Perşembe günü 25 Sovyet tayyare

sine mukabil 94 Alman ta.yyarest lın
ha edilmiştir. 

Harkof muharebeleri 
Londra 31 (A.A.) Buraya gelen ha

berlere göre Harkot muharebelert so
na ermek üzeredir. Dün gece Sovyet 
malumat bürosu bu muharebeler 
hakkında hususi beyanatta. bulun
muştur. Beyanat 2 hafta. süren çar
mşma. hakkında ~ tarsUA.tı vermek
tedir: 
Almanların Harkof'un cenubunda 

30 piyade, 6 tank ttlmenlyle hücuma 
hazırlandığı ha.ber alınınca Sovyet 
kuvvetleri derhal Harkof istikametin
de t.ıaarnıza l!:eçmlştir. Başlıca vazife 
Alman taarnızunun önüne geçmek, 
bunu sekteye uiı;ra.tmaktı. Harkof'un 
zaptı pl~nda yoktu. Hedef elde edU
ml~tlr. 

Cereyan eden muharebelerde Rus
ların kayıbı 5 bin ölü, 70 bln kayıptır. 
300 tank t:.ı k:ı.y'bolmuştur. Almanla
nn kaY.ıbı bundan fazla., 95 bin öıü 
ve esirle 500 tanktır. Almanların bfl
yük zafer kazandıkları tddla.sı burada 
tama.men eşa.ssız görülmektedlr. 

Çin' deki muharebeler 
Londra 31 (A.A,) - Japonlar pet'

şembe günü sabahı Çln'de Çeklyang 
vllAyettnın merkt!'Ll Klnvan şehrine 
gir.ınişlerdir. Bundan sonra Lanç1 
şehrlnl zaptetmlşlerdlr, Japonlar orta 
Çln'de Yangçı nehrlntn iki. sahl!1nde 
ııerı hareketine devam ediyorlar. Da
ha cenupta Honan vll~yetıne de bü... 
cum ediyorlar. Blrmanya hududun
da Yunnan vllft.yetindekl Japon kuv
vetleri sanlmı.cı.tır. Japonlar bunlara 
acele takvlyıe kıt.alan göndermf41erdtr. 

Vlchy 31 (A.A.) - Çln'ln doğusun
da Japonlar Uerllemekte devam edl· 
yorlar. Japonların karaya yeniden M

ker çıkannalan muhtemeldir. 

Libya' da tank 
muharebesi 

devam ediyor 
Mihver taarruzunun 

muvaffak olup olmıya .. 
cağı hı::. muharebenin 

neticesine bağlı 

Londra 31 CA.A.) - Tobruk'un ce
nup doğusunda ~Şövaly'! köprüsü. 
denllen çöl yollannın blrle~me nokta. 
sında.kl tank muharebesi haUı. bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Mihver ta.:ır
ruzu..'lun muvaffak olup olmaması bu 
muharebenin neticesıne bağlıdır. Mu
harebe en tehllkell saftı.asındadır 
8 inci İngiliz ordusu kumandanı ge~ 
neraı Rlçi neşrettiği bir günlük emir
de: cıBu muharabe kazanılıncaya ka. 
dar daha biı'çok tehllke!I günler ge. 
çlreeeğlzı demiştir. 

Almanlar Blrülhakim'in şlmnltnde 
ma.yJn to.rlası arasından yol açmağa 
çalışıyorlar. Tayyareler bu motöriza 
kıtalara büyük zararlar vcrdinnlsler-
m~ . 

Vichy 31 (A.A.) - Libya'da şlddetlt 
muharebeler devam ediyor. Ahnaıı 
ha.berlere göre İngilizler Alman - İtal
yan kuvvetlerinin llerL hareketine 
ştddetU mukavemet gö::t't'rlyorlar. 
Tank muharebesi devam ediyor. 

Bir Amerikan gazeteii 
ne diyor? · 

Londra 31 CA.A.) - Philad~lfla. 

Moskova 30 (A.A.) - İzyuın • 
Barvenko"Vo ke~iminde Almanların 
iki şiddetli hücumu püskürtülmüştür. 
~epheden gelen haberlere göre dü~· 
man bu çekilme esnasında 1400 den 
fazla kayıp vermiştir. 

Admira ilk maçını bu
gün Fenerle yapıyor 

.........................................•.•................................... , 
Emplre gazetesi yazdı~ b!r makale
de Llbya taarruzundan bahisle dıvor 
ki: cıRommel .Avnıpa'da lklncl cephe 
kurulmasına m1\nl olmak icin Brltan
ya•yı Libya'da meşgul etmek istiyor.• 

(Devamı sahife 2. ıütun 5 de} 

Mihver büyük 
elçileri 

Hariciye Vekil ıeref· 
lerine bir ziyafet verdi 

Misafir futbolcular şerefine dün Alman 
konsoloshanesinde bir çay ziyafeti verildi 

Misafir (Adnıira) Alman futbol· 
cuları şerefine dün akoam Alman 
konsoloshanesinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette latanbul valisi 
doktor B. LOtfi Kırdar, poliı müdil
ril ile tanınmıı ~porcu ve gazeteciler 
bulunmuştur. Çok samimi bir hava 
içinde geçer. bu 7İyafet geç vakte ka
dar devam etmiştir. 

. 
Admira., ilk maçını bugoo Fener• 

bahçe ıtadmda sa.at 16 d~ Fener· 
bahçe ile yapacaktır. Fenerlıl~r kuv
vetli rakib!erintı karıı iyi hır oyun 
çıkarabilmek için Ankaradan Büyük 
Fikreti getirterek takımlarını ta~
viye etmişlerdir. Ayrıca kaleci Cı· 
hat da oynıyacaktır. Maçı Kemal 
Halim idare edecektir. 

Mihver hücumu hedefine 
ulaşamamış 

Vaşington 31 (A.A.) - Llbya'dan 
gelen en son haberlere göre büyüt 
miktarda. tank kuvvetıerlle yapılan 
mihver hücumu hedefine ulaşama• 

m~t~·---~~-~--

Çekya'daki 
suikast 

Heidrich, kan verildikten 
sonra kendine gelmit 

Vaşington 31 (A,AJ - Prag'dan g8. 
len en son habzrlcro göre. Heidr1ch'e 
kan verllmlşt1r. Kendls!ne geld1ğ1 de 
söylenmektedir. Heldrlch'e ntıla:Q 

Ankara 30 (Telefonla) - Ha
riciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu, bu 
gece, Hariciye konağında Mihver 
devletleri büyük elçileri şerefine bir 
ziyafet verm:ştır. Ziyafet geç vakte 
kadar devam etmiştir. Paris yakınındaki fabri

kalara yapılan akın 

lalle belgeleri yakında kurşunlardan btrl boğazına, dlğerl sı.r .. 
":t tınu girmiştir, Şoförü ve muavtnı al 

Başvekil Münakalat 
Vekaletinde 

Ankara 30 (Telefonla) - Baş· 
vekil doktor B. Refik Saydam bu· 

ün ' A 

Vichy 31 (A.A.) - Son haberlere 
göre Ingillz tayyareleri tarafınden 
Par13 civarındaki fabrikalara yapılan 
taarruzda 40 kişi ölmüş. 100 ki~ ya
ralanmıştır. Paris'te bulunan Laval 

dağıtılacak dıkları yaralardan ölmllşlerdlr, 
Ankara. 30 (Telefonla) - Nüfus hÜ· r.ondra 31 CA.A,) - Qekya nalp v~ 

vlyet cüzdanı ycr1ne geçecek olan la· klll Heldr!ch'l yaralıyanlan h11.be11 
şe belgelerinin yakında da~ıtılınnsına vercekleıe vadedilen nıüklifnt bl~ 
bo.§lanncaktır, !htlyao maddelerinin misli arttırılmıstır. Dün y'niden ~ 
tcvziinde kullanılacak ve müteılnııdu.da..ltJ_ ___ _: _ _ıL:z_..c~:.o:::::~~~-.....::~::::::::..:....:.!::;:=.:...==. ___ ..ı.-l-"'e_k.._.k_ur_ş~u~n-a_d_i_zi_ln_1_.tş._t_ır..,._,Ç'-'e~ ....... d..,e ... vı .... et~-



- ----~.:_:-_:::::_-==---:__ _ -

Sahif~ 2 AK'ŞAM S1 Mayıs 1942 

Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harb tebliğleri I' ltalyanın 

dış siyaseti 
Alemdağ yangını Harkof meydan 

muharebesi bitti 
Istanbul fethin 

500 ncü yıldönü 
Alman tebliği 

nerlln 30 CA.A.) ,- Alman ordular 
başkumandanlıjpnın tebl ğ1: Bütçe müzakeresi müna· 

sebetile Kont Ciano 

Yangın sekiz aaat devam etti ve 5 kilometre 
murabbaından fazla ormanlık yandı 

(Bq tarafı 1 inci aabifede) (Bat tarah 1 hıc" sahifede) 

Alman motörlü ve piyade kıtalan, .arayı yanında yapılması düş 
Sovyet kuvvetlerinin yan keeiminde müştil. Şimdi bu fikirden va 
bir bücum teşebbUıUnde bulunmupa miıt ve Belediye sarayının Fa 
da Sovyet sahra topçwu Almanlan yapılması uygun görülmUıttür. 

Şlmnl Alrl a muharebe devam 
etm ktedir. 
Do~ ingiltercde ham kuvvetleri

miz 30 mnyıs gec Humber neh
ri a ında. Grtmsby limanını ve Great 
Ynr outh llm bölge ini bombala
nu ı rdır. 
İn z bomba uçak.lan dün gece de 

bfitun Parls bölgeslne hucum etmış
Jerdir. Bu hilcuıtl esnasında bllha&a 
aayflyelerde siviller arnsında ölen ve 
yarnlananhı.r olmuştur. Hucum eden 
uçaklnnn altısı dilşilrulmüştdr. 

Alman koyu üzerhıde de iki İngiliz 
bomba uça~ dıişürülmü~\ir. 
Şimal dcnlzlnln himayesine memur 

aerrtsler şefinin kumandası altında 
hareket eden devriye ve hlm.aye ge
mllerlmlz 24 saat içinde 10 İngllfz 
bomba uça~ düştlnnilşlerdlr. Bunla.
tın 8 ı himaye altındaki kaflleye htı
euın eden uçaklar arasında bulunu-
7ordu. 

ltalyan tebliği 

bir nutuk söyledi 

Türk ltalyan münase
betlerinin iyi olduğun

dan bahsetti 

Dün aaat 14 de Alemdağında 

T~delen vakıflar ormanında yan
gın çıkmıştır. Atq çabuk. geni§liyc
rek büyük bir aahay, kaplamıı ve 
Tefneli - Malkuyu yolu araıında S 
kilometre murabbaı ormanlık ta
mamile yanmı~tır. 

Oaküda.- itfıı.iyeai ile iıhirliği ya-
Ro 80 / ıı.A.> +..-• H~ ..ı-ı pan temizlik ameleleri ve köylüler 

ma --. - .1.w.ıyn .... AÇ ye b" ·· 1 il 1 1 d 
Nazın kont Clo.ıw hariciye büt.çesi- utun gayret er e ça ı§mıı arsa a 
nln mlla.zk~ münasebetiyle bir nu- ateşi ancak Baltacı çifliği ormanlı
tuk .aylemlfUr. Nazır, Yugosla.v dev- ğında ~nlemck kabil olmuıtur. Bu-
Jetin1n ~dan OOhlSle rada ateıin etrafı çevrilmiı ve bu au· 
Mwısollni tan.fından 1lert sürülen §'il retle sirayetine mlni olunarak saat 
prensipleri aB.ymllJt,.r: 

ı - Adriyatıt den.izinde İtalyan 
Jrontroluntı tem.ın etmek lçln Adrtya
tfk meseleslnJn ha.Dedllmesı, 

2 - Ka.rad&P tam bir muhı.a.rtyet 
verllmesl. 

1 - Arazi 1lhaklle Ama.vutluğun 
&oprat büttınUlğünfin tamamıanrrwıı 

' - itaıyanm Hıtva~tanıa en 81kı 
blr §ekllde iııJblırlliU yapması. 

Sanatkar 
askerler 

Verilecek ücretler hak
kındaki kanun Meclise 

verildi 

24 de söndürülmesine imkan hasıl 
olmu tur. 

Üsküdar kaymakamı ile jandarma 
komutanı derhrı 1 yangın yerine gi
derek icabeden emirleri vermiıler
dir. Boğazın Anadolu tarafında bu
lunan jandarma karakollannın mü
rettebatı da itfaiyeye yardım et
miştir. 

Yangının sebebi henüz kati aurette 
anlaşılamamış ise de yere atılan sön
memiş bir ıignranın, aekiz saat de
vam eden bu büyük yangını meyda
na getirdiği zannedilmektedir. Tah
kikata devam ediliyor. 

Beden terbiyesi 
te,kilatı 

Maarif Vekili dün bu 
işle meşgul oldu 

pe~ bir halde kaçmak zorunda 2 - Fatih parkından itibaren 
bırakmııttır. zade camıine kadar uzanan sah 

Mareşal Timoçenko, Harkofun mütebaki kısmına da büyük 
ıimalinde taarruzunu 12 mil ileriye Şehir tiyatrosu yapılacaktır. Bu s 
götünnüıtür. ya tesadüf eden ve oehrin güzel 

mari eserlerinden biri olan Şeh 
camü timdi bir takım binalarla Doneç üzerindeki Rus 

köprüleri tahribedildi rllip örtüldüğü için etraftan gör 
B l' 30 (A A ) AI 'k memektedir. Camiin etrafındaki 

er m · • - • man pı e nalar tamamile kaldırılacak. cami 
bomba uçaktan, Boltevilderin, mil- til ihf ·1 .. ··ı bil ek b" 
bim lnsaıı kayıp lan pahuına olarak '-ı'lnd bııa:nkııl e --g~ru e b ec d hır 

• s; e ıra ACAK ve ura a 
tekrar tamıre mu~affak olduklan bir halde bulunan eski (Bu 
Harkof cenup dogusunda Donetz mescit) _ tarihA hu ·y ti" ) 

h . ü . d k. b'' .. ı_ K" .. ü ı susı e o 
ne n zenn e ı uyu.-; opruy için - muhafaza edil k h 'be · 1 d ece ve ca 
tas" tınıı er ır. ilerisinde yapılacak tiyatro binası 

tukas uçaklan Ruslann Donet2 önü aerbea ve yefil bir saha ile 
üzerine atbklan haıka köprülere lenecekfr 
büyük kayıplar verdirıniflerdir. 3 _ 

1
Tramvay caddesinin k 

Düşman demiryollan ve hava tarafına ve yer.i Belediye bina 
alanJanna karıı toplu taarruzlar ya• önüne tesadüf eden Horhor cad 
pılmııtır. Bir gardan çıktığı 11rada üzerine tesadüf e.den kmmda 14 
taarruza uğrayan mühimmat yüklli 100-14000 metre murabbaın 
bir tren tam isabet almıı n büyüle sahada büyük bir park yapılaca 
bir infilakla harabolmuıtur. buradaki Ayasağa camii muha 

edilerek etrafı süsleneccktir. 

Roma 30 (A.AJ - İtalyan ordulan 
umumi karargahının 729 numaralı 
tebliğ!: Marmarlltada çarp~ aynı 

hızla devam etmektedir. Düşman, pl~ 
yade lrllklerlle Mihver kıtalannın 
glrl t klert a r savaşlara çok f!ddetU 
bir muka~met göstermekted.r. 

Nazır bundan sonra Yuna.ntstandan 
bah1.sle burada vazlyet1 düzeltmek 
tç1n safredllen gayretleri söylemi§, 
l"'ransız - tt.aıyan mii:n:ısebetlerlnln ~a 30 {Telefonla) - Maarif 
Alman - Frmımz mtinasebetlert gibi Ankara 30 (Telefonla) _ Milli Vekili 8. Hasan Alı Yücel, bugün Amerikanın 

harb imalatı 

4 - Bu parkın karıısı, 
Horhor cadde.sinin kar~ı ciheti · 
rindeki Amca Hüseyin paşa türb 
nin de etrafı tanzim edilecektir. 
suretle bu geniş sahaların üç dırı 
park, dördüncü dır ında da Bele 
binası bulunacaktır. 

Hava kuvvetlerimiz savaş sahasında 
n diişman gerilerinde müdahnlelerlnl 
arttırmıştır. 

olduğunu UA.ve etımıştlr. Müdafaa Vekaletine bağla fabrika ve Beden terbiyesi umum müdürlllğüne 
Harfc1y N İ•ft• 11 ""'-:k1 e 1 1 it giderek Maarif Vekilligvine yeni bağ-e ıı.zırı wwya e ... w Y müessese erin ücret i adrolanııda 

ve +-'çre • ..., ...... daki t....ı mfin" .... bet 1 1 k l lanan Beden terbiyesi umum mü-.ı~;vı -~Ul ...,, - ....,.,.. - ça ıştın an sanat ar er ere ayda 30 
lere işaret ettl.ktcn sonra bütun barb liraya kadar ücret verildiği halde kı· d~rlügü ml"'I"kez teş~.il~~ını tetki~. et-Bırçok müsellılh arnbnlnr. tanklar, 

aırhlı otomoblJler ve kn.myonlar ya.
kılmış ve tahrlbedllmlş, yüzlerce oto
mob le tsab Uer olmuş ve bunlar göz
le gorülen bir tcslrle hnrekct;sjz hale 
getirllmlştlr. 

esnasında Mlbver devletlerine kar§ı taatta b ı a atka mış, başta umum mudur olmak uze-
da1m d u un n san r memur ve b •. " l 1 •. •. .. 1-f Resmi bir rapor bütün 

rekorların kınldığını 
gösterecek 

5 - Yine tiyatro bine.SM'lın 
karşı tarafında ve Şehzadeden · 
he giderken tramvay caddesinin 
tarafınd2. 80X 120 -9600 m 
murabbaındaki bir saha da F 

a ostane blr hareket ha~ ta- mahallerir.de kullanılacak erlere sa- re utun "?e~;-r ar a gor.uş?1uş, ~ er 
tıbetmlş olan İspanyadan sitayişle dece er maaşı veriliyordu. Bunu ada- hakkında ılgılılcrden ~~lgı aorm~ş, 
balısetmı,tir. Jete uygu g""rmiy M'l]• M''d f çalışma programlar.-ıı gozden geçır-

n o en ı ı u a aa . . ş· d. k d B d b" 
Vekaleti bi kan l'"y'ha h 1 _ mıştır. un ıye a ar e en ter ı-

Avcılarımız 8 düşman uça~ düşür
müşlerdir. Bir İngiliz uç:ığı Bhıgazl 
cenubunda yere inmek zorunda kal
m11, Jçlndekller eatr edil.m1ştir. 

Alman 
subayları 

r un a ı sı azır ıya . G lik ,_,1• . . l 
k B.. "k M'll t M l' • . yesı ve enç teşıu atı ıçın yapı -ra uyu ı e ec ısıne vermış· k'k . . " 1 f mış tet ı ata aıt blitun rapor ann Vaşington 30 (A,A.} - Pek yakında Halkevi binasma aynlacakur. 

neşredllecek olan resmi blr rapor A- Yukandaki sahalardan birine 
merlka hart> ıstllısallnln b«1ttın rekoi:'- kati yeri ileride tayin edilecek 
lan kırdığını gösterecek.Ur. 80,000 noktaya Fatih Sultan Mehme 
uçak yapılması 1çtn Rela Roosevelt ta.- muhteıem bir heykeli dikilecekt 
rafından tesblt edllen programın tlm-- Bu suretle Şchzadebaşı camiin 
dl arbk icra sa.basına ııtreceği mu- başlıyacak olan imar ve tanzim 

ır. neşri Vekillik.çe karar altına alınmıt-
Bu layihaya göre, Milli Müdafaa tır. 

Uçakla.nmızdan lklsl üslerine dön
memişlerdir. 

Ditn gece Kata.nyıı ve civarla.nna 
İngiliz uçaklan tarafından bir taartuz 
J'l\pılmıştır. Nlkolosl ve Mister Blıın
kod:ı. binalarda ban hafif hasarlar 
oJdu~ bildirilmektedir, Btanko'd.a 6 
~I ölmüş ve 15 k4l yaralanmıştır. 

Amerika 
ordusu 

General ~larıhall, cBir 
gün Fransaya da aıker 

çıkaracağız» diyor 

B. Hitler, spor sarayında 
bir nutuk ıöyledi 

Vekaletinin ltua, deniz, hava ve a•
kert fabrikalarla harita kadrolarına 
dahil sivil mÜtıtahdemler ve askeri 
sanatkar memurlarla mahallerinde 
istihdam olunacak aanat1ı:ar erata 

kadrolannda muayyen üeret veya 
Be.rU 30 (A A ) _ J'iihrer bugün yevmiyenin lzami yansı kadar ücret 

Spor .:.~ kara. den.iz ;. bava verilebilecektir. Ancak hu miktar 
kvnetlerlne ,enı Ut.lbalt eden llab&y- ayda 30 lirayı geçmiyecektir. Bun
larla gelecek cıevtıede subay Çlbcak lardan maaılı sanatkar memurların 
olanlara hitaben bir nutuk l(')ylem!ş- yerine istihdam edileceklere ücretleri 
tlr. Mareşal Keitel Bitlere 10 bin su- maaı tertibinden verilecektir. 
bay ve subay nanuıedhU takdim et-
mlftlr. 

A.lm:ın ~ın verd1tJ. ders:Ierl b&
Hrten HIUer gene; askerlere Alman or
dıısuııd8Jtl yijbek vaztfelertn1 tevdl 

Güreş birincilikleri 
~Ş cereyan eden muazzam mtl- İstanbul, İzmir, Ankara, 
d&faa muharebesinin bir tarnı.~ı Kocaeli güre•çileri bugun·· 
J8.P&Il Hltler yftksek .kumanda pren- ~ 

V:ısJngton 30 CA.A.l - Amertkan ~1nhı m~ va21yetıerde da.yan- karııla§ıyorlar 
Genelkurmay başkanı Marsıhall de- mak ve zorlutıan yemnekten ibaret 
mlştır k.1: olduğunu yok.sa zafer bQyta.mlan yap~ 

ıHlçblr uz! maya 1mkfi.n Yoktur. mak olmadığını belirtmiştir İzmit 30 (Telefonla) - Dört 
Mfi•te!lklertn zaferi ancak Alnı.an ve · ı_-ı <l ıl '- G k 
.Japon harb m:ı.klnelerlnln ka.U hezl- Sllrekl1 ve heyecanlı sözlerle genç uo ge arasın !\ yap acaa. re oro-
metı ııe tnmrun1anab11lr. Buglln bil- subaylara hltaıbeden i'ührer Alman men güreı birinciliklerine yarın 
tün Pastnktc, Blnnnnyada ve Ç1nde ~:ıd~utaddh ektatınıntarzl kendll~- (bugiln} aaat 14 de KAğıt fabrikası 
AmerUrnn askeri vardır Amerikan cep e e.... are et anna uar 1 d '- - l k 

11 tı J •- · b olduA'unu her zaman hatırlamalan- epeır aa onun a oaf anaca tır. 
p o an aponya =erinde uçmUftur. ı. ı · .. · · 
İngtltereye asker gönderdik Fransa.ya Dl tavsiye etmlf ve §Öyle de.mJ,fttr: tanbul, Ankara, znur gureşçılerı 
da asker çıknraca~ız g\lıı gelecek- Nerede barbedecek olursaıın olu- idarecileri ile birlikte buıün ıehri
t!r. Bu müthiş mücadele sona erme- Dal bMOn Alman18Jlm size emanet mize gel.mitler Te istasyonda apor 
den önce bayrağınıızı bütün diln)'&ya ld.IIm1t oldatunu hiçbir zaman llllut- teıkilab tarafından merubnle kar-
ta.nıtmab taU surette azmettik_ Ben JD&111UZ. şılanımtlardır, 
Gi!n~Ikurmay bnşkanı oldutum mm.an 
ordu mevcudumuz 175,000 erle 12,000 B Abf Gür Kocaeli bölgesi gtlr91çileri de mO-
aubaydan ibaretti. Bug{ln Ja]nJB N- • ay aabakalara iıtink: edecektir Tanın-
kylanmız 175,000 1 buluyor. rı;:_~ ,!O ~Ielefonlha)D- Aç~ mıı en iyi gllrqçileıin bur~da top· 

Bu son hafta.la.rda ordu ~vcudu uauuıan ı opra& ma ıu erl oft.ı 
I00,000 klş1 daha a.rtmı.ştır. Bu anıt umum mtıdth muavinliğine ayna ofi- lanmlf olmalan mUsabakalara veri-
devam edecek ve sene 80Ilmıdan enel IÜl ıı:lnat mllpvlri 8. Atıf Güray len heyecanı arttırmaktadır. Netice-
f,S mllyona va.racaktır.:t dyin edilmlftir. ler aabır8ızhkla bekleniyor. 

PERiLI KONAK dı~ım ı;eyi t.lmamlamak Adetimdir 
dedi ve koluma girerek beni yukarı 
katın damına çık.ardı. 

Tetr1ka No. 70 
Evin damı, parke tqlarile döşen• 

Çeviren: AHMET llİLlLl mit genİf bir taraçadan ibaretti. Boz:• 

Meier aldanmıpm Cocuiua Ml'-lmesdim. Qbakfi ar eaklamuClı. Bi- kıra tam nezareti vardı. Buradan 
sfln muayyen aaatlerde bu e!Yardan DUDalqh Frankland"m .a,.ıedikle- bozkırm bütün kıvrnnlan. zincir hal
pçip gitıneai, firari haydudaa 7&DJo" rtn. kartı llkqıt yuf7edmJ muha~ kalan gibi biriblrhıi takibeden tepe-
• eittiiinl ispat etmez mi) ,...,.. dnam etmefe karar ftl'dim. leri sarilnüyordu. 

.lbti7an koltuk.lam.ak lçlnı _ Bir çocd, h. iP uaıl becer.. Franld8'1d, tdeilopuna taraçanın 
- Ba bulu§Wluuza dofruau ha,.. billr dedim. tam ortaaında, dört tarafa hareket 

nn kaldım moqa Fr-.ılandf Si.a en _Çocuk Cledı.,..m 1)
91 

on yqın• eden demir bir 9ehpa üzerine yerleı· 
mahir ye heeeırikli polia hafiyelerine da ~ 7WD11rOÜ IUUDQ'mlZ), tlrmiftf. Dürbün çok kuvıvetli adese· 
bile tat çıkartıyorsunuz... _Ya ~ı. mO lerle müceh~ezdi.. . • 

Frankland, bu çevabımdan. aon .:.._Evet. S.lclene at.beri g<Stt!r<ltı- İhtiyar, dürbünün .mezıyetlerı. hak~ 
derece ae~ndi. Mağrur mağrur bana Künden bab.ettiilm oocuk. f 6 • ll ~ında: uzun uza~~~ ızahat ~er~~! ob
J).ktı. 1htiyann ~erditi bu mala.mat yqındadır. ıelcdfi 91Yayı ymnı defa büylituyor
ıon derce~ mühimdi ve Barrymoor- _ Çocuk. hayduda erzak ılSt«· du. Bunu. Lo~dradan, rasat Aletleri 
un lf§aabnı, tamatnlıyan çok entere- rilrken hanai yolu takibediyor) satan bfiyülc hır maiazadan bin ster• 
aan yeni bir ıpucu t~kil ediyordu. - Moaya Wataon, aiz bozltın iyi line aabn almıttı. 
Talihin artık bana gülmeğe ba§la· bilmez.siniz. Binae~ ezberden Teleskop hakkmdal:l ~zaha~, .. bil
dığına hükmettim. v r gv• : __ ,_ tt :.t.. bir f''-'r yük bir alaka atfeder gıbi gorune-

e ece ım UAna an a&rlft uu k dlnl d" 
Barrymoor dı., bozkırda <lolll§<ın edinemezsiniz. Arzu ederseniz dama re e ım. 

esrarengiz şahsa, bir çocuğun öteberi çıkar, çocuğun gidip gelirken takib- _ F~aokland: • tel~~op hakkında 
götunnekte bulunduğunu bana söy- ettiği yolu ıize göstereyim. soy~ıyec~klennı _blt~.rdıkten aonra scı.ğ 
lemi~ oldu una göre Frnnkland·ın Bu teklife knr§ı nazlanır biri ol· kolıle bır tepeyı aoaterdi: . .. 
verdıği ız, Sclden·in d iH. meçhul dum: - Uzakta, fU kara tepqı goril-

h · • 'd D k 'h · s ld 5· h I yor musunuz~ I~ sın ı~ı. ı eme ı tı) ar, e c - ıze za met o ur. Sonra çocu• 
nın degıl, e r"'" ngiz adamın izini ğun takibettiğ; yoldan bana ne) Onu - E

0
vektl . ,,_- • 

kesfetm· ti pol.sl c]"• " .. 1 1 - ara tepenın fstaametınde . 
1 

ı er uşunBun er b" .. d ah "'·--'-
T bii b nu Fraınkl d"a s Ü) e- - Olmaz azızim. bir defa 'bqla .. ve ı~~!__ote e d a )'u....-çe pir 

tepeuaıa .u. 

Brezilya hava 
kuvvetleri hükaktır. Bu aene yalnlz b1r ay k • M ı k d 

ı~lnde yapılan uçak mlktan bllttın 939 re . etı a ta ~arşl!ln~ a ar te . 
yıh inşaatından fazla olmuştur Peart edılerek (Fatıh aemh manz.umesı 
Harl>our taarruzundanbert yapılan ihtiva edecektir. 

Bir Mihver denizalbaı 
babrdı 

uçan kaleler tesllmatı 1k1 mlısllnden 6 - Unkapanından Yenikap 
tulaya çıkmıf olduAu glbl Wen Sma1 kadar 40 metTe genişliğinde açıl 
edllen tank aa.vm da bütDn 941 yılı ğa ba§lanan Ga2i bulvarının bir 
imalAtını geçml~ bulunmaktadır. De- mı açılmış, bir kısmında da istımı~ 
nfz muharebe blrllklerlle tılca.ret ge- başlanmıştır. Gazi köprüsü vasıta 
mllerlnln den.Ir.e lndirllmeleıi progra... Beyoğlunu lstanbul cihetine en k 
mı için tesblt edllen muayyen mlld- bir yoldan bağlıyacak bu saha 

Nevyork 30 (A.A.) - ~vyork. rad
yosunu l d6n akşam Terd1ti blr habe
re göre, Bre-ı;IJya hava tuvvetıert, Al
man denizaltı gemileri görtlndilğU 
takdirde taarruz etmek emrini almış
tır. Pemanbuko'dan gelen dlRer bir 
habere göre de bir Brezilya tayyaresi 
ağır boınbalarlıı. dört tam l&abet kay
dederek blr Mihver denizaltısını ba
tırmıştır. 

detten evvel çok fazla ayıda gemi 1 k B 1 d. k b' 
telıglha konmue Ye toplu halde ha.flf yapı.aca e e ıye mer ·ez ın 
savq gemllert J&PıllDıUI loln takibe- ıehrın her tarahna yalç,ııı olacaktı 
dllen usul mftkemmel nıetfee Yenniş- 7 - Şehrin nazım Plfınında fe 
tır. anasında gemilerin kızaklar üzer 

İngiltere imallt nazın M. Lytlto- de yüzdürülerek Halice indirild 
nun Reis Roosevelt ve Amerika harb saha .-. Dol,:ııabahçed~n ~a~~am 
ıstlhSal mecliıd bqkanı Nelson ııe. ve . Valıkoungı caddesı onu.nd 
Atnerlka n İngtltere mateh.Msısları- yeşıl aaha<lan geçmek §artıle 
nm tıemsll edlkceklert muhtelit bir Kasımpa§aya u7.anan snha da cFa 
ham !maldı mecllsinln turuıması tı- yolu~ olıırak tespit edilmişti. Bu 
zerinde götüşmeler yapaeatı tahmin hanın da yeşillendirilmesi kararlaş 

Dağıtma birlikleri bir 
hafta sonra iıe başlıyor 
Şehrlnılıde ~k.ll olunecak daltıtma 

birlikleri hatlilrlıklan tama.mıannuş 
glbldlr. Muhtelif kaza Ye nahlyelerde 
Iturulaca.k olan bu blrllltlerln klare 

edilmektedir. rumıştır. 

Bu hafta tatlllnde, harb zamanın- Büyük imar hareketlerine şiın 

heyetleri lntthaplan, Parti mrafuıdan 
tesb1t ve 1lAn edilen esa.slar dahlllnde 
yapılmış 'e Partl namzetleri ta.rafın
dan ımzambnı~tır, 

da, gerekl11a§e maddelerlnt hıceleme- den başlanacr.ğı ve bütün bu gÜ 

h memur olarak Vaşbıgtonda blr ko- eserler, lstanbulun beş yüzüncü fet 
m18yon kurulacaRı UAn edilecektir. Bu yıldönümüne yetiştirileceğinden o 
l:ooılsyonun baflıanlıtma Zlraa.t N&- göre tahsiaat ayrılacaktır. 
zın M. Wieka.l'd getlrllecektlr. 

Her 1000 1c1$ için teet1I olunan bir- Bazı vergilere yapılacak 
llklerln idare heyetleri reısı Ye lza- • .. • • 
ıarı toplanarak çalı§Dl& şekli etrafın- zam kanunu teblıg edıldi 
da konuşmalar yapmJ41ardır. İdare llaa yergilere J"l.Pllan mmlar hak
beyetıerl tarafından tutulacak defter- kmdat1 kanUil dftn TilA.yete tebliğ o
kr de vlllyet tarafından bnstınlmıf dllmlffılr. 1sta.nbuı detterdarlıRı ka
ve bu heyetlere daRı~tır. nmuın tatbikatı için ie1ı.bedenlere IA-
Öğrendittmıze göre birlikler bazira- zını gelen dlrettlflert vemı.lft1r 

nm ilk ha.ftası içinde ıı:atı olarak fa- KanlUl 1 haziran pazaıUm İiıntın-
allyete geçeceklerdtr. den ttlbaren tatbik olunaca.lttır. 

- Eveti l:ieni kolumdan çekti: 
- işte o tepe, bozltınn en kayalık Hay kör oluı Şeytani Az kaldı 

ve ta§hk mıntakaaını teıkil eder. Ço- unutuyordum. Gözlerimizi yormağa 
banlar alirülerini bu tatlık yerde hiç hiç lüzum yoktur. Koca teleskop ne 
otlatırlar mı) Bundan daha mAnaaız gfine duruyor) Gel dostum, telc.-
ıey olur mu~ kapla bakalım, kımıldanan c:imıin 

- Hakkınız var efendim 1 ne olduğunu ıiipheye mahal bırak-
- lıte hayduda her gün öteberi mıyacak bir surette tespit ederiz. 

götüren çocuk. bu tatlık ve kayalık Teleakopumun kuvvet ?e mük.em· 
nuiıtakadan geçip ıfdiyor. Çocuiun meliyetini de hu ?eaile ile fiilen tec
koltuğunda daima bir paket var. rül:ie etmi~ olursunuz. 
Çocuğu giderken de, dönerken de Ev sahibi derhal teleskopun baıı• 
buradan görüyorum. Biıaz durunuz, na geçti: adesesinl, bana gösterdiği 
M. Wataonl Gözlerim benl aldatmı· tepeye doğru çevirdi, gözlerini ade
yorsa, o tatlık yerde lmnıldanan bir senin arkasına dayadı, ağzından bir 
ıey görüyorum. Siz de bak.sanız a. aevinç sesi yük.seldi: 

Franklandın gösterdiği ı.tikamete - Tahminimde aldanmadırn, M. 
gözlerimi dik.tim. Evet, dediği gibi, Wataon, aiz de Dakınız, fakat çabuk 
bu laıtlık tapenin yamacında bir ıey balonız, çünkü çocuk, yamac.-ı öbür 
kıınıldanıyordu. tarafına dönmek tizere bulunuyor. 

- Mesafe buradan uzak olmakla Derhal göz.ümU teleskopa Jaya-
beraber, kımıldanan eiyah cis- dım ve omuzunda bir paket bulun
min Sclden'e her gün yiyecek glStü- duğu halde, tepeye tırmnnmnktcı. 
ren meçhul çocuk olduğunu sanıyo- olan bir çocuğu gördüm. 
rum. Güneşin ışıklan, çocuğun 

Paris üzerine 
hava akını 

Goordirch fabrikaları 
tamamen haraboldu 

Loadra 30 (AA) - Havala 
düzelmesi ve ayın bedritam halin 
bulunmasile beraber Jngilız ha 
kuvvetleri Almanlar hesabına çal 
oan Paris fabrikalarına karşı birbiri 
takibeden geniş ölçüde taarruzlar 
geçmi§lerdir. Cuma gecesi yapıl 
taarruzun hedefleri 29 ve 30 nisa 
da hücumlara uğrayan Gnom 
Rhone fabrikalc.n idi. Vichy Gen 
villiere' deki bu fabrikalara :> apıla 
dün geceki hücumun harbin en ağ 
taarruzlarından birini te kil f'ttiği 
söylemekte ve Goodrich fabrıkal 
nnın tamame.'l harabolduğunu çığ 
vurmaktadır. 

Para"'ız cay fidan 
verilecek 

Franklandın gösterdiği ye;, bu- üzerine aksediyordu. Çocuk, tepeye - -
lunduğumuz evden birkaç mil uzak- brmanırkcn, sık sık ha ını ark sına s. rrn 
ta idi. Müteharrik cismin hüviyetini çeviriyor, peşinden birinin gelip g 1-ı B 
bu kadar uzak bir meaaf eden tayin mediğini tetkik ediyordu. Çocuğun . a.rrym 
etmek imklntızdı. bu bati, biri tarafından takibedil-1 llolll\ oocl 3 A.A 

Tepenin yamacına s&zlerimi dike- mesinden korktuğunu gösteriyordu. ı~~~dilmızı Jkothdn B 
dikkatle bakar~ Fnoklaad. 1.Arkua ~•) r" e e il'. 



31 Ma..YJB 1942 AllHAfAll 
eanm~ 3 

~~:;;;;:: ( şm&iR &ADBR:'-BR~ _) SiN&APUR KORSANLAR 
Lise imtihanı KOçVK HABERLER Nışanh katılı Tefrika No. 104 Yazan: ısKENDER F. SERTE 

r.ı....., nQ.ı..ı. Tldooe .... * lstanbulım ...,...,., -.... -· - .. "' - p;mıan - -.. -··· ben çöoınete -P"

1

ar, ihtimal - ....... men- km-~ k:nmaıt, pencm camı tamek ftllnıfn. ~.de a&ıo bımıftı. dlm, J'atat, btr prtla .. leketinıJade buı ... .,...... Janrlar ol· y arm bitin yurtta Ji.. nretUe birçok ey ft dftttln.le.n m- Sadık, aklından baıta Kendi bnd!rıe: - Ne istiyorsun benden? 

ch.iandan, djljmhja ~ LI&Jrme lmtiO.anl·- ıan ı:nı.. admda blr lm"m dtm UUye olduğunu iddia ediyor - Ne "1tıı, ne tlrln kadın., - Beni ist!yarum, Haya.tına lıi takibec:lememiıfhr... Umami)'etle uıu - ------ • eet'z!ncl -. mahtemeslnde maha.- D11'e .o,ten.1~ ,mata tefebbı.lli cderııen, kollanua zt 
ha. böyle. .. F....- yenilik "'llllJDA baflıyor keme edllm.1ftii. Muhaıteme mo:anda Jtorsanlar lı:ıendl anlanQda ftlln!n aır Till'dııracağun. 
bl.Jd..,.. çalman cdaru11ı:1, ( o11191&rı lab11 o1a.n. Jlln1lln bir imle dört Bir mtidd8' eneı ltumb.pıda • tr.desln1n kime nMlp ol4ealını a.. Qan - Fo birdenbire yumuşı.dı 
cönem. tmmKta lı:elimeleri boyuna ..,. on gtln mtıddet.ıe hapeine b.ra.r ..m Pedbaııı bıoak!a mcuıren T• ftbıerek: llldtl: 
'-« orlar Fakat onların yamnda U. t»tırme JmWıAnl&n btıttbı 1111-- ~. ~ J'atm&11 d& Ski bu~ ar kal'& - lıluramıı ~~,."·· - Bent ıst.ıyorsun, öyle mi? ba~.I lar aki' lar Ve dumada 1&l'Jll lı8§la;vacattır. Derlet * Adllye t:ıorldorunda Elm:ıa &duida hMfa :yatacak derec~ J&Nlayan S&- Qa.n - J'o ona lAJ'lktıl, • - .,.,., Bent mı: l'Orüfte sevdim. 
• "! 'c . ~yu ... leri - lmttbanl&ıına -ce -- ,._ ııatam dip .... , Turan K .. - ---- lılrlnal..... omptıen ftllahı - - -....._""" 1U>Cak bana IAJ ~le d...,.. leblebo ~ tedip .., da 2 badnn Ah - -.. - adnu!a hl? - Bul_., - m&hkem.....,. l>aoJanm,.ın-. f4- ıra,. • -.um mAh "'- lhtl- ıilnltııor. ııı:....,, hana -· ki. Tanzimat ve MetnıtiYet ~ catf.lr Devlet olgunluk lmtıhanlan- Oçftncft 8Ullı ceza ma.hkemednde mu- dianamede Sadığın bir buçuk Mll'.ı.e Wc1 ıım.zııaı aramıdt. ODdliı daha bnce 'ff Jlltıra.ptan kurt;ulacn 
Lc.lannm nümuneleridir; Ciimh1B1· nm ~pıll§ tarihleri fU?l]ardı!': 1 ha- lbakıeme ed11mit. wçu sabit oldutun - 9Yftl Perllia.nıa n~ b1lAhare yakıflth, ondan C1a.ba u,ypDıa J'Qktu. nı.ewt Te ba!ıtzyar olacatmnı 
Jet deninin ne kCJmlP"", ne de ya- ziran alı Tlh'ltçe S hutıılıı caqam- dan btr dıı haıa tonulmasıDa'" 21 ICFb1dı#ı T8 T8.ta ıtmtı Anadolud&n Çan - l'o'7U im& kAt1:a ..,... tıa - Yanı J'9Jllden dünyaya «Clm 
il T"arkçesi banlan bazmetmiı- . ba tabiat bllgtıııl, 

0

4 haziran pertfllDbe Ura para eeza.'1 Odemestne tarar Te- leıerek Perlhanm evine lidlp J1ne odaya 10t1trap bpadıla.r. iRl;tuewı, 6'1e ml? 
L...n Berut'an ()ananlwcaJ'I iyi matemata: deslerl., rllmtştır. ev>mms teldll1nde buhmdutu, Peri- Xa'T& _ .ll1ft 

0 
sin m.....,., il- - hat, ~ın}fte 

bDUfan kıymetli spikerini dinlerken bntihan netleelerf 9 bulmıı 98Z- * Reıno adında bir Jı:adın ntlfus hamlı: 7qroJı merıauplarmdan bdmlan .u- -.ıfıııanı Jstiyorum, 
lııu tarz d- incelere kapdıyor. Geç- §amba ıtıntl flAn edlleeektlr. Belgeli tezkerem ~nr'ken tmnı btr 181 ttl- - Olmdi aenhı mWılm iflerlıı var. beB blralttı, Koranlar '* ı.tJeoaa- '9aJ1n1n Pdesl, Kava - Mura 
liiinüz ...:...wm alarak _ (ak· ıaJıebeler de 1mtlhanlan. 2 bazlraıı. ta- çmc göstermek mretue :yalan beyan O iflerinl b1Ur de, 9Ylenmü meeeıe- lqdı: .va&ımkt ba hm!Mn ~ llaGnde borun etdl. 

. • ek tablası rlhlnden itibaren gfrecekleıinden ma- ıuçımdan 88llye .ııetıztneı eıem ma.h- llıı1 ondan sıma dOtQntlrtbı. cetm ~ rftl 8UEma- - Kabul tdiyorum., ı.sted.llln 
- belli, r.ı.ı. ~ .,. bir .--'-• u11 mMllrlııtn - ...,.ki tem•slnde mttlıa-• edJJmlf. il ... ne..ın.ıen hlddeU..,.,.. lnçatuıı ....,.,:;.., --· - ed""!"'"· _, bu ıolenced fapkalı 1905 modelinde ,_ 1lrac&atıan kabul etmemettedlr. hapse n 23 ura para cezasına mah- ~ kızı öldürdük.ten sm.ra. ana.mu Bu ara.d& al'l.1 balkındıazı M lı:a.- cabuk bırtar · 
bdmla ~) - ... m f b 1 öğr tın le • tt\m ohnQltur. da ,araladıtı. esasen bir mtıd.det w- da.r eıbt ftna hlpll bllOtlıı POI- Kava - Mura yenı sevgllJsinl.n koll 
l&maüyor, atan u • e • en n • * MUhteıır yerlerden elb.lse T~ •1r ftl Per!hanı a:ynı ıctllde bir defa cıa.- rllm1aıtt. ftll'dü1 il>l çllrıclü. Genç kadının eıı 

Ah ta rahmeti cba'delaa. aöaü... yardım cemıyeti kongreıı e§'Y'a çalan Hanett adında. b1r hııl"5Jz ha 7&1'9-lactıtı zltredllmekte ve 811lnka.- Konıanlar <TopmJ mn dt. lı9fmı ..._ Jmldı.. tollan lkl stındiir 
Hele Arap barflerile 1udıtı. ~- ~l ölretmenlert :pardım cem1- dtln ultye :llçtbıeft cesa mahkemeatn- • da g& önünde tutuıuaı: kendlel- kopumü Nedawt JaılJı:t. .._ • "'""da aluıan ('an - Jl'o blrd ~ pek pribime siderdi. ye&bıtn •nelik tongral dtln İstanbul de muhakeme edllmlf, .ttuçlan ııablt mn Tflıt: ceza .lı:anun1Dlmı "8 lnc1 Mııra bunmı 11l~• &ıb l90llbU- Kan. - Munnm a,aklarma hpandJ 
( cBa'deıt sini anlmdım; ch6ıt • ne- ımı 111eelnde JSl)lhnıftır. Komcre bat· gör01dilğünden be§ ay on ıt1 gtın maddesine göre cezala.ndınlması • mlfU - Bundan 80nra. mademki 
rede?) diye dii$UD&rdiim. kanlık dlvanmm seçiminden eonra hapsine karar verl1mlşttr, ıenmekte 1d1. Ka:,... _ Mura: tCeudlm 8ln olacabın .. belı1m de 

Malaarrirlite Wadıimı ilı ....,. cemiJet1n :tarucmnı memum Tevf1k Bmlk okunduktan mora aor(U11. ~ bir dDettm Tar: To§Olnaya dokunma. 
ler bu tabiri arbct..ı- hol hol kal- Km n bu aene ntat eden 18 l!lret- Süleyman Çakır verem ~en Sadık ma=k~erı- onunla ~ber ınalwohır 'lkttl' "' on;: ~ ~~ı d . ı..:nen ben onu camelmindeıt b- menin hAtıralanna htırmeten 2 

et&-- paviyonunun temeli ahldı ne Cev":S: =k Kencıım:e mam: blse IAPIDdD'. Onun bu,,.,..,. Ti :ya - Ul'a. e SJr u . 
... 11-__ bald..%...-..1 yası klb 8tlktt edllmlf n mtıteülben - :vım. _____ bitin - bewlQllld - Jnoln? Onu kunamuıat :ıstey 
...,. amelminde ,.UIUUan, : Jdan he etinin nporıı obınmuıtur EsldşehlrH B. Sdleymnn Çakımı te- detUJm 81n1r hastalığma mtl:ptıfll.- anım ·-...y- - ıdll lll!bebt nedir? 
lonm. bir k- iNie ~an. z,. _: r6ro bu - ,.... .. cemi- berri! et1ılıtı 100.000 lira lle Etenk6y :rmı. ııôbam d& - --. - ~ "!:,. ":i:: _ nım- kilj .., ,., 
ta clconaplan ~yı yan Türk· yet1n ağretmeınlere yn.ptılı 7Udmılar ee.natoryomunıdn., hı~ edilecek verem a1nde ölm~. Sorduklanmza eenp &neK '*1 l PIDlaJJJll ıd;D, 

0 

aptalın biridir benl 
tesine esaı tutmak prenıipiniıt daha ~unlardır· pa.v110llunun temeıatma. mera.stmı Tft'fJCek halde değilim, Bent muayene- zbıelerl tlstOnde turulacattıır.• (1) d&ri bet ay &lce ta~ etmişti On 
lllektep ııralanndanberi benimtemif Vefat eden 18 öğretmenin &llelet1ne dibı. öğleden sonra yapılıruştlr. Mera.- 79 s&ıderlntz. Şuunmıun Jerlnde ol- = ~:.',;.:;:. .Benim ü1Jm aenın aklından' da 
Lulunuyordmn 4500 1'ra' evlenen il Oğretmene l'm ll- am.1de Vall ve Beledi~ Reisi, Teremie madıtı anl8.fllsın. ft Jilbe'ötr Sem sllntln birinde b 

Simdi bazı meslektaşlar. hmmi ra ooeuiu dolan '1 öğıet.111ene 190 il- müc.adcle eem1yet1 erktnı bfrçc* dok- .Denııft,1r, Öldilrülen Jımn babuı lıpyordu, lllmdell bse kmtarabllfrlm. Faka 
aobbetl rİmİz asında. beni, hayli raİa Jarchm Japılmı§tır AJ.!elettnde torlar hazır bulunmuşlardır. Temelat- Abdullah da dAvacı afat.ile .e. alarak * aıtn bu:ıa hiç bir tyUl{tln d n nıubaf~A :iA 1 b" muharrir efat ntubulan 4 ~de otu- ma esrıaamda nutuklat l90ylenmfştlr. kmnı öldüren Badıtm caıatandırıl- Kan dıel7Mai& ctaııezı ftılllllll _. -. (!Dnk1l, .enin beynin sulanmış 

ar up u 1r • • .. v mumı ve bet bin llra llltlm W.RDm. .kinde 111 itin mm. ""' +«a llılfla- tll'b cltmJf&:h'd fJmdl dediklerim çı cayıyor. Kendilerine tu misali ~- :zar liradan~~~ Çuvalın a1bnda kalarak tmm da hiltilm altına aJmmamu Ja- ımttı. OWeır tırevll _.,.... .e.ıııı- tı. o hapsedlldt .. 
lennelden nefsimi mahrum eclemı· Rapor ok .., 1 dı temiftir ltQor, btltthı odalar derlenip toplanı-
Jeceğim: Müht.dil• eski mimin- sonra aall ve ,edek lzamn ~ agır yara an 0 ~a koridorda bulunan Perl- ~u. - Belkl blz'kaç gün sonra da ıct u 
lerden daha ayretlU dindar lıı:eülir- geçilm1f, öğreUnenlerln bul ıstıeGtle Shbe1 nbtmıına ballı bulunan An- han.m anası Fatma da heyecanından Kava - Mura, Ola.Jca fehrln4e ht.o ed!lecek, 
ler. Onlar ...Jı.ıe cellemıt derken, ~ ve toplantıya nllıayet .,. tıal)"a 'VDPUI'1mda ~n ameı. N~ dQfGp bayllmıt. adl.lye doktoru tara- o1mp- bll q oJ.nn lıalrnela. aıwııı - Ben de hapsedllml.§tını. Şınıdl 

• • • • ii- rDnrlftlr. dtln ftl>urda.n yük çıbrırteıı vincin tından teda.v1ıs1 yapılmıştır bura.dan idare et.met• bn.r ftl'D1Jşt1,. mıhı g1bl bir kahraman tarafmda L~: ( cEbem, .deci_~. •.en m • ani apa.nından blr un çuvalı kul'tulup lılahkeme maznun Sadıtm a.Jcll va- "'9Nadıa 
1111 

ra.ı. en mu.hteşem affedildim. ve bu nptnJ adam ha 
la!m> olacak) diye ~d~ '?:; fpeklı kumaı aakby ar dtıemDf, Nl7U çuvahn altında. tal- ~in t~ıtı içln m°'8bedo altına ı:a,ıcıercıen bfrJ olan bu klfanentn w bnda senden at ve merhamet dilenl 
di aynı Zllllar. ortaLiı o~.• Pamuk lpUlln1 ~ flatıe ~ lnlfbJ'. VOeudunmı mahtellt )11fferln- •bnmesma lllzum olup olm&dıtı an- llatmdakl odalan!ln bldnde oturan :rormn . 
..U.. Biz sene lronnpn• dilinin eeaa 112* ye eıvtnde ll>f*ll lnDnat Mlam•lr den tıeıhllteli aurette J'IU'&}anıuı ?tiya- lqılmaJc ve buna göte tarar alınmak Qa.n- J'o h&1l ötel1 dDnyaya l6o eden Et.va - Mura biraz duşundu : çıerçevetiaden d..-. ednnamlliı b· noJaımdan mummen :re,st Te Ke- zı hasta.haneye kaldınlmıştır a.eı. ~c14 adliye doktonma mua- C'fenctkhıln ~ stf,met tlkrlndıen - Onu affetmek benim elhnde de 
ide ..,..,... mal adJarmda m klfl 71bla~ 2 

,__ ettlrllmeslne karar venıılf 111 va~ lll. İbUllleUer btıgfm btr (adalet dl 
••• numatah ınUU korunma mahlı:emeslne mtlbakeme bqka gilne bırakılDU§tır. XaTI. - M~ ~ :roıwıa q- ftD1) lcuracalclar ·ye blltftn alyogon 

Bununla beraher, tana da itiraf ver1hntşlerdtr. duttan 80Dl'a bu dseı bdmm adla- lln onda IDJ'l'U18 çeJdp heap aora 
etmeli: .. alt. ıene ~We hile~ cuz·· am haıtalı"--dan Hırsız rocuklar mL ıeldl. °'*lar, TOf()ma kendisini turtanıbl 
kelimeler •e tabirler Tilrk dili IÇJll• 5au ' 3 ,.A_ .._ _.... .. m. .. ... ._____ Dille ne mutlu. 9

-

1

-- '- ulard o••ıdu•• On beş ya§Jannda Taceddin, All, ....-., • 6'U ,p•n•8 19.uu ... 6-MI " 

d .. yolloldu. __. .. OllUI u; IIuan ve seklz yaşlarında Yaşar gece üzerine uza.nnuftı. AtJ&ma.ttaıı -e- - Tuşoma kendini mudnfan edebi ,ı...ı; ı..-uı...,.or. Onun İ<İD. hen, BU:ırkl!yiinde oturan Alımei ıı4m- Fatih civarında Nurlyenln evine gire- rt ılfmlotl. Kotı.n lılll - - mevkide detlldlr. Onu •:>eak ' 
eski itiyatJa kaJ~ ucuna gelse- da. blr1 bastalMmıı T8 dftn lllmtlfttk. reıc bazı eşya. ve dört tane ekmek tar- batlı tdi, Ona ~ -*! ~r- tuı1anblllisln, Kava - Mur.ı.. 
ler bite siliyorum. 1azmıyorum. Adliye doktom tarafmdan JaPl1aıı tı oalmlflardır o .sırada bunlardan Jannd&n lhU1U' bir bdm dade Uı2 - .Petlll. 8&I Terlyorum On İçlerinden biı· tanen pnDime p.li-m~ dam Jluteblzna Jl.ka• Dlpr bir kan~penfn Bzerfne oturmuı bnJ ~ pJlp ,...... Jl9'" Q W ft (adalet divanı) na gandermem e ÇS• 
yor: cYekdiferine• .am. Fula JandJlı " bu besteMrtaa lldtll8 .,_ ve aylruya dahnıttır, Arkadall&n da diler ldmıe&ıbıe lıQap telıa9 Pll1or- lliacatlm. 
değil, aö1lecliiim sibi lk bet.sene ı..,..,11 Cll9edln l&ntlhnelllne rubat umıt&rak Yatan evde bırakıp trHınlt- du, KMa - Kura bu gtbel klM! nın gu~ 
ftVel İstanbul koeapna dilinin n verllmJftlr. ıenur. Kan - Mura cm& ınuııu etmet br· rmımu okp.mak ıstecrı: 
...ı:ı.. • ..i. Tiiirkçe -- pstosunaa mi- Koyun hıraızı Biraz nıra Nuriye eve ıtrmce ta- atını veanema *9 oc* llddlal ted- <Arbu ur> ,,......,.. ,_ Caizdir nape 6ze.r:lnde uyuyan çocutu görmq blrler aiınıetı. 
Wdüae ....dunm ...,Ou' • • · Keolhl aclmda biri Fatih .. ...,,,.. w _.., çalmdıftuu anlaJU1lk Çan • J'o, lhllWcl ...._ _, Q) - -.., ••• .. n>••• 181 Kularulaı.'tir. ı.ı-. (b;.;ı.;.m.), bir '"""'1 bir "1Jmı çalnuf, - - Jıaber -ır. Bımzha: -- -. 1ıaJmııe 1ı1f! tıaTill& lıoİn-dı: - ... .....,,,., ,.ltan•t••m yı i&tenen (yekdiğerine) denin. .. > kendktnf J&b]amat ı.ttJenlerl de fmda tahkikat yapılıyor. -Kollanmı hlll ~*leı' ml7 lJJqı. 
fetvasmı çıkartabilirdina. bJ9&k)a tehdldetmlftb'. Polfsler ıa.ra-

Şimdi ise bu söz Hacivacbn al· tmdMı J'lltalanan Nezihi adi.iyeye~
zuıdan ÇJkmlJ inb"bamı blraloyor. rilmtf, uUye tl~tl c:em ~ 
n_ 'd h 'b' Alel'ıtlak• 11ı,i... s!nde S>rguya Çftllerek tevtit -Cott e Ult 1(1 1,. • « Jşttt Belki de caümınettedarikıt 11'bi... m.İ;;,;,,;.;,· __________ I 

••• Giinlük Borsa Fakat bu ıonlôncuya ve onun aev· 
İnden olanlara acmuyor değilim. Z"~ 
ra böyleleri, clritabi» olma~ ~- İstanbul Borsumm SO/l/lM! FJaOerl 

,.de h8;1k diline seçmis ç~~t Londra Czertne ı .Urlln 1.22 
na Ye ifade farla oJan amad N"JOrt ttzer!De 100 dolar 130. 70 
cPeatealıeraniıt arsosumm L!-~-~ cennre tbıertne JOO I0.865 
u&mmettedarib de. o ..... __. t.svıçre trantı 
harfi tarif ıiniı r batmakıızm ya- Madrid ti.zerine 100 pe3eı& 
fllll1ahydı. Onun ıibi eve imse ale,- Stokholm tızerlne 100 kuron 

W beTakiıt ••• cKellim kellim liJ'm- ;;;;;.;~---------~------~~---"\ 
fae;J!··,mfderin Arap ve lranlı- Heyecanı ... A.,/ıı... Müziği, neıeyi 

12,89 
aı.10 

1ar1a _;... •~ a6lii- toplayan eıaiz program inan olrnepnden hlıtJayan kollıoca 

~in=·=: BugUn L A B e Sinemasında 
pembe kliıtlar ••moda basili P: G•rü1men1İ• 2 bu·· • .:~L Film birden bancı dil tibirferinden yüzlercesi U ..-, Y UA 

i_:.;~~ 1- SEV BENi 2-Dehşet Adası 
olar.kıt ~; cteılı mellaama brp-

Wr tek lı:elime• .. ;ıw .. mü- naih•oue sanan tfllZ -...... ola7orf,ar. 11 ....... ODiara ~ 

cila.-• .......ı de hafmekted ... Fa,Pt Seanslar: ı - Ut - Ut - UI 

ı:n.aı n»ab•dM aaıatan 

ma.oııe mest eden bQJlt film 

.ınl~ • -a--L leaaliarı J - 6 - f - f,SI 

A,,....,.__.....tıtc._•11--.ame- ~==================::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f\ ..ıa Frm•ar ı..-. ~ cjlllqa'a 
la fin· d....P .................. 
W. de fala ~ lfratı..a sitw 
mmneliyİs. 

Tercüme bir lıiıiyede en ..W. 
besi» diye JUIDJlllD. ltiru ettlerı 
'liirkçecle müenneslik Y0~· H~
ta cmennn, muaDime~ gibı tibir
leri devlet kaldmfL) dediler. Fa
Irat cev salu'Mai> öyle bir mef
laam ki, Fransız~• metinde tekrarla· 
111p duru.yor. Sonra Y ab:ra Kemal: 

Beni bir lahza mliaaid bulmaz 
idille 

Ne beyaz bakire zambak, ne 
ateşten lile 

Buoun SARAY slqemasında 
OAZÖI vt ft'YKAl.A.DB: ata PBOGUM 

~LMEYEN ASK U~an K~till~r 
Bal rollerde: 

11JZB.il.B OBERON 

UURENCE OLivtm 
&Nnalv: 

10,40 - 13,60 - 17 " 20,16 te 

e., JOlde: 

JriOK KAKTB& 
Bbıd T9 ıttJibıçJ1l tnm. 

8eanalar: 
12,30 - 111,411 - 18,M ft 12.a te 

Demiş. lıte cbakiru tabiri. cBa
ldrıt İn yanı.oda o da yaşıyor. Yaşa
ınaJıdır. Yaşatılmalıdır. Bunlar, ta· 
ribin milletlerarası boğuşmalan es· 
nasında Türkçenin ganimetleri... ..-• 
cBa'dehuıt azatlı köle. evet .•. Fakat 
•sümmettedarik» ten, «bakire» ye, 
cilhıt e kadar nice nice..azat kabul 

Suadlye PIAJa 
GAZiNOSU 

T-EPEBAŞI bıledive BAHÇESİ 
HER AKŞAM 

SAFiYE 
ve arkadaşlan 

y ... ~ }'&&lık ............... ,...tir, 

14 klşlllk orljlnal 

KARADENiZ ve ZEYBEK truolatı 
Tele.ton: f2890 

~---------·Memleketimizin Mvimll okuyucun Bülbül -.li _________ , 

Müzeyyen Senar 

• 
1 

Ve ....... ,,. •Yimli iki arkadatı 

KEMANI NECATI TOKYAY 
.. n.rbab HA.SAN TAHSiN 

YARIN AKIAHDAN IUbaı~n 11 klştlik "k muhteşem 

BiR SAZ HEYETi 
ıefabtinde olarak: Tablmdelüıutalı MAKSJMSALONUNDA bü
)'ak maaraflu lbtb-arile 't'lcude ptirilea ve süz~l dekorları ile bir 
•nnet JUVua teklinl alan, :Adalar n Mannanya mükemmel 

nezareti bulanan 

MAKSIM BAHÇESiNDE 
Seanslanna bqlıyacaktır. Tel: 42633 

M KR • 
1 STALDA 

Bütün balkın sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 
Radyolarauzda layemut seüle sizleri teshir eden ve sesindeki hususiyet ve halaveti hiç bir 

N E v z ATbmA K A y' 1 
Bestekar SELAHADDiN PINAR Kemani NUBAR TEKY AY 

ve mamzam ım heyetinin iıtirakile 5 haz.İran cuma aksamından itibaren 



Sah1!e I 

• 
1 • 1 

Amil ve a ilerine 

jA~ŞA.M 

Bakırköy 

Bez Fabrikası 
Beden Terbiyui Tqkilib 
ıçın yeni veya mUstamcl ı 

1 adet Bilardo 
2 > Kik 

(Biri tek, diğeri iki çifte) 
1 adet Talim kayı.ğı 

Sahn alınacaktır. İsteklilerin 
hergün saat 10- 12 ye kadar 
Fabrika Direktörlüğüne müra· 
caatlan. Telefon: 16.112 ı 

- ----

GAZiNOSUNDA 
. Radyo Yddw 

MUZAFFER GÜLER 
Meşhur Oıtad 

Tanburacı PEHLİVAN OSMAN 
ve arkadaşlarının İ§tirakile Türk 
nağmelerini bir inleyiı gıôi ruhu

nuzun ta derinliklerine 
~indirecektir. 

Ahiren Büyük Millet Meclisince kabul edilmlı bulunan Milli Müdafaa 
vergisi _kanunu mucibince 1 Haziran 1942 tarihln<len ltil>aren Millt Mü
dafaa vergilerine zam yapilmiı olmakla liuauıt &miller ve l>ayi}erin el
lerinde mevcut fiçili ve tiıeli bilômum ıaraplarin beher litresinden 10 
kurut munzam milda'Eaa vergisi taliail edilecektir. 

1 _ i~ihdam edllmek tlzere b\r 1' ~---1111 .. •1111111111111 .. •• .. •lll••••llll• .. •••••" ..- Cenup vll:\yetlerinde ~ 

MUHASEBECl'ye --• 
Bu itibarla 1 Haziran 1942 ıabahlndan itibaren nihayet 48 saat zar

fında amil ve bayiler mevcut lier. nevi ıaraplarinin miktarlarini tam ve 
sıhhatli olarak birer beyanname ile en yakin İnhisarlar idaresine tevdi 
etmek ve tahakkuk edecek munzam vergi tutarlarmi ödemekle mükel-

lef tirler. 

Bu müddet zarfinda beyanamelerinl vermeyen veya verlliklerl be

yannamelerde hilafı hakikat miktarlar gösterenler hakkinda mezkiir 

kanunun cezai hükümleri tatbik edilecektir. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLüGONDEN: 

iNHiSARLAR 
Umum Müdürlüğünden: 

Maliyet fiatlarının artmasından dolayı bazı av malzemesinin 1 Hazi

ran 1942 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen fiatlarla ıablacağı ilin 

Birinci nevi kara av barutu 
ikinci nevi kara av batutu 

Kilosu 
260 
240 

Yarım ltiloau 
130 
120 

Av aaçma11, Sevrotinler •e kur- 115 57.S 
şuunlar ;Yüz tanelik paketi 
Kara barut• mahıus av kovaıu 260 

Kara barutlu av fifeği 
Kara barutlu Domuz •• fİfeğİ 
Dumaru:u: barutlu mor renkte 
av fi,eği 

Tanesi 
8 
8.5 

9.5 

250 gr&ml 
66 
60 

100 gTanu 

Kurut 
24 • 

• 

• 
• 
• 

Diğer av malzemesi fiatlannda değişiklik yoktur -· •' ~ : ' 

. - ' 

ihtiyaç vardır. Tallplerln Gala- ı 
tada Altıncı Vakıf Hıı.n 4 llncü 

kata müracnatlan. 

~-KlMY AGER-il!!! 

Be:roğlunda F'eı !k.>:ı- unae ~ ~ı Kostantln yeni Bay Sungur sokatm
dıı eski 37 - 37• yeni 113 - 115 numa.mlı ve t9000) Ura kıymet\ muham.
menell da.hilen yağlı boyalı ve üç katlı kAgir blr hane 942/23 No. lu 
dosya ile 4/6 942 tnrlhlnde saat 14-16 arasında satılacaktır. Da.ha raz
la izahat almak ısteyente!'\n Be~lu S!.llh mahkemeleri baş kAttpllte 
milrllC'aat.ıan ilrtn olunıır. 

Hüsameddin iı 
İdrar. kan ve s:ıtr tı:ı.hlUler. l İstanbul Defterdarlığından: 

Eminönü,EmlCıkveEyt;runBan- B"J" t• f • 
k:ı.~ ktı.rşısında t?:Zet bey Hn.nı ! umum ıcare ve sanayı 

2 
el kat No. S l erbabJnlfi nazari dikkatine: 

cenup \rilfLyetıerlnde 1 1 - Ferkalide vaziyet dola:11sile tıazı verı;l ve resimlere zam terasına dalr 
istihdam edilmek ü:ı:ere blr ı olan 3328 ve 4040 num:ı.r.Atı kanunların bazı hükümlerinin değtşttrllms 

GOMROKÇO' e ı ve bazı vergi ve resimlere yentde:ı zlm terası h'!ı.1&.ındakl kanun 30/ri/1942 
Y tarlh\nde ne.şrcdllmlştlr. 

ihtiyaç vardır. Taliplerin Gala- ı 2 - Bu knnunln: 2731 num:ıralı kanunun b.rı.ncl maddcsile 38%8 numa.-
ta'da Altıncı Vnkıf Han'da 4 ün- rıılı kanunun 8 lncl maddesi mutlb\."tce ıstthlılk vergtstne tabı tutulınuı olan 

cü kata milracaatlan maddelerden 

Sat.ilk 
Al 2731 num:ı.ralı knnu:ıun blrlncl maddesL'lln beşine! bendinin D, E, r 

:fıkralarında yazılı kauçuk n rnamulll.tı ile muaddel 9 ve ıo numaralı ben.d
lerlnde yazılı pamuk lpllğl., pamuklu mensucnt ~ p:ınıuktan hazır ~ 

6 ayaklı Kelvinatör ~~a;~n kıl Ipll6ri. yün va kıl mensucat, yünden ve laldıın ynpılmış hazır 
Dl sı tarife nuııurasma giren yüzleri boyalı boynsı:ı: derilerden ve ta

banlnlan köseleden ,·eya. snlr moevaddan mamul nynkk:ıbılan hariç olınalc 
üzere 2731 numaralı kanunun 'blrlncl rn:ıddeslnnln a numaralı ben.dlndo 
yazılı deri ve mamulatı ııe 11 lncl ~endlnde yazılı her nev'i demir ve çelik 
ve l'.? r.ci bendlnde yazılı bakır v~ halitasının 

Almak ı.stlyenler Kadıköy Altcyol 
ağzı Nefl.s plstanesıne mliracaa.t. 
Tel: 60777. 

Zayi - İstanbul Em. Ş 4. den al
dığım 31/2166 No. lu ika.met tezkere
slnl zayi ettim, yenisini :ılaca{~ımdıın 
eskisinin hükmft ~ktur. 

Kilçfikpazarda Recep Süleymo.n 

Zayi - B:ı.yezlt nahiyesi ıaşe büro
sundan aldı~m 94a mayıs, haziran 
c.ğır L,çt ekmek kamem1 z:ı.yl ettim. 

Adres: Mercan Rüştü p~ hnn 
NÔ. 18 yükçll Hamit Kam.bulut 

Zayi - Alemdar nahiyesi. 1aşe bü
rosundan aldıgım 942 mayıs, haziran 
ekmek karnemi .zayi ettim. 

Adres: Suıtantı.hmet Kabasakal To· 
nın sokak No. 3 Htkmet Baybars 

Zayi - Eyüp 1ıı.te memurlıı{tuııd:ı.n 
aldığını 18448 - 6554 - 100'74 - 10073 
Mayıs - Ho.zlra.n ekmek ka.rtı:ru 
kaybettik ,yen!slnl nlacağımıtdn.n CJ-

C) GümrÜk tarifesinin 129/B, 132/B numaralaruıa giren sun'i bükülme
m!.§ ham l~kle sunl ipekten ınamul boyalı ve boytı.sız lpllk ve ib~ ha
riç olmak üzere 3828 numaralı kıınunun scklzlr.cl maddesine bağlı cetvelin 
ı numaralı bendinde yazılı bilcümle ipek ve ipllk.lert i.le ipek ve mnhlQt; 1pe1t 
m'.!nsucatın, ipek ve ma.h.lQt ipekten hazır eşyanın 

D) 2731 numaralı kanunun b•r!nc\ maddeslnln 6 ve '7 net bendlertnde 
yazılı pencere camı ve k!ğı.t ve mukavva. ile 3828 numaralı kanuna ba~lı oet
\'elde yazılı baharat, terkip yollle e!de edilen pl!stAlc maddeler \"'e bun
ların mamulatı, kaplamalık al'.;nç yn.pn:ı.k ve şeritler, parke tahtası ve kon
trplak tahtıılan, keten, kendlr. mmlla kcndlrl, Jüt ve sair iplik imaline ve
ya dokumaya. elverlşU nebati maddeler. keten. l:endlr ve sair mevaddı M
batiyeden mamul mensucat Ye bunla rdnn yapılmış hazır eşya, muµm.b& ve 
muşamba mamu!Atı, çini v~ porst>len mamulltını!l istlhlfık vergll-crl artta
nlmıştır. 

'3 - Yeni kanunun munıkkat blr!ncl maddesi hükmüne sore 
I> Bu suretle istlhldtc vergllcrlne zam yapılın~ olan e~ya ve mevaddı ya-

bancı memlekeUerd?n lth::ıl !d€rek topbn veya perakende s::ı.tan lthal:\tr 
çılar, 

ın Bu maddeleri itruJ.l:itçı1ard.m veya mem.Ieketı !cindeki tlc:ırl ve sı
nai miıemeselerden mübıya:ı. eder k satan t'Opta.ncılar Cmübayaa ettı~ * 
yayı umumiyet üzere do4'rud n do(huya mü:stehllklcrc s:ıtmnyıp mütevaa
sıtlnra. veya sınat mUess>sel~ s:ıtıml:ı.r ka.crdedllm!.ştır. Bunların mli. teh
like d~ mal satmnlan toptancı vasfını değiştirmez.> 

ım Bu maddeleri memleket içinde imal edip te 2i31 cum. ralt kanunun 
klsln:n kıymeti yoktur. . lldncl maddesinin be9!nci tıl~".S'l nıuclbince !stihHi.k \~rglsindcn muaf bu-

Eyüp Şita yokuşu No. 6 H~rullah ıun:ın müesseseler 
Ençe, Bedriye Ençe, Mel&hn.t En;e. *' Bu maddelerd.en kanunun neşredıldtğı'. gunun yani 30 5 19-U cünwılln 

Osman Ençe ... sab:ıhınaa dükkfUı, mnC'aza.. f.:ı.brlka; lnuı.Iathane, :ınb:ır ve depolarında 

ı ı D d ı ... d p•••••••-.• !1111•111111111111 .................. şube veya acenteleri •'-ey:ı. ko'l1.s.yoncWıı.n nezdinde ve sair yerlerde bulunan 
stanbu efter ar ıgın an: İ f stoklarının cins, miktar ve sık!etıcrlne. p:unuk. yiin ve kıl nıencsucatt.:ı 0.1-

1 -- Şeker ve glikozdan alınan ıstıhll!.k verglsln1n arttınlmasına dair HARS YE BAHÇES rıca btr metre murabbaın:n nkletint ve bıtlunduklnn yerlert bu !lünuı ya.-
olan 40,ıı s:ı.yılı kanuna. ek kanun 30/51942 tarihinden 1tl.baren neşredilmlştir. pıldığının ertesi giınünden itibare!1 üç gun z:ırfıncb. bir beyanname ile 

2 - Bu kanunla A l f k 1 İ bıığlı olduk.lan varidat datreS!ne bildlrrneğe mecburdurlar (buıılardan sınat 
Al Glikozun alım ve s:ıtımı ile lştlgal edenler 8 ranga ISml 8ÇI mlŞ ır. müesseseler knnunwıun n~rl t:.ırlhinde imall tekemmül et.menıl~ bulunan 
Bl Glikozu imalAtmda iptld:ıl veya. tall madde ol:ırak kullanan sınat H '- 1 k mevıı.ddı bey:ı.nnami?lerine iptidai nrnd<ie h.-ıllndekl nı!ktnr \'e .•kletlerlne er gün mü~emme or estra ve caz " -

ırıi.ıe~sescler kırnunun neşreditdlC'l güniın yanı 30/5/1942 gününün sabahın- göre geçireceklerdir,) 
dıı. tıe:ıret.hane, mağaza, depn, nnbar, fabrika ve lmalA.thanelerlnde, şube, Meıhur GREGOR tarafından atraksyon numaralar. 4 - Kibritle çalanak ~Jarındnn :ılınan nüdıı.faa veı-gUerl de aıttıı:ı.I· 
acenta ve komisyonculan nezdinde ve sair yerlerde bulunan stoklann cins, Bayan SUNA tarafından alafranga ve alaturk3 ıarkılar. mış olduğundan 
mlktnr ~ sıkleı:.nı ve buıunduklan yerleri gösterir bir beyannameyi kanu- Beatekar KEMANl NACl ile HALK ŞARKILARI okuyucusu I> Kibrit InhL3an İşletm'? Şlrkett Acentelerlle 
nun neııredlldi~I günü takip edm günün yani (Bugün pazar olduA'und&tı ,,..,,,. Il) Kibrit alım ve satımı ı.le iştlhl ~den diğer bllümum hak.ki ve hfik-
l/1)'1942 gününün akıa.mına kadar b~ğlı olduklan varidat dairesine ver- ADANALI $ADAN KARA uuLAN tarafından alaturka parça· ml şahıslar (toptancı ols..:n, pero.kendeel olsun) da yukarıda bu 11" nuı 
meğe mecburdurlar. lillll••••••••••l•a•r 11v•e•ş•ar11k•ıl•a•r._•••••••••• üçüncü maddesinde yazılı m&l•allerde mevcut klbr1t.lerle çakmak taşlaıının 

3 _Glikoz 1malfLtında tptldEıi \·eya tali madde olarak. kullanan sınai mikt&r:m keza b:ı ilinın ya;·1Jd1ğınır1 ertesi gününden itibaren uç sün lçln-
müesseselerden maksat bu ınaddelerd-en çikolata, tahln helvası, lokum, fon- T. C. Mu··nak ala"t VekaAleti Devlet lı·manlan de bağlı oldukla.n varidat datres:no blr beyanname ıle bUdlrectklerdlr. 
dan, şekerleme, karemelll. akide şelterı, bonbon, marmelll.t. reçel ve em.sall (Kibrit Inhisarı I.şletme şltıtetlne aı.t olup acenteler nezdinde emanettn 
nındci~lt:rl imal edenlerdir. Sınai müeS3eSe tabiri de 3843 numaralı muame- İşletme Umum mÜdÜr}Üg" Ünden: bulunduğu kayıt ve veslkal.arla tevstk edilen ~lbrltlcr beyannameye ith:ıl 
ıe vergisi kanununun beş1nrl maddesinde tarif edllen müesseseıetı ifade edllmlyecektirJ 
eder Mefsuh İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo şlrketl tahvllatının 942 a.mort.ls- 5 - Kanunını nc.ıırlndeu evvel satılnu.-1 olmakla b:!rı:ıb!!r meı.kür tarihte 

4 - JO 5 U•42 gününün S!4bahınd:ı ellerinde yüz kllodnn az glikoz bulu- ınanı noter hu-zunında 23 mayıs 942 tarihinde idare m-erkezlmlzde yapılmL'- mu.,terlye tevdi veya irsal surctlle teslim edllmemt.ş olan m:ıllar da beyan-
n:ı.nlar beyanname vermeğe mt'cbur değillerdir. tır namede gösterilecektir. 

5 - Müddetl içinde b~.{lUlname vermeyen veya mevcutlarını beyanna Bu keşldede it.ta olunan 36cı nd.et tahvilin beheri «22.-11 llradan amorti 6 - Kanunun nCirinden evvel satılmış \'e alıcıya gônderUmek uzere 
melerinde noksan gösterenlere beyıı.nnamesJ. verilmeyen veya noksan gli.9- bedellerile haziranda vaden hulOI eden 72 No. u faiz kuponları!lın beheri yola çıkarılarak sntıcı eUnden ('!km.l} vıe kanunun ne~rı tarihinde henU. 
terilen mevad için tarholunncak vergi beş kat fazlasll~ ta.hsll edilecek~. kırk dört kuruştan bedelleri 3 haziran 942 tarlhlnden itibaren ödenecektir. alıcının eline geçmemiş mallar alıcıya Yasıl olduğu günll takip ed n gun-

Alakad:ırlarca bilinmek ii1C"re ilh olunur. rrılmlllerin pazartesi, çar§amba, perşembe, günleri saat 13,30 dan 16 ya den !tlb:ıren üç gün içinde ayn blr heyarı.name lle •·ırlda.t d:ıiresı:ıe bldlrt-
.r-.:cıt: kadar ~daremlz umuml muh:\SE'be.o;tnc müracaatıan. (5960) ıecektır. 

İstnnbuld:ı bu işle alii".miı yarldnt dairesi Galata. Balıkpazarında mua
mele ve 1stlhldk vergileri merkez taN?kkuk şubesidir, Beyannameler bu tu-
beye verllecektir. (6034) 

Zonguldak sağlık komisy::mu başkanlığındanı 
1 - Zonsuidak Sa~lık teşkllfLtı 1şçi hastahanesi için ı3il0ı Ura. aylık üc

retli bir b:ıkteriyoloğ \"'e f.ntan!;e mütehassısı ile 130011 lira aylık ilcreW blr 
rontgen mütehassısı, 

2 - Diş pollkUnlğl için ,.7511 lira aylık ücretıı blr kaUa alınacaktır. 
TnUperln 15/6/942 pazartes1 gününe kadar Zongudak Havza b1f heklm-

llğlne n~ürncantıan UA.n olımuı-. 1592411 

İstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
94:ı! yılı zartınd:ı. idareııln Kıbataş ve Kasunp~a anbarlarına gelecek 

olan tahminen 10000 ton tuwn d~niz vıesaltinden anbarlara nakil ve bun
ıann anbarlardn. istif ve tahmll işleri açık eksiltmeye konulmuıtur. Mu
vakkat teminat. 750 liradır. 

Isteklllerln şartnameyi gormek üzere her gün ve eksUtmeye ~tırak lçln 
de 15 haziran 942 pazartesi günll saat H de baş mildtırlüRilmüze mllra-
caatları. c6022ı 

Üniversite A.E.P. Komisyonundan 
Yapılacak lş Keşif bedeli Teminata 

Lira 
Gureba hastahanesi p:ı.\•y<mlnn civarında yaptı- 36 285.29 
n1acnk mutbak ve çamaşırlı.it binası. 

2722 

ı - Yukarda ynzılı iş üniversite rektörlüğünde 4/Vl/942 perşembe gü
nü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

2 - Bu işe nld mukavele, şartname, ke.şl! ve projeler rektörlükte gö
rülür. 

:ı - isteklller en az bir taal.1hütte 15 000 Ilralık bu tşe benzer ~ yaptı
ıı:ıın d'Alr ihaleden 8 gün evvel Istanbul vilayetinden vesika aımalan ve Ti
caret c.do.sı vesikasını teklif r:aı flnnna koymalnn. 

4 - Teklif za.rfl:ı.rı ihale sünü saat 14 de Rektörlu{le verilmiş olacaktır. 
15466· 

Gelibolu Nafia Baş mühendisliğinden: 
. Oellboluda Na!la Başmühcndlsllt,ri MuameW.t ŞefllRi münhaldlr, Aylık 
ücret1 120 liradır. 

15/6/942 tarihinde İstanbuda şose ve köprüler mıntaka mildilrlüğünde 
imtihan yapılacağından tnllplerin mEzkftr müdüriyete mllracaatlan ll!n 
olunur. (5996) 

Malat ya Bez ve İJ.>lik Fabrikası T. A. ş. 
Meımr ve İfçileri İltiblik Kooperatifi Şirketinden ı 

MUHASEBECİ ALINACAK 
Şirketim.izin Malatyadaki merkezinde çalışmak üzere mesul bir 

muha.set>ec!ye lht1yao vard1r. MüessC6emlz Bareme tabl olmayıp talibin 
ehJl}"Ct ve llyaka.tine göre 1kl yüz Uraya kadar ücret verllecektlr. Umu
mi §Cralte tıabl olmak ~rt!le memur evlerlnden blrt de tahsla edilecek
tir. Tallplertn ntltua hüviyet cüzdanlan ve Şimdiye kadar çalışm14 ol
duklal'l yerlerden aldıklan V'CSiknlann birer suretini kendi el yazılarlle 
yazılmlf mektuplanna eldiyerek en çok 15/6/942 tarlhıne kadar Şlrite
tımızın Ma1at:vada1d merkezlnP gUndenneıerı ıı~n olunur. 

Ambalaj çuvah ahnacak 
T ürk çimento su ve k ireci 

A . şirketinden: . 
Şirketimiz ~lmento ambalaf ına sallh eb'ad ve evsafta. çuval satın 

almak: arzusundadır. Allkadarların Galatnda Agopya.n Hanında Şirket 
merkezine çuvalların eb'adı, ne çuvalı olduğu, yenlllk veya ku11anıl
mışlılc derecesi ile fla.ıt h1kkında tahriren veya şl.fahen teklif gön
dermeleri rica olunur. 

7 - Bu ilanın yukanki bendl~rindıe mahalleri var!d;ıt dairelerine v rU-
ır.e.si mecbud oldu~ tasrlh edilen beyanna.melerl müddetl içlnde verm~eıı 
veya mevcutlarını beyannr.ın'?lerlnoı noksan geclren!erden beyannameslnl 
vennedikleri veya n()ksan bıldlrdlklerl maddelerin vcrglsl be~ kat razl:ı.sll• 
tahsil edilecektir. 

AA.ka.darlarca. bilinmek üz~re ll~t olunur. 
NOT: 

1 - Istanbulda. bu lşle aı:.ırn.Iı varidat daıres1 Galatada. :Mua~!e .;e t.
tlhl!k Ver.glleri Merkez Tahakkuk Şef ll~ıdlr. Ancak bir kolaylık olmak ü~ere 
İstnnbul clhetlnde bulunan mükellef'tr'n beyannıı.melert Slrkectde Hoca
paşa Tahakkuk Şentğinde, Beyoğlu dh~tlnde bulunan mükelleflerin be
yannameleri Galata Balıkpaz:ı.rında. Muame!e ve İstlhlD.k vergllt"rl Merketı 
Tahakkuk Şefllğinde, Üsküdar ve Kccııköy clhetlnde bulunnn mükellefierln 
beyarınaınelerl de Kadıköy Tahal:kuk Şefll~lnde alınacaktır. 

Kibrit ve çakmak taşlarına alt beyannameler y:ılnız Galata Bnlıkpa.za
rında Muamele ve İı>tihlAk Ve?'lgtleri Merkez Tahakkuk Şe!lğinde alınacaktır. 

2 - VerUecek beyannaın~knn Mk ve sllintlden ft.I1 nlarak ınaklne llı 
"eya mürekkepli kalemle normal eb addakl ka.~tlara yazılmasına. ve n~atı· 
daıc.t nümuneye göre tanzim ed!lmesı.ııe dıkkat olunmalıdır. 

Muamele ve tstlhlA.ıe Vergileri Merkez Tahakkuk şenlğf.ne 
Beyannamenin. 
verildiği tartb. 
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MU~scme alt lmalath:ı.111:, depo, mağaza., yazıhane ve sair yeılcıd• 
..• ı ... I .. . glinü &ı.bahmda mcvzut bulunn.n, vergiye tft.bl ma.ddetıerlıı 
yukıu-1da. milfredatile göstenım~ oldui,;uııu bUdlrlrtm. 

(6033) 

(Pul) 
Muesscse :;ahlhinm açık 
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