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Yazan: SADRI ERTEM 
MUBAUEBE ~arkta dcvnm e-

derke.ıı kara Av.nıpuı gökle. 
l'hıdc müthl:t bir mUCIWele ııtddctlnl 

~tıraral< bududunu genl-:letmckte • 
41k. şarl>ta.kl muharebl} binlerce 
'-nk, tayyare \"e bir milyon ln1&D.111 
llıoğaz boğaza düvtıı.ımeııldlr. 
Meslektaş bir lnglllzln tabiri ile 

~ktakl muhıırebc "lki usta boksö-
rila vücut vücuda geldikten sonra 
blrlblrlerine indirmek ıstedlklcrl nak-
avt yumruklarına benzemektedir.,. 

Öte.kJ mücadelo antenlerin •ırtında 
ufuktan ufka B§ı:ııakta lnıınnları ''iğ. 

va,. için bin bir ııekle girmektedir. 
Avrupaya ıs üncU asırda ııeytanlar 

ilt~Uıttu. \"atlkan, dini butün hırl!ll. 
lıtyanlar lg'\-& önünde tnı;a.n kalblcrlnl 
konım&k için engizisyonlar kurar, a
levleri göklere kadar çıkaıı ateşler 

)'akar şeytanların glzlendlğl insan 
cıeseUerlnl ortadan kaldırırdı. 

Şimdi asrın neytanı, tgvııaını an -
&eıııe.rln sırtına, hava. da.lgalıuına 

YWdellyor. Ve tabii hava dıılgala • 
,ında.n gelen "lf\"a,, sesleri önünde 
ı.amıwumızm devletleri tıpkı IS Uncll 
asırdaki oodlerl gibi hareket ediyor. 
lar. Fakat bUtuıı mania.tara rağmen 

kara Avnıpasmda hava dalgalan a
ra.amacın gelen &eSler tealrlerlnl yap
ınakta devam ediyorlar. 

Sea mücadelesinin movzua prkta 
devam eden kanlı •vaşla sıkıdan ııı.. 

kıya alAkalıdır. 
Almanya lçlın p.rk seferi Avrupa 

blrllttnln mlldafaa&ı lçln yapılan bir 
harekettir. Bu hareket ancak Avru. 
l*da yeni nizamlar kurmak l•tlyen. 
lerln elblrllğl ile tahakkuk ettlrlle -
bWr. Bunun için blltUn yml nlu.m 
hayranlan bu harbin oepbelerlnde 
;verlerinl tutmalıdırlar. 

Plrenelerln öteelnden, Ukraynamn 
kara toprak ovalarına kadar çınla. 

Yan ııea budar: 
.. _ Avrupa birliğini kuro.catız! 
lapanyol Mııtadorundan, Macar a . 

9lb.adeelne, Romen boyarma, bin yıl 
dır tdllh nedir görmemi~ Slovakyalı 
ka.Jıramaaa, ve blrblrh:rlle ruban ak.. 
l'aba Klsllnglere kadar herkes bu se. 
ııln cazibesi altındadırlar. Fakat şark 
cephesine sevkedllen A\'rupanın ken. 
dl içinde öyle t.e-Lfttlan var kl bu te.. 
ıtatıan ,ne yeni nizam, ne renk. renk 
C6ınlek. ne tek bir makamdan ku
llıanda alma. ne de konter.ı.rıslar, ba. 
kem kararlan ortadan kııldırablllr. 

Romanya ile Macaristan ar:ı.smda. 

l\i ilıtll&.t bugün ortaya çıkmış de. 
tUdlr. Ba iki millet arasındaki lhtl
ı.,_ Y9fl• Osmıınlı ve llabsbarg lm.. 

~rat-Orhıklarmdan daha geçkindir. 
4Y11Murya ımpamtorluktJ bu iki mlL 
- aıtftAr halinde gördll. O!lltnanlı 

DS": ~-nmı ~ nci a&yfııda 

lenen bir yangın olmuıtur. 
Yangın bu mahnllcnln Köprüba§ı 

caddesindeki 2-l numaralı hWen bo§ 

bulunan Tavukçu dükkAnmın arka... 
sında yığılı halde durmakta. olan yu.. 

murta sandıldarı içindeki taltı§ların 
tutuşması yüzUndcn çıkmıştır. Alev 
evwlA. bu dUkkAnı sarmış sonra l!Bğ 
tara!mda bulunan 28 numaralı Sab. 
rlnln evine s irayet etml.§tır. Diğer t.L 
rnftan dö§cıne tamircisi Musta.t'anm 
22 numaralı dükkA.nı da yanma.ta 
ba§lamıştır. lt:talye vak'a mahalline 
gelinceye kadar yangın bir tara.t'tan 
Akaretler isUkameUne difor taraf. 
tan Yeni hamam eokağma dofru &"C
ni§lemLtı ve neticede Köprtl.ba§ı cad.. 
desindeki ı2/l numaralı koltukçu 
Yusutun, ı2 numaralı berber Reşldln 
dükkAnlan, Cemal, Kemal ve Sabri 
kardeşlere alt üçer kaUı ve her ka.. 
tmda beocr oda. bulunan H , 16, lS ea_ 

yılı a.h§ap evler _ bu evler e.klden 
postuhano olarak kullanılıyordu _ yL 
ne aynı kardeşlere ait hurdacı Ham.
dinin 20, d~eme tamirc181 Kuatafa. 
nm 22, ve yangmm çıktığ't M sayılı 

yumurta ardiyeei olar&k kullanılan 

dUkkAn, Ziya l.simll p.he& ak 26 nu.. 
maralı dllkkft.ıı, 28 numaralı lkl kaUı 
ahşap ev, 80 numaralı b&lı!lm1 Meb.. 
met Allnln OUkkA.ııl, Alay ıta.tlbl Zi. 
yanm oturduğu S2 numaralı flV, Saf
ranbolulu Çeyrekzade Haııana &it ve 
Mari tslmll bir kadmm oda oda kL 
raya verdiği dört kaUı ahşap ev, ,e. 
kere! Halilln 36 numaralı evt, kereato 
tlloca.rı Hasana ait 38 numaralı Qç 

kaUr ah~p ev tamamen yanm(ftır •• 
Yeni hamam .sokağında ise Maliye. 

el Kenanm 1311, Mobilyacı Suph!nln 
11, koltukçu lılahmudun 9, koltukçu 

-- De9amı ı Del •;rfada 

Meksika 
harbe 

hazırlanıyor 
---o

Kongre daimi encümeni 

B arp llAnı teklifini 
kabul etfl 

Meksika, 26 (A.A) - KOllgre da. 
im! encUıneııi, reis Kamatonun mihve 
re harp Ull.nmı istıyen mesajını ıttı
taJua kabul ctınl§Ur. 

Encümen, reisin • harp zamanında 

kendisine tevkalft.de ııat~hlyeUer veril 
mesi hususundaki talebini de kabul 
etml§tlr. 

Fransa da 
heyecan 
itaıran Vellahtı 
onhlya glnUlll 
emrinde ,ıyıe 

diyor: 

Yeni zat erlere 
hazır olunuz ! 

V8flncton, %6 (A.A..) - Fransada 
büyük bir heyecan hUkUm sürmekte. 
dir. lıgal altında olan ve olmıyan 

yerlerde herkes nazilere kargı ayak· 
tana.bUJr. Mare,,aı Peten bUtUn otorı. 
teain1 kaybetmek Uzeredir. 

* * • 
Vaoıngtoıı, 26 (A.A.) - Slya.st 

mahtillere ~len haberlere göre Fran 
m:z _ İtalyan mUnaaebeUerlnde ehem. 
miyetıı değl§lklikler beklemek azım 
dır. Bunun a.sker1 mahiyette olması 

muhtemeldir. Alman genelkurmay 
ba§kanı mare§al Kaytel dUn Romaya 
vasıl olm~tur. Traıblusa gltmeal muh 
temeldir. 
İtalya kralı San Remoya gltmlştlr. 

Burası, İtalyanların ilhakını istedik
leri Fransız Rivyeraaı hududunda -
dır. 
İtalyan vellahdl orduya ne§rettlğl 

gUnlUk emirde demiştir ki: "Yeni im. 
tlhanlara, aynı zamanda yeni zafer. 
tere ha.zır olunuz ... 

Bir Alman latbol 
takımı geliyor 

İstanbul ve An karada 
dört maç yapacak 

Alman takımı maçlan tertip heyetinden: 
Almanya §Smpiyonu Şalkc takımının en iyi oyuncularlle takviyeli o· 

ıa.rak gelen Alınan takımı cuma sabahı 6,30 da Sirkeci garında olacaktır. 
Yapacak oldugu maçların tarihleri aşağıya kaydedilmiştir. 
30 mayıs 942 cumarteal Be§iktaf Şerefatadmda. 
Galatasaray - Alınan takımı saat ıs de 
31 mayıs 942 pazar: Kadıköy Fener stadıuda 
Galatasaray B l<'enerbahçe B saat: 16 da (Kupa maçı) 
Fenerbahçe _ Alman takımı .sa.at: ıs de 
BileUer: Galata.saray ve Fene~e kulüplerinde - İpek aıneınuında 

Kallı; Alman ldtaphancainde • Kadıköy merkez eczanealnde pe~beden 
ıtıoa.ren satııacaktır. 

• • • 
Haber aldığımıza. gö::-e Alman takımı 7 ve 8 .bAZiran tarihlerinde Ud 

ma.ç yapmak üzere Ankaray& gideıııektlr, -

*' 4 w> 

Ruzvelt geni 
ta.hsisat 
istedi 

Vatlngton. %6 (A.A.) - Cumhurre 
i.81 Rmvelt, kongreden bahriye l.ç1iı 

61' milyon munzam tahsi.sat ı.te _ 
ml§tir. 

Adliye mensupları 
arasında tayin 

Adliye men.suplan ara.smda yeni • 
den bazı terfiler ve değl.şlkllkJer ya. 
pılmı§tır: latan.bul A. H. hAkimllğine 
tertıan Sabri Işıl Maraş hAkimllğl _ 
ne Üsküdar A.C. H. Cemil Tokuz, Ga. 
zl.antep azalığ'ma tatanbul M..M. Ltıt
tı. Kaynak, mllll korunma kanununa 
glren ceza davalarını görmeğe 1s • 
tanbul Alt. M. bAk1m muavinliğine 

Sllrt eakl hlkim muavini Vedat Par 
tayin edilmi§lerdir. 

Donanmaya 
Güvenmek 

Yaran: BiR MUHARRiR 

B U aaba.bkl )-&Zısmd& arkadafL 
mız Abidin Dcıver, büyük Brl. 

ta.oya imparatorluğunun mllli hayra.
mı mllnasebetlle Wndlstan nazın 

Mister Aml'rlnln söyledlfl nutku tef. 
slr ediyordu. Hong • Kong, Slngapıır, 
i\l&lezya ve Britanya kayıplarınm 11e., 

beblnl araotıra.ıı İngiliz nazlJ'I, "pl&n
larımızı tngilh: donanmıuımın sulbü 
tekeffW ettiği farzJyeel Uzerlne kur. 
muş olm11mız ve bu farzlyenln bAdL 
ateler tarafından yalancı çıkarıl.mq 

balunmaaıdır., deınlttl. 

Arkada,ımttm tefırılrlırıe göre de bu 
ııö:llerin m:ın:~ı şudur: "İngiltere do. 
ıuanmasına güvenmlıtlr; düşınanlan

nın bu donanmadan Çt>klınerek harp 
llAnma cesaret edemlyeceklerlol ean. 
mıDtır. Fakat, hl\dlSE"ler bu thnldl bo. 
şa çıkarmı,tır.,, 

Filhakika lkJ buçuk senenin askeri 
hı\dlselerl deı gösterdi k1 bllha811a bu 
defakl dünya barblnlo bAklm •ll&bı 

donanma değtldlr: Norveçlo ve Glrt. 
din Almanlar tarafından logall, Ma
lal<a körfezinde iki tnglll% aa.fh harp 
gemlırılnhı Japon uoaklan tarafuıdan 
biranda batınım.ası ve mihver denlz
altılarmm birçok demokrasi harp ıe.. 
mllerlnl suyun dibine indirmeleri. de. 
nlzlerde hem taamı~ hem de müda
faa bakımından bava kunetlerlle de. 
nlzaltılamım donaıımaclaD claba te.. 
alrll birer •UAb oldukl&rm.ı 11187dana 

-~·~. , •.. :~·~· ·· : .. · : ... ·~ . 
. ·~ ~ ... 

"Jillet Meclisinde 
Bütçe müzakere

leri başladı 
Başvekilimiz 

beyanatta_ bulundu 
Maliye Vekilinin lzalıatına gire 
ban gl vergi ıere zam yapılacak 7 

Dl1n Büyük lıllllet Mecllalnde bot- aek heyetinize arzcttığim veçhllc dev 
çe mUnaaebettle Ba§vekllJmiz Doktor Jet te~kil4tmm, köyden en yUk8ek 
Ratlk Saydam ve Maliye vekili Fuat makamına kadar zincir kademeleri 
Ağralı bcyana.tta bulunmu,,lardtr, tamam olmasa bundan çok .u.rar g&.. 
Ba4Veklllmiz bazı hatiple?' taratından reccği%. Devlet te~klla.tının, halkm 
ileri .uruıen mUtaıealara cevap ver. her tUrlU ihtiyaçlarını kal'§tlıyacak 

miı,teşkllA.t meaelesl hakkmda ez.ıc:Uın ıekilde Ye ,1<abiUyette olmamm dalma 
le demlıtlr ki: esa.s tutmak 1Qzımgeldiğl kanaaUnde.. 

TeokllAt meaeleei; bundan evvel ytm; bunu her zaman tekrar etınlf • 
bir bütçe mUzakerealnde de gene yük .-:- l>e?amı 2 ncl sayfada 
~~~~~~~-· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

80V"8t tebllltl 

Tekrar 
taarruza 
geçtik 
Kıtalarımız 
ilerlemeye 

devam ediyor 
Mo .. kO\"a, 26 (A.A.) - Sovyet 

ıece yansı tcblıği: Pazartesi gU
c.ü Harkof istikametinde çarpı§ma 
lara de\-am edilmil)tir. byum -
B:ırvcnkovo istikametinde Sovyet 
kı+ttJan dhşman tan.klariyle ve pi
yadesiyle ka.nlı çarpışmalar yap
:nrşlardır. 

Cephenin öteki kesimlerinde ~ 
oemli bir şey olmaır:t§Ur. Faza?' 
-gUnU ıo Alman tayy~ei t.ahrip 
edilmiştir. Biz 7 tayyare kaybet
tik. 

SOVYET öGLE TEBlJGt 
Moekova, 26 (A.A.) - Sovyet öğ. 

le tebliği eki: 
1.zyum _ Barvenkovo istikametinde 
~ J>eTamı ı Del •)'fada 

çıkardı. O kadar k1 en kudretli do. 
nanmanm bl~blr taarruz gayeel olma
daa, alelAde bir sefere çıkması için 
bile kuvvetli bir hava nıosunun hl -
maytıslne üıtlyacı vardır. Bu harpte 
faal bh' rol aldığı görW.mlyen donan. 
ma, çok defa allAh olmaktan ziyade 
müthiş maaraflar lstlyen ve mlldafa. 
ası lçlıı gayretler aarfmı icap ettiren 
bir yt1k ballnl almı'tı. 

Bundan donanmanın llizuınıruz; bir 
mllcadele vaaıtası oldutu neticesi çı
karılamaz. Fakat artık denlzln yalnn1 
sathı değil, altı ve U.tU, bnıı..- Jı&

walar da onun mllcadele ll&haama 
clrmlftlr. Kudretli blr donanmarun 
yanında ondan daha kudretli bir ha. 
va OIOtlUJlUD balwıması da llr.ım ~ 
Uyor. tngUtereoln ve .Amerikanın u. 
çak yapunma verdikleri bllyt1k ebem 
mlyetln eebebl bodur. 

Fakat uçak yapımı sadece bir tek.. 
nlk ve aanayl lıtl olduğu hnlde kalite. 
il ve prgWU tayyarecl ye~ttrmek 

uzun yıllar ıatlyen bir ı,tır. Bundan 
bafka An&"lo • Sabonlar uzak doğU.. 
da .ıaponlua. Akdeniz.de ttalyanlara, 
Atlantlkte, ıtlmal denlzlnde Atmanla. 
ra karfl ~phe almak zorunda kaldık. 
lan l~lıı clonanmalannı ve bava kuv
vetJerlnl DCIRU bucak8ız me.afelere 
daf1tm1J bulunuyorlar. Bong-Koogun, 
Slnppuran, Male-gyanın vt' Blrmaaı. 
yanın kaybeclllmeslnde en büyük A... 
mllJerden biri de ba meeafedlr. "i'ok. 
.. lnrlltere hllk6mett, kaybettltt bu 

Alman tebJHH 

Kuşatma 
muhare

besi 
En hararetli 
devresine 

girdi 
ovye!ler ifa aril 
doğra ge ik 

açmıya çaııııs • 
Sivaıtopoldaki askeri ü.Jer 

ve liman 1iddetle 
bombalandı 

BerUn 26 (A.A.) - Alman ordula.. 
n b6§kumandanlığmm tebılğL: 

.Harko! cen.ubundakl kuşatma mu.. 
ha.rebesl en hıı.rarcUl devroslnde bu
lunmakta.dır. Çember içine &lm.m.ıf 
olan d~man bUtun gayret.ini topla _ 
yarak doğuya doğru bir delik açın&_ 
gıı. çalı§maktadır. Bu makaaUa yapı. 
lan çeUn aav&§lar dUn bop çıkanl • 
mıııtır. Alman, Romen, ve Macar tef. 
killeri tarafından cenup, batı ve fi • 
malden yapuan taarruzl&r d~manm 
hareket serbeatislnl ehemmiyetli nia. 
bette tahdit etmıoıerdlr. Dar bir • • 
hada sııu,,tınlan kütleler, ha.va kuv_ 
Tetlerlmlzln gittikçe artan tahrip e.. 
dkl darbelerine maruz bulundurul • 
maktadır. 

Harkotun, §lmal doğusunda Sovyetı 
ler tarafından tekrar edllen taarrus
ıar pllskUrtUlmllştür. 

Doğu cephesinin merkez ke.s!mlnde 
kuvvetlerimiz tara.t'mdan yapıJan 

mevzil taaJTuzlnr yeni toprak ka • 
zançları teml.n etmitwUr. 

Alman hUcum kıtalarmm ceph8 _ 
nl.n §imal kesiminde yaptıklan ha.re.. 
ketler muvattaklyetıe netlceleııml§ .. 
tir. 

Par iste Fransız 
gençleri bağırdı : 
Mareşal 

biz 
buradayız! 
Poli•lerle gençler araıında 

çarpıfma oldu 

Bir çok fevllllat 
yapıldı 

verlflrln ebemmlyetlnJ d1l3manclan j Londra, 26 (A.A.) - Röyter: 
tazJa mlldrlktl. ~rçU kablnt'elne kar. Pazartesi gilnU ııJşımı Pa.rı te 
oı parlAmenıoda yapılan tenkldlerln Kart.iye IAteııde bir taktın Frall
lnsatlı olanlan • zanareıüeri kab9l • gençleri '·Ma~ bis b~ 
edl)"Ol'lardt. ..... Devamı 2 ncl ııayfa4a 
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muzahnler 
Bafjtarafı 1 nel ııı;ayfada 

tim. Ve ı.;imdl de ayr.ı fikirdeyim. Dev 
ıet ~lft.tı hıılkın ihUyaçlarım ta • 
mame.n kal'§Ilıyncak ~lde teessUs 
ederse o vaıat biz biraz rahat ederiz. 
Bugün devlet ~kil&tl bu vnzlyette 
değildir, lqe için bUyUk te§kllO.t yap. 
mak mecburiyetinde kalıyoruz . .Aırka. 
da.şiarım çok iyi bilirler ki, birçok 
~vlctıer harp hnllne geçcceklerl za· 
m::ı.nki vazıyetl sulh zamanında dll,.cni. 
nerek onıı. gClre teşkllatlarııu ııazır. 

ladılar. Bir ee!erberllğe geçmek için 
llzımgclenlcrl zamanınd dU,UnmU -
şüzdUr, Fakat bugUnUn ihtiyaçtan, 
yalnız de\·let teekUMının değil, bUyUk 
şehirlerin belcdıye teşekkUllerinln de 
lhttyac:ı Mfi gelmediğini göstermelt 
te ve ona çare bulmak da hUkOmete 
dUşmcktedlr. Ve bu teşklllt da 1.§C 
ha.zır olmıyıın unsurlardan vUcudıı. 

geldiği lçln muhterem arkndaıııanm 
Rana Tarhanm işaret etUklerl gibi, 
ak&nklı1dar görülmektedir. 

Tabl1 bunlar yeni girdiklerin bu 
itlerin safo.hatını yavnt yavll§ öğre • 
necekler ve bu işlere yavaş yavQ.D 
alışacaklardır. Bu arada bazı fenalık 
Jar olursa bJttD.bl bunlar da görüıUp 
temizlenecektir. 

DE\'LET TEŞK11~ATI 
HEôlŞblELlDtn 

nu nokta! nazardan bunda her han 
gl bir mUJktılo.t t.asnvvur etınem. Fa· 
kat tcgkllO.t bugUn ltızımdır, yapıla. 

caktır ve yııpılmaııı nlhayct ktitlıınln 
menfaetl lcabmdıı.odır. Yalnız, cn·el
ce de ıu-ı.etllğhn gibi kemmiyetten 
zlyedc keyfıyete verdiğim kıymettco 
ve sözden dlinmUıı .c:leğillm, Dalma o. 
nun Ozerindeylm. FUcrim qudur: 

Bugün harbln brl§ladığı gUndcnbcrl 
yaptığımız tecrUbelerle görüyoruz ki 
devlet teD}tllD.tı ••ıı.., da.n ".z,, ye kadıır 
baı;truı başa bu memleketin ihUyaci· 
le telif edilebilecek şekilde tebdil e. 
dilmek l!zımdır. Bu teııknA.tı beheme 
hal yenlleştirmek mccburiyetl var -
dır. Fnkat bugtln g6rgtılU ve i§e ya. 
rar binlerce memurun ordu safların· 
da şerefli hizmet aımrş olmalarının 
da, bu kararın tatbiki için slzl biraz 
daha teenni ile harekete mecbur eL 
tlginl göz önUndo bulundurmak !Azım 
dır, takat f ikrimi bilmiyorum, 1Zab 
edebildim nıl! Şimdiki şekil kalır, 
kanburun U7..erl.rıe bir kn.nbur daha i
IAve edilir. Hayır ef'ı..ncmer; ikisi bir. 
d n ameliyat olur, çıkarılır, atılır. 

En mlilıim da.va, q_rkacln.5llllm en 
ron mevzı:;u bahf;Citikleridir. Bili
yorsu~~;.J\i ~lar mz ancaıt 
hn.rbin i:>tll::ıım ettiği t«".kilfı.tıı ve 
tatbIJeıı.ttı '1'91-0'~R~nde bnşlndık 
ve bu teşkiHi.tı kademe kade7.le 
iht.iyacm gösterdiği lüzum ve nıs
bet dcree~inde ilerlettik. n nncn
aleyh tedbirlerin kül halinde o l
nuıs1,..vc birden nlınm:ı.ınruu tabiidir. 
Ya\:ruı yo.~ başladık, tedbirleri 
de 1': 4eme k:ı.deme aldık. Bu tcd· 
bir ri kül hal ne getirmek için 
vcrdir:ri.ıüz BJ.!Ci.hiyetıcre istinat e
öerek mütcmn.diyen çnlı51lmn.kta
dır. Eu1>rfinkU vaziyette dahi teş -
ı..1 ôtın ne kndar mühim ve yorucu 
olduğunu yakından bllirs.inlz. 

Bu l5lcrin gUn geçtikçe ela.ha ıi
:rade t c-kenunüle gideceğini görii· 
loruı. Mescltı, nna ihtiynç mnddo
lcti fiya.tlamım müstnkar Pir he.
le gclmcsi 'çi.n 18.gıyonız ve bugUn 
bu mesai oon sıı..f1ıasma gelmi§tlr. 
MAUYE \'J~tt.tNfN İZAHATI 

Maliye Vcldlimiz Fuat Ağra.!ı 
bilt~ Jıakkmdn 'tl%1tn izahat ver. 
miıı. mecHsin yüksek tasvibine nr. 
~dilmiıı ole.n 942 mali yılı blıtçesi 
yek!lnunun 394,316.918 lim ol
dU!,~u. bu bUtçenın Cümhuriyct 
<!evrbıin bütün mUşte;rck vnsfı olan 
tevazUnUn bu s"neld biltçede c~ 
teş'kil ettiğini, bliıtçe ycltfınunun 
yll.kııekliğine rağmen önUmOzdcki 
sene için yeni lıizmetl~r veyn mev-

Sovy tebll 
Almanlar taralmdan yapılan taarruz lmpsmtorluğu l\la.car ıtom"n 
lar pUSkUrtOlmllş ve Alman tank bir- man1ıı;"lm anladı. 
ilklerine ağır kayıplar verdlrllı:ni§tir. Macar Romen davası he.r asırda bir 
Bir ke6imde, dört .Alman tankı tah • tekilde ron.ı;inl verdi. Ba.ttA o kadar 
rlp edllml§ ve b:ı§ka yedi tarık mo.yn kt bUytlk harplerin Ult :r.::unanlarmda 
tarlalarında h.avııya uçurulmuştur. Romıuıyaıun geçirdiği tcreddUt Boo
Blr çok oo.,ka dUşma.n tankı tankE:ı... rabya ne Trnn5fü'lllıyn &raSmda yap. 
var birlikleri tarafından tahrip ed1L tığı mukayeeedo hanglıılnl tercih e. 
miqUr. Bir Sovyet birliği Ud gün 1- doocğtnl bir tlirlU ıaı.rnrlnştımm3mış 
çlDde 2i Alınıı.n tankı tahrip e~ • olmuştu. Nitekim Jı"rall!!IZ lnıglllz 
tir. ! komblnozonuna Trnnsllvanyıı.yı kn • 

Mo kova, 26 (A.A.) - Röyter u.nmak için ~lmılştı. ı>ugUnlcU hnr
A;an~ın hususi muha.biri bildi. bin gayesi do Bosambyııyı kurt.ar • 
riyor: Timoçenko krtnlan eon kn- makdır. 
zandrkla.n mevzileri tahkim içi.n l\lae3rl:ırla ıtomenlcr aro.smdakl 
48 saat çalıştıktan eonra Hn.rkof lhtllAf yanmıb Bulgarlarla n.omenlcr 
cephesinde tekrar taarruza geç- ara!lmdıı f!oeldl itibarile halledilmiş 
mi§ler ve b,r kere da.ha fo.sılaSJz gibi A'ilrünen falnıt lçtn için devam 
il"'rlemeğe devam etmekt bulun • eden bir Dobruca mctıClesl mevcuttur. 
ıııuşlardır. tzyum Be.rvenkovo kc- Diğer 1arnf'tnn, 1tAlyn ne Frnnsn. 
biminde şi<ldctli taarruz muhare- ara mdald tezntlar bnlledllml:> değil. 
lerj cievnm ~kte ve Alman hii- dlr. Jtal) Tunu u, ıtonılknyı, Nlsl ltı
cuırıhırr ısrarla ynpthruıktadrr. ıemelttedir. 28 ay harpten sonra t
lier i'!ri taraf da bu harbin er. kor. tnlya lmpııratorluğundftn mühim bir 
kunı; enfhı:ı.larmdan birine bilyük kı8Illını k:ıybotm'l!ltlr. Bunu ıwıenlt 
ordıılarlr. giriş lm.lş olduğunu ve Fraıı.sa te14fl N'I blllr. 
çok kUlliyetll malzeme kullanıldı- Mihver Avrupa birliğinden b::lh!ıe • 
b'IllI $()ylenıekte müttefiktir. Her der ve Avnıpn halkını e:ırl< oophcsl. 
iki ordu da. henilz nisbeten taze ve ne ıım;ketmeğe ı;alıı.ıırkr.n, müttefik. 
ıyi techiz di~ olduğund:ı.n şu ıer muhiti mihverin unutturmalt 1 te
vya bu iatikıunt doğru yapılacak djğl bu tczııtbn körtlldemoktcdlr. 
olan yer defüvtirmeler belki de tştc Avrup:ı.ııın !IC8 oophesl ıılmdl 
heyecan verici mnhiyctte olmıya • bunlarla moııSlıl(IUr. BUyUk ııoman. 
cakhr. Fo.knt bu devler çarpııµnn. yn, mOstakJI tnglll:ı., Amerl· 
s: bittikten sonrn hangi tnroflar- 1 kan ve l\loslto\11 rııd,ol n mUtı.ıınııdi 
d_an hangisin.in daha. güçlü ~e d_i· neşrly tı ile Homımİerl "ıı.rln değil, 
rılıno'.t hususunda daha bUyük bır Tmn ııvıuıyaJı dU,ünmeto kedi. 
kudrete sahip oldut:•ımu görece • yorlar, P"te radyosu \'il l\fncnr dev. 
ğh:, ıct ndı:unları Transllvnnyıı. MnMrlann 

Harkof ceph~ndc çok önemli biran OV'\'Cl ilJ\hlandınp prlt cephe. 
bir IJmsnbnmn ele goçi:rilmesi için ine scvkctmek emelindedirler. E~-e.. 
tid<ictli bir, Jnuhn.rcbe cereyan et- lA, Mn.cıır oo~veldllnln, 11onro ıuııear 
mektedlr. Almanlar bu mcvz;ye harlalye neznrctl m:ıtbuııt eeflnln 
taknöen bir alny mevcutlu piyndc Trıınııllvnnyn l\lııe:ırlarınn teminat 
kuvveti yı(;•ın.t~;f ar ve bu kasabayı vermeJte mecburiyet hl tmcl rt eırf 
malzeme ve techiza.t için üs haline bu 11Cbebtendlr. 
çctirmı§lerdlr. Fnım:ı nnznrlye halinde mihverle 
Almanların burada. birçok ağır lhtlUl.t hnllnd ,1 ğlldlr. llnttA Avru· 

batıı.ryalll.rı vardır ve garnizon ıserl pa nlr.nmmm hıı.raretll tnrnfbı.ndır. 
ateşli tU!eklerle eilAhlatıml§ 200 ne • Buııun için I"nuıınz leJJonbn rlt 
ferden mUrekkcıpti. Knsab:mın etra 1• cepheıılnde semb ılllc bir Idlde de 
Cmda blokhtı.vı.lar ve toprağa gömUlU 1 olsn bir.met edlyorlıu. ı.·aı<at lkJ Alt • 
tayyareler vardı. Sovyct müfrezeleri deniz devleti olan ttalyn ne Fnınıın 
bu kasabayı kuşattılar. Almanlar ar~Jnd:lkt ihtll!'lflı\r ton güıılerdo 
tayyarelerle Pll.rıı.gütçU, erzak ve mU l !Jlddrtle t.llrl\klenmcldedlr. Blltıa~5a 
blmmat indirdiler. Yıırdıma birçok Frıın~amn ıııı7.arı dn•kııtl 30 noktn 
tank gönderdiler. üzerine t kıılf edllruck ı tenrnckto • 
Kızılordu nihayet kamı.b:ı.yı bUcum. dlr: 

la zs.ptcttlgt zaman ı;arntzon Umlt • 
ıi.z bir ınukıı.ven1et g!lstcrınl!J ve her 
nevi bloklınvzı nyrı ayn zaptctm~k 
mccburiycıtl hasıl olmuştur. sonunda. 
kaaııba. ı.,gal ~<lllml§tlr, D!\1'ka.cn Al. 
mantarın herhangi b!r noktada Ustün 
lUğü ele aıdıkl~rtn..'\ dair h!Oblr ha -
ber yoktur. 

l'°ndra, 26 (A. A.) - Harkof 
kesiminde ~ddE>tli mubnrooeler 
devam ctmc!ttedir. Timoçenko 
kııvvetleri Alman çrkmtıla.nna dur 
madan ta!l.I'rlız ctmektcdirlar. 

Strrıt<'jik ehemmiyette bir nokln 
ne birkaç aehir geri a.lınmı§tır. 
Harkofun 30 k!lo~etre ş'mnl batı. 
ındıı. bir noktada Ru.se.r Almnn 

hilrum hattında 800 metrelik bir 
sedik nçmışlardrr. Her iki tarafın 
kayıpları da ~t nğtrdxr. 

Bundan evvelki gibi şiddetli 1 

tank muhqrobelf'ri görlilmektcdir. 1 
Alman radyosunda bir spiker. 

bu mevzii her ne pahasına olunıa ı 
ol.sun tu tmnltyı,7: demiştir. 

Stokholm, 2G (A.A.) - Bir Alman 
knynatmd:uı almarı haberlere gllro, 
Ruslar Harkof çevresinde bUyUk tak. 
Yiyeler alml§lardır. Taarruzun tekrar 
ba§ladığrnı bizzat Ruslar haber ~r. 
mektedlrler. 

Pravd:ı. gazetesi Harko! muhabiri • 
ain harbin yeniden bUyUk bir şiddet. 
ıo devamn ba§ladığmı kaydediyor, 

''- ttıılya hıırp eeıııuımdn lmpnra. 
torJol;'tlndan bir çol< ııeyler lın~ bPt -
mlı,;tlr. tmp:ırntorluk pre!lUjle yaenl'. 
ttaJy:ı da Frans:ılbn hlMC alacaktır. 
nu hls.<>e Ttınmı, liorsll.ıı, Nlıı olııcıılc. 
tır. Bo ho!fillrtıı Alman) a ltnlyrınm 
hıtt'ltlerlnl kabul etmiştir.,, 

Bu mıı.slam gllrc yapılan teDdnle • 
rin heden ıılmdllllt Avrupa birliği 

fikrinin hl~ olm:ı~ tezatlnrla dolu 
bir menıum olduğımu anlııtmalt ve 
propugıuula yoluylll birinci cepheye 
yardım etmr.ktır, 

SADRI E.RT EM 

Yazlığa gideceklere: 

he:r yerden ucuz 
t')tanlmtdıı IUznpa.ı,n ~ olcuşondn 

6G No. All:ttET Pl.VZl'nin 

Asri mobilye 
l\Iıığa:r.nqından nlm12. 

Kullanılm'§ otomobil 
aranıyor 

937 den yukarı modelde Amerikan 
markalı kullanUmı~ bir otomobil sa. 
tm almAcaktır. Satmftk lstiyenlerin 
P.V. p03ta kutusu 2140 Beyoğlu ad. 
resine mektupla mUracaıı.t etmeleri. 

ahkeme Saf onlarında 

attan faz a avuka 1 k 
apan genç kız 

- Dön~ TUrk, mUslilman olma. 1 bire boşanarak bir ııotukta her &eyi 

3umdur. Blıoamaı dı Abdullah, ana. anlattı: 

mm Ho.vvıı.dır. Ben do Hat.looylıu. - Adım Kerlmedlr, ama, mahalle. 
YB§lı kadın ı:ayet t&tlı bir tebel!l· de herken bana Keriman der. 19 ya

aUmle bAklmiD eınallerlne cevap vcrL şındayım, Gedlkp3fad&, Emin Sinan 
yor, her aöyledlğt WUııı sonra da rna.halleslnile oturnnırum. 
''Be.aba, yenth blr OC'Y ııöylcdlm rol 'l" Bu kadmla bir buçult sene evvel 
gibilerden >-anmd:ıkl avokntma Imlu. kom5uyduk. Kendisi iyi bir eapkacı.. 
yordu. dır. Evinde ailem bo sanatı öğrenme.. 

lllrlncl sulh oı:rı.a nınhkeme6inln mi istt-dl. Kendisi de reddetmedi, her. 
zaten kllçlloll.k ıısalooıı yirmiye vnnm 
dlnlcylcl ile oa'rznın kada.r dolmuştu. 

ihtiyar lmdının 41vncısı, ID yaeuı
d:ı bir &'CUÇ luzdı, liııı.acık boylu, tom. 
bul vUoutlu, olduğu yerde fılnr fıkır 
kayna.yun bir kn... 

lUıklın, davo.cıııın lstıdaaını oku. 
duktnn oonrıı dnvumn mahiyeti an. 
la11ıldı. Geoç kız, Hntloonln, kendisi. 
ııln hırsız olduğunu ötekine berikine 
&öyllyerck iftira ettiğini, bu yüzden 
nl ıı.nlısıııın kendi.sini terkettlğlııl, Ha 
tiocnln U tune üstelil' sokak orta., • 

• d:ı. halmretJ rlne ile maruz laıldığını 
ldilla ediyor, lıom eoza.Jıuıdırılma.sı • 
nı, hem do m:ı.n \1 tnzmln.'lt l>demer;I. 
nl hıtıyorclu. 

thtiyıır kadm, geni'\ o tatlı v aynı 

zıı.ın:uıdn dıı ne:.,ilımn tcbcs8Umllo a
ynp laıU.ııral<: 

Blloorsunuz hllklnı bey, hayntınıdıı j 
Dk Clofa nuhl,;emeyo gclmi5lmdlr, de. l 
dL 

- Ornsı blzl alAkn.d:ır etmez. Şlm. : 
dl sen btı lddialnm lm~ı ne diyecek. 
sin'!' 

- ile onu dıı anlatApm, ben bo kı~ 
:1r.1 kendlınc evlllt etn\111, bnğrunn 
nılfjnn:1ır. Bize lı:om:ıu 'dl. Evlmln n. 
nalıtnnnı da vermlı;tlm. Hergtin ı:-cllr, 1 

bub ıklıı.n yıluı.r, tahtaları ııller, e. 
vlmtn hl1.0ıotJerl.nl görUrdU. 1 

Genç kız btrdcnblrcı n:rnğa kalkh: 
- nana hal(.'\rct C<)lyor, ben hiçbir ı 

zmnıın kendis ine hlzmet~lllk etm~ 

dlm, ' 
- Sason, bura111 rrın.tıkenıedlr, sıra 1 

llo sin f\Öylc-.nlr. 
- Amn, halmrot ediyor, baksaım:a 

bana herlre ,in önü.ı1de ,.hlunetçl1, dl. 

gün evine gider, ppkaeılığt öğren -
meğe Ç41r&rrdım, YokM, hloblr zam:uı 
hlzmet~lllk yaprııadnn . VAkıa, aıvıc.nı 

mektept~ hademe ba.b<lm da araba.

~ulır, nma, benim hlzaıe~IUk etme • 
me mtlsande etmezler •• 

Bir g:iin, Hatice hanımı ağlıırkrn 
gördilni. 

- Ilnyrolıı, ne oldn ! diye ~rc!um. 
- 100 liram sandıktan ı;almmıs, 

drdl. 
- Eh, ne ıı~hyoNıım, haydi kGra.. 

kola ~delim. Elbette hır.mı bolor1u. 
Yoba da.il' ba,mdıı mıyrr. '? dı>dlm. 

- Yol<, :vok, bı-n lmnıkollam glt
meın diye bal;"lrdı ve Oemlle hnnr • 
muı, • ime hanrmm önUndc: 

- Allı\htan bulsun, gentııı;rtnde 

haJ'TI' görmesln ! diye lnklssrn b:l~la. 
dr. OnıdMOBrin hepsi ihtiyardı. O 
halde, l:'f'n!.)llğlnde bulsun de)1nce, 
kum ıiıÖylilynrıhı, demelt ki.. Bunun 
OzerLne: 

- Yolc benden mi oUphe ediyor. 
sunuz? dedim. Ve ç1'ıtun, gittim, lır 
te bugtindruı sonra, beni nerede görse 
h<'p ''lıırsrı:., der, Bir ı;iln bir ayale. 
kabl nl~m. bir mant(l dlktlrsem, 
yeni bir ~.atari ile evfnln &ınndea 

geçsem, hemen peneereden oo.,mı o. 
7.atır: 

- Bunları çalılığın 100 llramla mı 
nldın? hep kıımmı doynrdom. l~tı -
meklcrlml yalpdm '? diye bml re'Lll 
riiıvay r.del'. 

nlr giln <Jc nl amhmla g~er1<en 

ayn• oylcrl yaptı. Bunun tlzcrlrıe ço
cuk da: 

- "\'e~· Kl'!rlmnn, d•mcl< &en bir hır 
STZD'lt ın ! diyerek yUz.üğO ıroratımıı. 

yor. nttı, ııls:ınr bozdu. 
tııUyar kadm genç kruı knrşı: ~lmôl ce:ııı verin kMdleinl'l, hem 
- Yalıındır, dedikten sonra tekrar, hll::>JiO Btın, b. nn t zmln t d:ı. vr.rsln. 

nnl:Ltm:ığn ı;trt:ıtı. Bendo yer içer idi. - PPl•l sıınu rm son dem ne ,·ııldt 
Ilatt~ rılnNn:lyCL gitsem, OOOU1'1anmı bnnlnrr ııöyledl. 
götUrmez, lccndi!llnl t:ötUrtlr idim. t • - JJlr 11:\" C\'Vl'I. 

tc kendlslııl çok sev r idim. n na - itim e l:ılttı mi '1 
ynptı{;"l hizmetlere muk bil do ayak. - Çook. Ama hiçbirisini teııblt et. 
lınln alır, cııt.ıı.rl yapar ldlm. ı medlm. Yntnı~ karıllı.ol bilir. Qlinkil 

.Blrı;Uıı ıııı.ndığnndııld 100 Uranın hemen knrakoll\ k~tum. Orada doa. 
Q:llmm~ oldu/tonu farkedlnoos, evde • yası \'llrdı. tik defa hırsız dodlğfnl de 
lıerltesln önUnde söyledim. Bu, krn • Ccnıllo hanım, S lmG hanım duydu. 
dlslne alındı ve ctktı, gtttl. Ulr daha JI~ lsterscplr. biltlln m.:ıhnllellyl de 
da gelmedi. Eğer ben kendlslndeıı ııUp ııahlt ~eth1rlm y ... 
lıt>lense idlın. hemen Jmrakola. glıler, - Yok o kndnr del(ll, iki, Uç ıın... 

lı:ıber \'Crlr idim. Evimin her tarafına bit ld\fl. 
girer, ç*ıır idi. Fakat onnn çaldığını 

1 gönll(:dlm, neme lA7.ım .All:ıh ~nr. 
1 OntlM tıonm, bıuıa bir dl1,nııın ol. 

du, çıktı. Bun!nr 1.\ç lmrtleştlr, şimdi, 
ne zam:ın evimin onlinden geç!lelcr, 1 

1 ellerllc tnrm tUrlü işaretler ilen ba. 1 
na tnhldr yapnrlar, 

1 Jl:ı.l•lkat böyle f!I(\ ben kcndlttln!!leıı 
davıı.cı oldum'! 

- Deruclc sen buna, hı~ıı. d•·me • 
din, link ret de etmedin! 

- Elbette etmeınlJlm. l'nlnn Uy • 
llyec;oğlm ına.Wtemeıle!' 

mu.im bunun üzerine bırsuıdan ye. 
rinde dur:nruyıın vo g!Uı ll)"tl'dnrııır. 

oyıuı.tarıı.lc, ı:-IUı S.'\çlarmı lld tarMıı 

d:ılgnl:mdırarıık aal1XJdaldlerl gözden 
geçiren genç kna döndü: 

- lııte, ııtındl de sıra s 'na geldi. 
Söyl4' b:\lcabın dıt.vnnı! dl'lll, 

Gcnı; kız nyağa ltı\U.tı ,.ı.ı blrden • 

D:l\·ncının ih:lnl bltlnr.e Hatice 
hnnun nyağo. l<eıllctı: 

- C'cmllc h,mım dn, lmP- hanım 

da benimle kıwgnlnlırl.ır. •~,·imde ki· 
racıydıl ır. Pnrn vernıcdllcr. Kamkol 
llı•ıı <'\'il '11 çıkıı rdım. 

l\t•rlman \'tı~n l\orlmc: 
- 'lı :ıl:ı.•ı . B~ıılnıle l>nnuşuyorlnr, 

dh·e lnı.clı , l\enılllcrlnl ovılrn tıknr • 
dı. 

Miln ıkn :ı ,renldrn kı:r.ışmıılt Ilı.o. 

re~ dl. n lı im G'l'll • ltızı, 11\,ıl<at da 
ınlle' l ·ıe .ini l:ol ınCI ın tutarak yer • 
lrrine o~urttotnr. 

Ye!tll 11ö1. nlur:ılt: 

- t\<'t:.bıı, dl\ Jl, son \'R k'I nr \1\klt 
olnl'l'j, Gü ıJ;i~ ınh, gree ıııl ': 

Hfılılm b;.ı s ıııll, d!l\'IU'ı.rn 

etti. 
tc\'<"lh 

J{rl'lnı:t:ı vt·3 ıı Iit>rlrnl', avukata 
<ıolt ıruccıııııi,tı. Rıınıı CC\:t(l verc~cğl 

yerde: 

Küçük. Hanlar Kuponu 

(Bo kupona eldeDerdı gönııc.rtıcceli 

~ arama ve la ve.nne UAnlan En Soıı 
l>at""ndı\ pu.raau. aeoJ'OdileccJıtu, ~v
lmmo t.eklln &'Ölldettn olmyucu!arm 
mlıluz lta1ma.k ~ ... . rUı ıı<lre:tlen. 

al IJUıllnııe1erı IAzuu.) 

Evlenme teklifleri: 
ıtı 20 yaşında ta.halll. bir genç kız 

mahrem bir sebeb doJayıalle acele ev. 
lenmelt istemektedir. MUnaslp görO· 
len talibe her §ey anlatılacaktır. ( A. 

cele) remzUe mllrıı.caat • rum 
• Boy 1,80, kahverengi gözJO, sı. 

yalı saçlı, oldukça güzel, §Ik giyı.ııeo, 
Anadoluda. ayda 150·200 lira getiren 
bir çl!Ulği bulu:ııa.n bir bay; orta 
boylu, çiftlik hayatı yaşıyabHecck 

bir hayanla evlenmek 1Btemektedlr. 
(Ş. B.) remzine mUracaat • 880 

lf ımyanlm 
• Tecrübeli btr ilkokul öğretmeni 

llkokul çocuklann& ve hariçten ilk • 
okulu bitirme tmUh&nlarma girecek. 
ıerc husu.ai ders vermektedir. (Hu • 
B'.ısı ders) remzıne mUracaat. 

• Dolgun UcreUe çalıştırılmak Uze. 
re temiz 1§ yapan, terztlıanelerde ça. 
hş~. tam manasue ihtisas kesbet. 
mlş bir bsyan i§Çi ve bir bay terzi 
kalfası anuımaktadır. İsteklllerin 

Slrkcclde, SatkımBöğUt, ayazma karşı 
smda 47 numaralı temlzl§ torzlhaııc • 
sine acele mUraeaaUan. 

A.ldınnu:: 
Apğıda rcmfzlcrt J'&Zlb oblll a. 

lmyucolıınııuuD oamlarma gelen 

ınelrtuplan lclarelıaMmluteıı (pcu:ar. 
lan barlç) bergtln eab:ıhtan GğJeye. 

kadar ve saat 1'1 den AOClra alıtınna 

lan. 
(S.O.K) (Gar) (El, Ural) (E.0,) 
•(H. ônsal) (Ş. U,) (F. {!) (H,B, 888) 
(R.R,G,) (Clddt söz ver) (N,C,K,) 
(Yolda§) (A,M.) (E.L.) (Ar) {N.B.) 
CA.S.E.> (T.H.R.Z.) (22 (8) (B.B.G) 
(M.D. 815) (Tekcnn) (Yedek denlzcl) 

_.\§ağıda. remiz .sahlplerln1n namla • 
nna gelınl3 fakat §lmdlyo kadar a l. 
dınlmamış mektuplan bu aym sonu 
na l~l\dar aldırmaları IAzrmdır. Ay 
sonuna kadar aldınlmıf olmıyo.D 

mektuplar imha edilecckUr. 

(26 Sezen) (G.M.) (A.G) (S.S.) 
(R.M.) (H,K.) (AL.) (B.Y. tmta, .. 
(Oran) (Ciddl) (El) (Emekli) 
(İ. Şenkan) (Nadide 79) (Tunalı) 

ta, yangını 
ııa,Uı.rufı 1 nci sııytadn 

Ahmedin 7, tamlrcı Kevorkun 5, ta
mirci Cemalin 3, ko1tukçu Yusufun 1 
No. lı dUltltlınlan yanml§trr. Bu dük.. 
kAnlar Ayşe lsimJ1 blr kadına. altUr. 

28 numaralı evde oturnn ldrncılar 
şunlardır: Binbaşı Hasan ve ailesi, 
tayyare fabrikası ustalarından Ha.. 
san Ulu, Sabiha. ve Ağuı;ı ve ailesi. . 

34 numaralı C\'Cle oturan kiracılar 
da §U111.ardır: 

Selma Bereket ve ailesi, Hatice 
Burgan, tornacı Fuat ve ailesi, AtL 
nn. ve kızx, kunduracı Mllıal ve aile. 
si, Kadriye Mert ve ailcsl, 38 numa. 
rnlı evde ise sahibi ve Sa briye islmH 
bir kadın oturmaktnydı. 

Yanıtn diğer evlerde 1sc ev .sahip. 
lerl oturuyorlardı. 

Bu aileler kurtarnblld!ldert l!§yala... 
rını sokatrın ltargıımıdJ.ld bahçeye 
yığmJ§lnrdır. Be~kuı.~ belediye t.a.h.. 
sn ve tnbnltkulc ııubeslnln bulunduğu 
bina da. tehlikede olduğundan ~yafa_ 
n ve ruUhlm evrak aynı bahçeye ta. 
gınmıfJtlr- Faknt sonrad'iı.n tekrar 
eski yerlerine nakledilml~. 

cut hlwıetle.."tie büyük inkf3a.flar nınk t:lŞl müdafaa vergilerly e tl. 
vadiyle meclis huzuruna çıkmıya.. ya.lro ve sinema resimleri gi'bl u
cağtnı, 941 yılında Mim :MUda.foa mmniyetle keyif ve ğlence mcvzu
mmmıfla.nnm orta.:Srruı. ol:ırn.k lnrma ta.allQk tmekte olup şimcliki 
günde bir milyon lirovı bulduğunu ııartıar altmd.ı. bu mevzu ardan el. 
Milli MUdafaa tah.sisatmm 942 se- de edilecek azami vıır:datm alın -
ne.s'nde vara.cağı yeıkfınu ııimdiden nu:ı.sı en tn.bli ve en doğru hareket 
kestimın.k mü:mkiin olamıyacnğmı tarzT olduğuna. şUphe yoktur. 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
- c\\"Uk t bey, dedi, benimle ne 

ı:ı,vc ıığrı:.şıyor. 

Yııngmın mevzuubıı.hls Uı.18.§lartı 

çocukların attıklıı.n slgo.ra veya klb. 
rlttcxı çıktığı anıa11rımııktadır. 

MUddeiumumlllkçe tahklltıı.tn ba§

lanılm~tır. 

söyliycrek yeni vergi .mmlanoo \'J<~Nt VJ~Gt ZAMLARI 
geçmiş ve c}emiııtir ki : Yeni vorgi ve zam mevzun.tında 

"Vergi zamlan, umumi surette son olarak fevka.!Ade kazançlardan 
1940 ve 1941 yr'laı-nda kıl.bul bu- ıılına.cnk vergi ho.kk.ındaki Iayilıa
yurulıı..-ılnr gibi, ha:vvnnlar vergisi, ya tema.3 edeceğim. Sermayesiılin 
damga, posta. nakliyat rcslmlcriy- normal grlir'nden ziyadQ fevka.1§.-
11!' muamele ve muhtelif maddeler de ahval ve Deraitten faydalanarak 
isUhlil.k v e nihayet ihraea.t vergi. elde edil:n büyük kazanslan yal
lerine taallfık etmcl<tedlr. Gerek nız norma' z.un:ınlanı mah9US ver. 
zam mevzularının seçilmesinde ge. giye t.Abi tutmak.la iktifa edilme
rek zam nlsbetinin ted>itinde son 2 sinin adalet icapınrlle telif ed.le
senclik tecrübenin vero:ği netice- miyeceği meydruıdndrr. Arzettiğim 
lcr de göz önUnde tutula.mk bu- Hlyiha, bu dli3Uncc ile hazrrlon -
gün:kil ' 'nziyetc göre milkellcflerin mı§tır. Esası hiçbir itiraza ınU
ve mQ.mleketin iktisadi faal yctiı:ıi tchıunmil olıruyan bu mevzuda te
tazyik ct.mlyece!k es:uılar d:ıhiUnı.lc reddüt &:hobi olabilecek yegı1.ne 
kalmnğa' azami derec~e di:.cknt e- ııoktn fcvJmlf.de kcızancm tcsbt
dlJ~r. Şel'-Aer istihli'lk verg sine tindeki .!.sn.bet derecesidir, Takdim 
yapı'nn z.'lm, dört ny knda.r evvel t tt.@miz layilıa<ls...'-rl bUkUmlcrlc 
§eker fiyntlnrmm ylikselnıesinuen lıunu aza.mi derce de temin için 
mütevellit lu:.s:ıl:ıttan bir ktsmoım 

1 
tatbikini mtiJ;ıı..kUn gördüğümilz 

vergi ola.mk hazineye almmıı.sm- ı lıUtün tedbi:rlere mlirocnnt edil
dıın ibaret ol'UP "cikcr fiyatlnr.nm 1 miııtir. Hulen encümenlerde tet. 
7en'd aıttmlm:Mma ebcp o mı. i kik edilnıckt olan ıa.y·h:uun )iik.sCk 
ı . L"\eclisln isabetli lrarnriYJ istibdat 

ler hufx:!ııde kalan r:ımlar ettiği maksada en uygun bir şekli I 
tütün, fspM.otu ic;kil€r, kibrit, çak ulacağmn şüphe yoktur. 

Dağıtma o!lsl merkez kadromı lçln 100 - 280 üra ücretli memuriyet
lere mUsıı.baka lle memur nlmncnktır, 

MUrneaat edeceklerin nıemurin kanununun • OncU maddeslle tayin 
olunan vasıflan haiz olmaları §arttır. 

Yilksek lktlııat ve ticaret tahsilini bltlrmi!' olanlarla ticaret liseleri 
mezunlan, rcsmı ve husust llttısat, ticaret, mally.ı ve ıanayl mUoneacle. 
rinde vazife g6rmllş oıanrar ehliyetlerine göre tercihan alınırlar. Bu gibi· 
l~re 3656 ve 3659 numaralı kanun hUkUmlerine göre ve mllU korunma l<a. 
nununun 6 ıneı maddesile tliıırıh olunan mUkteaep hııklıı.rı mah!ttZ olarak 
tayin oıunurlar. MUracaatlar Ankaradn Dağıtma ofla! umum rnUdUriUğ'Une 
ve taşrada vflO.yet fı;ı~ mUdUrlUklerine yapılmalıdır. 

MOs:ıbnka ve ımtlhıın gUnlerı ve §artları ayrıca 11!\n edllece'ktir, 
(3773-CISOO) 

i~. ezl , Gri om "izm 
Nevralji. Ktnklık •e Bnıfto Ağr,ıanoııı Derhal Keser 
l~bırıda ııonde S b$e atı:ııbllb T AKllTI..F.RINOE.N SAKININ17.. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ıSRARLA ISTfYINIZ 

Ilıll<lm: 

- JSıı lıerlcesln b:ıkkıdır. t terse 
IGOO nvuknt tutabilir 

- Am:ı benim ııaram yok, bıı ka
dııı gibi, ll\,ılmt totu),m. 

llilldm gUlUmııcdl: 

Yangm eaat l!i,30 a. kadar l!ltlr. 
mu.,ttır. Enkaz el'nn dumunltdır. Ve 
itfaiye çatışmalarına de\•am ediyor. 

---------0---------
Parıstekı müsademe 

- Avulmh ne ~·ap:ı<'a•csın kızım, 
wıı tı:ıl•l•ını ~.ok IJi, h:ıtfü fa:z.lnslle > eaştarnfı 1 ncl ııaytada 
m!idnfaB ediyorsun. ~imdi söyle, ,.ıı.. yız,. diye ha.yklrcJıkhn için polis-
im sn:ıt kn.rta oldıı '! le ar:ılarında. ç:arpı!Ull!l olmuştur. 

_ Sabahleyin s:ıııt 10 da... A m'1nl:ır tarııftndan kontrol edi-
Neticocıe m:ıhl•ı-rue, lmr:lkııld:ıkl len Pads r:ıdyosu mnreŞnl Pete. 

dm;ynnı.tı ııııtlrtllıne ine !tarar vere • nin h!mayesindcld gençlik teşkilA
relt m:ıh ıltemeyı b~']ka bir glimı bı. tı kongresi nzasmm cvlcrlne gi. 
raı.tı. rcrlerken zabıta mUdahıılesine ma 
Gen~· ı, 1z.a en !;ol• "hl:ımc~ı.. ll\fı ı-uz kalma~arı üzerine • bir eokak 

<lalmnın\ı. tu. Dı:1:ırda a~,ıl<ııtne b0 • ınuhnrebesı cereyan ettığini sByle
r~o: :fil.;lr ıılm:ık Uzerc blr kenara nıekte<lir. Ka.rtlyc L:ttend~ki be.. 
ç ı.:ımek 1 tlycn llatlc ye, blUıassa • zı_ :Jllpheli unsur'e.rın da karcnşa • 
J ı ıı·ccnl'•ıl~ ılnv:ıımu dinllyenlerln ı. lır,a dahil olduklan z!lnnedlllyor. 
~ltmt':ı lııi ı .. ter glbl: Spiker, ~ongre"lc de bazı hiıdi-

- lllh, ıliye b;ığırdı, benim gibi e~lcr _old~ı;unu ve polisin tcvkifat 
t-0lc hlzmetd kııllanclı.ıı '°ııllb:ı, Bıı • Ynptıı,"lnt ıifive ~tmektedir. 
btun nro.b:\cı, an m d>ı hademedlr, ıı- Londra, "ı6 (A.A.) - Alman 
mi'. bc.n hizmetçi değillm. kontrolU altında bulunan Paris :rad 

ADLtl'E l\IUHABtRl Yosuna gö~. Parlste Üniversite 
mahallesirıde bir çok kanşrklıklar 

l\liinclerccatrmmn çokluJ;ru dola. omuştnr. Çarpışmalara bazı şUp
yısiyJe ·~:rnlmdd~ Uçurum" tefrJ. Leli '8hıs'arm iştirak ettiklerini 
knmn:ı koygmıı.ıh~ızdnn ö~ür di- j Pnrl! radyosu ilave etmiştir, 
Icri:r.. Blrcok tevkifat olmustur. 


