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Hava Kurumunun 
ilk gerli uçağz 

Önümüzdeki pazar günü 
Ankarada uçacak 
Bava Kurultayı cuma gflnl 

Başvekil mızın natklyle açıbyor 
Türk Hava Kurultayı önUmllzdekt nym beşlncl cuma günli Anlmrn 

&Ikevtndo t~lanacak ,..e ~vekil Dr. Refik Saydanı'ın bir nutklylc açı. 
lacaktır. 

Kanıltay, dört gllıı dmıam edecektir. Pazar günll Etlmesutta Türk 
JJaq Kurumunun tesı.. görillecek ve bu mlinaısebctıc pu.tıör ve 
ta.fYBrelerlo akrobasi ve ftlo uço~lan ve pat"&Şllt atlayı,ıan yapılacaktır. 
AJaJ &il.ıı ~kt.epto Bıwa Kunımunun yardrmlylc talebenin ynptığı model 
UÇa.lıla.r Te HaVI\ Kurumunun uoak fabrlkasmda yapılmı, olan llk uçak da 
u~nılacaktır. 

&hlbl Ye tJmum Neı1rtyat MlldUrU 

hakkı tank ua 
BaaıJdıtr yer: 

Sovyetler b:ldiriyor : 
----0-

o 
• • g z 

tayya esi 
Dün Alman 
f opraklar ınz 
bomba tadı 

-<>---
44 !nglllz tay1ares 

dönmedi 
--<>

Ana hedefi Kolonya §ehri 
tefkil etti 

Londra, 81 (A.A.) - İngiltere ha.
va nezarcUnln bugünkU pazar tebli. 
ği: Dun gece ı.ooo den fazla bomba 
uçağı Ruhr havzasında ve Rhenanle. 
deki asker! hedeflere taarruz etm~ 
lerdlr. Ana hedefi Kolonya gehıi tc§. 
ldl etmiştir. 

Tam raporlar henUz hazir değilse 

• 

Hn\.'n bnskmından dönon bir İngiliz pilotu rapor yazdırıyor 

Libyada 
-<>-1--

D ört gün 
süren 

muharebe 
on 

safha a 
gerdi 

Almanlar nglUz 
mayn tarıaı rı 

çlnde deli ler açtı 
--0-

Durum lngilizler için 
gayrimüsait görünmüyor 

VAKiT MATBAASI 
Aakara Caddesi V AKIT :'f'urdu 

Harkof la do hava kuvvetlerlmJzden alman llk --------------------------

K~ Sl (A.A.) - OrUı§ark İ..Q. 

gW.z kuvvetıerı umum! kara.rgAln 
tebliği: 

31 
llA"f'IS 1942 

PAZAR 

ltaıya • rransa 
Aalaşmazııtı 

Yazan: SADRI ERTEM 

G tlN geçtik~e İtalya - Fran-
sız mUnasebetleri ıw>'1J. 

IQakta, hAttA yeniden düşman 
rnanz.aıı:ılar arzedeoCk fekiller al
bıalrta.dır. 

ltalyada Fransaya kcır§ı doyu. 
lan kin, nefret "Nls, Korslka, To
llu. ,, yüzünden her ı;in biraz dll
ba ke<.ıkinlcsmelrtedir. 
İtalya bir Akdeniz de,·letl oıa... 
~ Fnms:uım ııddbid1r. Bu reka
bet 1tal)ıı.n ittihadınm tahhakku
ku anından itibaren yavaş, ya\aŞ 
~afet peyda ctmelrteıtir. 

70000 kayıp 
verdik 

Alman kaybı ise 
95000 kişiye 
ballt oluyor 

Lotulra, 31 ( A.A.) - Burayr. 
gelen haberlere göre Har:kof mu
harebeleri sona ermek üz.ercdir. 
Dün gece Sovyet mahlmat büro_ 
su bu muharebeler hakkında hu
susi beya.."\atta bulunmuştur. Be. 
yanat 2 hafta süren ~arpşna 
hakkında §U tafsilatı vermekte
dir: 

Almanların Harkof'un cenu. 
bunda 30 piyade, 6 tank tüme
niyle hücuma hazırlandığı haber 
alınınca Sovyet kuvvetleri derhal 
Harkof istikametinde taaruza 
geçmiştir. Ba<ılıca vazife Alman 
taarruzunun önüne geçmek, bu
nu sekteye uğratmaktı. Har
kof'un zaptı planda. yot..1:u. He. 
def elde edilmiştir. 

Devamı 2 ncl eaytada 

raporlar, taarruzun kayda değer bir 
muva!fakryet olduğti.nu bildirmekte • 
dir. 

GUn doğarken, taarruz aahaamdıı. 
çıkarılan yaDgmlarla dtipıanlar Ho. 
landa layılarmdan gl:lrUleblUyor ve bu 
sabah erkenden yapılan bir kc§lt ha. 
reketi, hedefin 500 metre tıstUnde 

elAn duman sUtunlnn çıkmakta oldu· 
ğunu teırblt etml§ bulunuyordu. 

_... Devamı ı ocl aayfada 

Alman nakli
yat müsteşarı 
Sıh 1i sebepler ciolayısiyle 

vazifesınden ayrıldı 
Londra, Sl (A.A.) - Alman na.kil. 

yat nazırlığı mUste§an Vilhclm Klein· 
ınann'tn aıhlı lleebepler bahanesiyle 
n.z.ll hakkmda tefsirde bulunan Times 
gaz.eteainin diplomatik muhablrl, .AI. 
rnan demlryoıu mtınakale sisteminin 
askeri mahfillerde, oeflerde ve halk 
ara.smda endişe uyandıracak derece_ 
de bozulduğunu kaydediyor. 
Klef.mnann Naz.l partisine daha kuru. 
lu§unda iltihak etml§ eski bir Aza.dır. 

.l'a.5ist rejimi İtalyayı eski Roma 
lnıparatorluğu mlkyn.siJ<le mlibllca 
etuği ,.e l•endlni Roma lmpara. ' 
lorluğunun denmr saydığı l~in 1 

l<'ransa ile İtalya anısında fikir 
'Ve kanaat balnmmdan ne kadar 
Yakınlıllt hu ulc gelirse gelsin Ro- ' 
nıa 1ınpa.ratorluğu cotrrnfyası ile 
İt'ran.c;a hiikimiyetinln birleşmesi. 
he, ani snınsma imkan yoktur. 1- ' 
talranm Pransad:uı ı,tcdiği ~y 
!rleotoJi değil, toprakhr. Bunun ' , 
ıçtn düşünce bııknnmdan Fa~izme 
llek sempatik olan l.A,·al, Darlan, ~ Şarktı:ı. Almruılar bir knsabayn giriyor. 
hatta Petcn 1t:ııyayı bir tUrlU mcm --------------------------
btrn edemiyor. 

lJh-Ul'in yerine bir Fa.'1 t dl\ş. 
tı:ıaıu gebe de lt.alYDonm 1 tedlği 
t~fll'nklan istedikleri ~ekilde Fa. 

11 
'tle'l'e terketse Romıı<laki mem

bttıniyet, ideoloji yal:ınlığt st'ıilen 
t talanı 5dleri pliifonlk bir şc. 

~~~e i~ bs.~ında gönnekt~n da.ha 

Altı talıta üstü bez 
agakkabzlar 

-..ı.ııı olacaktır. 
t İtalya De Fnımıa ara4'mda bn 
~l>tak iddiııl'\n bulunrlukça araln
\~cla)d anlaşmalar dalma günde -
ll ~litJkanın icnplnnn-1an ilaha 
~ ıtitmiyecc1'tir. Nctekim Fnın
~ ltalyıı. mlinasebetlf'ri hep bn 
be at) içinde cereytın e1mic; büyük 
ita 'l>t~l<i lttifaklarma rn!:"lllen 
~ sonrs~ı dünynsında İtalya ile 
t1.1t ıısa nyrı, ayn lcamplarda yer 

1 rtı 1a.rd rr. 
ttıı:1Yunm mlh\'er ccphesinıle yet' 
, asrnrn sebebi de yine Fran. 

ba:ın hii1•irniyeti nltmda hnlonım 
ttıı 1 ~razı parçnlnnnı kemli ma.hy. 

Arıhi telakki etmesi olmu~tur. 
nıan ranyıı. ile ittifak ettiği za. 
"hl tnJyn "Korsika, Tono4'. Ni~,,i 
Fra~ e<:lcccğ\nl nmuyol'fln. Fakat 
et~ a:;n hu harpte mağliıp otar 
tarclce el!\ec.le Alman~'tl. ile- m\i. 

~:ısı, ve bu mütnrel<e 
...,.- DevaIDJ % Del sayfada 

Yarın Kunduracllar C miyelinde 
muhtelif nün1uneler gözden geçirilecek 

lktlsat vekAletlnln tensibi UzeriDe 
glmdlUk ynz aylarında gerek kadın 

gerek erkeklerin glyeblleccklerl, ta . 
mamcn yerli mnlzemc ile yapılacak 

ayakkabılar tçln ayakkabıcı sruınt • 
k~rıar cemıyeUnin açtığı mtı.sabalta. 

nın bir hafta uzatıldığını yazm.I§tık. 
İktisat vekıl.letl bir mektupla cemi . 
yettcn bu ige ehemmiyet verlllp neti. 
cenin bildlrllmcslnl istemiş ve gaye
nin mQ.mkUn olduğu kadar az deri 
ve kösele sa.rflle ayakkabı tipleri v1L 
cude geUrmek olduğunu tebarUz et. 
tirml,ştir. 

Cemiyete ılmdlye kadar pek az nU. 
mune gönderilmiş olmakla beraber, 
bir ~k saııatkArlarm ~ ~tııaı 

modeller üzerinde çalıştıkları haber 
verilmektedir. Bunların ekserisini ka 
dm ayakknbıaı tipleri tc§kll etmek . 
tcdlr. Bu Uplerin de ekserlsl altlan 
tahta üstleri yerli kum!l§ ve dokuma. 
dl\11 ve ipten ) ııpdmaktadır . .Altr yerli 
dl:lvme mantardnn nümuneıer olduğu 

gibi altı kl:lscle Ustü bezden modeller 
do vnrdır. Kczallk dl:lvme mantarların 
erkek aynkkabılarmdıı. da tatbıkl ilk 
defa gllrUlmektedlr. 

Bu aynkka.bılar blr jllrl tarafındaıı 
tetkik ve muvafık görU!enlero !kra 
miye verilecektir. NQ.muneler ilk de 
fa mat.buat müme5Slllertne gösterile. 
cekUr, ../ 

ia e belgeleri pek 
yakında dağıtılacak 
Banlar las kAlıdı yerine geçece" 

1age MUsteşarlığı, ia§C işlerlnln iyi 
bir dUzenle yUrUmesı için halka da. 
ğıtılmak Uzero "İaşe Belgeleri., hazır. 
ınmıour. Bu belgeler nU!ua bllvlyot 
kAğıdı yerine de geçecektir. Vatan. 

c:la§lar ekmek karnelerini değiştirirler 

ken bu belgelerle mUracaat edecekler

dir. Pek yakında halka dağlblmıuıı. 

na ba~lanacak olan la§e bclgelerlnln, 

diğer ihtiyaç mad<relcrlnln tedarikine 
de önemli faydalan olacnktrr. 
Gazetelerde ekmek karnelerinin kay 

bolduğu hakkındaki iJAnlar çoğalmf3.
lıT ,. Bu kayıpların doğru olup ol
madığı da belli deg-lldlr. İll§e MUır. 

teşarlığı, bu durumun önUne geçici 
tedbirler almıştır. Yeni ''İaşe Belge.. 
ler.,. kame kayıplarmm da arka8ını 
kesecektir. 

DUnktl cumıırt.esı günU Şövo.lye 

köprtlstı çevresi dolaylarmd:ıkl ~= 
pışma artan bir hızla devam etmtş.. 
tir. 
Dllşman zırhlı kuvvetlerine, kar& 

ve hava kuvvetlerimiz tarafmdau 
durmadan taarruzlar yapılmış ve çok 
önemli zararlara uğratılıruşlardır. 
DUşmanm mayn arlalarımızda ynp. 

tığı delikler içinoo §lddctll savaşlar 
.- Devamı! ncl sayfada 

Harpten 
sonraki dünya 

--<>---
Amerika Hariciye Nazırı , 

Hel}drig'e 
kan verildi 

IA I 1 H b. Harp mesullerinin vus ra, ya ar ıye cezalandırılacagmı söyledi 

--0--

en en 44 Çek 
rşuna dizil ı 
-0--

Suika.t laillerini Jıaber 
veren herkese 10 milyon 

kuron verilecek 

Lonılnı, Sl (A.A.) - Prag rad· 
yosu dün a.kşrun . Heydrich'e kar§t 
yapılan suikast faillerini t•ıtmai;'R 
yanyacak malumat veren her şahsa 
fazla olarak 10 milyon kuron mU
kiı.fat vadedildiğini ve bu par:ı. 
mükai'atmm Çek himaye hUkfuneti 
tarafından ödeneceğini bildir.mi~ • 
tir. 

Alman makamlarmm bundan ev
velce de ay:ru nüktarda mUkafat 
\'adcttikleri mnlümdur. 

J..onclra, 81 (A.A.) - Prng nı.d· 
yosu, aralarında J O kadro bu.!unnn 
ba~o. 44 Çekin daha di.ln..ldi cu
martesi gUnU Prngdn kurşuna di
zildiklerini bildirmektedir. Ma.h
kümla.rın hepsi, gerek cuma gilnii 
geı:e yarısına kndnr kendilerini po 
lise kaydettlnııemiş buhmmaktan 
ve gerekse polieçe kayıtlı olmıyan 
ve devlet emniyeti aleyhinde fn
a.liyetlcre iştirak edenlere yardmı 
ve onları gizlemek suçu ile itham 
edilmiş bulunm:ıkta idiler. 

Vnşlngton, Sl (A.A.) - Prag. 
dan r-elen en son h:!.hcrlere göre, 
Heydriche kan verilm15tir. Kendi
sine geldiği de söylPrımektedir. 

Heydriche atılan kul1JUnl'lt'da11 
hiri boğnzma, dtğeri sn-tmo. girmiş. 
tir. 
Şoförü ve muavini aldıkları ya. 

rnlardan ölmUş!erdir. 

acaristan da 
Casusluktan 9 kişi mahkUm 

oldu 
nudapeşte, Sl (A.A.) - Askeri 

mahkeme, ecnebi bir devlet lehin 
<le cn.c:ıusltık cilrmU ile dokuz kişi. 
Y~ beş sen.eden 15 seneye kadar 
klir<:'k cezasına ve 4 sened"n 10 
teneye karlar medeni ve Riyasi 
haktan mahrumiyete mahkum et
mişUr, 

Nazırı diyor ki : 
Vaziyet dtlzelmlş 
olmakla eraber 

hala istila 
leh tikesi 
vardır 
---o-

Göntlerilen kıtalartlan dolayı 
Amerikaya minnettan:z 

Sldney, 81 (A.A.) - ~biye nazırı 

Forde söylediği bir nutukta Avu.st
rnlyn içln iyi techiz edllmlş ve iyi ta. 
llm görmU§ blr ordu !Uzumunu be_ 
llrtm~ ve f1Öylc dcvnm etml§tlr: 

Durum hissedilir derecede dllzel. 
mlş olmakla beraber, Avustralyn hAIA 
ant bir tehlikeye maruz bulunmakta· 
dır. HUl<Qmet, Avustralyada harp 
malzemesini hızlandırmak ve dışıın
dan gelen av ve bomba uçaklarlykı 

top ve uçaksavar bataryalannı art. 
tırmak için elinden geleni yapmakta. 
dır. A vuatraıya · Ameıika.dnn göndort
lcn çok sayıda asker 1Çin Birleşik A
merlkaya bilhassa mhınettardır. Bu 
askerin talim ve terbiyesi, inzibatı ve 
maneviyatı Amerikada.n bugtlne ka_ 
dar çıkmış kuvvetlerin en tesirllai 
olduğunu göstermektedir. 

Amerikada 
-0---

Bataklıkta kurulan Fora 
fabrikası 

saatte bir bomba 
tayyaresi yapıyor 

\'a5ingtörı, (A.A.) - Birkaç 
ay .W:inde b.ıtaklrk olan 124 kilo. 
metre mura.bba.lik bir saha ilzrine 
Ford fabrikalan yeni bir bomba 
utak fabrlkıısı diktiler. 

Bu fabrika giindlizün ve gcce
nın her s:ıaUnde bir bomba u~ağı 
yapacaktır. nk bomba uçağı fabri. 
kadıın tıknuştır. 

.......,. __ . 
umıner \'ela 

Londra, Sl (A.A.) - Sumner Velır 
harpten sonraki mesai hakkında be _ 
yanatta bulunarak, Atlantfk anla§ • 
mumda bu meselenin ana bntıarmm 
çl.zildlğtnden bahsetmlgtir. 

Sumner Vels, polis vazi!esl.nı g6 _ 

recek bir askerl te~illn kurulncağmı 
da llbe etmiştir. 

Bu le§kllln vazıtesl harpten sonra.
ki kargaşalıktan l:lnlemektir. Ht\Il> 
mesullerl adaleUe cezalandırılacaklar 
dır. 

Dlt'ı'er bir mesele, bütUn dUnya ham 
maddelerinin her millete hakkanlyeL 
le dnğıtım meselesidir. 

Bir yankesici 
Parasını çaldığı adam tara. 

fmdan yakalanıp polise 
teslim edildi 

Sabıknlı yankesicllerdaıı )leh.met 
Ergen Pangaıtıda bir tro.mvny araba
sına atlamış ve sahanlıkta duran Mus 
tala lsimll bir ~m pantaloıı oe.. 
binden içlnde 450 kuru§ bulunan pe.. 
ra cUzdanmı almı:atır. Fakat Mua.. 
lafa, sabıkalı yankesiciyi tramva1'
dan allamak üze.re iken bileğinden 

yakalıya.rak polise teallm ·~·· 
Mehmet Ergen sorgusunu mntca. 

kip tevkif ed11m.tr.Jr. 



ı - EN GON D \!\İKA -

Sovyatler bildiriyor 
Ba§ta.rufı ı Del saytadıı 

C«reyan eden muharebelerde' 
Rusların kayıbı 5 bin ölü, 70 bin 
ka}'lptır. 300 tank ta kaybolmuş 
tur. Almanların kayıbı bundan 
fnzln, 95 bin ölü ve esirle 500 
tanktır. Almanların büyük ı.afer 
kazandıkları iddiası burada ta
mn.mcn esassız görülmektedir. ı 

Loıı.dra, 31 ( A.A.) - Mosko- Dün şehrimizr> gelen Alman 
\'adan gelen haberlere göre Do- A1m'~ t~ınu ilk m3.Ç."'llt bugün 
neç nehri ya!cmlannda dün AL Fenerbnlıce stadmdn on bine ya. 
man1a.rın yenı hücumlan pilskür- km bir se~ircl kütlesi önfuıdc Fe
tülmfu tür. B'r di.ı.,.c;n n taburu ı•erbahçe ile yapmıştır. Saat ıs de 
nehrı "· m ~l. muvauak olmuş, 1 her iki takım &!.hada ye'l"lerir.i şu 
fakat bu aske lcrden bit kısmı şcld!de a dılnr: 
ımha, bir kısmı esir edilmıştir. 
Harkof civarında Sovyet kıtalan 
mevz !erini tahkim ediyorlar. 
Alman keş1f ko:Ian geri atılmış
tır. 

Sovyetlcı bir şehrin yarısını 
ele geçinneğe muvaffak olmuşlar
dır. Burada sokak muharebelcn 
oluyor. 

Briansk mıntakasında Alman 
kıtaları bir nehri geçmeğe teşeb. 
büs ctmiş'erdir. Bunun için du
balar üzerinde köprü kurrnağa 
knlkışmışlnrdır. 5'.>vyeJ topçusu 
ateş açarak istihkam ve piyade 
kolunu dağıtmq ır. Diğer böl
gelerde mühim bir şey yoktur. 
Perşenbc günü 25 Sovyet tay

yaresine mukabil 94 Alman tay_ 
yaresi imha edilmiştir. 

1\forko\'n, Si (A.A.) - Sovyeı, !Sğ

lo tebll&J: 
30 mayıs geccsJ lruvvetlertrnfz, lz· 

yum • Bnrvcnkovo istlkametind~ 

dllşman tank ve plyı:.desiM karvı 

mydafaa savll§ları yapmışlardır. Cep_ 
henln başka keııimlcrtnde önemli blr 
f!e~kllk olmamışta. 

·~kO\'U, Si (A.A.) - S<ıvyet te-b· 
llğt eki şöyle demektedir: 

Kallnuıe t'Ophesinde Sovyet kuvvet_ 
lerl, mUhım mcskQn mahalleri işgal 
etmişler ve dUşmanın yaptığı Uç kar. 
oılık taarruzunu pUskUrtmllflerdlr. 
D~mnn bu çarpr,şmalar sırasmda 

soo kııı kaybetmıour. 
BerUn, 81 (A.A.) - SallUıiyetu as.. 

kerl kaynaktan öğrenildiğine göre. 
l'..lman hava JrnvvcUcrı dllıı Ladoga 
kıy:ıtarmda.kl Sovyet malzeme depola. 
rlyle bu göl Uzcrindc ynp4an Sovyeı 
nakliyatına hUcum etmt,,lerdlr. Bir 
gard:ı dört marpndiz treni ve 88 va· 
go:ı ağır hnsara uğratılarak ~
nıd'm .b~ .f.Oldıın YBJ>llan iafcsine &.. 

ı:ıcmll z:ırarlar ırcrdlrmL,tir. 

limen gohlnUn §imalinde Almıı.n u. 
ç~kları Sovyet ia§C kollarına ve nnk. 
liyntma hUcum ettnl§lerdlr. tO kam· 
yonda yangm çıkarılmıştır, 

Hn.ha tarafından eBneı 
düşman olarak ilan edildi 
Pr.ı.,g, 81 (A.A) - Haha, eski Çe. 

koslovak reı.tc1lmhuru Benes'l bir nu 
mııralı mlllet dUşmam olarak ilAn et 
mııur. 

Bir lngilir. Amirali 
ltalyanlara esir dii§tü 

Roma, 81 (A.A) - İtalyan tebliği 
lngtJlz AmlraU Slr Koval'ln esir edll. 
dlğlnl bildirmektedir. 

Cebelüttarıka yeni 
kumandan tayin edildi 

StokJwlm, Si (A.A.) - D. N. B: 
lngiliı radyosu, son gUn1erde Mal. 
ta valiliğine tayin edilen Lor.! 
Gol't'un yerine Cebelilttank be.ş. 

tkomntnnırtc ve valiliği vazif~ine 
Tümgeneml Mason Mac Farland'm 

' tayin edilmiş buhmduğunu resmen 
bildirmektedir. 

Mekaika körlezincleki 
~erikan kuvvetlerinin 

yeni kumandanı 
va.,ington, sı <A..A.> - Bııhıi--

~>c nazırlığı, Tuğrumra.1 Jameıl Lav 
' rcnee.Rau!man'm Meksika kôrfe

:ıin.deki Amorlka kuvvetleri baf. 
'konıutanlığına tay.in edildiğini bU
dinniştir. 

Elıuator cliktatörüne 
saik~ yapılclı 

BJto. ıı (.A.A.) - Ekuatonm 
e111tt dlktat&11 geDeral Enrfqtıca>ın bir 
ım1kut ııeUcemı.de )'al'&l&Jld.ığrm bll 
cUrS,Jor. Bir oaJwı lı~rle kendlstn; 
lıftcum ederek ha.m sarette ~ 
mıuttr. l!Qtcamz J'Bka~. 

Singapurcla 70 Yeni 
Zelandalı uir varmı§? 
~ 31 (A.A.) - BcynelmL 

Jel ilazılhaÇ ccmtyeU, Slngnpurda. 70 
Yad ZCiandalı harı> es1r1 mevcut oL 
dÜIUJm Yent Zclandtı. hUlrlnnetıne bll
dlrıııW3ı: BO.ttln cephelerde Yeni Ze.. 
l&ndUb ba.rp eslrlntn snyıSI 6.129 dur. 

Aılantikte bir Amerikan 
gemüi claha batırddı 

OıınotTe, 31 (A.A..) - D.N.!B. Va
pıgt.olldan blldlrW~: 

Yeutden .AtınnW<Uı bir Amer1kaı1 

ticaret gemlsıntn tatmıc:hgı cumarte
• gQae ~ sonra Amer1ka bab· 
.t,ıe namrııtı tarafmda.n resmen tın. 
~. 

ADllİlt.\: 
neyli' - Bclhert, Şflinç - Got 

mayn. Gracul, Hamnıyt1c - l\la
lel'f, Urban. ~:ılkspi, Dal el, Arıt. 

FE:-;ERBAHÇE: 
Sabri - l\luıunmer. Murat -

Ali Rıza, E~at, Aydın - K. Fik
ret, Nnd, 3füjdnt, Om~. Halit. 

HAKEM: J\cmnl Halim. 

Snhadnkı nıe!':l.simden sonra. mac; 
büyUk bir hızla başbdı. Her iki 
t.arı:ır dn birçok gol fırsatı kaçrrr
yord u. Nilııı.yet birinci haftayı -
mm 42 nci dnkiltn.smda Fenerlıler 
Eolda.n bir hUcwn yaptılar .. Adml
ra kalecisi topu t>linden kaçırdı, 

Na.ci de-rhal ileri atıl.anık, kaleci· 
rıln boş bıraktığı kalcYe Fen~rlıah
çenln golUnU attı. Bu gol oyunu 
hüs.bUtUn hız'nndırdı, fakat Uç da
kika sonra birinci devre bitU. 

İkinci devre d" aynı süratle de
vam etti. 6 ncI cbkikada KUçtik 
l<'ikrctten bir p:ıs atan HnJit, Fe. 
nc:-in 2 ne! golil!ıU yaptı. 

Oyunun 20 inci dakikasından 
sonra Adminı hiikim!yeti ele alıiı 
ve 38 inci da.kik:ı.da sa~ açıklan 
yf'gf.ne Adm'rn r,olUnU ya.rtı. 

Ovun bu ııuretle 2-1 Fcncri:a.1'· 
ç-:nln gnlebes le nt1kc1l'11di. 

Ankara, 31 (Hususi muhnl.>tri. 
mi:r.<leo) - Anluıra ilkbahn.r n~ 
yarışl:.\rmm bceinclsi bugUn knln
baltk b!r hant kütlesinin önunde 
yr.pılıi:. Nctlcel~r ~ylcUir: 

Rlrlnci ko u: 
ı - Dc.!!tegill, 2 - Ren, 3 -· 

Vıdo. 
Ganran 110 kuruş verdi. 

ikinci koşu: 
1 - r.ungadin, 2 - Yavuz, 3 -

He;lbeli. 
Gnnynn 195 plase 155 - 340 ku
ru, \"Prdi, 

t~çüncll kosa: 
ı - Ali:eylll.n, 2 - Sekban, 3 

- Yavuz. 
G:ınyan 145, p'ase 125, 235 ku-

ruş verdi. 

llörduncil ko:ıu: 
ı - Ceylantek, 2 - Bo~kurt, 
Ga.nya.ıı 615, 1 O', 100, 125 ku-ru, verdi. 

Re§incl kQŞU: 
1 - B:ırb!ı.ros, 2 ·- Ha.tınan, 
Bu koşuya iki nt girmiştir. 
Cifte bahiı:ı: 870 k~'$ verdi. 

Atletizm bayramı 
ı.tn.nbul auetızm bayramı bugUn 

aaat 14,80 Robert Kolej aalıasmda ya.. 
pılnu§tır. 

Alman neticeler ounlardır: 
100 metrede Cezmi {G.S.) 11.li,10 

ile, 200 met.rede Cezmi (G.S.) 28,S.10 
ile, 400 melı'ccSe Rqlt (.Ankara) 
63.4/10 ile, 800 metrede Ahmet (G.S) 
2.9.2/10 ile. 8000 metrede E§re! {G.S) 
9.0.5 ile, 110 metrede Suh& (F.B.) 18 
ile birinci gelml§lerdir. 

100 metre Bayanlar arasındaki mo_ 
aabakayı lU/10 Ue Beyoğlu Ha.lke
vinden lnct kazanml§tır. 

GUlıe atmada Ate,, (Ankara), Dl.ak 
Atmada Melih (Kolej), Ciritte Kemaı 
(F.B.). bu genç bugüne laıdar Ti.lrkl· 
yede ynpılan bu mUsaookalarda en 
iyi derccelerdcıı birini nlmağa mu. 
vatfak olmUştur. 

BugUn 59,20 metre atan Kemal, ça.. 
lı§tığı takdirde, 69,25 ük Tllrktye re.. 
korunu kırabWr. 

Uzun aUamada Omer (EsJdLıehlr) 
YQka k auamada Holyafkin (Beyoğ
luspor), Oç adımda Ömer (Eald§c
blr) Çekiçte Ateş (Ankara). Smkta 
Muhittin (O.S.) birinci gclml§ler<llr. 

Dayrak kO§usunu Galat.aaanıy ka_ 
zamnl§tı?'. 

..,,, ., '""' 
Baotarııb 1 ncl sayfada 

olmuş fakat dUşman buralarını çok 
bUyük güı;lüklerıe kullanabll~ttr. 

Dört gUndür ırtlren çarpı:,,ma aon 
sa.t?ıasm:ı. gtrml.ş buluDmaktadır. Ou. 
rum gayrtmlls:llt değildir. 

Lond111., Sl (A.A.) - Tobnıkun 
cenup doğıısun<ia "Şövlyc koprilsU,, 
denilen çöl yolhrmm birlc§me 
noktasındaki tank muharebesi ba. 
la bUtUn şiddetiyle devnnı ediyor. 
Mlhve-r taarruzunun muvaffak o. 
lup olmaması bu muharebenın ne. 
tice°'ine bağlıdır. Muharebe en 
tehlikeli s:ıfhrumıdndır. 8 inci 1ıı
ı;iliz ordusu kumandam general 
Riçi neşrettiği bir gUnliik emirde: 
"Bu mnhrcbe kaza.nılmeayn kadar 
daha birçok tehlikeli gtln1er ge
çireceğiz'' demiştir. 

Alm:ınlar BirUJ!ıa.kfm'in şlırıalin
de mayin tarlası anısından yol aç. 
mnğa çalışıyorlar. Tayyure!er bu 
motörize krtalaro bilyUk zıırnrla.r 
verdirmişlcrdir. 

Londra, Sl (A.A.) - Sekizinci tn 
glllz ordusu umumt karargahı nczdln. 
de ve muharebe meydıınmdıı bulunıın 

Röyterin husust muhabirinden: 
tngtllz zırhlı kuvvetleri tartıfmdıın 

tırrp:ılnnan ve Hakem • Kazatada.kt 
Alman tank kolu cumartesi günU 
Knlghts Brldge yol llUan.k noktası 

cenubundan ötelere çekilmek zorunda 
kalm~tır. Buraaı Tobrukun 26 kilo • 
metre cenubunda bulunan ElAdemden 
30 kilometre kadar cenup batıdadır. 

Almnnlar daha ~lmdldcn, hedef • 
!erine ulaşmadan bUyUk sayıda tank 
kaybetmlşlcrdlr. Alman hedefinin 
Tobruk knıe.!lne kadar bir delme ha. 
reketl yapmak olduğu noikArdır. 

Dll§manm maksadını ite§!! için söz 
söylemek henUz pek erken olmakla 
beraber. Alman kuvvetlerinin §imdi 
ccnubn doğru bir baskı teşebbtısün.ı 

hazırlanmıo bulunması da mUmkUn • 
dUr. Bir Hakcmdeki müttefik mcvzL 
!erinin mukavemeti Alınan 11141e ve 
malzeme tç~klllnl ehemmiyetli sar -
smtılara uğrııtmı§tır. Eğer Almnnıar 

bcıı gUn geçooek 111410 maddeleri al • 
mak suretlle çs.rpışmıığa b.-ışlamrş • 
:arsa dıı bugün sıluntı çekmeltte ol -
duklan mutıa.kkal< anyılabllır. 

Bunun ııksinc olarak lnglllz ıe.,,e 
teşkili m%cmmel t~ıemektedlr. 1n • 
g!Uz ınşe teşk!Hnl dnğıtınıık için mlh. 
ver tnrafmd:ın yapılan d('\'amlı gece 
bOmbardımanları tarnamUe akamete 
uğramıştır. 

Almanlar taoc yollnmu kısaJtmıık 
için dUn blr Hakemden yirmi kilomet 
re kndnr ~ımn•de bulunan ınııyn tar· 
lası tçlndekl gedıl<ten geçmek iste -
mlşler ir. Bu t~bbUıılerınde kısmen 
mu,•affak olan Almanlar bu yoldıı blr 

az malzeme ve J.a§c geçlrobilml§lcr 
se de Boston uçakları ve tngiltz top 
c;:usu dUşmnn taşıt kolıanna bUyUk 
zarnrlar verdlrmı&ıtlr. İngUlz ve mfiL 
tetik kuvvetlerinin maneviyatı mu -
kemmeldir. MUltefllt kuvvetler Al • 
mantara hiç rahat vermemektedir. 

Norveçli 
işçiler 

Zorla to)Jlandı 
---0-

Bunlann bir kıamı 
Almanyaya göndcrilecekmiı 

J.cındra, 81 (A.A.) - Stokholm 
radyosunun cuma.rtesl akşamı yap 
tığı ya.yuna göre. Norveç t!caret 
evlerinde ve fabrlkal:ı.nndn ;:alı • 
§an işçilerin ytizde otuzu Alman 
iıı cephesinıie çalıema.k üzere ceb
ren toplanm~lardır. 

Os'odau gelen bir ha.beri zikre
den radyo spflni, bu suretle top. 
lanan ic:c;llerin u~ guruba nynla
eaklarrnı flAve etmektedir. 

Birinci gurup Almnnyaya glSn. 
deritecek, ikincisi Nor\'eçteki tnh
kfmatm ynpı'me.sme. yardım ede
cek Ye üçllnr.UsU de ba.tı Norv~te 
müdafaa mevzilerinin inşası i~inde 
çalışacaktır. 

Riyo clö Janeriyoda 
tevkifler 

Rlo.de.Janeiro, 81 CA.ı\.) 
Emnivet mtjdUrU ıs martta.nheri 
memleket emniyetine ıararh faa
!iyctlere knr,p nlman tedbirleri 
göstt>ren bir bilfuıço neşretmiştir. 
Bu vesika1:ı.rn göre 400 ki~i tevkif 
cditmitj, altmr verlcl olmn.k şartiy
lc 14 radyo merke?.i mUsadere o
lunmu~tur 57 kişi casusluk cep. 
h~si:ıc l:;tir:ık.lerini itiraf etmislcr
diT. 

Nevyorkta bir çok Almanlar 
tevkil eclildi 

Nvyork, 81 (A.A.) - Federal 
rı.rnştırma bUrosu cumartesi gUnU 
Nt>V.Jeraeyde Edgevııterde bir po. 
~is baskrnı yapmış ve btrçok Al
man tE>beası He b:ı'lkn ynb~ncı düş. 
man haritalnr mUsndcre olunmuş-
tur, 

Baotamrı 1 od sııytacl• 
F:artla.n ile Franıınyı hıılyan teca. 
lii7Unden auık bıralanı:J·a mu\•af
rnk olma ı Jt.nlya itin bir kaza.DO 
olıMdı. Harp bUyUyllnce ltalya 
Habe' lmpnratorluğunn Somaliyi 
teliietmek mecburiyetinde kaldr. 

Fmn.,anm ,Japonynya, HindiçlnJ. 
yf, Mndaga<ılmn lngiltereye. An
till l'ri Amcrfknyn terkcfmetıl Fn.n
aanm kuvvetli devletlerin emrid
kiierl önünde boyun lğip, yuma. 
pk tıir politika \akıp etmcsl ttat. 
raya ycuiden eski emeller llzerin
,]p harel<et.e geçrr.ek imldinını dü
slindiirdü. Bo pisilcoloj'l< şartfar 
itinde Mosalinlnln SArdonya se. 
yahııtl vukmı geldi. Dnı:e Sarcfon
yıı snhiUcrinden uron uznn Korııi· 
kaya baktı. 

1tnJ!'anm Fransa hmlucluna ya
kın vuıcrine askerler ~iinılrr1hli. 
\'crdiin !cahramanı ihfi~'Rr Peten 
Lir m~nıwra vcsl1ecılylc ttnlyft. hu. 
ılmluna krıdar ynJ-la<jh. 

l•"rans:ıd:ı İtaly:ıy:ı knrı.;ı her giin 
biraz daha dikll'b('D bir haleti ru 
lıl~·e gÖ"ıe çnrpmnhtadır. Petenin 
budada yıı'kın ynptığı ~eyahnt de 
tıunnn bir mi alidir, 

Fransııda rnficıte\•Jilr.rc lıarşı yn. 
pıl:ın sullt:ıo;tla.r m.annsız drğtJdlr. 

ttaıyıınm son talepleri ise Fra.D'llZ· 
ları dnlıa ziyade :ıynklnnmıya sev
ketml~tir. Bunu pek l~i bilen Al. 
m:m~ıı bHc kontrolü :ılfmd11 bula
nan Pııris radyô"un<ln. tt.alyıuı e
mellerlnln lehlnclc söz ~iiylemc. 
mı,t;r. 

'R:m mabfillerde bilhR" a milt. 
tcflk mulıltıerindc İtalyanın AJ. 
ınanyanm nllfuzn altında. bolun. 
ılu*1J ve Fııınsadnn lstedlfi 5cyler 
h:ıkl:mda A1mnnyanm muvafaka -
tini aldığı bfl<llrilmcktf'dlr. Bu 
~örit5 tal"lt hetrci bazr hal<ikatleri 
ihU\•3 edebil'r. fak t bu izah tarT.ı 
her cıc'lo den e\"\ f'l Fra.n<ıadald mlis 
tevli dfömııın lıj;•mı Itörliklcnıek, t. 
tnln.yn l<:ı.rşı ıluyulnn Fransız ldrıt 
ııi Almn.nlıım <b tecımll etmek ga. 
}esini ~iitmekt.f'dir. 

Muhnlcknl; olan nokta noilo1': 
FMno;:u!'.1 fngillz flli_şm:mlan dn, 
ı\lm:ı.n ıl ı .. fLırı d:ı 'ntan meOJelcsi 
b:ı.1.is mc' znn oldn~ tak'1lrd6 
ı:r:ıns:ının miı~t.e\'llıl0n t<urtulma. 
sr hnsmtı'ırl·• nvrı bir clilşUnceyc 
t!ihi lh'ğildirlcr. 

Aloıanya~ı &e\.-ınck, ,\iman polt. 
t ika mıııllel'ine farnrtar olmııkla, 
iıir mu .. tevlmln k11ma.nclası alt.ıntla 
yao;:ım:ılc ıırnsmllaUi farl<ın ne o1-
dnl:runu en iyi şrldl'flc 17.J\h eden 
micınllcri su içinde bulnndoğumu7. 
harp Yermiştir. 

Dunun için, Almanyanın halyn 
İlt' 'Fran a arasında. silahlı bir ih
tll!\f c;ıkmnsını ten İp c<1eceğ:ini 
nJ.rJ .ksbul edemez. 

Frnn<ın.da ötedenberi ftalya hak 
fmula şu kana:ıt hlikUm sürmek. 
teiffr: Fransa. 1ta.lyaya mal:-tiip oi. 
maz. 

Net<'kim 1989 eylfl!Unite harp 
l;uır;lıMlığı zaman Frnno;nda. llf'!rf ge. 
len a.'"kerletfn mUtnleMt &öyle hU. 
üıc;3 e<llliyorda. 

ltat~·a tamfm: olursa. huclııtıar~. 
n117da lıfr mjlyon ruıker tutacağız, 
1tııt~'llyn. teca.vliz edersek birlmc rn. 
men ite İ!4~dfğfnlz yerde dururuz. 

Brı "ÖZ hakiknte uygun o'rr.ıyn
bilfr. Fakat hu, bir milJctln pisi. 
l•o1oji5foe mikyns vnzlfe<ıini gör
ılii~iı z:ıma.n mağlühivetin Jıcr tlır
lü nrısı ila izzeti nef 1 , ııralıınmış 
bir r.ıllletln fclılanma'lını, ~·cniden 
miiradelt'yc nblma mı Jrola;\·lnstı
rnhllir. Ilu sebf'ptf'n iUmanvanın 
ltnlva ile ltl'an!llZ ihttıiırmı kolay 
la-:tırmıya çabsacağmı <ıanmıyıl. 
nız. 

SADRI ERTEM 

~--~ 

]aponiar 
Ud Çin şehrini 

aldılar 
--0-

Birmanya yolu iıtikametinde 
Japonlar yeniden takviye 

kıtalan aldılar 

Va§ington ,31(.A.A.) -Çekiang 
ey~tinin merkezi olan Kinbva 
el'an Çinlilerin elinde bulunmak
tadır. Şehri sa:rnnş bulunan Ja
pon kuvvetleri git gide ta~ikle. 
ıini a.rtrnnaktadırlar. 

Yunnan eyaletinde üstUn1Uk Çin-
111erin eline ge~iştir. 

Vi~I. 31 (A.A.) - Kjnhva şeh
rini alını§ bulunan Jap<ınlnr dur -
madan ilerlemektedirler. 

l.ondra, 81 (A.A.) - U.mkşa.rk
tan g".C"len haberlere gö~, perşem
be sabahı Çin kuvvetleri Kinhva• 
§ehrinden çekilm.i~ler ve Japonlar 
ı;ehre ~imal kapısından gj~ler. 
dir. Svkllk muharebe<?ri cereyan 
etmi-;tir. 

Ayrıca, .Japonlar Lnşi şehrine de 
girmb:lerdir. Burada dn !<'kak 
muharebclri yap;lmıştır. 
Yunnım eyaletinde Çin1i1er ta

arruzn geı;mlşlent.il'. 
Birmanya yolu ist:iJcemetinde Ja

v.>n1ar takviye !ntnlan ~lar
dır. Bir motör1ll nakliye kolu 
Çinlilerin tanrnızun::ı uğramıştır. 

1000 ingiliz tayyaresi 
~ Bllfilnralı l ncl 8Dy1ada 

Bu hareket yapılırken, bombnrdı_ 

man, kıyı av ve ordu koordinasyon 
komutanlığı servisine mensup ba§ka 
uçaklar, dllşman hava alanlanna n 
kuv\'etlerimlzi yakalam11ğa teşebUs e_ 
den düşman avcılarına taarruz etml§_ 
lerdir. 

Bu hareketler sonunda « uçağımız 
eksik Ur. 

Arn<ıtr,rda.m, 81 ( A.A.) - D. N. B• 
Bizzat İngiliz haberler servisinin ne,,
rettlği tebll~ ile de blld1rildiği Uure, 
İngiliz hava kuvveUeri, dllı:ı gece Av. 
rupa kllrası UstUnde yaptıktan akm. 
lıır aonunda 44 uçak kaybetml.§lcr

dir. 

Bir 1Dglllz kaptanı 
Dört defa torpillenme 

vak' a•ı gefİrmif ! 
Stokbolm, Sl (A.A,) - D.N.B: Iıı.. 

J;lllZ haberler scrvts1, AtlanUkte tor
p\llenen bir lngWz ticaret gcmtmnden 
72 ldglnın kurtulınagn muvattalı: oı. 

'1uklnrmı bildirmektedir. Bwılann ara. 
mnda, bu harbin l>apdanbcrt dördOD
eu defa Olarak torpillenme vakaaznıı 
maruz kalan geml atıvarlsi do bulun. 
maktadır. 

Azıh sarhoş 
Bir komi•ere bıfak 

çektiğinden adliyeye verildi I 
DUn gece Kumkapıdıı. cereyan eden ı 

bir hAdl.se adliyeye inUkal etml§t1r. 1 
Halil lsimll biri muhtell! meyhan ... 

lerde bir hayli içerek adamakıllı sar
hoş olmU§, sokıığıı. çıkarak bağinp 

çnğırmağa J>a,,lamı§tır, Bunun Uz.eri 

ne kendlslnl bek<:ller yakalayarak ka _ 
rakola g5tUrmll§lerdir. Sarhoı; burada 
da. gUrfiltU yapmış ve komiser muııvi· 1 
n1 Kazıma hakarette bulunmuştur. 

Komiser muavini, Ha111in hareketleri. 1 
ne mani olmak latçylnce, Halli işi 

bllsbUtUn azıtmı§ ve cebinde t.a§ıdığ. 

bıt;ağı çekerek Kltzımm UsUne yUrU- 1 

mll§tUr. Bıçak, karakoldaki pollaler 
tarafından suçlunun e!lnden gUçlllk.. 
le alınmışı ve bugQn adliyeye teaıım 
edllml,,Ur. 

Küçük Hanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek göndc:rtJecek 
te anıma ve il r;crme UAnlan En Son 
On.ldkMa panuu oeşrocıııooelrtb. EV' 

ıerıme tckWS gönderen oıruyuculann 

aıhlU% ltalmak ttzere mrUı 1M111ıelcrl. 

a.1 bUdlnnelerl UWm.) 

Evlenme teklifleri: 
"' Boy 1,76, kilo 72, yn~ 81, devlet 

müesseselerinin deniz kısmında 90 ll· 
ra aylıkla çalışan, ııtmdiye kadar biç 
evlenmemi§, içki kullıınmıya.n blr 
bay; balık etinde, mazlsl temiz. biraz 
eşyuı olan bir bayanla eırtcnmek ls.. 
temektedir. '(A.G.) remzine muraca. 
at. 841 

• 42 yqmda, oldukça ytlkaek ma.. 
aşlı, temlz bir al'eye mensup bir bay; 
vakur bir kız veya kadınla evlenmek 
~temektedir. (GUn (0) remzine mU
rncaat. 842 

• Y8§ 21, kllo 65, boy 1,68, trp 
fak1llteıılne devam eden bir genç; tah 
silini ikmal ettirebilecek temlz bir 
aile kı%lle evlenmek tstemektedir. 
Yq mevzu1Jbaha değildir. (Tıp • 
5978) remzine müracant. 848 

• Yq 25, boy 1,66, kilo 62, beyaz 
tenli, ayda 60 lira kazanan, annesin.. 
den başkn hayatta hlçblr ldm8eSl 
olmiyall, makinist bir b:ıy; ddd1, 
orta tah.sllil, .ııevtmıi, esmer, btr kızla 
evlenmektedir. (l.1.D.) rcmzlne mU • 
raca.at • SU 

Aldınnuı 
Aşağıda remWm JUıb olan o. 

ıruyueuııumııun namlaruıa ,.elPll 
meJ,tııplan ldarehanemlr.dea (pazar. 
tan hartı:) bergt\.D .abahtan 3~ 
kadaz Te ııaaı 11 deG aoa.ra ,.&dama· 

lan. 

(S.C.K) (C&l'J .(El, Ural5 '(1!1.0.) 
(H. Önsal) (Ş.U.) (Acele) {B.B. 888) 
(R.R.G.) (Ctdd1 ııöz. Ter) (N.C,K.) 
(829) (A.!ıl) (E.L.) (Ş.B.) '(B.B.G) 
(M'..D, 81~) (Tekcan) (Yedek dentzcl) 
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Apğıd& remiz 8&h!plerln!n namla • 
rma gelml§ fakat vtmdlye kadar al_ 
dD"llma~ mektupları bu sym son ı 
tın kadar &ldlrmal&n J.A.zımdır. Ay 
aonuna kads.r &ldlrılımf oımıyan 

mektuplar imha .SUecektır. 

(R.M.) <H..K.) CA.L.T (B.Y. Kaya) 
iOran) (Cldd!) (El) (Emekll) 
(l Şenkan) (Nadide 79) (Tunalı) 

(B.T. 41} (Ş.F.) lŞ.B.) (Ar) 

Bay ve Baya ıua 

Müjde 
Bu tasarruf devrinde 91dd1. bo-
ya.at soldu, reng\nln mod&aı geçti 

diye kıymeW 

EL ÇANTALARINIZI 

Bir kö~eye atıp terketıneytnlz 

Atelyemlz istedlğlniz renkte elbi
selerinize uygun olarak eski ÇAN. 
TALARINlZI fenn1 sureUe boyar 
\'e yepyeni yapar. Aynca her tnrıo 
tamir ve ısmarlama çnnta yapar 

Tuvaletlnlzln rengine uyar on alA 
snblt tırnak cU!Uarmızı ancak at.el 

yeınlr4e temin edeblllrnin.1%, 

Karaköy Mumhane caddesi 
Haaanpaoa han No. 2, 8 

MODA BOYAEVl 

~, ......................... a. .... ---.m.---------~~ 

inhisarlar Umüm Müdürlüğünden: 
Maliyet fiyatlarının artmaıınJan clolayı bazı av ma•r.emuinin 1 Haziran 1942 

tarihinden itibaren CJ§ağıda göıterilen fiyatlarla &atılacağı ilan olunur: -r 
yarım 250 100 

kilosu kilosu Gramı 

Birinci nevı kara av barutu 260 130 

ikinci ,, ,, ,, 240 120 

Av saçması, ıevrotinler ve kurşunlar 115 57,5 

Kara baruta mahsus av kovanı 

Kara barutlu av fişeği 

Kara barutlu domuz P!V fİfeği 

yüz tanelik püketi 

260 
tanesi 

8 

8,5 

Dumansız barutlu mor renkte av fişeği 9,5 

Diğer av malze,meıi fiya!larında değişiklik yoktu\ 

65 
60 

Gramı 

24 

.-
r 

Kuru! 

" 
:ta 

.,. 

.., 
•• 
,, 
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EN SON DAKtA - 11HA\'18190 PA.7'.AR 

keme 
nlarında 

Bayan avukatın veka-· 
let ücreti ne olacak? 

Vaka_ lrkecldcki, tut1.lncU Esaclm 
dl.lkkAnuıdıı cereyıın etmJıı: 

llUkkAna kfbrtt ve tütllu almak U
~e giden Azime admdakf kadın, tU.. 
ttlııcUnllq ofla Ue mllııakap etmesini 

- Kimin ~nnında? Adralnl biliyor 
muııunnz? 

- Ha),r. 

- Eh, gördUnUz mü, şimdi. Bu ka 

!Bit , VaAiluı 1JaşSaşa -- -· ,_, ,_, ,_, ~ .-. --
Kadın erkeğine 
zahir olmalıdır 

Kadın her 1eyJir. O, erkeğin bir yılda 
yaptığını İ•te11e bir günde devirir, yı. 
kar. O i.ter•e bir ıeyi yapmıyan erkeğe 
yaptırır. 

/rfnde bulunduğumuz .zamanın ağırlığı. 
nı ;yenmeye tek bQ§ına erkek kuvveti kali 
değildir. Kadın erkeğine .zahir olmalıdır. 

Kudretine duteklik etmelidir. Yüz •ek•en 
liralık bir tayyörü, bümem ne kadar lira
lık bir ayakkabıyı değü, erkeklerinin ikti. 
darını düıünmelidir. 

Böyle bir zamanda •İhe yer veren ka. 
dın, kadından çok, cemiyeti içinden yiyip 
bitiren bir hQ§ereden larknzdır. 

3 

rma en güzel hedeflerdir. Japarı 
la.rııı, ~e bu yiimen de ateeteı 
ve yangından korkusu vardır. 

Japonlar, taaıTUZ pl~Jann 
işte bu endişelerine göre hazır 
lamışlardır. Bu plinm ica-bı ohı
rak, imparatorluğun kalbi olii 
Tokyodan 100, 200 kilometre u 
zakta bulunan Vokdıama, .N:ı 
gaza.ki, Urava, Nagamo, Nura . 
yama "-esair gibi sanayi merl.;p.z. 
!erini bombardıman edeıbileoo 
mesafede bulunan bütll.n ecneb 
üslerini, dooşetli masraflara kat. 
ianarak jşgal etmişlerdir. Bun -
dan dolayıdır ki, bugün, J:ııxm,ı. 
!ar, işgalleri altında bulunını\ ~'" 
Vilii.divostoka hüclml edem~li 
tedir; çünkü Vila.divostokln Tcııtı. 

beJuenııl erek: 

- Raydl benim ı,tml gUrtln de kav
taıııza oora de\"tlm edin! demiş, Eaat 

dm bize oyun Usttlne oyun ediyor. • 

- l"atnız. ıılz. değll efendim, tı.na =========================:-:=:::============= yo arasmda mesafe 675 mildir. k 
u~~aleler, bu mesafeyi iki ~· 
atten az bir zamanda geçebile . 

bıı:na knıırak: 
- Hanım, canın tstmer.se yoluna 

!Jlk• -. • ı:tbllerden ters blr cevap ve~ 
\:ay ilen mhıln böyle diyen. 

- Madem, ki bu dükkAnı açtm. 
llalka mnı eatmap mecbDJ'8Wl. 

- lUecbur detlllm. 
- Terblyeea. 

- Sen.slııı. 
Ve mliuaJmea b6y1eoo bfty1lnmi., E-

l&t kllttır etml , kadm da muslu.ğun 
aıtoıdakl llU berdağuu lmldılİ\> Esada 
•tını,, camlan lnrmııı. 

Be.r lkW de cUrmllmetbut mahke. 
tbealne hem suoıu, hem de blrlblrle. 
tbıdlllll d.ııvacı olarak verllmlt. 

.\z1me llk celsede gelmiş. dalıa doğ. 
l'1lau poUıı tanfından ceUrllmlt. ikin. 
~ cıel!!Cde de haur bulonmoıt, l.Akln 
~teakfp Uo celsede koyduma bul, 

da, hııttı\ şimdiki V<"klllne de." 

Görünüp görünüp kayboluyor. Bl 
dm wkAlet Ueretlnı de ve~. n.: 
tellk yaptığım maııraflar da caba.. .. 

Bu geno kız, Az.lmenJn Jlk vekUJycU 
Uzun boylu, ciddi tavırlı, bir genç 
kızdı. StaJmı yeni bitirmiş, bir yazı 
haDe afmışı. Galiba Aı:Jme de Uk lfJy 
dl. U.klıı p.naa bakmn:, ki feVJde. he 
7ecaala ııarıldıfı bu Jlk ltılade ,.1a.; 
mOekk •leıdni deffl, \lekAlet Oerett.nJ 
de k&ybedlvenn~tt. 

- Ben vekAJetlmdeu lstua ettim! 
dedi. 

- Ne yapalım, lstanbul kazan, bb 
kepce, 8lzJn mUekklleııbl &n70nız, 

- Bari karannıza benim ftkl.Jeot 
&retlm hakkında da bir ,ey kaydet • 

Bugünkü cihan harbi 
önünde büyük bir ehemmiyet alan yerler 

Japonyanın zelzele ve yanğın gibi, iki dehşetli endişesi 
vardır. Bundan dolayı, Rusların uzakşarktaki Vladivostok 
üssü, onun nazarında, en buyuk bir tehlike merkezidir 

llAktın evrakı tetkik ederek: 
- Bu kadın yersiz yurtııoz galiba 

• d.lye eöylendl adresi ile kendi evi 
dettı. Feride adinda bir ka4mm )'&. 

tıpıda mlııatlrml!t. 
ilUekkllm. Tekil ycrindea kalktı, 
~ VekAletnameyt mOba§lrle lıAk1me 
~k: 

- Efmdlm. dedi, vek&Jetnameelnl 
h.ı.ıııaııeye uğrayarak bırakmlf, ''aon 
~ Cellrlm!,, diyerek gltmlf. Fakat 
"e dUn. ae bugün uğradı. 

Belki c1tınııımaya gellr, diye ~idim. 
"allat yine se1medL 

- B&kkmda varmte karan da yok. 
8'ııa.enateytı kendisi ge~ ahi 
ile kabul edeml.recettz. 

Gene vekil çareııW.lk lclnde ıWS7. 
~dl: 

- l'Oksek mahkeme DUll em.re .. 
cıer.e. 

ba Ve IDabkeme:ntn, "icabı dilttıntlldll., 
langıclyle, kerıcUslnln malıkemeye 

kaboJ edllmem hıe dair karan yazı 
br. YBZıl~ kalktı, aamlln ~ 
&ellp oturcıa. 

Müteakiben de b1r geno kız haki 
lldn ktlrııUaUne dotnı Derledi: • 

- Daber aldığıma gtire, dedi. 'imdi 
'°tuıçtndo bir akraba.ıımm yanında 
~Yormus. 

MıDlz. 

- Bu blzı alAkaclar etmez. 
~nç kız. eski h&rf'lerle ya.zıh bir 

pusulayı hAktme uzatarak: 
- Ama lllıatı var. İşte puımluı ... 
- Bu takdirde hukuk mahkemesi 

ne gldertlnlz. • 

Bu anda Azime J'('heydl, genç ba
)'aD avukat muhakkak, ki biraz 110nra 
•ynı mahkeme klll'flMna auoln eıfa 
ttsle ~llrdl. O kadar sinirlen: 
mi3tl. 
Bazı şeyler kekellyerek yeorbıe o 

turda. Biraz evvel dışarıda ceno kıÜ 
laalU bir lstlluı.a ile llO&ell Azlmenla 
Ddnd avukatı ela artık bir hlleye kur. 

baa &'fttittal anl&nuf, bir dert ortaf:ı 
lllfatl7Je genç kızm kolafma eflle. 
rek bir ,e7ler tı6ylöyordu. 

Hem mçlu, hem davacı lraalı Eııat 
ile, karpımcla b.Mlm kalmamıt tek 
pdıllftn gibi vazlyetlndt'n emin bekli 
yordu. Büttln ba eeyl<'rln biç birine 
karışmamtştı. 

Netlede mahkeme, A2.lmenlu aratı_ 
bp lıulanmaaına 'Ve mahkemeye zorla 
geUrflmeelne kanu vererek d~ 
Ti baeka bir «ftne bu&ktı. IWdm 
karan blrdlrlrkea, &tillbml7erek: 

- Bakalnn, celecek aebede bangt 
avukatını mahk~ye yollayacak! •. 
demekt.en kendlıılılıJ alamadı. 

ADLİYE MUBABtR1 

~l\IU.ıDE. .. MV.roıc_ Ht)'.JDE•-----------
Yenlkapı: SANDIK BUIU\ı'U 

MiM ÇAKIR'ın 
OM.iN OSUNDA 

l'arın akşamdan itibaren: Her akşam 
Ses k:rallçe 1 

Vlidivostokda Svetyenskaya 
yolunun nihayetinde, güze] bir 
tunç heykel var: Eski Rus Amı
rallerinden Nevelskanın heykeli. 
Vaktiyle, Vilidivostokun ehem • 
miyetini en evvel anlamışve Çar 
hükfunetıne, bu lima.nuı istikbal. 
de alacağı sevkulceyş kıymetini 
bildirmiş olan buamiraldir. Rus. 
lar, Villdivostokun • Babası · ·~a.Y 
dıkları bu zatın hatırasmı, bu 
heykelle ebedileştinnclc istemiş _ 
!erdir. 

Vilad.ivostok, evvelce, ~çille, 
sefil bir kasabaydı. Oraya, yalnız 
Mançu balıkçrlan gelip giderler -
di. Burasını, 1858 senesinde Rus 
Generali Muravyev (ki lSM se. 
nesi horbinde Türkiyenin şark 
eyaletlerine hücum eden ordWlun 
başında bulunan ve Karsı işgal e.. 
den Rus generalidir) Çinlilerden 
satın aldı. 

Bu küçük kasaba, ondan sonra 
inkişaf etmiye başladı, Bilfilıire 
Japon adalarmm hayat merkezle 
ri yakmmda gittikre ehenwniyeti
artan, ticari, askeri bir mevki, bir 
sevkulceyş üssQ oldu. 

Ruslar, Villdivost.oka yerleş -
tikleri zaman, Japonlar derin uy. 
kularında devam ediyorlardı. 30 
sene sonra uyanıp da dilnyayn 
ibretle balanıva başladıkları za. 
man, kalplerine bir ok gibi uza· 
nan bu limanın tehdidini gördil. 
!erse de, artık bir IJl!!Y yapabile
cek halde bulunmıyorlardı. 

1904 Rus- Japon harbinde, Ja. 
ponlar, Çar zırhlılarının Japon 
nakliye seferlerine hUcum etmiye 
devam ettikleri Viladivostok !ima 
nmdan Rusları ta.rdetmek istedi
ler; fakat muvaffak olamadılar. 

~ ~ M 'Yf I y .. c f ~ f ~ Geçen büyük harbin nihayeti, 

1 U Japonlara, yeni bir vesile verdi. 
1919 senesinde, Rusların dahili 

~-e saz arl,ada,lan birlikte karışıklığından istifade ederek li. 
':""-•••••• GUzeJ hava • GO%el servb ve ucuzlul•••••llllllill rraru işgal ettiler; fakat karşıla • ...___ ... _______________________ nnda, lngi1tere ile Amerikayı bul 

1atanbul Defterdarlığından: 
l - Şeker ve glikozdan alman lsUhlAk vergialnln arttınlmuma dair 

0laı. 4041 sayılı kanuna ek kanun 80/5 942 tarihlnde ncaredllml§Ur, 
2 - Bu kanunla, 
A) Glikozun alım ve satımı ile lttigal edenler, 
B) Glikozu imallt.ında iptida! veya tali madde olarak kullanan mıa.ı 

tlıüeıaseıer kanunun neııredildiğt günU:ı yani 80.ls.1942 gOnUnUn &abahmda 
lıcar,ıtha.ne, mağaza, depo, ambar, fabrika ve lmallthanelerinde, ıube, 
~ta ve komuyoncuıan rezdinde ve sair yerlerde bulunan at.okların ci.na, 
l:ıu!Ltar ve slkletinl 'Ve bulundukları yerlcıi g&ıterlr bir :tıeyannameyt kanu· 
tııırı neıredlldıtı gDnO takip eden gOnUn yani (bugUn pazar olduğundan) 
l.6.ı1H2 gUnOnun &Jqam:na kadar bağlı olduklan varidat dalreııine 'Ver 
~ıe mecburdurlar. 

8 - Glikozu lmalAtmC:a fpt1daı veya tall madde olarak kullanan amal 
ltıtırııaeaeıerdeıı makaat bu maddelerden çlkolata. tahin helvası, lokum 
fotıcan, aekerlemc, karamela, akide ,,ekerl, bonbon, marmalAt, reçel ve em 
~it Duı.daelert imal edenlerdir. Sınai mUe9eae tabiri de 3843 numarau mu 
~ele vergtat kanununun be§lnci maddesinde tari.t edilen müesseseleri lfa.
C1e Cder. 

'buıu. i - SOJl.942 günUnUn eaba.hmda ellerinde yUz kilodan az glikoz 
ilanlar beyanname vermeğe mecbur deltfldlrler. 
il - Müddeti içinde beyanname vermlyen veya mevcutlarını beyanna. 

~fl?inde nokann gösterenlere beyannamesi verilmlyen veya nokaan göıı. 
~etı mevad lçın tubolunacak vergi beş kat far.ıasııe tahsil edilecektir. 

~G.kadarıarca bilinmek lizere illıı olunur. 
NOT: 1stanbtıldıı bu ı:ıc aUUtab varidat dalre!il Galata Balıkpazarmdıt 

::aıneıe ve lst1blAk vcrbllerl merkM tahakkuk şubesidir. Bf.yanname~r 
lftıbeyc verile°' kttr. (6084) -·· ~ 

dular ve bu iki devletin müşterek 
tazyiki karşısında, 1922 senesin. 
de orasını tahliyeye mecbur ol -
dula.r. 

Ve plj&maamı &'fydl 
NeclAnın odanı& p0U. 

Şöy1'- bir cödnlln ucuyla ŞabllcA • 
nın odaama baldı. ~ka JıU& bal • 
koncla <>turuyorda. 

Ek.rem kencll keadlne eöyleadl: 
- Bu k&dm l'~D baııta. Ne 

ya.,.eağmı bllmlyor •• Neci& Ue ant.aş. 
maımzı cörünoe kukaaçlık damarı 

kalıardJ. Şlmdt bW gekemlyor •• fa • 
kat, bunda ne benim takıılrtm var, ne 
NeelAıun ııuçu. Teeadilfle-r Neci& ile 
beni blrl~ttrcll. O da tallslzlltlne ktı. 
80.D ... 

Biraz 110Dra Necil ça~buk iki 
kahve ft.ncanı ile odaya girdi. 

Ekrem hayretle baktı: 
- Ne garip teY! Zlbnlmdan 15lmdl 

bir kahve olııa da ll)Rm dly& dllfOnU 
yordum. 

- Ben de aynı şeyle-rf dlltUadUm 
Ekremclğtmle blrt'r kah"e içelim ,de 

dlm. 
Balkonun ıo tarafında oturdular. 

Şahikaya görünmediler. ırııkat, ot Acele Sathk Gazoz 
• ;akinesi ve Teferruatı 
r. son stııtem fevkııllde güzel eW litrelik Herlebah markalı çi.tt 

Jıı hem elle hem de motörle ~ıer gazoz makinesi ile 8000 adet 220 

kadar yavaş konu!tMlar, kafalar 
1 dumanlıydı; 8e8 öbOr tarafa akril 

yordu. Bllliaıın Ekremlıı kahkahal 
ı:-UlutJerlnlll duyulmamaaıaa lınkAı 

voktu. 

, r~ tl§e 29000 knpaü: vesalr mal%emeslle &<:ele •tıWttır. Tallplerlr 
...,, tlo•<'t 'finr""" "ıı lhnl k emal caddesi 44 numaraya mUrl\caatıan. 

. . 

Bundan en çok Neci.& OzWüyordu 
Şahikaya nlııbet gtbl tf'lA.1'kl edllt 

·rğlnden korkuyor ve 168lnl kıaıyor 
ııa. ~ • 

Vili.divostok, 19 uncu asrın 
sonlarında, trküstik (şarki Sihir. 
yada ve Baykal gölUnUn yakınla
rında. yüz bin nüfuslu, madenle • 
riyle şöhretli bir Rus şehri) ka
dar ehemmiyet aldı. Nüfusu, 30 
binden yüz bine yükseldi, Bugün 
ise, 259.000e varmıştır. 

Ruslar, VilMivostolru. tersane. 
ler, rıhtımlar, antrepolarla inkişaf 
ettirdikten başka askeri tahkimat 
la da kuvvetlendirdiler. Son sene. 
terde, dünya tayyareciliği alıp yü. 
rilrken, onlar da boş dunnadılar, 
Ş""....hre pek yakın bir yer olan ve 
Aerograd (hava şehri demektir 
ismini verdilderi arazide tayyare 
rneydanlan vUcude getirdiler. 

VilMivostok, bir taraftan, böy
le ticari ve aıırkeri inkişaflara mu 
J:ar olurken, diğer taraftan da, 
Rusların uzakşark propaganda 
merkezi olmuştu. Burada. tesise. 
dilen üniversite, Sibiryaya iltica 
eden Çinli, Koreli, Japonyalı genç 
lere isyan, kıyam. ihtilal ve pro
paganda bilgileri öğretiyor. 

Muhtelif devietler sevkulceyşci 
leri, Japonlar haroe girmez.den 
evvel, zuhur edecek bir Pasifik 
harbinde, uzak.şarka. hükmeden 
Vilidivost:oka çok güveniyorlar -
dı Fakat bugüne kadar, ondan 
beklenilen rol tahakkuk etmedi; 
çilnkü ne Japonlar, ne Ruslar, ge 
çen sene Moskovada akdettikleri 
ademi tecavüz muahedesini ihlal 
etmediler, 

ATEŞTEN KORKAN 
JAPONYA 

Japonlar, cenupta giriştikleri 
muazzam bareklt önünde, yeni 
bir cephe açmak istemediklerin • 
den ba.~a. ateş ve yangından 
korktukları için, ademi tecavU.z 
itilafına sadakatte fayda bulu • 
yorlar. 

Evet, Japonyanm, sulh zaman. 
larmda bile, iki büyük derdi va.~ 
dır: Biri, zelzele •. diğeri yangın. 
dır. 

Mikadonun hUkmü altmda bu. 
lunan toplu adalar, Okyanustan 

fışkırmış yerlerdir. Tarihten e\
vel devirlerde, buralarda bürkfulı 
haller zuhur etmiş, bunlardan yük 
selen rn.vlar dağiarı adaları vü· 
cude getirmiştir. Volkanlar, Ja -
ponyayı meydana goetirmekle, fay 
dalı ibir amil olmuşlarsa da, de -
nizin dibinde mevcudiyetlerini 
ıdeme etmekten, daimi bir tehdti 
ve tehlike unsuru olmaktan dn 
uzak kalmamışlardır. 

Japonyada, senede, vasati oıa. 
ra..~ 516 zelzele vuk-ua geldiğine 
göre, hergün bir buçuk tane isa -
bet etmektedir. 

1893 senesinde, zebeleye bir de 
deniz basması eklenince Japon • 
ya 500.000 evladını feda etti. Bu 
zelzclede, Tokyo, ta.mamiyle ha. 
rap oldu; yalnrz paytahtm o za· 
manki zararı, 100.000 ölü ile 10 
milyar yendi. 

Zelzele, Japonya için bir fetA. 
kettir, ama, onu, bugünkü mev • 
cudiyetinde yaratan da odur. Bu 
hayat şartları, onda, tahammül 
fedakArldc hasletlerini kuvvetlen 
dirdıği gibi, sık sık baegösteren 
muaz:r;am ihtiyarlar da, sanayii 
inkişaf ettinniştir. 

Japon sanayi mliesseeeleri, 
mahdud yerlerde ve büyiik eehir 
ler civarında yerleşmişlerdir. Bu 
yerler, zel2Jelelerden epeyce ma -
sun nuntakalar sayılmaktadır. 
Tokyodan Vokolhamaya gidende 
miryolu boyunca, birbirinden fa. 
sılalı kilometrelerce uza.nan fab
rikalar devam etmektedir. Bu 
fabrikalar, ya. ahşap yahut tuğ .. 
ladır ve içlerinde, mensucat, de. 
mir edevat, tüf ek, toP, barut ya. 
prhr. Fabrikaların etrafında da 
küçücük çiçek bahçeleri içinde 
ba.nlbodan, yahut mukavvadan 
damlan "nippa' denilen palmi -
ye dallarından yapılm~'?. "kukla 
ev''ler, köş.k1er ~ıralanmaktadrr. 

Her sanayi sistemi. on beş, 
yirmi kilometre murabbaı saha. 
smdadır ve burası, bir nevi sa
natm toplandığı yerdir. Bundan 
dolayı, bunlar, hava bomban .. 
rnanlnnna ve tayyare bombala • 

Mukaddes Uçurum 
• 46 • Yazan . lSKENDER F SERTELLi 

Ekrem bir aralık 90rdu: 
- Nlklhtan sonra Derde oturaca.

tıd 
Neci& birdenbire 1&1ırclı: 
- Nerede mlf Biz bu kıt amaemlıD 

romattzmuı için ad.ada k&llnak nı. 

yetlndeytz. Fakat ııh naıııl lstenenb ... 
- Adada kalmak anaealD tllbb&tl 

balmnından ururt iee katıra. Ben 
de bir kış meVBlmLrıı adada geçirmiş 
olurum.. Herhalde ç.ok lyl ~tta
den eminim. Fakat, bu koın,ul&r da 
kı,m adada yanı burnumuzun dibinde 
!<alacak olur!la, hiç hoşuma gltmlye. 
!'Ck. Ada o zaman bize 7.lndan ol&cıak 
Ne<'lAcığını! 

- Bunu o za.nıruı dlltll.DllrUz. He" · 
lmlAl bitmesine daha iki Uç ay var 

Geçen yıl oı lnr da kalmIŞtı burada. 
Kı ı bir arada geçirdik ve JıJç de sı 
kınhb olnıa.d.ı. 

- l!.'vet ama, bu yıl yapma ıartıa 
rı detl!ilyor. Sen Şahikanın den or 
tağı idin. Bu yıJ oaa lıu ortakbtı ya· 
pacak mevkide detuatn ! BeJılm d .. 
berg1ln dert dlnlemep vaktim yok 
G~lııl unutmak mecba.rlyeotlndeylz 
Böyle olu.ııCA koüoca bir kit mevarl. 

mlDl onlarla yan yana geçirmemi& 
ç.ok bllntöll bir it olur. A.t9a. lııu 
kıt da burada kalacaklar m1 f Banu 
tlmdlclen aııJ&mabyn. 

- Bu oUaeU çabuk anlara. Bele 
blr kere nJkAlnmu; Jayıı.a. Belki de 

it keadllltlnden uılafılır. ŞahJka lna. 
kaııçlıtııaı belli etmemeok için, anuı. 
aı babumı kıım buradan ~tmete 
tefvlk eder. Zat«ı earaylı banımm 

muı de lıu klfl Oöztepeode ceçlrmektl 
- rnsztepede kNıdl kötklert var· 

m11, öyle mlT 
- Evet. Büyük bir köşkleri var 

dır, Blzlın k~k de orada onlara ç.ok 
yakındır. 

- Dee<"ne ben bir kara kedi g1bl 
ıılz.I blrblrlnlzden &ytracağmı ! ! 

- Eııtalfıırullalı •. buna ayrıllıl; 
denmez. Nihayet heplım.lz gene htaıı 
buldaytt. lstedltlınb: zaman birbiri 
mızı glireblllrlz . 

NeclAnm odasında kahveleri ıçtıı. 
ten 90llJ'& fazla konuımadılar. Ekrr 
mln ııykuo ,eldl. NedAnm da rfü 
ıuı sllztllmete baelamııh. 

Ekrem: 

- Yaı.k fama olmlıır.. 

cektir. 
Birkaç yüz yangın bombası 

mukavva.dan, barnbodan ve nip
padan yapı:lanış olan evleri, fab~ 
kalan derhal, bir yangın hara -
besine çevirebllir. Japonların. 
yeraltı sanayi müesseseelri ola 
bile, meydanda. olan bu fabrika
ların mahvolması da onları peri
şan edebilir. 

Tokyıo, 6,5 milyon nüfus ile, 
1evyork ve Londradan sonra en 

kala.balık ~irdir. Buraya d~ 
ede bcmbalarda hem yangınlara. 
hem de nüfus zayiatına meydan 
verir. 

Japonlar, her şeyde olduğu gı. 
bi sanayi kudretlerini de gizli tut 
maktadırlar. Onların sanayi ve • 
Timleri, meçhul gibidir; fakat fab 
rikalarmm yerleri bilinmekte -
dir. Bunlar maskelense bile, ba
calarını da, binalarını da. a.rayı.p 
bulmak, sonra da ıtxxnbalamak 
J...-olaydır, 

Bir de, 1923 felaketinden sa. 
ra, Japonlar, Amerikadan mUte -
hassıslar getirmişler, yıkılan fab 
rikaları onlara, tamir ettinni§let 
di. Bundan dolayı, bu .A.n)erilıca 
miltehassısları, fabrikaların yer· 
!erini bildikleri İçin. tayyarelere 
dıemmiyetli malUm.at verE"biJ~ 
vaziyettedirler. 

Japonlar, bu kadar büyük b 
zaaftan varken, nasıl oluyor d l 
pek dehşetli bir sergüzeşte gizi,.-.. 
mişlerdir? • 

Bu da, çcj( düşün{ilecek bir al& 

scledir. 
Onlar, Pasifik macerasına atı

lırken, Viladivostok tehlB .. cSJili 
her halde, inceden inceye hesap. 
lamışlardır. Hiç flilpbesiz, bu aı 
senelerde, meydanda olanları 
mahvolduktan sonra bile, ken& 
lerfni yaşa.tabileoo1derini yer&lb 
sanayi etşldlat yapmışlardır. 
. Japonlar, rivayet edildi~ 
göre, Mançuride, Rus hududun.. 
da dört hava meydanı ve Ç(lk 
kuvvetli hava. kuvvetleri haztl"la
mışlarır. 

Askeri mütehassıslarm tahmin 
!erine göre, onlar, hava kuvvetJe, 
ri vasıtaaile ve ileride adalardalıt 
baraj ateşleri ve tayyarelerle V\. 
ii.divost.oktan uça.ca.k mOtt.e& 

hava filolarını, derhal yokedebi,. 
leceklerine ina.omaktad.trlar. Bat 
le iken, Amerika. geçcıılerde. J• 
:ponyaya bir ha.va baslrunra 
Yalnız bu ba.*ınm netiC"t!Sl. y. 
tığı tahribat eyiee ant 
dı. Müttefikler, mühim n~ 
almdığını iddia ediyor, Japonlar 
ise bUtilD tayyarelerin. hedet · 
Jerine varmadan imha edi1difm 
söylüyor, 

M. RASiM ôZGBN 

Dedi. Slprumı 9Öndtırdft. 
NecJA balkonun kapı.nı J'B'l'aıtP 

kapacll. 
öpOtUUer .. 
AynldıJar. 

Ekrem odMma pop J'&UI. 
NecılA da yatatuıa &'irer p,.__ 

llMIRt blr kadm b9J'ecı&ll0e lıt,_ 

clak.lka ata ıtola d6ndllkıe.t -ra n 
yado, 

O seee uynyamıyaa ttrı vardı: ~ıı 
hlka.. 

NflCIAnıa balkon kapar k&paaır " " 
papmaz Şahika da kMdl .._,.,, 

ballconu11dan tekflmlş, __.,.... • 
vıp htellk P"~ de ladh.....-1 

O artık ber fe1f blD70rdo. Blr , .. 
~nce aaınl ,eyt.ana 11,.arak ~ .. 

yatak odaRDA ~~ttnt dllıltlntlJ'or 

- Ah. bu yaptrfmt blr detnucoı 
l{eıtkl onunla lıoaa~7drrn_ .. 
na gttmeMydlm. Şl.mıı.D Elaa.11111 r 
Lüne bek~ Beıtra hakkın 

la ''ne bayatı. oe ~ - a,.. 
•lr kadm?.. tıtıknıaae ...._. 

l>tJ"I 1671oı!al)'Onta. 

BMG• ada. 6tdr:lu ,.a- '"'' 
ları m...._a . lııa _... ~" 
d••-... 

( DıfMMt ""7" J ) 



Slmer Bank Yerli Mallar Pazarları mlessesesladaa = 
;feşkilatımız tarafından dağıtılmış olan kuponlar mukabilinde verilecek pamuklu mensucatm tevziabna 1.6.1942 tarihinde ba§lanacaktır. 

Kupon numaraları ile müracaat gün ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup : 
1.) Numaraları ilan edi miş olô\n kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlari1e beraber bildirilen mahallere müraeaatları. 
2.) Ayni Soyadım taşıyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tar;f ından ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklanmn verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edilmemiş olan numaralar için mü\:eakib ilanlarımızla tevzi günleri bildirileceğinden numaralan ilin edilmiyen kuponhamillerinin müracaat etme 

meleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devıt'll edilmekte olduğundan henüz tevzi kuponu almıyanlar n evlerini ziyarete gidecek memurlarımıza intizar etmeleri 
5.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kims!lerc bilfıha'rc tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya in-tizar edilmesi, rica ve ilin 

olunur. 

Birinci Liste Müracaat edilecek günler : 
&lüra.cMt o1unacak malıal J .6.94% 2.6.942 3.6.942 4 .6.942 5.6.942 6.ft94Z 

Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. KuPon No. Kupon No. 

Sümer Bank Yerli :t.fa.llar Pazarlan Bfthı;~knpı Mn~nznsı 1- 1500 1501- 3000 3001- 4000 80001- 81500 81501- 83000 83001- 84555 

Sümer Bank Yerli Mallar Pnzarlan Beyoğlu Mağazası 4001- 4750 4751- 5500 5501- 6250 6251- 7000 7001- 7750 7751- 8005 
8871- 9360 

Sümer Bank Yer.i Mallnr Pazarları Ko.dıkby Mağazası 116001-116500 116501-117000 117001-117500 117501-118000 118001-118500 1 ı 8501-11 9000 

88001- 88500 88501- 89000 89001- 89500 89501- 90000 90001- 90500 90501- 91000 

12001 - 32300 32301- 32600 32601- 32900 32901- 33200 33201- 33500 33501- 3:i800 - -33801- 34400 34401- 35000 35001- 35600 35601- 36200 36201- 36800 36801- 37400 Mustafa Sami Hom:uıazlı Yeni Postahane arkası Aşir~. cnd. No. 20 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Sadi Kapüı.ncalı Yeni Postahane arkası Aşir ef. cad. No. 48 37401- 37900 37901- 38400 38401- 38665 

4000] - 40250 
40251- 40750 40751- 41250 41251- 41750 

Ahmet Atı:. Köscoğhı: Malımutpaşa başr No. J 95 - 197 41751 - 42150 42151- 42550 42551- 42950 42951- 43350 43351- 43750 43751- 44150 

Ahml't Güvenç Ma.hmutpaşa ba5ı No. 14l\ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

44151- 44250 44251- 44350 44351- 44450 44451- 44550 44551- 44650 44651- 44750 -.Arusynk Balıkçıoğlu: Mahmutpo.ş;ı başı No l30 44751· 44850 44851- 44950 44951- 45050 45051- 45150 45151- 45250 45251- 45350 

45351 · 45450 45451- 45550 45551- 45650 45651- 45750 45751- 45850 45851- 4!)950 -45951· 46100 46101- 46250 46251- 46400 46401- 46550 411551- 46700 46701- 46850 

Mığmhç B.!lt.ayan : Mahmutpaş:ı başı No. 68 
KadriÖzyılnınz: Mshmutp;ş;-~şı No~-9-1~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Leon Gevellyan İstanbul Mahmut paşa başı No. 134 46851- 4 7000 47001- 47150 47151- 47300 47301- 47450 47451- 47600 47601- 47750 
Mustafa Yavuz İstanbul Mahmut paşa No. 123 47751- 47850 47851- 47950 48051- 48150 48151- 48250 48?.!H- 48350 4R~51- 4R450 

48451- 48750 48751- 49050 49051- 49350 49351- 49650 49651- 49950 49951- 50250 
50251- 50550 50551- 50850 50851- 51250 51251- 51550 51551- 51850 51851- 52250 

52?fi 1 · 524!'i0 52451- 52650 52651- 52850 52851- 53050 53051- 53250 53251- !i~450 

Hüseyin Hilmi ve SUleyman SDTI- Kapalı çarşı, Mahmutp:ı.ş:ı kapısı Aynacılar No. 5 53451- 53650 53651- 53850 53851· 54050 54051- 54116 56201- 56400 56401- 56600 

Mehmet Fan.ık: Kapnlı çarşı. Sipahi sokak No. 20 

Ece Mağazası: Sultanhnma.m cad No. fi!l / 23 

Mehmet Nuri Topbaş: Finc.ancrlıır, Mahmudiye Han No. 3 - 4 

Hayri Doğu ve Şıic.: Fincanctlllr, Mahmudiye h:ın No. 1 

Zeki zenin ve Orl.: Fineancr!a.r, Yusufya.n Han No. 8 ---
~ermin M<ı.ğazası Sult<ı.nhanuı.m meydıuu No. 2 

Ahmcl Hamdi Topbaş: Sultan hamam Dilcra.nysn Han altında No. 47 

Bilumum ticaret ve sanayi 
erbabının nazarı dikkatine: 

1 - FevkalAde nz.lyet dolny!Blle bazı vergi ve resimlere zam icrasına 
dair ol&o 8828 ve 4040 numanılı kı:uııınlann bı:u.ı bUkUmlerlnln değtııtlrlL. 

m•~I ve bıı;ıı vergi ve rcıılmlcrc yeniden za.m lcnısı tıakkında.kl kanun 30. , 
5.1012 tarihinde nr,ısroollmletlr. -

% - Bu laınunla; 2'1SI aumıırah kanuııua birinci maddesJle 8SZ8 au· 
maralı kanuııuıı 8 inci ma{!dcsl muclbmoo lstlhlAk vergi lne t4bi tutalmut 
obn nıaddel~rden: 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
DAHİLİYE MOTEllA.SSISJ 

Dlvanyolu lM 

56601- 56700 

20001- 20400 

59601- 60000 
64001 - 64100 

72001- 72'l50 

7:l!i01- 73700 

74701- 75000 

76501- 77100 

• 

56001- M?llO 
56701- !'i6800 56801- 56900 56901- 57000 57001- 57100 57101- 57200 

20401- 20800 20801- 21200 21201 - ?tflOO 21"01- 2?000 2200 ı - ??400 -64101- 64600 64601- 65100 65101- 65600 65601- 66100 66101- 66508 

-72251- 72500 72501- 72750 72751- 73000 73001- 73250 7~2!i 1- 7~!lOO -73701- 73900 73901- 74100 741 Ol- 74~00 74:l01- 74!i00 74!i01 - 7ı1700 

75001- 75300 75301· 75600 75601· 75900 7!iCH)l. 76?00 76201 - 7~"100 

77101- 77700 77701- 78300 78301- 78900 78901- 79500 79501- ROOOO 

• ç K • 
1 1 

AMiL VE BA YiLERiNE 

muayene santlerl: %,5.6.Tel: !2898 :Ahiren büyük Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan Milli Mü
dafaa vergisi kanunu mucibince 1 Haziran 1942 tarihinden itibaren 

,\) 2781 numaralı kanunun birinci maddesJııln bcfilnct bendlnln D, E, 
Jl" fıl<ralnrında yazılı kau!;'lık ,,.0 rua.mO.lAtı llc muaddl'l 9 ve JO numaralı 
IY'ndleı'illdc yazılı pa.mult ipliği, pamuldu mcıuumı ve pamuktan baz.ır 
.-..ya, yün \"C kıl 1pllğl, yi.ın \C kıl mensucat, yUnden vo kıldan yapı.Imış ha
zır <'şynn ın 

B ) 84 tnrlfe num:ırasma ,ıren yilzhıri boynlı boyt181Z derilerden ve 
tab:ı.:ıl:ırrı köı.c'lııdcn \"C~ a ıınlr nıcvnddan mamOI a.yakkabıl&n b.a.rlç ol. 
mak üzere 2781 numaralı kanunun birinci maddeslnln 8 numaralı bendllt. 
de yazılı deri \ ' il mnmf\UUı ile 11 inci bendinde yazılı her nev'i demir ve 
çelik ve ıı yıl'! berıcllnde yaı.ıb halur ve halltMmın, 

1 OPEBA'IÖB 1 
Halid Ziya Konuralp 

1&1Not VERRABI DOÇll'srl 
Beyoğlu latlklll Caddesi ElhP.mra 

Apartmıanı ı Numarada. 

Milli Müdafaa vergilerine zam yapılmış olmakla hususi amiller ve ba
yilerin ellerinde mevcut fıçılı ve şişeli bilumum şarapların beher litre· 
sinden 10 kuruş munzam müdafaa vergisi tahsil edilecektir. 

C) GUnırUI• ta.rlfeslnln 129/B, 182/B numaralaruıa giren 1m1ı bOktll. 
memiıı ham lpcltlcr sun"i ipekten mıunf\l boyalı ve boylMII7 iplik ve lbrll}lm 
h:ırfç olmak üzere 8828 numaralı kanunt111 ııcldzlncl maddesine bağlı cet. 
vrlln ı numaralı IK'ndlnde ynzılı bilcümle ipek ve iplikleri De lpek ve mah
ıoı ipek menıme:ıtın, lpel< , .e mahlnt ipekten hazır eayanm 

D) 2781 numaralı kallunun birinci madcleslnln 8 ve '7 lncl bendlerlnde 
yaulı pencere camı ,.e klığıt ve mulan--va ile sszs na.maralı 1<anwıa batlı 
ceh·clde yazılı batınrnt, terkiı> yollle elde edilen plA&tlk maddeler ve bun
ların nuınıfll tı, lmplnm;ılık ağaç yaprak ve şeritler, pıuke tabt&e• ve kon. 
trpllk tabtalan keten, kendir, nmnilA kendiri. jUt vesalr iplik l.mAllilo ve.. 
ya dokumaya elverişli nelıntl maddeler, keten, kendir vesalr nıew.ddı ne. 
hetfyeden mıınıfll mensucat ve bunlardıuı yapılmış hazır eşya, mu,amba 
ve muşamh:ı m:ı.ıııtHfltı. çini ve porselen ma111!i1Atmıo l8tlhl~k \"Crglleri 
arttmlmıştır. 

8 - l "enl kanunun mtı\"tlkkat birlnı:I maddesi blHannnn g6re: 
1) nu ımretle lstlhlil< vergilerine 7'am yapılmı, olan eı,ya ve mm-addı 

yabancı ıoomlcl<eUerden IUıal ederek toptan veya perakende .atan ltha.· 
IAtçılıır, 

il) Bu maddeleri itlıalAtçıl:ırdan veya l11flmlnket lçlndokl ticari ve !il· 
nal mlics!J('ı6e1erdmı mUbnyaa cdcr..:.k tan topL:ıııcıfar (mııb;l.. a ettiği 

~y:ıyı ıınmnıiyııt Ilı.ere do*ı •cbn dof'l'U) mUstchl ı ltlcro tma;tıp mUte.. 
\"a!. .. ıtlnra \"'l'l n sınai mllcs ele re s:Ltanlnr luvıdcdllın~tlr. Bunların mü•. 
trhllke d m:ıl saho:ılnrı t.optıınr.ı vnsfını değl~Jrmez.) 

ill) Bu nı:ıddclerl mf'mleket lçlnde lmAl edip de 2'781 numaralı kano. 

nuıı ikinci mndd~lnln be inci fıkr&sı muclbl.ııre l!ltihlAk verglıılııden muaf 
huluruın mnes 'SClcr, 

Bu maddelerden kııııunun neşredlldllh güııUn yanl S0.5.19.U gUnUnllo 
sabahında dükkAn, mağaza, fabrllıa, lmAl1thane. antlar ve depolarında 
fUbe veya acc·ntclerl veya komisyoncuları nezdinde vesıılr yerlerde bulu
nan ııtoklarının cins, miktar ,,.e ıklettcrlnl, pamuk, yUn ve kd meruıu

eatta ayrıca bir m etre munıbbaının sıkletlltl ve bulunduklnn yerlflrt bu 
llfmın yapıldıi,'"lllın erteı;i gününden itlbarcn Uç g'Un l.llrfında bir beyaıvıa. 
me ile boğlı olduklan varidat dairesine blldlrmeğc moobardıırlar, (bunla.r. 
dıMı ııınai mUtııseseler kznuııun neıırl tarihinde ıınMı tekemmQl etmemi, 
hulunan nıevoddı beyanna.m .. ıerlnc lpUdııl madde ballndokl miktar "& sık. 
letlerlnc göre ı;e~lrcccklı•nllr.) 

4 - IUbrllle 1:akmak ta:.;lanndıan alınan mUdafaa vergileri de arttı· 
ı ıhmıı olduğundıın: 

J) Kibrit İllhlsarı ı,ıetmc Şlrltetl Aoontdcrllo, 

U) Kibrit nlım ve satımı Uc ıııttğ&l eden diğer bilQınum hakiki ve 
tıüı.ml 5nhıslnr (toptoııcı obun, perakendeci ulsunJ ela yukanda bu ll!nm 
ı....- -.et~ yaah ...ı.aııcrd') m c,·cut klbntlerlo çakmak ta~ları . 
nı• mlktarıaı ~ bu ll!Ynn yapıldığınııı ertesi gunllnden itibaren Uç güıı 
lç\ııde tıı.ttı oWuklan vartdat dairesine bir beyannaıne ile blldlreceklordlr. 
(lilbrlt lnbhıan tııotmo flrketıne aU olup aoeııtcler nezdinde ~ot.. 

Ucr gtta öğlooeo llODra '7 ye kadar 
Telefon: ~!04 

Bu itibarla 1 Haziran 1942 sabahından itibaren nihayet 48 saat 
zarfında amil ve bayiler mevcut her nev'i şaraplannın miktarlarını 

tam ve sıhhatli olarak birer beyanname ile en yakın inhisarlar idare· 
sine tevdi etmek ve tahakkuk edecek munzam vergi tutarlarını öde· 
mekle mükelleftirler. 

Bu müddet zarfında beyannamelerini vermeyen veya verdikleri 
beyannamelerde hilafı hakikat miktarlar gösterenler hakkında mez· 

kur kanunun cezai hükümleri tatbik edilecektir. 

iNHiSARLAR UMUM MüDüRLUGUNDEN 
bulunduğu kayıt \'O vesikalarla tevııllt edilen kibriti.er bey&nnameye ithal 
edUmlyecekUr.). 

il - Knnunun n rlndca evvel safılmlf olmakla beraber mez.kOr ta. 
rıltt< mUl>tcrfyc tc\ ı ya lrll&l ımreUle tot.l!m tdllmemlı olan mallar da 
beyıı.n.w>.mooe gösterllooclttlr. 

6 - Kanunun neşrinden evvel .atılmıı ve alıcıya gönderilmek Ur.ere 
yola çıkarılarak 1&tıcı elinden çıkmıt ve kanunun neşri tarüılltde he nilz 
alıcının eline geçmemi~ mallar alıcıya vasıl olduğu gUnU t.aklp eden gün. 
de.ıı ltlbarcn Uç ~Uıı lçlndc nyn bir beyanname lle varidat datreeıne blldl
rllecektlr. 

'7 - Bu llAnm yukankt bcndterlnde mahalleri varidat dairelerine ve
rilmesi mecburi olduğu tal'rtb edJlen beyannameler) mllddctl içinde ver. 
mcyen veya mevcutlarını beyannamelerine noksan geçlrenlerdf'n bf'~-an. 

n.ımeslnl vl.'rmedlklcrl nyn noksan blldlrdlklrl maddelcrlo verı;tsl be§ kat 
f&zJBSllc talı~ll edilecektir. 

AIAkadıı.rlarcn blllnmek üzere llAn olunur. 

NOT: 
ı - tstııııbulda bu ~le alfıl<alı varHa t dalrooi Galata.us ;1.l,Jiun"16 ve 

1'ıtlblük vergılcn lıierl<ez 1abakkult Şentğldlr. Ancak olr kolaylık olmak 
üzere tııtanb•ıl cihetinde bulunan mUkelleflerln beyannameleri l)irkecldo 
mk'.apap Tahakkuk Şeruğuıde, neyoğlu cihetinde bulunan mUkt'llcflerln 
bcy81lnaınelerl Galata Balıkpazanncb l\fuamele ve btlhlllk \erı;ileri Mer. 
kı-z Tahakkuk ~ll~lnde, V•klldıtr vo Kadık!Sy clhetlm!c bulunan mükel. 
lt'f?erln beynn~ıııclcrl de Kadıköy l'ahakkıık Şrfllğlndo almaca.ldır. 

Kibrit ve çakmak ta~lnrına aıt beyannamPler yaLnn OBlatn Bnlıkpa.. 
zarında Muamele ve latlhlAk Vergllerl Merkez Tahakkuk Şefliğlııde alı
nacaktır, 

2 - VerllC<".ek beyaımamelerln bAk ve slllntlden Arl olarak msktne De 
veya mlirel,kepll kalemle ııormal eb'addakl ldlğıtlara ~az.ıloıaeına ve &fL 
ğıdRkl nUmunc-yc göre t:ınzlm edllmMlne dikkat olunmalıdır. 

hlm 
l~ 
Adree 

,\lalın 
Junduğu 

mahal 
Nev'i 

Muamele ve LıtıblAk \'ergllert 
~lerk~ Tahakkuk Şenlğlne 

. ' 
• • 

• • 

Pamuk, y11D ve 
kıl menıııucatta göre mlkt&n 

Beyannamenin 
\'erildiği Tarih 

Kilo 

metre murab. metre, dllzUne 
mlk- izahat 

ba111m ıııklett adet vesaire tan 

, ,,_ 00- r~rl-

1 1 1 1 1 1 1 
MüeMeS me alt ımAJ•tbane, depo, msfar.a, yazdıane vesalr JwlerdC 
/ / ırUn:i sababmda mevcut bulunan, vergiye tAbl maddeleriP 

yukarıda ıulifredaWe göskrilmlf oldqunu blldlrlrlm. 

(Pul) 
HüeMC36 sahibinin aeık 

Btıvtyetl ve imzıMN 
(toll) 


