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~a&ş~ 
Yüksek 
~uvvetlere 
Karşı 
........_.-..................... ~ ....... ~ .............. ~~-
.\lınan ordusu fcvkal8.dclikler 
~PabHmcğc kabiliyetli olabi_ 

• Fakat !'jimdiyc kadar bu 
fevka!Adcüği göstermek fırı:ıatı. 
Ilı bula.nuı.mx.ııtır. Hal! Tobruk 
kalesinin (;)nilndo bocalayıp du
l'uyorlar! Şimdiye kadar hiçbir 
llıliıstahkem hatta cepheden hü 
~ etmiş dfğildirlcr. Bunu bi; 
ki ha.hat vC'ya kusur diye telak. 

etmek aklımızdan geçmez. 
~a~nız bir kahramanlık ve fcv
I ılladt>lik vasfının izafesi için 
:P edC'n şartlar bunlar olma. 

t;'r kanaatind( yiz, 

.......__---~~------~~-----

'.\llllanlar Bismark zırhlısını 
..... ~bnı>k folak<'tine uğradılar. 
"'n"n \lma.n babrlye!>i vo Alman 
~i iı;Jn çok derin bir mahru. 
\: \e ncı tc kil ctme .. ı tabii
~İu \iman donanması hu yeni 
~~"& pek bUyU.k limitler bağlı_ 
~"- Bl<;ma.rkın yerln'n kolay 
~ doldurulmak fhtiımlinin hu
\ ~ası duyulan tees ürü bü • 
..; büttin iddctlendirccck birse 
.\~kil eder. -

\.;jlllııuıJar p~ tabii olan bu te. 
~n yanı"'ıta bir d-, i:ı7.etlnefis 
' hisst·dl~·orlar. Hood zırhlı. 
' la.tn hir isnbetle ha\"aya uçu-

kl tnarkrn lngUiz tayyarele 
"e tnu-rrlhlcrln" kurban git: 

~'!'aydr.ıkla.n rrıetwıunlyeil ya-
9'L_"'G& bfl"a'kmırı ve deniz muha. 
~~n zafe.rinJ tngflbJerc bah. 
'"rıf,.ttr. Almanlar iste hiç <'}· 
~\a. ba.hrtrelcrinln izzctinrfislr _ 
~'1rtannak i_çin Eismarkm !:-Ok 
lııa.... ~ l.lr düsman donanması kar 
~llcla kahramanca harhC"derck 

Yet erefli hir surette hattı-
111eri sürüyorlar 'e bunda tn_ 
f ep Jrin iftihan muC'İ p olacak 

lııt..e' ka.ladelik görmiiyorlar. 
~rk zırhlısının vazlf<.'sini 

dütsuzc.c l arımış olaeağmda 
'c)nuna kadar mUcndelcrl hı
~ mı, bulunacağında ;üpbc 
~Jiı. Bfsmark zırlılısınm kar_ 

'8 a hakikat~ büyil'k ''e adet 
~ ~lin kuvvetler \ardı \C tngi: 
~ rlyclllcri hakikaten iistatfı. s; tkın batmıs ollll8J mclan do 
~ ltlç kimse Alman bahriye!til ~ 
'leret \'C haysiyeti haleldar ol: 
~ lddiasma kalkamaz. 
~z bu noJ.ia~a Alman zllı. 
.. "'t n ve mantıgınm bir gara 
~~e kar§ıla5tığonızı sakhyamı: 

ı. Almanlar donanma me' 
~ olduğu 7.aman ha ka bi; 
~eme ve maııttk takip edi. S • ordu mC\'Zllbahs olduğıı za

~ taoıunen ba.5ka bir muhakc 
~ ınantık. Denizde Blsmark 

llaa :faik kuvvetlerle bü~um 
~ Olduklanndan dolayı İn~oiliz_ 
r..;.. lııçbir iftihar hlc;.<ıcsJ tanwı
\~· Fakat kendilerinin karada 
~~Yerae galebe)1 ancak a<l<'tı:c 

faik kuvvetler sayesinde 
~ ş oldukl&nnı nnutuyorlar. 
~ b evvel bilmünasebe bu ha. 

ııiattığnnn: \'akit Alman 
~ tilnirlenmlşler ve bu 
._ eten Alman ordusuna karşı 
'- .. tihfaf ve hakaret rnindSı 
~k istemişlerdi. Halbuki 

tlğilmijz muhakeme bugün 
n batması mUnasebctilc 

erinin pek doğru ve pek 
, Olarak müdafaa ettiklnri tc 
hidJr. Alman ordusunu~ 

ı, Non·eçl, Felemenk \'C 

Yl, llih. ezmeğc muvaffılk 
.\ a hiçbir fe,•kalidelik yok

lrnan ordusu fevkaladelikler 
lnıeğe kabiliyetli olabilir. 
IJlrndiye kadar bu fc\kali 
g&ıt.ermek fırsatını bula 

tır. Bili. Tobruk kalesini~ 
L~ ~layıp duruyorlar! Şim

.._~ar hiçbir mUstabkem bet 
• "Pheden hücum etmiş değil_ 

11i..._ tunu bir kabahat ,·cya ku
... ,.e telikkl etmek aklımızdan 
t Yalnız bir kahramanlık 
~alidrl~ \'a.<ofmm izafesi 

1
..._ P edt.'11 şartlar bunlar ol. 
• kan .. atln"<'~iz. 

Nevyor.kta r-T'. ~-.·-~-~---.~ ............. -.,.....-w,,....,. __ ,,_, - ____ .., jVergilere zam "Hürriyeti kurtar,, 
isimli bir mitingde 

Belediye reisi 
harpcuyanae 

bir nutuk 
söyledi 

"Mihver eğer 
ilerıersen seni 
karşılayacağız,. 

--o-

Amerikanın eski Paris 
sefiri de mitingde 
bir nutuk söyledi 

N~~ork 1 ( .A.) - Ncvyork bele-
diye r r isi La Guardla, ''HUrriyctl 1 
Kurtar,. mitinglndc 12.000 ki§t kal"§ı.. 

smda harbcfiyanc bir nutuk söylemi~ ı 
ve söza<>rlne şöyle im! ıamıştır; 

"Mihver ... eğer ilcrlrrscn seni kar. 
şılamağa hazınz . .,, 
Amerikanın 1917 den dıılla iyi har. 

be haz.rlanmış bulunduğunu ısbytiyen 
L., Guardla ışciylc devam etmiştir: 

Ek kanun bu sabah 
1 mer'iyete girdi 
Maliye Vekaleti bu hususta 

bir tebliğ neşretti 
An1:ara, 81 (A.A.) - Maliye 

Vekıi.letinden tebliğ edilmiştir: 
l - Fevkalade vaziyet dolayı

siyle bazı vergilere zarrı yapılma. 
sına dair olan 3828 numaralı ka. 
nuna ek olarak Büyilk M.illet 
Meclisince keıl-ıul buyurulmu.cı o
lan 4040 numaralı kanun 31 ma. 

Amerika 
Vişi hükumetine 

nota verecek 
-0--

yıs 1941 tarihındc nçşroıunmuş. 
tur. Bu kanunla muhtelif vergi 
ve resimlere zam yapılın.akta ve 
bazı yeni vcrgil"r ihdas olunmak
tadır. 

Yapılan zamlarla ~eni vergiler 
şunhrdır: 

2 - Kazanç verg-ic;ine yapılan 
zamlar: 

a - Beyannameve tabi mü. 
kelleflcrin, beyanname usulünü 
tercih etmi~ olanların kaz.anc ver 
~~-erine ı::eçen SC'ne yapılmış o1an 
yüzde 50 zam bir misli arttrrrl. 
mış, yani yüzde yüz.e çıkarılmı • 
tır. Bunların 25 lira olan ruhsat 
tezkeresi harçları da 50 lira}a 
iblağ edilmiş-tir. 

b - Serbest meslek erbabınıtı 
kazanç vergilfrine geçen se110 

yapılmış o~an yi.izd" 50 zam hır 
misli arttınlmu tır. 

Baza.n b!r millet harbe karar ver
meğe mecbur kalır. Bu ne kadar er. ı 

ken ;,Jurea o nisbt-ttc iyi olur. Amcrl. 
ltal:Iar, Hitlerle mllzakero etmekten- / 

(Denunı 4 iinciiıfo) Velin~ton tipindeki lnglliz bombardmıan tayyarelert 

Fransız - Amerika 
münasebetlerınin 

ıs=ahı için 
c - MütcahhitlC'rin, C<'llebi 

nakliyat kınnpan)·a vcı ~centcl • 
rinin ve gayri mPnkul yaptırIT> 
satmayı meslek ittihaz edt-rı1,,rin 
vergilerine geqen sene yapılmıs 

Eknıek yapıcılar cemiyeti 

Bir çuval undan 104 ekmek 
çıkabileceQini ıstiaT elli 

Fırıncılar cemiyeti ıse toplu 
ımalatta bu neticenin aıına
mıyacağını ileri sürüyor 

Belediye mühim bir mesele ü. 
zerinde meşgul olmaktadır. Ek. 
mek yapıcılar cemiyeti belediye 

Giritte 
vaziyet 

Alman kuvvet 
leri yeniden 
takviye aldı 

--o-

Kahirede vaziyet ciddi ve 
nazık telAkkı edıliyor 

---o-
Avustralya harbiye na
zırı endişeli günlerden 

bahsetti 
(Yazısı 4 Uncüdc) 

ikt1sat müdürlüğü memurları ö. 
nünde yaptığı bir tecrübede bir 
çuval undan 104,5 c.lonek <;ıkaca. 
ğını filen isbat etmiştir. Bu rec. 
rübcnin f mncılar cemiyetiyle 
ekmek yapıcılar arasında uzun 
zamanlardanberi devam eden 
bir iddianın son ve kat'i neticesi 
olarak tela.ki edilmesi 18.zmı gel. 
mektedir. Yine de fmncılar ce. 
miyeti reisi .Ahmet Rız.a bu tec. 
rübeyi istisnai bir vaka olarak 
kabul etmiş toplu bir imaHitta 
bu neticenin alınamıyacağmı ile • 
ri sürmüştür. 

Bir çuval undan 104 ekm<>k 
çıktığı kabul edilirse ekmek fi. 
yatlarının adet başına on para 
ucuzlaması lazımdır. Fakat be.. 
lediye iktısa.t müdürlüğü bu hu. 
s'u.staki kararını henüz verme. 
mektedir. Görünüşe göre iktısat 
müdürlüğü fınnctlar cemiyeti 
idare heyeti azasının da buluna_ 
cağı bir tecrübe daha yapılması 
kararını verecektir. 

Şimdilik tecrübede cldç edilen 
ekmekler belediye kimyahanc. 
since tetkik olunmaktadır. 

Kavzer Vilhefm'in 

Kayzer \'Ubelm 

hayatı 
Yazan: Emil Ludvig 
Almanyanm son imparatoru 

1914 harbinin mes'ulil' telakki c· 
dilmiş ve ömrünün nihayetini sür
günde geçirmişti. Holandanın i.')
gallnden sonra da Dorn'daki mali· 
kfuıesindc yaşamakta devam eden 
İkinci Vilhclm son gUnlerde tu
tulduğu bir grip hastalığından 
kurtulamayarak gözlerini hayata 
kapamrştır. Bu tarihlik adamın ha 
yatı yum: 

Haberde başhyor 

Amerika ve lngiltere 

Dikkatlerini 
hava kuvvet· 
leri üzerine 

op adılar 
Amerika tayyare mey
danlarından İngiliz tay

yarecileri talim için 
kışın da istifade 

edecekler 
(Yazısı 4 üncüde) 

Tutulması 
icabeden yol 
gösterilecek 

----<>----~--.~ 
Amerika sözlerden zi-

yade F ransanın müstak
bel haTeketlerine baka
rak Almanlarla yapılan 

işbirliği hakkında 
hüküm verecek 

(Yazısı 4 üncüdo) 

(Devamı 4 ünrüdc) 

Groenland' aki 
Alman radyo İCitasyon

lan tahrıp ed di 
lo ko\''8., 1 (A.A.) - (l'nitM) 

Sovyet donaıımaı: nm orı;ıı.nı oı:ın 

"Kramıaya l:<'ilota., g k ınde B "'" 
markın batmasından ba'ıöcden Yer. 
mtıŞ<'f, bu ay bidayPlinde Grocnta.n1-
dakl Alman radyo ve meteoroloji ic
tasyonlarmm tnhrfbl netle sir.dc Al. 
man dCDiz istihbarat servi ! faall~c-
tinln ağır bir darbC' y mlş old•ığunu 

ı. stanbulda pa ~:y:~~::l:~ ı~;::ııh ~== - tahrip edlld!lml;, olduğunu blldlrmc-

1 mcktC'dır. 

sif" denemeler 
, 

Sekiz saat elektrik cereyanı 1 

Bahçekapıda yeni 
açılan 

KULA 
kesilecek, fırınlar 24 saat 1 ~~n;:~::a~~=Jr;~~u:_· 

ekme ( Çlkarmıyacak... L Toptan_- Perakende 

Gcı;en ay, §Chrin muhtcıu kazala. 
rmda mevzii olarak yapılan bava 
tehlikesinden korunma denemelerinin 
muvaf!aklyetll geçmesi U7.crlnc latan. 
buıda mUhlm denemeler yapılmağa 

başlıınacaktır. 

Yakında tatbfü edllecck olan bu 
denemelerde daimi olarak mcselA. ııe.. 

klz saa~ elektrik cereyanı kesilecek, 
terkos verilmiyccck, fırınlar 24 saat 
ckmc't çıkarmıyacaktır. TccrQbelcr 
arasm1a köprllnlin birkaç gün açıJ

mamruı:ı yakm sahil vapurlannm bir
denbire az.altılmas1 gibi hususlar da 
buıunmektadır. Bu maksatla halkm 
meselA. ekmeksizliğe kat'§l evinden 
peksmlf'l ve kuru ekmek, elektrik ye
rine petrr,J veya mum bulundurması 

1 blldirl!mektedir. 

imla kllavuzu 
üzerine hakkı 
tarık us'un 
düşünceleri 

ma.jüsküliln tt>k faydasını karşıb. 
l abiliyonız; fakat bin zararını 
ödemek nılimkUn değil! 

'Y armki sayımızda 

--------

ÇERÇEVE 

Radyo 
merkezleri 
Necip Fazıl Kısakürek 

Radyo merkezlerinin herhant.'1 
bir darbe· altında nc~ir kabiUye
tinden dü~emcsJ i~in en sağlam 
tedbirleri almak, her milletçe ha 
yati bir mesele... • 

Milletleri hadiseler üzerinde \'C 

en hızlı bir mC'totla avdınla.tacak 
blrlçlk 'Bl!ııia radyo ·merkezleri 
olduğuna göre, bu merkcıJeri nıhi 
Ye esasi bir harp çephcsl kabul et. 
nıek \'C onlan kıymet ba~m
dao müdafaa lıatlannm herhnn~I 

biri derecesinde konunak, en ti. 
tiz şuurlardan birini t<'msll etme. 
lidlr. 

E\ et, rad)o merkezleri. yeni 
harbin ruh cephesi .•• 

Blldlğlme göre, ha' a hücumla
rına kartı A \TUpa radyo merkez. 
lerlnln hassas mekanizma nahiye. 
lcrl yer aJtrnda ve son derece \i
ka) elidir. Yer üstiine inhisar c<fon 
lstasyoıı kulelerinin vo tcı sebe 
kelerinln hep birden atalete uğ: 
ratdinuı hem zor, hem de tamir 

\'C ihyası pek kolay... };kerir 1J 
mc.IJ<nnlzm:ımn dfmarrmı t~kil e
den ana aletler muhafaza altında 
huluno;un •.. 

Bir rad~ o merkezinin suı.turul 
masından çıkacak en korkulu ue: 
tic<', onun dilsiz kalısından ziya
de, ayni clal~a uzuntu;:'llndıı.n dü<o 
ınanın ht>m<.'n ~.alı bruC'aiYı ,.e , a • 
lan haberl<'r ~ 'r'll<'llf.ı bacıkn m"'e.r: 
kczlcrdir. Hakiki mt•rkezll'r sus 
turulduktan sonra harek<'t<.' geç<.'~ 
bu snlıtc merl;czler, harbin nıhl 
CC'phesincl(' en feci irnrgıLı;,alıkla.ra 
sebebiyet vermek ı;lhl «$85lı bir 
suylcast amlli olabilirler. 

tddinnm ba~ al olmııdığma biri_ 
clk örn<'k, z..ıvnlh Polonva. •• Po
lonya radyoları susturulduktan 
sonra ayni daJJ?;a uzunluğundan 
ııc müthls p:ınikn ha\alan uncu 
dli!lııi hatırlı~·a)ım?.. • 

B_f r radyo .. merkezini tıılırip gibi 
hakıkatt<' bulük bir zlvan ifade 
etnılycn küı;lit'iik bir hiidf e bii 
tün bir millC'ti, ordul rmm ~fe; 
yolunda llerl<.'~io;ine rarmen, hrr 
f'Clin nıah,olduğu \<." t51im ol
maktan ba~m ç:ırc kalınaclığı tar 
zımla bir yalana ina.nclırsblllr. • 

Orrlu 'c ldıırc meka.nizmamı 
za karşı f tmJzde t:ı~dığnnız d;. 
rln w kök1ü emniyet. bize kendi 
radyo merkezimizin trun t>mnl3 Pt 
altında bul•ınclurulduguna daJr pr. 
ıln bir kefalettir. 

1 
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5 1azan : KADIBCAN Al'Ll Beş yaşındaki 
çocuğa tecavüz 

eden 
., .ner Is nan; a kıyuarına DaJ{arKen oakışiarını İs
panya cıagiarından aşırarak adeta lngiıtereye ba
kıyordu ve deniz kızına seslenmek, işıttirmek İs· 
t iyordu: " Ofclya! ... cevap yerine işte Kendim geli
yorum. Bizi deniz kavuşturacak demiştim; işte 
dediğiın oluyor 

Bir genç tevki fedildi 
Topknpı haricinde, Merkezefendid~. 

ki dutıuklarda çalı§M 20 yaşlarmda Ra 

..,,r Gordon br>t1imk de göruşmek. 
ser .ı. kazanacağını söylemiR: 

nstalı •nnı behanc ederek odam -
.an rıkmndım: o ~ırada gerçekten 
ıa!:.Im da f ena halde ağmnağn 

aşlamrstı. Sir Gordon llti defo 
:ıh ve Jillc birlikte geldi; bu 

h rülcrd ·n korkmagn ba.~ladun 

Omcr! Ben yapaynlniz kalırsam 
nasıl mukavemet edebilirim! An -

nem de b<'nim gibi. 
tstnnbuldan bah!;et.tikten son • 

ra bana dedi ki: "Ke§ki oradan 
gelmeseydik! Ömer çok iyi gocuk 
tu; §imdi daha iyi olduğunu zan
nediyorum!,. Artık sabredem 
dim. Her Ş('yi anlattım. Mektup. 
larmı okudum. Gözleri yarı kapa· 
h, elimi avuçlarında. sı:karak din. 
Jedi Senin uzakta olduJ;'lllla üzUl 
dil. Halbuki ben uzak bulmuyo
rum. Geçen sene ve evvelki sene 
Plimut açıklarında, Bristol körfe. 
zinde Cezair korsanları aylarca 
dolaşmışlar. Hııttö. onların arala
rında Süleyman reis de varmış, 

bilmem doğru mu? Adeta o sahil· 
lcrc.. !}itme:., uzaktan o gemileri 
görmek istiyorum. Belki sen de 
onlarm içindeydin. Bilsen Omer, 
eski şen ve kııygusuz deniz kızı 
Rimdi nekııdar kederlidir. Gittikçe 
knranlığıı, bir uçuruma, bir bata.
cra sürükleniyor gıöiyim. Ben ölU.. 
um de Jilin, bu korkunç ve hay
ın adamın hııyatma ortak ola • 
1am. Hem o zaman beni kolayca 
•adan kaldırır; gUvenemem! A» 

m se nin gö:clcrinden öpilyor! 
seleyi babam da biliyor ve sc .. 

ı benim kndnr takdir ediyor. 

icm korkuyorum, hem de hlr 
..ı un sana kavu.~cağıma dair bes

edlğim iman sarsılmıyor. Sen bu· 
na ne dersin? Kral son zamanlar. 
da b ra:ı: sık rahatsızlık çekiyor • 
mu . V liaht daha iyf kalpli, !i1J • 
nun bunun ltLfrna kapılınıyan, a • 
dıılcti seven bir adamm15. Bak ne 
lcr düşünüyorum! Bana çabuk ce
vap yaz, uzun yıız ! Seni hasret 
ve sevgiyle kucaklamn!,, 

Hafız Şerif efendl elli beş ya.s
lnrmdn şişman, ağırbaşlı bir a.. 

damdı; bütün hayatı Cezairde geg 
miş ve ne fırtmalar sa~; on· 
lıın anlatmakla bitiremiyordu. 
Tabiri de beraberlerine almışlar
dı. Şerif efendinin i.k( dilsiz uşağı 
birer manken gibi emre hazırdı • 
lal'. Birkaç sandık ve r.enbilden 
ibaret eşyalarını amiral gemisinin 
kıç kamaralarına yerleştirmişler. 

di. ömer gece ay IŞtğmda, uzakta 
sislenen !npanyıı kıytlanna bak~ 
k<'"I bn.kışln.rmı İspanya dağlarm-

~4ııarak adeta !ngiltereye ba 

kı~ordu ve deniz kızma seslen • 
mek, jşitt.irmek istiyol'du: 

- Ofelya!.. Cevap yerine iş.. 

te ikendim geliyorum. Bizi deniz 
kavuşturacnk derruşt.im; i~o dedi
J;'Ün oluyor. 
Heyecanlı ve Umltliydl. Li.1ıin 

Jil denilen şu herifle Sir C"><>rdo -

nu dü.~ünlincc canı srkılıyordu. O
rada nele .. ya.pn.cağrnı Uı.sar1ama. 

ğa çalışıyor; dönüşte Ofelyayı da 
beraber getirmek veya kaçırmak
tan ibaşka bir çare bulamıyordu. 

15 -

"EVGtUYF.: DO(;RU •.• 
O srrada İngiltere ile lspanyıı 

arasında münasebetler i)i değildi . 

Bu ıld büyük ve denJzci millet 

da ilerlıyorlıırdı. Hafız Şerli e. sim oğlu Silleyman adında bir dellka.rı. 
lı . dlın bahçede blr dut ağacının aı.. 

tında uyumakta olan :5 yaşında Zey. 
n~p ndında bir kız çocuğuna tecavüz 
ebnek istemiştir. 

fc>nd günün ı çok kısınrr• ka • 
marasında ıesblh c:ekmeklc , Kur .. 
a.n veya remil kitapları okumakla 
geçiriyordu. Ömcl' on •ı ziyan~te 

gittikçe d e> atuğı remille rin net'-
celerinden bahsecııyordu: 

- Allah Allnh!.. Uzun boylu, 
bed suratlı bir adam vnr ki bizim 
işimizi kanştırmağa çaltşıyor ! Bü
tUn zorlukları onun yüzünden çe. 
keceğiz! Arada bir kadın da gö
rüniiyor! Bu kim ola.bilir? Anlıya 
mıvorum ve merak ediyorum. 

Diyordu. Sonra gece göı'<lüğü 

rilya.lan anlatıyor, onlardan ma .. 
nalar çıkarmağn <'abalıyordu, Hal
buki Ömer bunlara. hiç ehemmi -
yet vermiyordu. Bcd suratlı ada. 
mın ve kadmın kim olduklıınm 

sezmemış değildi: lii.kin susuyor. 
du. Bütün temennisi Ofelyayı ka

çırmağa çal•şırken bu hareketi • 
nin resmi i§ üzerinde tesir yap. 
mamasıydı. 

Gece, berrak bir gök altmdn, ay 
ışığrnm yaldızladığı denizde ve o 
IŞiklnnıı ortasında deniz kızlarını 
görüyor gibiydi; o zaman Ofelya .. 
yı da.ha derin bir hasretle anıyor; 
lakin onunla karşı kal'§ıya gel • 
miş gibi kalbinin ferahladığını his 
scdiyordu. Yellcenler ve ipler de 
:rüzgiı.rm çıknrdıI:;'l fISiltılar, dal • 
galarm geminin bordasına vurma. 
smdan çrkan sesler, kocaman telı:
nenJn arasıra sağa sola hııfif ha
ilf yalpa vurması hep Ofclya}"I 

hatırlatan şeylerdi. Küpc:ıtcye 

dayanaraJ& gemicilere, a.skerl~~ 
ve denimen ba.~kıı her varlığa sır 
tını verdiği zaman Ofelyayı daha 
zevkle düşünüyor; köpüklel'ln a • 
rasmda onun sarı saçlarmı dalga. 
lıındrrarak, beyaz ve ~ı:ktan örül. 
müs vücudunu gererek gemiye 
yakla.5tığmı, kollarmı uzattığını 

görlir gibi oluyordu. O zaman 

Ancak SU!eymıının hareketi görül. 
mUş ve cürmümeşhut halinde yakala.. 
narak mUddeeiumumlliğc teslim olun
muştur. Süleyman sorgusundan sonra 
tevkif olunmuştur. 
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Süper fosfat 
fabrikasının 

ınşaatı 

Karabükte, demir ve çelik fab. 
rikalan civarmdıı kurulacak sil· 
perfosfat ve asit sülfrik fabrikası 
nın toprak tcsvıyesi ve temel iı;ı. 
lerl ikm 1 olunmuştur. Bu itibarla 
fabrikanın inşaatına derhal başla· 
nacaktır. Fabrikanın inşaatı ya _ 
rım milyon lira.ya çrkaca.ktır. 

-0--

Tatlıcının katili 18 
seneye mahkiim oldu 

Bir mUddet evvel Şebzadcba§JDd&, 

Sabri adında blr genç yllzU.nden, meş. 
hur Şamlı .ma.ballebicl Abdülkadlrl ip. 
ıe boğarak öldllren Hacı J.lollanm 
muhakemesi dUn ikinci ağır ceza mah 
kemesi tarafından bitirilmiştir. 

Mahkeme katilin SUÇUDU kasten ve 
tehevvllren adam 6ldUrmek mahiyetin 
de ı;önnU§, kendisini 18 sene müddet. 
le hapse mııhkt'lm ctrnişUr. 

Ceza evleri umum 
müdürlüğü 

Ahl'arndan haber verildi#lne gtSre. 

ceza Ye ıtevkl! evleri ıurnıını mUdtırıtı.. 
l{ihb 100 Ura asli m&a§la aınıye mU. 
fetUşlerlndcn Baha Ankan tayin ediL. 
mlştlr. Bundan be.ika Uçüncll aımt 
adliye mllfettişliklerine ba§?nllddeiu. 
mum\ muavini Suphi ônı ve İzmir tc.. 
ra muavin hAidml J.l~t Kabakçı. 
oğlu tayin edilml§tlr. 

KOÇUK HABERLER 
kendisi de eğiliyor, uzanıyor, göz-
leri muayyen bir noktaya saplı • Şehir bandosu yakmda koMCrle. 

rlne ba§layacaktır. İlk kooaer UakU. 
olduğu halde bambaşka bil' ate .. darda. Doğancılar parkında verilecek. 
me dalıyordu. tir. 

Şimale çıktıkça gök sislenip • DUn §chrimlzde yapılan ihracatın 

ikararıyor; deniz daha koyu bir yckOnıı 150 bin liradır. :Mısır ve Al. 

renk alıyordu; adetA gökle deniz ınanyaya tlltUn aalılmı§tır. 
bhibirine ynkl:ışryordu. • Belediye relallği yapılacak yeni 

yollar için dalmt encümende 90 bin 
Bir sabah uzakta koyu kUI ren. liralık tahsisat almıştır. 

gi karaltllar görUndü. Vardiya ba. 4 Vali dUn muhtelü ııc.mtıcrdeld 
ğırdı: yollan te!tl şetml§Ur. 

- Vatan: .. Vatan!.. • GQkau deresinin t.cmlziettirilmem 
Ve ta)f'alar, askerler, geminin karıırıa,,tınımıştır. Buraya modern 

iskele taı-afmn adeta üşüştüler, bir J:öprU de yapılacaktır. 
bir. 

1 1 
• Şehrimizdeki s!nemalarm noksan. 

ıs oranın Lizand burnu 0 du - ıannı ikmalleri için mühlet verilmişti. 
ğunu söylüyordu: birk~ı bunu j Mühlet bitmiş olduğundan noksanları. 
tudik etWer. l nı tamamlayamıyan Bl~ınalşr kapa.. 

(Devamı var) tılacaktır. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalı;m, bugilnkU ya. 

zısında, "Girit vakası,.ndan bahset. 
mcktcdir. Muharrir, on on iki glindUr, 
devam eden Girit muharebesine Al. 
manların sona ermiş nazarlle baktr
ğmı, Girit harbinin şlmdly(! kadar şıı. 
hit oldulumuz mUcndelelerin en hey<". 
canlısı ,.e §lddctıllcrlndcn birisi oldu
ğu:ıu, İngilizlerin Glrltte Norveç t.cc
rUbesinden sonra gatil de avlanmamış 
bulunduğunu, ancak paratılitçillerin bu 
kadar mebzOl kullanılacaltlarının ha. 
tırda olmadığını, Glriltcki İngiliz ve 
Yunan kuvvetlerinin de zannolunduğu 
kadar kuvvetli bulunmadığını, donan
manın bilyük bir iş görmediğini ve 
böylec~ de Ciridin dUştUğilnU yazıyor 
ve sliZ!erinl §Öyle l:.ıtlrlyor. 

icap edel'. Girifte bu kaılar zayiat w .. 
rr.n Almant:ır lnglllz ıtdatanna hücum 
ma~'rn"mın d<.-hşeti hakkında •rih 
bir flklr ~lnmı, olacaklanlır. Balıu. 
1111!1 orada t:amanıl:) lP- hııur, vatan top. 
raldarını ndnn adım miidafaaya ar. 
metmı, kO!lkoca bir ordu vf" bötön 
bir mlllcl ile karşılıtpcaklardır. ın

gillzJe.- i~in Girit l'lden gitti, fakat 
.\imanlar lçln de lngifü adalarına 

çıkabilmek ümidi bitti. 

Glıit 11\l:ilİLler için ~·ok ruühimdL 

"Glridln z.nptedllmemeslne bakıla
rak tn~illz sdnlnnnm tf'hllkeye dllş.. 

müs olduğuna hlil,lll('tınek yanlı o. 

hır. Ruııurı t•n bil) lik delili Alm."\ııtıı. 
dlinyantn yeni ve bUyük kıtalar:. nn şinıdhe luıdnr h<;yı.~ bir hare! •te 

Fakat Olridi Jiaybetmek onlar lçlıı öl. 
tli\rtı:ın bir yara sçmaz. Eğfır Alman. 

!ar lı!Y.drnctc ul'msalardı bu onlar IC)hı 
belld mUhllk olablllrdl. Girit 7.afcrfnln 
Alınanlar ~in bu bakımdan ehrııuni. 

:\"l'tl çoktur. Çok bfi} iik bir tehlike ot
lattılıır .. , na yerlesmok, onlan sömürmek f· teı!4Pbhüs etmemi olm:darıtlır. Hnrbi 

<:ln rekabet ediyorlardı. Bunun j. hlrıııı P\'\el bltirmeğe mecbur olan ~\a.. 
cin amiral Mansel hiçbir Jspaııya manlıu·, eğer 1ııglllz aıL"llnrını istila 
limanına uğramadlğ> gibi bu sahil knbll oldu!:"lına lhtlmnl wrselerdl bir 

ıeriıa efe1C8 ~Iklarmdan geçti. 1 ıtnldlm bile kıı~ bf•1ml':zlrır 'e hr r fıımr 
-- t b' ,. -'2- gü l b. 

1 

tnıı kıır<:tlııştıldıırı 1• tilıwlıınrı lntll<n-
~o ır ııavı>.Uü ve ze IT 

rımıı ahrl:ı rllı. Hntti Ö) le :ZJl'U t ocrl~ 

. nizdt.', Atlaı:ı 01.;anusunun c>.r. • ki, Girit ,. .. ft>rl Alnınnı •• m bUtUn w. 
l!l \·e !'!Onmtz görünen ufukların • 1 tün limit ve cesaretini kınnı nlm.ıli 

Glridin zaptı Alınanları zafere gci.. 

tiırl'llDC7- Alınanlar bu kıtı balilangı.. 

<•ınn lmdar tnı:;lll7.lı•re katı dnrbe~ 1 
vumı1tğıı muvnffıık olanıadıkları tak
dirde harbi kayoo1tnlıt1ordir. iııgilidl'· 

riıı istedi~! düşmanı oyalamak \'e \a. 

kit kııznnmaktır. Glritte çok bii~ iıl, 

red:ıl,;\rl•k .)apmadan bu maksadı tc. 

. ·---·-····-........... J 
ithalat ve ihra-

Petroı ve benzin kum- cat rejimleri 
panyaları merkezleri ı birleştirildi 
Konyava nakledl·ıı·yor ith!:a:dann!:.t~ogö~, 

~e:~~ =~~tlı~:=; ~ 
Bu şekilde petrol ve benzinin memleket 

içinden tevziatı daha kolayhkla 
yapllabilecek 

genişletme ma.ksadiyle yeni ~ 
hükUmler koyan yeni bir koordL V 
na.syon kanın meriyct mevJdiJI 
konul.mu,.c;tur. Kam.mı esasısıf 
şöyledir: 

1 - Türkiye ile ticaret ve tedi~ 
anlaf5lll3SI bulunan memleketle!'' 
den itha!at ~nlaşmaları hükO':ı 
lerl dairesinde aynca ~~ 
mevzuatın müsaadesi nisootiı,.. Tica"ret Vekaleti, şimdiye ka • 

dar merkezleri 1stanbulda bulu -
nan bilyük petrol ve benzin kum. 
panyalarının merkezlerinin Kon • 
yada toplanmasını kabul elmiştiı. 
Bu ~ekil petrol ve benzinin mem 
leket dahilinde tevzlatınm da.hıı 

Üsküdar 
hapishanesinde 
Bir mahkOm 
tam çıkacağı 

sırada 

Bir gardiyanı 
yarahyarak tekrar 

hapse girdi 
Dün Üsküdar .baplahancainde bir 

vaka oJmU§ ve mahkOmlyct mUddetı. 
nt bitlttn bir mahkilm tam tahliye o. 
lunacağı sırada bir gardiyanı yara.ıa.. 
llll§trr. Vaka fÖyle cereyan e~ttr: 

Esrar kaçakçılığından bir sene, altı 
ay, on altı güne mahk1ın\ edilml§ o. 
lan Kimil oğlu HUseyin, dün mahkQ 
miyetfnl ikmal etnıl§ ve tahll~ lçln 
bütün 111uamclesini ikmal ett.ırdikteıı 

sonra vedalaşmak 07.ere kovU§Uıta gtt 
miştlr. 

Hüseyinin bulunduğu konşta l8e 
hapishanenin bcl§gardiyanı Zafer, bazı 
ufak tefek tamiratla me,.tıgUldUr. 

Za!er, işini bitirdikten aonra kovu.. 
şu terketmiıı, fakat her namla ke9erf. 
nl kovuşta unutmuştur. 

Biraz sonra keseri un::ttu~un far 
lana varnn gardiyan, tekrar kovuşn 

dönmüş. !akat keseri yamn saat son 
ra tabliye edilecek olan HUseyinin l"· 

!inde görmtlftür. 
Hüseyin, kendiırinin eroin kullanma. 

ama her zaman mani olan Zaft>rin 
keserle U::erlne saldır:ı.rak zavalJr 
gardlyanm kafatasmı parçalanıı:ııtır. 
Ağır wrette yaralanan ZafC'r h&8· 

taneye kaldınlmt§, h!di8"yc el koyan 
m Q d d e i a m u m t Orhan anor 
mal bir adam olan Hü.Myinl mllşahede 
eltma almmak Uzere Tıbbi adliye gön 
derm~Ur. 

Topkapı tramvay 
caddesi genişletilecek 
Tramvay idaresi, Topknpıda tram. 

vay caddesi ilT.erlnde bulunan ve :ııt'y

rllııefere engel olan bazı blnalıuın Yl
kıtmuma lcarar vermi§tır. Bu bina. 
lar iatiml!k olunmU§tur. 

ıııin t>deblldilt•r I ı•ıı:ılt'.\ b Girit 

mtidafaaat meni •l!'licalne ra~mcn 

fnıtlli7.ler ~in lıt ı& gitmiş hir ted:o. 
kfırlık del'tldir, ao;ıl lngtllz lnıdl'f'tl hl~ 
tııarsılmameıttr. Nlha.I 7.aferfn tnglli1-
ll'rde kala("ft~r l\mhlJ daha ziyade ku\ 

Cunıhuriyet 

Yunua Nadi Ankara.dan yudrtdığı. 
"Ycnl gnrbt Roma .• başlıklı yazıam

da RuzvelUn l!IOn nutkunu tahlil ede,. 
rek diyor ki: 

''Hiçbir harp ebedlye&.e süremer.. 
Hele mlllettertn biltlbt ~ 
hluneUertne kotan son harpler sfbl.. 
leri. ""~·aile hakikat ba kadar flP
lakhkla kllllıla~mca normale avdet 
etmek a!tlm ve nıanh'!m ennedlif btr 
·ı.aruret otur. Harp madıllıııa ATl"llpa 

lau"şısmda ııdl'r olar bUemıeytL Fa. 
kat ~lib\'erln Ok.rnnuslıın ~ 
ğı <"nk açık ı:örlilülnr. Buna göre 
bu harbi mukadder M<ıbe-tıne vanmş 
8:1.ymakta bata ~oktur: MIJkıtlerin 

haklanna rtyaet eden~ dünya~ bun 
dan ıvınra ınanMIZ, iatllkı buplert 

kolaylıkla \'e salim c -aslar dahı· 
linde cereyanı, 'ltoklanıı idare ve 
muhafazası ile ı:ıa.ir bazı ehemmi_ 
yctıi hususlnr bakımından yer.in. 
de bulmaktadır. 

Büyük petrol kumpanyalarm • 
dan 'Standard Oyl kumpanJnin u _ 
mum miidürlük merkezi Konya.ya 
naklolunmııştur. Staua Rom!!na 
ile Şell kompani de merkezlerini 
Konyaya nakletmcğe başlamışlar. 
dır. Diğer tali derecedeki petrol 
ve benı.in kumpanyalannm bir 
kısmı merkezleriı:ıi Konyaya nak
ledecekler ve ba7.Tları da kalacak 
lardrr. Fakat eeMen bunlar pet • 
rol ve benzinlf' diğer yağlan bu 
büyUk kumpanyalardan alıp piyn_ 
sa.ya çıkartan mutava.ssıtlardrr. 
Bu itıöarla büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunmıı.maktadtrlar. 

--o---

iaşe Umum 
Müdür vekilt 

geldi 
İaşe umum. müdür vekili Faruk 

Sünter dün ı:;ehrimize gelmiştir. 
Faruk Süntcr petrol ofiste, tica_ 
ret oda.smdıı ve mm.taka ticaret 
müdUrlüğUnde yapılan bir oplan• 
tıda hazır bulunmuştur. 

Flat muraka.be kursu, yarm sa_ 
at 9 da merasimle ve mUateşa,r 
Şefik Soyer namına Faruk Sünter 
tarafından açılacaktır. Kurslarda 
§U kimseler ders verecektir: 

İffet Hallin Oruz, Raş.it Tnşdur, 
Osman Fikret Arkun, Muhsin Bac, 
Sırn Önenemre. mliddeiumu. 
mi muavinlerinden Fethi Sezal, 
ayrıca şehrimizde Ticaret vc:ka • 
Jetine bağlt daireler mildilrleri de 
konferanslar vet"eCeklerdlr. 

Diğ0r taraftan ia.,e müstcşan 

Şefik Soycrin yarın Hataya gide. 
ceği haber alınmtştır. Kendisine 
Ticaret ofisi umum müdürü Ah • 
met Cemil Conk refakat edecek _ 
tir. 

Otomobil altında 
yaraianan ihtiyar öldü 

serbesttir. 
2 - Türkiye ile ticaret ve ~ 

diye anlaşması bulunmıyan nleY 
lcltetlere ticari mfr~deleler .11 
susi takas yolu ile beşinci ~ 
de hükümleri dairesinde ~ 
dövizle cereyan eder. 

3 - Türkiye ile ticari Dlübll 
delelcrini müteessir edecek # ~ 
hiycttc hu.s1 ısi takyitler k_O!.,~ r 
veya anla.,r:nıalarda yazılı -wv· 
hütlerini ifa C'tmiyen memle~11 
ter hakkında ticaret vekaleti ı..v 
raca ve ithalat bakimından Ill 
nasip tedbirler ittihazına m~ 
dur. Tıcaret vekaleti 6 ncı nı:I 
dede yazılı komitenin mu~1 

mütaleaI:ı üzerine lüzumlu gofil' 
lecek maddeler itbu.latını ın?~ 
kaddim müsaade usulüne ır 
tut2bilir. 

4 - Birinci maddede ~ 
memleketlerle anlafşmaları Jı 
kümlerine tevfikan yapıtacsı 
hususi takas muamelclerı 'fil 
kire cumhuriyet merkez bank11 

tarafından ikinci maddede ynıl 
mamdelerle yapılacak bu~tı 
takas muameleleri takas liJJlll 
şirketi tarafından tedvir olUJlııt 
Hususi takas muamelelerinin 
sasları ve icrası sureti ti 
vekaletince hazırlanacak bir 
lima.tname ile tayın olunur. ti 

5 - Türkiye ile ticaret '~ tı' 
diye anlaşması bulunan ve 
lunmıyan memleketlere ihrııc_t. 
tan ve ticari hizmet ve muanıer 
terden elde edilip Türkiye cı: 
huriyet merkez bankasın~Mı 
nıp satılacak serbest döVlPe 
6 ncı maddede yazılı konıi~~ 
tesbit edilecek nisbctıer dahµ~ 
de olmak ti.zere takas linıl 
şirketi taraf mdan prim tatbi~ 
dilebilir. An13Şllla1arda Y~ Jı 
yüzdelere tekabul eden kısmı 
riç olmak üzel"e bu dövizler ~r 
maddede yazılı komite tnra>ıı 
dan anlaşm?Jar hükümleri rrııl 
fuz tutularak tesbit edilecek 
sa.star dahilinde Türkiye ile 1 carct ve tocliye anlaşması btle 
nan y~ bulunnuvan mem!cketJ 
den yapılacak ilhalHm ''e tiCİ 
hizmetlcl'in tediyesine ve ait 8' 
viz ilıtiyaçlarınm karşılann1 
na tahsis olunur. f 

6 - Bu kararda vazılı "gt.ı fiP 
~mdan ağır surette yaralanan 90 yıı. li?ri ifa ctwck takaS primi~ 
§md:ı Ham dUn lıın•lan"ne ölmüşttır. tesbit eylemek ve dış ticarc ~' 

Tahkikata mUcld"ıumumllık el k,,y. rine müteallik olarak alal>~ 
mu,, ihtiyarın ccscdlnln defnine ruh- vek8letler tarafından istişari ıJı 
f!a.l vcrilmi§tlr. rette veya kar ittihazı 53~ 

Ev..-clkt gUn, Beyıızıtta, ı;;oftlr RU
lcynııın Dayın idaresindeki 2650 nu
mıı.ralı otomobilin alunda katarak mı_ 

-o-- yeti ile verlieoek işleri gö ~ 
Altın üze"t"C ticaret vckf11eti mi.ist~· '!' 

Altnınm dilnkU fiyatı 21 tirada mn reisliği altında ve dış tı~ıt ıı" 
ltalmrftır'. dairesi reisi maliye vekaJctı '.l'lf. 

lllf'fledi<i yeni nlnun l<"Ctt<'t•k bir ımı. 

ha avckUn zamanı ı:;-elmlş oldutunda 
1ıl~· ,ek w JÖphe ~·oktur ... 

Vatan 
Ahmet Emin Yalıoan. Girıt muhare. 
besinde İQgillzlert~ ha va ku Hetlnin 
hifayctsizliği yUzUndcn knybctUkleri
rıl anlattıktan aonra şu suali aoruyor: 

".Almulann bundan -rakı harr. 
kı·t ııaba&ı neresi olacak'! Kıbrıft ,.e 

Suriyeyi lıeunak yaparak Mllllr ""· 
~·· B&fdat l.ukamettne yürthm!Je (a.. 

hfMıaklar nuP Yok• Amerlkaıım 

1'91 ftd)"etlnt brtılamak liztte Y"'"
MI thmle mi ~r~ 

tkl9hlt lıılnlen yapmal&n da batıra 
gell.r, fakat Almanlar bıqiine kadar 

maayytıa bir dakikada bütt1n r•yret
lerhd lııll' tıl!lı: bfıdef herine t.oplamü 
!!IUl'fJ&IJe ı.ftlluıt f'tmlılerdlr. Zat.en ~ 
hlzaUanma ıı:annr.tttnnek t11tedlklf!rf 
kadar JnıdotAıuz olmadıfr Vf! huchıhmz 

bir israfa dayanannyMefı, Akdenlz 
ıuu'fıluıtaert Ml'Mfltda tngfltıettıy"' lulva 
lrtkııımlannın l'"''Vmeelle ahltttr • 

Girit battıkett del"am ederken a-tin. 
dM &'tble lıu ha~f'>tm M"yrlnf takip e
diyorduk. YMI bir harekf'!t '-ııl11·nn .. 1 
<'aya kadar tfmdl 'ıt~ hlrkıı(' ı:l\n 
bUm~ ı.1~ .akit (N.;I~ 

~L- 1 

kit işleri umum müdürü ~ :111 
kiye cumhur· yet merkez ~.Jr. 
sının bir mümessilinden :nı 
kep bir ticari tediyeleri 
komitesi teşkil edilmiştir. 

Muvakkat madde: _,.J 
1 -15.1.1940 tarihli kal'8J.A 

menin 3 üncü maddesinde ~ 
edilen takas muamelelert o1'
tasfiyeler hitam bulmamış ~ 
lar mevzuları olan ithalat U
ihra.catın yapıldığı mentlel<~ 
2 - 12669 veva 2 • 13055 nlYtJ• 
ralı kararname ühkümler~~ 
bi olduğuna ihracatnı ithal" ~ 
evvel veya sonra yaptl~...t 
ithalat ile ihracat arasında~ 
miş olan müddete bakı ~ 
15.6.1941 tarihine kadar ~ 
ye olunur. Ta.kas tetkik h~>'. ~ 
ri isbu tasfiye muameleleri111,ıJJJ 
mal, intaç ve bunlara mil~ 
dosyaları tasnif için 30 b P"~ 
1941 tarihine kadar vvifeıer"" 
devam ederler. ~ 

Muvakkat madde: 2 - Bi~ 
muvakkat maddede yazılı ~ 
15.6.1941 tarihine kadaT" ~ 
yeteri ikmal edilemiyen . -~ 
muameleleriyle bunlar h~ 1~ 
kalıp bu_ kara~ neşri ta!"'b 171 intaç edılememıs olan saır 'fi 
mum takas munıneleleri ~'11" 
madcredE' yazılı komite ~~ 
öan verilecek kanır! .. el.,.'. 1 de kat'i suret~ tasf ıyc edıJır 
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i ngilterede 
Hatıraıarı yazan; a,çı a.eue ınraaım 11e3• 

ırakta Nevyorka giden 
A 'k L d t .. 

Bu sabahtan itibaren 

Elbiseler vesika 
usulüne tabi 

tutuluyor 

merı anm on ra e çısı 

mütareke Hes hakkında 
yapıldı bir mesaj mı 

Hac yolunda - 27 sandık kafuru balmumu • is
tanbul limanında iki posta vapurunun çarpışma 
aı - İskenderiyeye kadar ikinci kamara sekiz lira
ya - Mısırlılar kahvehanede oturur gibi türbe ziya
ret ederler - Yenbu niyetine vapura binilir, kıs
mete Cidde çıkar 

1 

Çok yaşaınanın . çaresi. .. 
tf <u l\onışu ...... unların birinde o. 
~ ~uğunuzu sanırım; geçen 
btl' .Ya. haı:'binde bir Macar as. 
~ başından yaralanmış; hasta.. 

C}'e yatırılmış. İyi olmuş ama 
r daha uyku uyuyamamış. De. 

·1JB dik '.i yara onun dimağında 
ıtı1 ~yYen bir nokta üzerinde te. 
yt }apnu.5; ibuna sebep olmuş_ 

· Doktorlar isin mahiyetini 
atnı olsalar istedikleri kim. 
~1 uykudan kurtaracaklar. 

• 
~ •unun ihtiyaç olduğunu id. 
ederler; fakat ibu ihtiyacın 

~ 
1
lak olmadığı anl~ılıyor; zira 

ötil' ..,,?ı.c olsaydı bu eski askerin 
iitt' ':"llatinin bozulması, şimdiye 
ti' a: yaşamam.ası icahederdi. 

~ de uyku öyle bir !hastalık. 
ki in~ neslinin ve diğer bir 
canlı mahlılklarm hepsine 

1 tnıs; a:ı§ıldığı için ta'bii bir 
lnuştır; çünkü itiyatlar git. 
tab· ac ya.kla.5ırlar. 
~~mz uykuya bayılınz. 

arı da se-vmezler ve mfun. 
<>lduğu kadar bu dehşetli 

la mukavemet için uğra. 
. Zıra U)'lllllnk muvakkat 
dem(>h.."ti.r; insan o sn-ada 

1ada değildir; dünyada ol. 

J..ondrıı., Sl (A. A.) - Röyter: 
Bu pazar sabahr, elbiselerin 

\"esikıı. usulüne tiı.bi tutulmıı.sı 

planı İngiliz halkına bildirilecelt 
tir. Bu plii.nın hıı.zırlıı.nması. bu a -
na kadar tamamiyle gizli tutul -
muştu. Bu sebepten bu haber, bir 
sürpriz teşkil t>deceklir. 

Vesika usulU elbiselere, kuma!!. 
lara, ayıı.k.ks.bılara vr> dokuma 
yünlerine şamildir. I<clitesi ve fi. 
atı her ne olUl's:ı olsun her cins 
e§ya için muayyen bir miktar ve 
sika talep edilecektir. Erkek k~
dm, çocuk herkcısin senede 6G a _ 
det vesika kuwnu olacnktır. Ku_ 
ponların başka!'ına devri memnr
dur. Vesika usulü dcrho.l meriyet 
mevkiine girecC'ktir. Bir kadm es 
vabı için 11 kupon. bir erkek el. 
bisesi için 26 kupon istencıcektir. 
Ayakkabı için 7 kupon. çorap için 
3 kupon lazrmdır. 

Şap'kıı. ve birtıılmn tali C'8 ·n ve 
bu arada yamn için yun vcsi1mya 
tabi değildir. 

Vesika usulünün hedeflerinden 
birisi. tabliye dolayısiyle halkın 

yer değiştirmeleri neticesinde ~
yanın fena tevziinin önüne g\?ç -
ınflk teşkil etmektedir. 

Vesika pliını, kullanılmtı" <'ŞYa. 
lara şamil değildir. Kadın ve er. 
kek elbiselerine bu pazardan n
\•el sipariş eclilmi" ohn ve h<>ntiz 
teslim edilmemiş bulunan elbiseı_ 
ler için de kupon vermek fcnp e _ 
dec~ktir. 

Dört yasınd!ln nııağı çocuk <'lbi
seleri için vesikaya ihtiyaç yok • 
tur . 

-o

Amerikanın bir numara
lı nazisi tevkif edildi dlinyayı görmek \'e onu 

ltneklc olur. He.le jnsanın 
t;ok olur da vakti bulunmazsa Ne\•york, :n (A.A.) - Amerikanm 
· Ui vaziyettir! Aramızda 1 num.ı1ralı nazist oliin 1l:lnncli Rc1th 
,lE:ri coktur ve çok zaman tevkil cdllml~r. Amerlkaya sahte 'btr 

.~in.: ce zamanlarını işe ayır. pasaportla girmekten suçludur. 

ınccburiyetinde kalırlar. 
ıiığnnız müddeti sağ kaldı_ 

zamanla ölçmek de dOğTU 
~ zira yetmiş ya:Jına geldik. 
alde yetmiş gün yaşamamış 

alhıar olduğu gibi kırk ya. 
gözlerini kapadıkları halde 

~kla.rma kıy~ · a kırk asır 
, rş olanlar da vardır. 

1~tnayan adam şimdi ro~. 
l'azıyormuş. Yazıda denili. 
ki "bıı roman geceleri uyu. 
ğıudan öteki insanlardan 

güzel içkileri içerek, en güzel 
yemekl"ri yiyerek, yalnız Mısı. 
rın değil yabancı momleketlcrin 
de en sıcak güzel kadııtlarivle 
baş ba~. çalgılar ve cengilt>r 
içinde durmadan eğlendi; bir 
misli değil birknç misli yaşaya. 
rak Kahini raiancı erkardı ! 

Kadircan KAFLI 

ı.ıl ~sli fazla yaşamış sayılan 
tJeı ""'-~n ruhi hallerini gös. Filha.kikıı., Evankanın bu §Pki!
·~ t...~ i~ simd.dcn çok alfııka de garip buhranlar geçirdlğino e-

ı.~ ... minim. O, büyük cinayetler ika et 
9' ~da..'ki Mikerinos ihramını 

Cl.lran firaun 'böyle bir icL tikten sonra bir miiddet Avrupa 
,,ı!~ ~ bulunmuştur: Fira.un ortasmda kaybolarak adeta ken -
erv ~ ve Kefren !birer ihram di kendisinden garip bir nefret ha 
~ . ışlar; halkı zulm altında linde, korkak ve muzt.nrip bir bal .. 
~ •.. ~erdi. O kadar ki Kcfren de, uzun bir devre geçirmektedir. 
r: \..'"t! zaman halk bunların 
l~ .. ~~rini ihraml:.ırm altındaki Nihayet Evnnkaya aşırı meftun • 

anruıan çıkardılar; parça luğu yüzünden kendi revolverile 

Dün saat 18 den 
itibaren muhasa

mata nihayet 
verildi 

Raşit Ali 
lı-ana geçti 

Alınan tayyareleri de 
ıraktan çekildı 

Kahire, !l (A.A.) - Mütareke 
için milza:kcrclcre dün, Bağdat 
civarındaki lrıı..k asi kuvvetlerinin 
kumandanı subayın beyaz bayrak· 
la İngiliz umumi kıı.rıı.rgfı.hına gel 
rncsindenberi b~lanmı§tır. 

Bu. Bağdat belediye reisinin 
lngiliz btiyük elçisi nezdinde yap 
tığı teşebbüsti takip elmi§tir. Bağ 
dat helPdiye reisi, asilere, İngiliz 
askeri kumandanları ile müzako -
relere başlamayı tavsiye etmiıı
tir. 

Kahire, 81 (A. A.) - lrak a• 
silerinin mütareke talep etmiş ol. 
dukları Kabiredc teyit edilmek_ 
tedir. Asiler, İrııkt.n her yerde 
çarpısmalnnn nihıı.yot bulmasını 

ve mütnrekenin resmen ilan edil• 
mesini ist<>mişlerdir. 

Raşid Alinin firarını milteakip, 
dört kişilik bir komitenin yaromu 
ile Bağdadın idaresiııl drruhtc 
etmiş olan Bağdat belediye reisi, 
millt1in, mütareke 3artları taay 
yün eder etmez, naib Abdül llii.b.~ 
Bağdaüa gimıo.sini vo "İraka ye
niden sulh \•e istiklAllni getirmek 
fi.zere,, mernıti bir hUkfunct kur_ 
masını istedil;rini bildirmiştir. 

Bağdadda.ki İtalyan elçisi ve el. 
çilik memurları da. Raşid Ali ile 
birlikte lrana kaçmışlardır. 

MOTAREKJ<; SAAT 18 DJ<; 
lUlfüİl'ln'J<~ GİRDİ 

Bağdat, 81 (A.A.) - Ofi: 
Saat 18 den itibaren mcriyete 

giren bır mütareke imzalanmış

tır. 
Knhirf>, Si (A.A.) - Öğrenil

diğine göre, Raşit Alinin 1rnna fi 

J-·Ve~i-Horhin 
, ·- .. 
: ~KIZIL ICITABI . - . )\ . ·. ~, . . . --.. ...,, . ' . . . -

•• • .• ı... "'~: ·,•,,:... . ';,,. ,,. 

Yazan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
1sveçli 

A. 1l1engham 

~ ettiler. Zira onlar halkı kndi hayatnıa nihayet vermiş o-
~lıştınnak için mabetleri lan betbaht albay Ervenhad ölü- Evanka, şUphasiz, 1940 harbi .. 
kapatmışlardı; ib::det yasailc münden sonra çıkaıı malırem ra- nin casusluk tarihinde en büyik 

~Thı. porlarmda şu garip sözleri yaz • mevkilerinden birini alacaktır. Bu 
._-............ ~·un oğlu Mikerinos iyi kıı.dm, bugün, modern tıbbi casue-

\._bir adamdı; zaten öteden. mıştır: ı ;;, ·d·a· B •· d t" 
U\Lba.smm hareketlerini lbe. - Evet, onun pençesine geçtl- u.,.ın mucı ı ır. u nev ı, a e a 
eı.cli. Mil>etleri açtı; halkın ğimi biliyorum! .• Avını yc;)ip kan yeniden kurmuş, yeniden ihya et .. 

t etmelerine izin verdi: a. \dan ;)orgun ve tiksinmiş bir hal- miştir. 
\'e insaf. ~i. ~~t de bir tarafa çekilcın yırtıcı bir Bu kadın hakkındaki teşhisle • 
lb.._.~~ ~~~~1: g.~~ı. pars gibi, tekrar damarlarında nç rin en gilzelini ise Fransızlar yap 
'"'"vuıgı JUL,liuu o umu uıe. - . . . mışlardrr. 

~derin ve şifa bulmaz bir lıgm ıştıhası tulu. masmı bekliyen 
ll içinde kaldı. Kfthine mü. bu kadın. ilk ruhundaki öldürme 

, ~~ttiği zaman kendisine: ihtirasının tekrar dirilmeye baş
~ de altı seneden fazla ladığı anda beni öldilrecck veya 

{'.._~ acaksm! 
~bını aldı. Bunun üzerine ölmeye mecbur edecektir. 

A da r: Fakat. bunu bildiğim halde, lı nıabu şikayette bu. 
: Babası ile runcası mfı. 
kapadıkları, miı.butları u. 

Fransız askeri emniyet tcşki • 
liıtı şeflerinden general Lösiyer 
bu kadın hakkın şu sözleri söylfi. 
yor: 

laTI. halka refa ettikleri 
.ı çok yaşamışlardı; kendisi ·ı -· ,.el'ece ibadete düşkün ve iyi dimi alamıyorum... rı ecegıne şüphe yoktu!.. Fakat 

her gün onun cnT.ibesint.>, bir ba
taklığa kımrldadıkP.a hatan bir in
san gibi bntrp kaybolmaktan ken-

- Evanka, eğer kliısik ilim zih 
niyetiyle doğrudan doğruya mtis .. 
pet ilmin üz<'rinde uğraşmış ol -
saydı ona di"i bir Pastör namı ve-

ltt~na rağmen niçin çıtbuk ö. Zira ben kendimi bu hnrhin bu kadın a~k yerine, tabiatın bir 
ı; cevap daha sertti: yarattığı bir canavarın önilndP kuzu eseri olarak, kinle doğmuş _ 
"-sıı bunun için az yaşaya. hissetmekteyim. Evnnka bana bu tur! Bu kadının en bUyilk ve ıı.n• 

lıı; 2ira vazifeni ha.kkliyle günkü dünyanın ilk insanı gibi la."lılmaz kini ise bilhassa dilnya • 
1Yorsun. Mısır, yüz elli görlinüyor. BugUnkU hıı.l'p dünya. nm büyük adamlarına karşıdır!.. 
Cefa görmeğe mahkllmdur; ......... rd"" smm ölüm ve mahvdıı.n ibaret o. O, en ziyade, her memleketin 
~ ·~ amcan bu devri gö u. 
~n de göreceksin? lan yeni ruhunun bu kadında bir· 

tJlinos bir çok lambalar denbire kan tutar gibi insanı tut
z; her gece sabahlara ka. tuğunu hissederek, rüyada yllri.1-

aktll'dı. Mümkün olduğu 
~ ll}IUnadı. Muhteşem sa. 

a, Nil nehıinin rşıklı su. 
ı.. • hurma gölgelerinde, ge. 
•ta.VUz ve bah~lerde, en 

yen bir insan gibi, onıı. doğnı, da. 
ima ona doğru, bir susamı§. kız • 
gın çöllerde birdenbire ilahmı 

bulmua bir insan gibi yürUyorum ! . 

nam kazanmış siyasi adamlarına 

düşmandır. Evankanın bu di.işman 
lrğını, yalnız para kazanmak hır
sı veya meslek a.cmı iT.ah edemez! 
Bu, Groenlandlı bir kadının ru • 
hunda, daha ziyade, sım anlaşıl· 
maz bir ihtirastır. 

götürdü? 
Vaşington. 31 (A.A.) - Amerik:ı. 

Birleşik diwlctlerlnln dUn Nevyorka 
gelen Londra bUyUk elçisi John \'lan,t 
sanıldığuıa göre, Hess hakkında sarih 
ve doğru malılma.t ile 1ngiltercnın fl.cil 
lhtlyaçlan hakkında Ç"ôrçllin n"\hrem 
bir mesajını geUnnektcdlr. \'inıuıt, 

Ruzveit ve C-Ordell Hull ile görllşrne· 
!erde bulunduktan sonra. b':- kaç gUn 
içinde Londraya dönecektir. 

··~ N<"york, 31 (A. A.) - Vinant, 
bugün, Nevyorktan, Hydc _ park. 
da hafta tatilini geçirmekte olan 
Ruzvcltle bir telefon muhaveresi 
yapmıştır. Vina.nt, Ruzvelti salı 
gt.inU görecektir. Vinant, bu iki 
günü raporunu tanzimle g~irc ,. 
ceklir. 

rannı mliteakip bir mikdar Alman 
tayyaresi lra.ktan geri çekilmiştir. 

Bağdatta.ki İtalyan clç.isi ve el· 
çilik memurları da, Raşıt Ali ile 
birlikte lrana k~mtşlardır. 

Tahran, sı (A.A.) - D. N. B.: 
lran gazeteleri, İrak b8§vckili 

Ra.~it A1i GeylAni ile kabinesi a· 
za.sında.n bazısmm ve birkaç lrak 
subayının 1rana gelmiş oldukları 
ha.kkmda resmi bir tebliği neşrnt
mektedir. 

BERL1N'DE NE DE.."'IYOR '? 
Berlln, 31 (A.A.) - Yarı res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Bertin siyasi mahfillerine göre, 

Almanya Bağdadın tehdit altmda 
bulunma.cııma rağmen bir muvaffa
kıyetle bitmekte gibi gözilken ı
raklıların ı;iddctli mukavemetini 
nikbinlikle takip etmektedir. 

frakt.aki askeri vaziyetin bariz 
vasfım, şimdilik, İngilizlerin şid
detli hücumları teşkil etmekte ot 
duğu Berlinde kabul cdilmı>Jcte
drr. 

Londra, 31 (A. A.) - Daily 
Telegraf' gazetesinin Kudüs mu • 
habirl diyor ki: 
Raşid Ati fiyaakoeu, Almanla. 

rm Silveys kanalına ve petrol ku. 
yularına karşı ileri haTeketinin 
mutlaka başka bir zamana hıra • 
kılacağı demek değildir. 

Muhabir Suriye hakkında §un • 
la.rı söylemektedir: 

Muharebenin ilk safhasmda AI. 
manlar general Veyganddan ka • 
la.n te~hizata güvenebDeceklerdir. 
Bu teçlıizat yüksek evaatt.a adde. 
dilmemektedir. 

~·~ OR .. DU ,, 
Çeviren: 

B. D. 

Evankanm bu harbin en cüret -
kar casuslarından biri olduğuna 

da §Üphe yoktur. Evanka, gece 
vampiri Hovek gibi b.i.r canavara 
bir müddet hizmet ettikten son • 
ra ondan aynlma.ktan zerre kadar 
perva göstermemiştir ki bu hal 
Hovclde çalışnın; olanlar için he. 
men hemcıı imkiinsız bir şeydir. 

Zira, Hovekin kendi diktatörlü
ğünden kurtulmak lstiyenlere 
kar§ı ne müthiş bir gayzla hare -
ket ettiği bütün adamlarınca ma
lümdur. O, kendi esrarını öğren. 
dileten ve bir hayli servet topla .. 
dıktan sonra kendisinden aynlma 
yı bir ihanet tel&kki ettiği için bu 
harekete cesaret edeni müthiş u
sulleriyle, dünyanm nereeinde o

lursa olsun takip ve imha etmek. 
te asla tereddüt göstermemiştir. 

Hovek yalnız bu esrarengiz 
doktor Evanka karpmıdadır ki. 
ilk defa mağlüb olmuştur. 

Fransa harbini müteakip Evan.. 

kanm gece vampirlntn kilçllk be -
§inci kolundan ~ekilmesi ve t<* 
başına faaliyete karar verdiği 

A vnıpa gizli teşkllitlan arumda 
pyi olunca, bu fkl azdı ölüm ze .. 
banisinin ça.rpJPC&klanndan §ilp .. 
he ·edilmemiş ve neticeıdn hangi 

36 
Muhtelü tarihlerde gördilğüm receslne gelmişler. Biraderimin 

riiyalarla Hicaz canibine yüz sür. Hızır gibi imdadmn yetiştim. On. 
mek bize mü;resser ve mukadder lara da bir miktar para bıraka • 
olduı';;runu bilirdim ama hangi yıl rak, yanımda kalan altmış o.det 
olacağı meçhuldü. ''Gel bakalon lira ile "HQ erenlerim! .. ,, diye • 
asi Aşçıdede!,, diye erenler tara. ' rek yola revan olduk. 

fındnn i~bu 1315 senesi ruhsat o ,. Ramazanın on birinci çarşamb~ 
lunmu.s ... 1315 hicret yılı Rece _ gilnU Mısır postasmm "Tevfiki 
binin ilk cumıı.sı, usul ve ni:r.nmı Rabbani" vapuru ile, Mısır yoluy_ 
daire.sinde Hica?..a ruhsat fırtihsali ; la MedineimUncvvereyo hareket 
için bir istida tanzim ederek mü _ 1 ettim 

şirlik makamına takdim cttlın . .Mü l Mc~im kıştı. Hareketimizden 
şirlik istidamı seraskerlik maka• ' bitkaç gün evvel İstanbula 0 ka 
mına arzetti. 7 Kanunuevvel 1313 dar çok kar yağmıştı ki iki üç~ 
de de padi.jaha arzolunmuş. 1znim tramvaylar işliyememiştl Bütün 
geldi. Evin e.::yasmı bir odaya dol eğlence yerleri kapanmıştı. Her
durup kapadrlt. Ev be.kçiliğine, o kes yerinden dışa.n çıkamamışb., 
sırada yedi ay mezuniyetle FJdir • Ben, kendi kesemden sekiz a 
neye gelmiş olan üvey oğlum baş det osmanlı lirasına ikinci kama .. 

~\'llŞ Gazi Arifi bıraktım. Hane 1' rayı tultlllD. Hiç deniz görmiye : 
halkını ıı.larak derhal lstanbuln. rek Ytman iskelesi olan Pire e 
hareket ettim. Aileyi lstanbulda ! geldik. Oradan akşam üzeri ~ 
bırakacaktım. lst.anbulca, silrre e ket olundu. Hatm sayılır bir fn-
mini kethüdal:ğı bana verilmek tmaya tutulduk. Zararsızca 0~ 
.istenilir, mabcı:yni hümayundan di. dördüncü günü erkenden lskende· 
ğer bir zata verilmiş. Bana da, riyeye vasıl olduk. Giritli Hasan 
Medincimtinnvvereyc gönderilen ağanm oteline indik. Orada bir 
yirmi beş sandık k8funı balımı • gece kaldrk. Ertesi günti cemaati 
munun nakli memuriyeti verilmiş şimendiferle Silveyşe gönderdim. 
ti. Malyetime de on nefer efendi 

1 
Mumlan vapurdan ç.ıkanp Silvey 

ta;)in olunmu,,-;tu. Yol masrafı için ae sevketmek üzere polis bmall 
!Aznngelen akçeyi de verdiler. efendiyle otelde kaldım. Ertesi 
Sevincimden kendimi tut.nmadmı. gün mumaileyhle beraber SUvey 

Bana. bunları tebliğ eden seıu_ tıe gittim. lskenderiycde kaldı~ 
kcrlik kalemi mektupçusunun a • iki gün zarfında camileri Vfl tür
yağına kapanrp ıı.ğlıı.dnn. Aşkım • beleri ziyaret eWm. Kaside! Bilr _ 
dan eve ağlıyarak geldim. Hemen de salnöi hıı.z:reti imam Meh.mcdiıı 
yol hazrrhğma başladım. tüııbeiııerifelerlni ziyarette idim. 

O srrada biraderim mülazım Ba.. Mezkflr türbe evlfı.dı Arap ve ba. 
haeddin efendi, üçüncü ordudan ZI haşaratla malama! doluydu. Po
dördUncü orduya naklederek aile- lis İsmail efendi ne biz de bir 
aile beraber vapurla lstanbııla ge. kfioeye Slkıkhk. Bir müddet sonro 
JhtEen, bhıdltleri vapur Sara)'bur. anı gördüm kl bir kahveci elinde 
nunda bir başka vapurla çarp!§ • cezve ve birtakım fincanlar ile 
DU§, denize döıkillmUşler. Hak e • yanmıa geldi. ''Buynın !" diyerek 
renler imdadına yetişip denizden kahve içmeği teklif etti. Hal.kın 
çırılçıplak çıkal'mlŞlar. Elbise ve yalnız ellerinde sigara Yo)ctur, 

e!lyalan kiunUen gitmiş ve b.itmiş. Sair ahvalleri kahvehanede otu • 
Mahallemizde bir ufak oda kira • nır gibi. Muhabbetle sa.dalan ayu 
byara.k yerleştirdik. Haftasına do. Jca çrktığmı görlince bizde ne te. 
bir kız çocukları dünyaya geldi. veccUh ne huzur kaldı. Hemen a• 
Elde yok, avuçta yok. Dilenci de- ya.kkabılarnnızı alıp kaçbk. FesUp 

hanallah diye dışarıya çı:lrtmı. FB. 
naftan, satıcılardan orası mah§cr 
yeri gibi. GUç halle sökülüp otele 

tara.fm hezimet ve ölümü ile bi· geldik. 
teceği heyecanla beklenmlşti. Ramazanın on altmcı puartesiı 

Filhakika Düsseldorfda idam e- gilnü erkenden !}imendifere binip 
dilen Çek casusu, iki büyük ca • akşamı saat ikide SilveY§C geldik. 
8UIRUl bu çarpışması hakkında §U Cemaate iltihak ettik. Salı günü 
heyecanlı izahatı vermişti: Yenbuğa gitmek üzere vaptl?'a. 

- Usta (yani gece vampiri bindik. Amma Yenbuğa derken 
Hovek), Evankanm dil!fDlan de\•· Ciddeye git.tik. Şöyle ki, SUveyş 
Jetler hizmetine geçtiğini hisse • iskelesinden biraz açıldrk, ''Doğ • 
der etmez, ansızın İ.8viçreye ha • nıca Ciddeye, sonra Yenbuğa gt. 
reket etti. Ben de ustayla bcra.- decekmiş,, havadisi çıktı. "Amaıı •• 
berdim. Usta bana bu kadını öl. Aman!,, dedikse de cevap olarak 
dürmek için emir aldığmı söyle • 1 dediler ki: "Amanın faydası yok. 
rnişti. Onun için ben kendi hcsa- tur.,, Vapurun bu ha.rtak.l nöbeti 
bmıa Evankanm son gUnlerinJ ya evvela Ciddeye oradan Seva.kin ıs 
şadığma tamamiyle kani bulunu .. kelcsine, sonra Yenbuğa imiş. El. 
yordum. Filhakika, Evanka kendi ll o.det lira verilirse o zaman ev• 
adamlan marifetiyle, Hovekin ls- velA Yenbuğa olurmuş dediler. 
viıçreye geldiğini haber alır almaz Tebessüm ettim. "Erenler!. Mai_ 

meseleyi derhal anlamıştı. Bir yetimde olan efendilerin ve mum 
akşam, !sviçrenin dağ otellerin • ların yol masrafı olmak üzere 
dem birinde, taraçada oturuyor- zaten elli Osmanlı lirası verdiler. 
duk. Dağ sporlarmı fevkalade se • Onun da bir miktarı sarf olunmuş. 
ven Hovek. dağlarda.ki kar spor. tur. Binaenaleyh zuhurata tii.bi 
tanrıdan henüz dönmü§tü. Üzerin- olma.klan başka çaremiz yoktur!,, 
deki kayak elbisesini hcnilz !ll - dedim. Ramazanın yirminci gilnü 

karmamıştı. Ciddeye vfi.aıl olduk. Zaten, İstan· 
O esnada birdenbire oturduğu .. bulda görlililııüp delil ittihaz Olu. 

muz tarıu;anm antresinden beyaz, nan Mekkeli Revnşinzıı.de şeyh 

kıymettar külkler giymiş, eski Abbas efendinin Cidde vekilleri 
bir Rus prensesi gibi fevkalade olan Seyyit Ahmet efendinin ko_ 
lüks kıyafetile bir kadmm bize nağına indik. Mumlar vapurda ol· 
doğnı geldiğini gördük. duğu halde vapur Sevakin iskele. 

Bu. Evankaydr. sine hareket etti. Hicaz valisi i_ 
Hove1ı::, ansmn Evankanm bize ken vefat eden Halet pa§a efen· 

doğru geldiğini gijrllnce hayretle dimizfn tllrbeslnc giderek baş ta. 
ayağa kalktt ve elini tabancuma rafındaki taşma başmıı koydmn , 
atmaktan kendini alamadı. binlerce ah edip a:!H.dım. 

Halbuki bdm l!lllratle bize yaJr.. Ciddede altı gün kaldık. Vapur 
lqmll'J bulunuyordu. Birdenbire Sevaldnden döndü. Bindik. Rama_ 
Hoveke hitap ederek: zanm yirmi yedinci cuma gilnı· 

(Devamı var) (Litfen sayfayı ~rini1' 
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Vergi zamlan hakk nda ·Maliye 
u

1{3 e inin bir teb iği 
(ll"<i tarnf1 ı nciclcı) 

olan >iı 
tını- · ı-" 111':- ır ı:i'irt lir:-: olan 
rul1 ı t 7.'·pr ; h:ırc:1an 21: lira
v~ <'ıkın nıı tır. 

d - n 1 k 1 \'(> mnl5-ıçr11prın:;n 
g-ayrı ;:ır, i~ rlı fü:C'rir •ter vcrci 
veren mi'kC'1 ' C'fı r'n vern-i1 rine 
~e<;:en ~n<' vn'lıl · ,, vi.izdf' ~5 zam 
bir rofqJir e yani y't:t'le 50 ve <'I. 
karılf1"• t r. 

yüY..de 3 nisbctindc ı mlCat ver. 
gisine tabi tutulmu~'J.I'. 

12 - Ecnebi memlekelerden 
'l'Urki\·rye getirilen ithalat eşya
sının muamele ver~ileri matra. 
hına, bu eşya için ödenen takas 
primleri de ithal olunmuştur. 

Gazetecilere 
beyanatta bu~ıın u 

Pari"I, 31 (A.A.) - Ofl: 
Amıral Darlan, bu sabah, g'l,Zl)teri

lere ı;.şağldaki beyanatta bulunmuş

tur: 

e - Bı; .. .,ml.,r rn1 l rn..,li yılı 
verıtilcr•n" ele c-. ..... ' 'cHr l ha?iran 
1941 tnr'h <' bt•~'lr ver ·ı "Tİ te!> 
lift edilmi olan mP•rllf fl"rc ve- j 
ru zamlat l'VMC':ı te-bliıY edilmivı>. 

1 
<'eğirul n mü':,,,11efl~rin t?ksit•P· 
rini örl"d'l-leri 1r.,r11 bu T.amlaı 1 
da M .. M,.leri iral>eder. 

13 - Kepeğin, şekerden ma
m1 ' m, ddelerin ve nebati yağ. 
lrrm memleket içınde imal edil· 
n olan lastık ökçe, şoson, ka. 
loş ve çlmıe!erin, çimentonun, 
sun'j ipeh ve sun'i ipek ipli.f{inin. 
cay \'e kahvenin ti,,1rctiyle iş~l 
edenler ve bu nıarldcleri imala
tında iptidai veya tali olarak 
kullanan sınai mGCSJesclcr, ma. 
liye daircelrınce yapılacak ilam 
takip eden günden itibaren üs 
v.ün içinde kanunun nc§rcdildiğı 
31 mayıs l9H • • nartPsi günü 
sabahı t1caetiıane. mağaza. an
bar ve depolarında, fabrika ve 
imalathanelerinde. şube. acenta 
ve komisyoncuları neulinde bu. 
luruın kepek, şekerden mamul 
madde ve nebati vağ, Iaatik ök
çe, şoson. kaloş, cizme, çimento, 
sun'i ipek ve sun'i İpek ipliği, 
cay ve kahve mevcutlarının mik. 
tar ve stl:letini ve bulundukları 

- 29 Mayısta, saat 13.l~ le lngiUz 
tayyareıerl Tunustn Sfn.x limanı Oze· 
rinde uçmu§ ve müteaddit bombalar 
atmıı;ı~ır Bu bomba.tar "ıı.belıı.ls,. va. 
purunıı isabet etml~ ve lktsı ağır ol· 
mak lli:ere 12 kişiyi ynralamıı;ıur. 

Bu ııusu.sta, hUkQmet ref.si ve filo 
9e!J sıtntiyle hissiyatımı alenen blldl
meden evvel, bütün snrlh ma!Qmnb 
elde ctmcği 1ngUtereye fikrini b!.ldlr
mel< içuı zaman bırakmnğı tercih et. 
Um. 

3 - Hnvvanlar vere-isine yanJ 
lan zaml~rla 'P'tl l,.fp kovun \'!" 

keçilnin VPr"''c;i ('50), tiftik ke
ciJerin (35), mPr rıos koyunınnın 
(30). sı~nnrın (35), mıuı(Janm 
(100>. ~evp v c1om•tz1trm Cl25) 
at. es"k 'e ktıtn-hrın vergisi de 
onar kurı:rı otmuı:ıtur. 

4 - Vertı~t w•rrrlsine, tiyatro 
ve c;inl"lJ'l:ı rPSinılı>rine. giimrii1'. 
Iercfo JmJln~•':ın evrıkm müda
faa v-.rrrisinc ac:ırl vergilerin bir 
misli zem vanılmr~trr. 

5 - M•ı:ıvven ml'!bl?.<!ı havi 
mukavc enam lc>rle temınat ve 
kef ate• m • hın' n r 'hin cırmet 
leri akredetiflerle kredi mektup. 
larmm d:ım"'n r<'cı.mf birıde ik;re 
çrkanlmıs, T'('SIJ1j dnirP' rden ve. 
rilen mak':>uzln.rla posta ve tel
graf makbuzlnrmm resmi 2 ku. 
nıştan 3 kuruşa iNa~ edilmis. 
ihale Jrarnrlarrll'n damga resmi 
bir misli <ırttmlmrı;trr. 20 lira
ya kednr olan oocta ve telımU 
havalcnameleri 2 hırııR, di"er 
bütfln h::ı.v'Ille"lame1Pr ıs kuruş, 
bankahr ·e tica .. P&anefor ara
sında teati olunnn irs!l. talısil 
\"et 1·..,,, prnir' '· t\ ı .... .,....,.. ..- .... -
tabi tutulmuc;. resmr dairelerden 
verilen 1 '\'Tt '" • " • ., • .. -•n rı·ır. 
sa ,.c suretleri. memurin sicil 
cüzd-ııılannm VC' inhis~r idare ve 
~irl etlel"İne verile~ bevanname. 
terle bu r,irkrtlrır t rafından ef
rada v r'l n ruhc-atn"'ınelcrin 
re"'l'\İ ,,,·7.:ı,,. 5Q .,rt+r.,..,ımıstlr. 

6 - H mı ~"t i.,;,,<lc imal e. 
dilmiıı olan 111 tll{ -'<re, şoson. 
kalo~ VP ,.;.,.,.,,,,ıer 1 l'o ~a~ryı,_ 15 
kurus istfhlrll, vprcrl ine ~bl tu
tulmuctur. G('rPk l"'Pmleket icin· 
de yaprJan P.'l'rE'k hariren ithal 
olunan rin-ı -ı'-o1an ton basma 2 
lira istih1 i.k verg-isi vavdilmiş, 
sun'i 'n ';: ip'iı!inin fstlbtftk ver. 
gisi 1'1lo b"'"ma (150' , uruştan 
(250) kuru ., C'rkrınlmıstır. 
Kaı \ ni ı i tthlf le vc~RinP id

lo baı:ıma 25 ve C'avm istihlak 
verv,i ·ne ( 10) kunış zam yapıl
mıştır. 

7 - Z?yth, susam. avcireiH, 
keten tohumu. narnuk vcsair ne. 
bati mndd JerdC'n cıkarılan vağ. 
lar, fondan, 13eJ~erlmne, bonbon, 
karemelA ınannelil.t. re<;el, lo
kum, akide ~!ceri ve emsali şe. 
kerden imal edilen maddeler Ue 
kepeı?ın mu'l.Dlele vergis' muafi· 
yeti ka.ldırılmrı:ıı ve bu me.ddeleri 
jmal eden smai mUcsseseler ile 
muamele verg-isi kanununım i -
kinci n addes'ndP vazılr tontancı 
ticar thane ·e mrte~hlıitler fil. 
yal, 1'Ube ve satış mıı>;nzaları 
muamele verr,i.sine t.abi tutul. 
muştur. Tahin helvasının muP
mele vc?'f7ic;i mu"fiyeti bakidir. 

8 - K;b ·tıerden alman on 
para müdafaa ve~isi otuz :para. 
ya çıkanım~. tütün. sigara ve 
içkilerden nhnan müchfaa vergi
leri arttırılmış; tuz3 kilo bncıına 
bir kuruş müdafaa vergisi vaz. 
olunmu tur. 

9 - M 1<tup ve kartoo.-:taJln
ra, kıvmet iz tir?ret ı:-şvası ör .. 
neklerine. ndlf tc_>.n'i..,ata. telrrr:.ıf .. 
la.ra ve teleforı abone bedel'eri. 
ne, şehir'er ve rrıW tıer aracım 
konu m~' nnn mUdıı.faa vcr~isı 
konu mu tur. 

10 - S hıb1n'n blT"'at oturdu
ğu m~ltcnlerin hina w .. niJerine. 
bina vergi in·n n'tıda biri ve dL 
ğer bUt.Un b' al nn verr-ilerinc 
de bina verrri i"lin Urt<- biri nis. 
betind,.. müdafaa vergi i vav.. 
d·lmi t .. 

11 - Türkive-ten l'r"ı<'bi mcm· 
leketl re ihrnc olunarı e~n ve 

1 
hayvanlar, kıymetleri üzerinden 

--· 

v ·r'erı g8stcren bir beyanname. 
vı bağlı olduklan varidnt daire. 
sine venniye mecburdurlar. 31 
mayıs 1941 cumartesi sabahın
da mevcııt olup beyanname ve. 
rildiği tarihe kadar satılmış olan 
mevad da beyannameye ithal e. 
dilecektir. 

a - 81 mavrs l941 cumartesi 
sabahında kepek, §<!kerden 
mamul madde ve nebatl yağ 
mevcutlan yüzer kilodan, <:İmen. 
to mevcudu 500 kilodan ve diğer 
mevaddan olan mevcutları da 
onar kilodan az olanlar. 

b - Muamele vergisi kanunu
nun 11 ve 12 nci maddeleri mu. 
clbince muamele vergisinden 
muaf bulunanlar beyanname ver 
mek mecburiyetine tabi değil
dirler. 

14 - Tütün ve mUskirat bavi. 
teri, husust ~millt>r. kibrit, inhi· 
sar §İrketi aeentaları ve tuz fllnn 
satnnr ile iştigal edenler de. ma. 
liyc dairelerinoe yapılacak ilam 
takip eden günden itibaren Uq 
gün içinde 31 mavıs 1941 cu
martesi gOnil sabahı ellerinde 
mevcut tiltiin. si(!ara ve İC'kflerle 
kibrit ve cakmak truJlannm ve 
tuzln.nn etiket fiı•atl.,nna ~öre 
nevilerini. miktarım. sikl,..tini ve 
bu1ımduklar1 verleri rröc:tP.ren 
bir be,·annamevi n.1hc:at tPZ-'ITcre. 
si :ıla1klan inhisarlar idaN'sine 
vermiye ve yeni ı~anunla vaı>ı
lnn zamlan ödef"lh•e mec'--.ırdur 
lnr. 31 mnyrn 1'141 s..,h., lım"la 
mevrut ohıp da bevanrıame ve
rildiği tarihe kadar satılm1q o1 -ın 
mevad d1 beyannameye derco. 
luna caktır. 

31 mayıs 1941 cumartesi sn
bahı tuz mevcudu (250> kiloda.1 
az olanlar beyanname vermek 
mecburiyetine tAbi değildirler. 

15 - Stok mevcutlannı kanu. 
ni mUddeti İGinde bevanname ile 
bildirmiveııler nezdinde buluna
cak m1>vad jle beynT'name harici 
zuhur edecek m•vaddm VE>?"fl'ileri 
beş kat fazla.siyle alınacaktır. 

16 - Yeniden muamele ve~i. 
sine tabi tutulan şekerden ma· 
mul maddeler ile ya?Flan ve her 
tilrlü ıtriyat ve tuvalet maddele. 
rfni smai mü~seselerdcn mlih1-
vaa edenler vcva b!ınlara İm"l~t 
vaptıranlan ikincikftnun 1041 
tarihinden 81 mavıs 1941 tarihi. 

Londra hUktunetl, Edenin ağzı tle 
bu !>onıbnrdımıı.nların S!ax d:ı. bir l· 
talyan ticaret ve bir İtalyan hrırp gc
mlstnln bulunmasından ve A.;mo.nya 
ile nerede bulunursa bulunsun çarpı~· 
mnk ıı.zmlndcn doğmuş oldubunu söy· 
lcdi. 

Bu tddi3., esassızdır. Enternasyonal 
bukuk kaidelerine göre, bu muharip 
devletin gcmllerl, 24 saat ıçln bir bi· 
tarsf limana mıca hakkını dalma ha· 
lz11r. Neteklm, ha.len İapanya Uman· 
larmda, Portekiz limanlarında ve ce. 
nubf Amerika memleketleri limanla· 
nnda Alman ve İtalyan gemileri bu· 
lunmnktadır. Fakat lngUlz kuvveUerl, 
ne Vııldnstynyı ne de Buenoa - Ayresl 
bombardım:ın etmemektedir. ralıelatıı_ 
ye gel:nce, armatörler ve ticareti b:ıh 
rtyc mensuplnn bu r;cmln!.n Franııl7. 

zlrnatınde kullıınılacak fosfat hamu
le.si ile yUklü olduğunu bllmckte-dlr. 

Acaba ne için, İngiliz filosu ve tn. 
glll.z hava kuvvetleri, yPl?:IZ Fransa· 
ya karoı. FranSJZ llmanlarma ve gemi 
terine kargı bu tarzda hareket ediyor? 

Bu, ehemmiyetinin tebarllz etUrll. 
mest lcabeden bir siyasi hattı hare· 
'ketUr. Bunun içlndlr ki, beyanatmıa 
gcraltin lcabettlrdlğl ge.nlşllğl vermek 
llzere mzlerl buraya toplnmağl lUzum
ıu ı-ör'ilim. 

An1erika Fransaya 
noia verecek 

I 
Vaşlngt-On, 1 (A. A.) - Sal!hl. 

yeUl mahfillerden alman haberle
re göre, Amerika, birkaç gtinc kn 
dar mareşal Petenc tebligatta bu. 
Iunarak sözlerden ziya.de Vl.§1 hU. 
kfımetinln mUs'tnkbel hnreketlert
ne b:ıkılara.k Fransız _ Atman is. 
b!rlirn haklcmda billiharc bir hU • 
küm verilece ~rint bildirC'cekt\r. No 
tayı Hul hnztrlnınaktadır. Bu no. 
Uıd-ı Alman taleplerine bilhassa 
Sur·ye m('sClleslndo Fransa tara. 
fm '-ın göstC'rllen mutavaat hak • 
kında Am"rikanm noktainazan 
ve Fransız .. Amerikan mtinese _ 
b"tlMinin ıelaht için, Fransnnm 
takip et'l1°"i Jlıznngclen siyaset 
iznh <'di!"ct'ktir. lyi haber alan 
mahfiller.:ıen öirrcnlldi<fne göre 
"mUtnrekc mucibince tayyare 
meyda~•nrmm harp maksatlan 1 • 
çh kulhnılabilcccği dCm(lk olnta. 
dığı da notada bildirilecektir. 
ÇilnkU, böyle bir tefsir ı;arp yarnn 
klires!ndek! Fransra mUstemleko_ 
lerlndelt! hnva. üslerinin de Al .. 
manlar tnrnfmdıı.n kullıınılnbllocc_ 
!;'i demek olur. 

t'avyJr!da 
ne kadın· miibavanlan YCV3 ima· (il~., f->rnfı l nclrle) 
lfitlan 30 lıin liravı gc(:miş ise "~ :tn ?ftfıı:Jerle beraber kazanmal';ı ter-
topt0ncı s<>vılaca1tlcrmdan 1 cih Pderıcr. 
ha-iran 1941 tari'!ıirıöen itibaren B_,ıe1ıye rc!sl tnflrntçılan gt>veze. 
30 gün zarfında. bç&lı oldt•1•lan tikle ttııam etmiştir. 
var· d'tt dalrelnine ı•e b::ır:hıma 1 Biz mihverin dOnyayn tnmtw.ak ı ... 
bt' ·ımn~'Y!e!l' vcrm!'lr. defterle. t"t'lll'.1 trlbl ayrılık oıan bir millet de
rini tn$dik <'ttrfmpı 31 mavıs 41 ğlllz. 
6" b"'hI rn"vrut sf t1'1"rımn en· 1 Reısicumlıur clUnyava hltnp cttıeı 
vnl"tcr;ni t<ın~ım ~ ·•pk defter. z:ım:ıl'l Amerllmn mtllcU onun ıırlm· 
terine ~e~irmek nı uriyetindc- sm":ıdır. 
dirler. 1 1'1 ..,.,: yerlnc!"'D B!rrn•arak derect',. 

Yukarda zikredilen mevacMı d" tC'Z 1 ~lratıı vesi!,. ol:ın aynı miting 
İMaJ eocn smai mÜ' ""'"r ile de all'" ıuıın .Am!'r kanm Frnnsada~I 
bu mUe seselere imalat yapt' -an l''"kt ıyilk elçal numtt de dcmtııtır 

•optanr11ann filval. su~ ve sa- kı: 
tıs TY'f.' r"lz'l.ı"IM d!l ~1 mayıs 1941 ''Reıs'cıı?Jlhur bize hUrrlycllerlmf. 
tnr;r·n·le miikcllefivf'te girmİ!f zi kurtarm!lk için yolu g6stermıutır. 
oldukl"''I"lnan o:ıı.., ... 1 rı eh 'ı't',·rnrı- Memıeketımızı d!lşllrtmtyt'ce!!iz Hlt. 

ki . ...,,.. ı .,.;,.e~ıerı· yerine getir. l"r bize harp !.!tın etmek tı:tn, İngiliz Ycnbuğ f ı.clcs'ne çıktık. Şcyhill· .. '" • ~ 
mc'erf iC'<ıb"der. :!oruınmıurı sayesinde bize ula amatıı. 

h:ı.r m lı.JU p~-ı lçayınakama cm. r'.1 tılr zrım nı intihap edeıı;e, }\arp f}im 
r' lmiş. 1\ ayıııakam ve orada bu • dl r:<'Mi d mek•ır. 
Junan üm"ruyY a ,ı;eriye derhal Z ı\ Y1 - Srvas muallim mektebin,. Hltıer Amerika ile h:ırp etrneıt "t'k. 

Giritta vaziyet 
Ka!ılre. 1 (A.A.) - (B.D.O.) 
Brltanya Orbl11Brk kuvv,tıert karar 

gft.hı uı.ratmdan dtlıı gece Kahlrede 
neşredilen tebliğdir: Glrittc: dll§mıı.n 

tayyıı.ro ne bombardımana a)'lll ııtt. 

dcUe devam etmJ§tlr. VazlyeUm!zde 
değişiklik voktur. 

••• 
Kııtılre, l (A.A.) - (B.B.O.) 
Gl.rlt vaziyeti hakkında §U ma.10.. 

mat veriliyor: Dllşnıan Gl.rlde yezıl 
t:ııkvlye kuvveUeri göııdemıf§ ve taz
yiki arttn·mııtrr. Kahire® vaziyet, 
nazik ve ddJl telA.kkl ediliyor. 

••• 
Sldııey 1 (A.A.) - (B.B.O.) 
Avustralya harbiye nuırı, önUmllz.. 

deki birkaç gtlııfin son derece endişeli 
gtlnlcr olacağını söylcml.§Ur. Nazır de. 
m!ştlı· ki: 

Netice ne olursa olsun gösterilen 
mukavemetin bUyUk ehemmiyeti var
dır. M!Jdafaanm uzatılması arkadaki 
hatlardaki mUdafllere vakit kazandrr. 
ınııkta ve düşmanı bitap brrakmaktn. 
dır. Bu aureUe mukabil taarruz im. 
kAııı hnzırlamaktndır. Geçen dUnya 
harbinde bunun bir çok mı.san görtıt. 
mllştQ. Birkaç mcvzltn zaptı llc bUyQk 
taarruzlar ba§lamış, fakat mutearnz, 
lar muntazaman Uerllyememl§ler, nl. 
hnyct durduruımu, ve bundan eonra 
mukabtı taarruza geçerek kaybettik.. 
!erini eıde etm\ştir. 

Girtttekl vaziyet de bunun aynıdrr. 

Girit adam ortaşarkta Dr1tanya ve 
mUttefiklerlntn ileri kaleafnt teşkil e.. 
eliyor. General Freygln kumandası al
tmdak.I kuvvetlerin cesurane mtlda. 
fauı dt~anm pek çok tayyare, hat.. 
tA yenilenmesi tayyareden güc: olan 
mUteh!'UIBJs kaybetmesine sebeb olmu 
tur. tJstellk bu müdafaa 1raka kuv. 
vet g15ndermelerlne meydan bxrakma,,. 
mış, Almanların ıarka dofnı ilerle
melerini geclkUrml.f, Mııırrda mevzl
lerln kuvveUendlrllmMlne lmkil ver
mqıtır. 

Glrldln sonuna kadar mDdRfaaaı 

mUmküıa olmasa bile dU§man Kıb~ 
ta, MTSirda ve Ffllalinde daha kuvvet. 
ll mlnllerle kal'fllqacaktJr. Glrtd mQ. 
datarumuıı asıl mAnuı budur. 

GE~'ERAL FREYBERG 
KIT' ALARININ BAŞINDA 

L<>ndra, 31 (A. A.J - hıgiliz 
harbiye nezareti, Girit başk.u.. 
mandam Freybcrg hakkındaki 
Alınan haberleriyle alakadar o. 
larak neşrettiğt tebliğde l'ÖYle 
demektedir: 

General Freylberg'in sağ ve sa.. 
lim olduğu ve kıtalariylc birlikte 
bulunduğunu bildirmekle mezu. 
nuz. 

ALMANLARIN ZAY!ATI 
I.ondra, 31 ( A. A.) - İngiliz 

matbuatı, halen kat'i nafhasma 
girmiş bulunan Girlt muharebe. 
sinin neticest hakkında hayalle. 
re kapılmamaktadır. 

Tinıes gazetesi, lik defa, Al 
man kayıplarmm yan reami 
bir tahminini vermektedir. AI. 
rnanlar Girit harekatında 12 btn 
kişi kaybetmişlerdir. Bu.niardan 
yedi bini Girit üzerinde ölmüş_ 
tür. Adaya cem'an 30 bin kişi, 
yani paraşUtçü ve planörlerle 
nakledllmtş asker olarak iki fır .. 
ka çıkmıştır. Hava yolu ile nak. 
!edilen bir fırka ve deniz yolu 
ile nakledilen iki hücwn alayı 
mahvedilmiştir. 

Ingiliz _ Yunan kayıptan, kı. 
yas eöilmiyecek derecede azdır. 
lngiltzlerin, ağır techizatlan faz. 
la değildi. Bu sebepten, tank, 
top ve kamyon kayıptan bundan 
evvelki herhangi diğer muhare. 
belerindekinden daha az olmurı. 
tur. 

Gaıatasarayın 
pilavı 

Galıtaııaraylılar bugUıı, ananev1 
pllvlarmı ycmlglerdlr. Galataaaray 
mektebinde her sene yapılan ve Ga
Jatasarayl.Iların bir araya toplanma
larına ve sohbetlcrlle vesile olan bu 
mernsill bugUn do bUyük bir neııe l
c;!nde ynpıımı;,trr. Galntaaaraylılar 

cemiyeti rellıi Se.Jm Cecer merasimi 
bir nutukla açmış ve en yqtı Gala. 
tasaraylı olan Muhtar tııtcndlyaroğlu 
meltte'oln kurulUjtle batualarım an. 
ıatmııı, ErcOmcnt Ekrem Talu mektep 
te geı:en çocukluk hatıralarını ve en 
genç n ezun Nivit ycn1 mezunlann 
eski r'.ıezunlara karşı teceMUalerint 
anlntmtŞtır. Bundan sonra gcc:en pl.Ja.v 
memaımlnde çekilen film götıt"'rllmlş 

mütesldben mekt.?bln plllvı ycnml§
tlr, 

Ziyafette vali LOtfi Kı,.dar.. ernnı. 
yet m:ldUr veklll Sal~hnddln Korkut 
ve bUtlln Gıı}atasnrnylılar hazır bu. 

lunuyorlardr. 
plip mu.m ar çık:ı: tldı. Anbara dtn • 1>37 103R ders yılında aırtığrm ltırı "'C,.cr"e Allrıbm hııltl•ını gasht-t. 
kor:uldu. Rısc de <!crJz kenarında 1 dlplonlamı kaybctml~tlm Yenisini çr. mo~e l'>UtUn tP!)ı;>bbUs edenler gibi 0 da 
bi [k karacağ;mdan eakla1nl.n bQkmU olma mahvolacaktır. ~nkU bc.,erh•eU ı. 

r ~~·~ g&Lerdiler. On 00 
1 dıfmı tıAıa ederim. 1 dare etmek lıaldu ancak AJJaba alt.. 

y.,IWU da luJdı:k. 7% Mahmut Uturto Ur. . 

Yemekten 11<>nra toplu bir halde, 
Taksinıo gidilerek Abideye {;elon.k kon 
muştur. 

Yunanistanın 
altın ihtiyatı 
Nevyorka 
nakledildi 

Loncb'a, sı (A.A.) - J{ablreden 
Taymls gazetesine blldir!Mlğlne göre, 
kabi:lesintn bütün Azalarını .eallmen 
topıaml§ bulunan Yu:ıan kralı Gcor
ges, Ş:.:ndı 1nglllzlcro alt topraldarda 
beklemektedir. 

Kral Yunaı.ı.stlı.na ve Orta Şarktıı 
mllcadcleyo devam eden Yunan kuv _ 
vetlertnt' daha yakm bir yerde bulun· 
matı tercih etmektedir. 

Yunantstana alt altmlarm Alınanlıır 
tarafından ır:aptedllmedltf öğrentlmiı· 

tir. Y•Jnonı..stımın aıtm tbtıyatıan ol· 
duğu gibi ılındi Nevyorkt& bulunmak_ 
tadır. 

Çindeki 
komünist ordu 

Harp etmiyor 
Çunking, 31 (A. A.) - Unlted 

Press'in bildirdiğine göre, askeri 
Çin sözcüsü aşo.ğıdnki beyanatta 
bulunmuştur: 

Ş&11Bi'deki Çin kuvvetleri baş • 
kumandanı komUnist olan 18 inci 
ordu grupunn mezkür mmtakada
ki Japonlara taarruz emrini ver • 
mi§tir, Komünist ordusunun hnr .. 
bedeceği beyan olunmuşsa da bu 
beyanatı teyit edecek hcnliz hiç
bir haber alınmamıştır. 

Amerika ve İngiltere 
Dikkatlerini hava 
kuvvetleri üzerine 

topladllar 
\ 

Lo-ndra, 1 ( A..A.) - Amerika 
ve lngiltere, modem harpte bu 
kadar kat'i bir tesiri olan hava 
kuvvetlerinin terakkisi ve geniş. 
lernesi üzerine bütün dikkaUeri 
ni toplamışlardır. Bu sebepledir 
ki yeni Ingiliz tayyarclerlnin ta. 
lim devreAi i hazirandan itibaren 
başlıyacaktır. A.merikada sekiz 
bin İngiliz tayyarecisi yet:41tirf_ 
lecektir. llk tayyareci kaftlesi 
550 kişiden mürekkeptir. 

Stimson dün keyfiyeti bildir. 
miş ve Amerikadaki tayyare 
meydanları sayesinde talime kı .. 
§m da devam edileoeğini tıave 
etmi§tir. ~ 

POLiSTE: 

iki çocuk ağır 
yaralandı 

Şoför Hüseyin Selim idaresin. 
deki 3844 numaralı kamyon dün 
ak§am üzeri Saraçhane başından 
geQerken, KaragümrUktc Hatice 
Sultan mahall~indc oturan Rem 
zinin 3 ya§ındaki oğlu Arife 
çarpmı§tır. 

Çocuk birkaç metre ileriye 
fırlamış başından ve muhtelif 
yerlerinden ağır ve tehlikeli su. 
rette, yaralanmıştır. Şoför ya. 
kalanmış, yaralı Şişli Çocuk 
Etf al hastahanesine kaldırılmış. 
tır. 

Dün bundan başka bir kam. 
yon kaz.Mı daha olmuş ve bir 
kamyon yine bir çocuğu yarala. 
mıştır. 

Bu kaza köprü üzerinde ol. 
muştur. Buradan geçen §Oför 
Salibin idarcsideki 4198 numa. 
ralı kamyon gazete satıcılığı ya. 
pan 11 ya.cımda Mustafa oğlu 
Kenana çarpmıştır. Çocuk muh. 
telif yerlerinden ya.ralarunl§, 
şoför yaka.lannu!?br. 
KASIMPAŞADA BlR EV 

ÇOKTO 
Ka~ımpaşada, Kulaksızda dört 

kuvuda, Resmiye adında bir 
kadına ait bulunan 82 numarall 
ahşap. üç odalı ev, dün akşam 
saat 9 da birdenbire çökmüşti'r. 

Ev:n, cökmesi:-e sebep viranlı. 
jı olduğu arılaşılmıştır. 

57 ŞOFÖRLE 37 E~NAF 
CEZALANDIRILDI 

EN SON 
DAKiKA 
Amerikada 

Askeri makamlar 
tarafından 40 

vapur müsadere 
edildi 

Roma, 1 (A. A.) - Stefanl: 
Giornale d'!talia'nın Nev'itP 

muhabiri Ameriknnm son gUnte ' 
de alel!eele ittihaz ettiği t~lT 
tedbirleri tebarllz eturnıekev-: 

Bu hazırlı.klar arasında nslccrl ~ 
liyata tahsis edilebilecek olan~ 
caret vapurlarının son .güııl~ 
kara ordusu ve deniz ~ 
tarafından müsaderesi dikkat! ti 
betmektedir. Kara o'l'<iusu J 4 
deniz makamlan 26 vapur ınlil" 
dere etml5lerdir. Bu vap~ 
mecmu tonilatosu 150.000 dir:..1 

Diğer taraftan kıt'a za.bitl1:1J> ' 
nin ve diğer müfrezelere rrı~ 
zabitlerin izinleri kaldrrrlınll""'" 
Bir zırhlı fırka Portorikoya ·!,f 
ket etmiştir. Bundan bqka ır ' 
yük Okyanus donanmB1Jmın_J, 
ksmı Atlantlk denizine nak]8CI"' 
mi tir. 

Midlandın 
heykeli 

Siyah gömlekliler 
tarafmdan yıkıldı 

Arl!osti _ Kefalomıa. 1 ( j.J. 
- Setfani: .~ 

Argosti meydanında, ~ 
Musolini kışlası ismint nla'l 
nan kışlası civarında. bul 
Midland'ın heykeli siyah g 
lekliler t-ır" f ından yıkıl.~ 
eritilmek üzere R.omaya. gö 
rilmi§tir. 

BERLINEGO~ 
Fransız-ingilı 

yakınhğı 
Artık ihtimal 
dışına çıktı 

Bcrne, 1 (A. A.) - Ofl: 
Tribune ve J en ev gazete-" 

rlye ve Tunusta cereyan IJlt 
son hfuiişelori sırf objr,:ktlt 
kımdan tahlil ederek FranBI' ' 
glliz gerginli~ hıı:kkmda ısı~ 
bir maltalc ne:lretmlııtlr. O 
diğer taraftan Viei vo BerliP' 
muhabirlerinin tclgrnflarını ıı 
rotmcltte ve Fr nsız Alın!Jll ıJI' 
flllerinin mUnasebcll;rini bU 
tan bildirmektedir. _ ~d 

Muhabire göre Vi!il nııı!U:;, 
lngiltcrenin Fransaya kan• > 
tıi,;'l nümayl§lerin bir parola 
ecel oldu ·u kanaatindedirl ~ 
parola hem iktısadi saha.ya ~ 
harp r;erccvcslnc aittir. 
ehemmiyctsl.z ncıtlcc-ler u 
Fransız vapurlnrmı çcvircr~ 
nız Fransız ana.vatanını ınl11'"1 
kelerinden tecı-ft ct.m k d ~ 
nI zamanda da Frıınaıztn11n 
nı korumaktan da imtina 
tedir. ~ 
Diğer taraftan gu(JtE'nlıı 

muhabiri de diyor ki: ~ 
Almanya, VJ§!yl tazyfk e 

mekte ve hfıdfselcrln bun.u:ı 
le bir Fr2nsız • lngllfz yıı)I, 
nı ihtimal dıııma çıkardığııı11 'J) 
mektedir. Bunun içindir 1' .;_ 
rnan hariciye nezareti bu 1'~ 

j müdahale edomiyece~ d 

DUn de şehrin muhtelif semt. 
!erinde seyrUsefer nizarnlarnırı. 
muhalif hareket cd"n tNn 57 
şoförle 37 esnaf, ve tr"ınvaylar 
hareket halindeyken atlayrp bi. 
nen 3 kişi cezrJadırılmıştrr. 
Ayrıca açıkta satılan 180 ei. 

mit ile 60 peynirlipide ve eksik 
tartılı 31 ekmek mUnadere olun.. 
muş, sa.bipleri tecziye edilmiştir. 

I da.n te~it Cdv'lmclctcdir. !Jlfı, 
sız _ Alman bar11ının lJııl 
vası Uzerindc yapacağı ~ 
dtada he>ııabn kııtılmıılıdır. ~ 
rı11 cebren fakat ayni ~ 
lngillz meharctsizliği l rli' 
meydana gelmektedir. Be .,, 
lomaUk mahfilleri fvtc ~tı' 
çin Fransız • İngiliz mUn~; 
rinde vukuu muhtemel ıxıel ,.s 
ii.krbetc ha.yrct etmekte ~~. 
fı.krbet taha.kkuk etiği aJ<(1P-~ 

1 Almnnyıınrn nlacağı vnzl)'ed 
Icınrmektedirler. lzaın e 
denebilir W, Fraııaız mUst 
lcrjnl lngilız fmparatorl~ 
kurtarmck mevzubahs olu 
manya Fraıuıaya nıutarelı' 
kUmlcrinln çorgovcsindeıı 
mikyasta tqaıı taı.":1'!'1' Y 
hazırdır. 
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gibi "lnllUyi ıllr, "*141 glnW>, be .. Elbette okudunuz, bUtUn ga.ze. 
teıer ~ Ger;ıe11lerde J'aUhte 
lıtr faelı oldu bJr Pf)Us lkl genı; 
lutı öldürdü, 0Jenlcrde.i blrlıtı 111-
"nlıtiı, öteki de bir tmm,şu S.ızı ... 

liyı ~ yap&11, \'e fllirlnde melill H 
kalpten Gılwı bir alev \'C kalple· ava 1 den hak 1 kate 
re giden bir •ıar, a§k nıhları ce- ~!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!ıi!~~~~~~!!!!!!~~~ 
ken bir ucunun ve kihıatr kaplı• ::ıs 

1 
Cinayetin aka.binde ka4.'an katli, 

ld r.'1ia ııonn. müddelumumillh 
hUp teMllm oluı1ien cJlerJnl uzat• 
lllıf ve "Ben katilim bu ellere 
~ ~!" ~~n ı;onra 
!:lk ıJevdJif kızın: "Artık benimle 
~RJ olma, Jılı;blr ali.kamız kal
~. demesi üzerine benUitnht 
"'ısıldığmı, fjuurwıu kal bet1Jğlnl 
"e cinayeti bu reddin doğurduğu 
~Ju bir buhran içinde işledi· 
~I iiÖ) lcmiş. 
~imlerin, gönül verdiği lnıı f!'\irm bu eli tabancalı lişıkın öı.• 
1'1nl nasrl 1cJAMd <>dece~, aşkı, 

~lice se\gfyl, cczal'I hafltlctfoJ 
~plerılen sayıı, sa)'llll) ıı('ağı 
"""labi blllnmf'z, On1ar, kanun bu 
::kilde l\dam öldürenler hakkm
!Ml~~ngi ccznyı hı)in ediyorsa, 
___,mi o maddeye bıilnadcn c«>.
~dırrrlar \e oezayı büyük bir 

11 
edan huzurllc \'<'lirler. ı~ıınat 
el'(n derin JnC<'Jodikten sonra •. , 

• ~fk t.eıü1ik1sl şeldl ckfldlr. Ba• 
&,'Jkı ette \O tende hr.lur. 

'-a11ıına ıı;6re aşk göniılıledlr. Bu· 
~behimi fhtiraı;la ı, eti \C Imnı 
1._ 5tınnıınıak lir.ITildır. Bir 1usım 
;-ııar da mıı.ddiycttcıı, ,; al-
ttı lrur1uln1u , Uilıi ıwy;raı bir 
~~ içinde )il' rna1' isterler. Bir 
~ için de a!)k 'lı;ald<>n, buıtc• 
)'"il ibarettir. Ve aHk, ''crkl•lı ll'ln 
t. ffttıe« hazmın dan sonra aaa.bi bir 
~eıln.ti, luu'hn tein rahim ı;ir;mcsi· 
ıltt~blr olunabll<>cck bir rUyn,, 

flln bir tieyyale olan,, bu bUyUk 
sanatkA.ra göro ""'1ft Pn gtbeJ ~ 
rafı beJA. olmaıildır: 
'f arab, bellyı agk ile kıl qlna 

beni, 
Bir dem beJtyı ~n kılma cüda 

beni. 
~z eyleme inayetini ehli dertten 
Yani ki eok belA.Jua kıl mtiptell 

beni! 
Kadın )'ürcğlne t.ehcJltıe, broak .. 

la ginnc..'k, ora.da yumruk ~·e bı
çak sallamakla oturmak lstiyon 
fi>nllcr de vardır. Bunlar, kadında 
kcndll"rinc karı;ı bir nliikasızlık 
görüp sezdiler mi, ııe\'dlkJerJ 1ca
dmJarı korlmta.rak, muhabbetlcri
:ııı :kazanmak isterler. Bunmlannı 
kulaklarını ustura llo kcsmeğc: 
)iizlertne "t>:ı..7.ap dökn•oie kalkar· 
lar, 

Yclhl JI ask telAkkfsi, fels<'fc. 
si, tnfı;lrlcri, metafizl~ !:C'Şit ~· 
rıittJr. »unları bir küçük fıkranın 
JıadrOiuna sıkı tınnak infdn&ız
dır. Yalnız. şurasını sfö·lh eyim ki, 
ao:;;k foragat Ye f('(lakarlık J. t<'r. 
A ık hunhar bir nıh taşımalı ae\'• 
dlğlnin kalbine yumnr1da, t~kmo 
ile, kcı1.apla, bıçakla \ e tabanca 
ile gfrmcğc sa\'a.)'1Damalıdır. Ha
kiki hık Umlfıtlıll~e dllttüiU u· 
man sevgllhılnl öldürmez, "ben bu 
stk1an ölümle kurtulurum r,, diye
rek, ölmoği CRna minnet bitir; ta 
bancaınnı kendi kalbine sıkar. 

Bunun iıılndlr kJ, 14 yaşında. 
bir mrktcp kmyJ:ı, masum ımv. 
glllslnln r.anına kıyan \'ııtand~ım 
poli8i bir a.!fk kurbftnı ıınYamıvo· 
rum. Hele c\'li \'e iki çocuk baba• 
sı o1uşu, sucunu katmcl'.lendiren 
sebeplerdendir. Amma <llyect:~sl 
niz ı.;, gönül f<>rmıın dinlemez. 

Bunda da ı:ılz haklı ınız. 

T6 kıyamet faalolunmaz ıuzlfl 
davayı qkl 
LAtJDRI 

lstcnmiyen misafirden kurtulma çaresi 

it t.sıci tngfliz bn.41vekHi Çember· 
l'n'ın ölümünden biraz sonra 
~J da ebediyet yolunda koca· 
llıı takip etti. İhtiyar karJkoca 
~ber uzun ve tatlı bir evlilik 
ayat.I geçirmişler, yaşamanın 
~erini ve elemlerini paylaş. 
lflardı. 
'Su ölüm münasebetile lngiliz 

-~~erinden birisi bu mesut 
~ dair bir fıkra neş. 

~~r. Bize kadar gelişi bir 
~Ylı gecikmi6 olmasına rağmen 
t.g·Çok zarif f ı:krayı İngiliz ga.ze· 

lllden naklediyoruz. 
lıııa.~iliz başvekili bir gün evinde 
;~cı devletlerden birisinin se 
ı~nı kabul etmişti, bu sefir an. 
;,ılan başvekile cok mühim şey
~ t' ~ylUyordu. ÇünkU görüşme 
ı,._ tınıyor, bitişik odasmda ça.y 
~k i.ızere kocaımu bekliycn 
~~anı Kcmberlayn na.bırsızla. 
.. ,Ordu. 
'Oı !vti afir başvekille konuşurken 
ı_ ~ir aralık can sııktcı misafir· 
~.ıntikal etti, ve sefir bu mü. 
·~~tle: 

~ lierha.ldc, dodi, vakitsiz ge· 
~le Bizi 13gal eden misafirler· 
~ bir hayli üzuntU çekiyor. 

Uz. 
~~ekil itiraf etti: 

tb2:' Evet •. Fakat bunlardan kur 
ı~k için mükemmel bir usu· 

Vardır. 

~"':~Aman bu usuli.i lütfen ba.na 
~ <>gretiniz. Çünkü ben de ba. 
~ nıuacciz misafirlerden çok 

ıhyorum. 

Sefir derhal yerinden kaiktı 

ve müsaade istıedi. Dıprı: çıkar· 
ken öfkesi suratından adamakıllı 
belli idi. 

Damga resmi 
kanununda yapılan 

değişiklik 
Fevkallde vaziyet dolayuıile ba. 

zı vergi ve resimlere zam yapıl
maaına dair olan 3828 sayılı ka
nuna ek kanunla damga resmi ka· 
nununda yapılan değijiklikler hak 
kmda al8.Jtadar makamdan §U iza
hatı aldık: 

Damga resmi kanununun ıı in
ci maddcslnin 49, 61, 66 ve 78 nu
maralı fıkralarında ynzıh beyan· 
name, ruhsatname, resmi daire 
ve milesscselcrlrı makbuz ve ibra 
senetleri, pQsta ve telgraf mak
buzları, resmi kayıt ve karar su
retleri ve memurin slcıt cUzdan
larmın damga rnslmlcrlnc yüzdo 
50 zam yapılmıştır. 

13 lincU maddenin 2, 4 ve 3 nu· 
maralı fıkralnrında yazılı muka
velenameler, slpariırl kabul mek -
tuplan, bu mahiyette yazılan tel
grafların ticarethanelerde kalan 
nUshalan, akredltlfler ve mUteda· 
vil ve tlcarl eV?'ıı.k ve senetlerin 
damga resimleri binde ikiye ve 
8 numaralı fıkrasında ya,ıılr her 
turlil lhııle knrarlarmm damga rea 
mi de bin kuruşta altmıı paraya 
çikarılmıştır. 

Bu zamlar 1 haziran 1941 tari
hinden muteberdir. 

llt- Bakın anlatayım. M.asa.mm • I" k 1 q·~nda bir dUğme vardır. Bu j ım a 1 avuzu 
~hte}·e ayağımla. basınca karı- • 

~aımdaki zil çalar. o vakit üzerıne hakkı 
~ bu odaya kada.r gelerek 

tıe le·bir.i~ ic;:iı~ beni çağırır. Ben tarık us'un 
~safınn elınden kurtulurum. 
~"lll bu sırada - tesadüfi.in d •• •• 1 • 
~n ınuziplikleri vardır - oda uşunce erı 
~ı .~~~ldı ve Madam Çember· 

Korundü: 
~ Af edersiniz, fakat 51rınga .. 

~·apmak i<'in gelen doktor 
~i dakike.danberi eizi bekli· . 

majilsküliin tek faydasını karşılı. 
yft.billyoruı; fakat bin zararını 

ödemek mUmkUn değil! 
Y a.nnld sayımızda 

Bu mevsim milli kümenffin ~n 
heyecanh kaırşdasmasıı 

Glatasaralj-Fene-,bahçe AAY-:z 
Farzedigoruz ki maç, bizim görüşümüze göıe 

oynanmıştır. Netice 2-1 Galatasaıag lehindedit, 
desek acaba yanılırm:.gız dersiniz? 

Tanıdıklar diyorlar ki: 

- Her 86/<JT'indc, bu maçların 
arif esinde, tahminler yapıyqr _ 
sun. Falcot görüoyruz ki daima 
7;at'i bir 11ıctioo 8Qylemekten 
kQ.gıyorsun. Bu r. açların her zo. 
manki ıürprizlmim <lüşümerck 

mahoup çıkmak istomc;nek tabi. 
idir. Fakat bir kere de kendini 
iyice tart "-'e bir nctico JJÖ'tJle
Ii.orkacak tıe varki.. Berabere 
dersin, iki tarafı da gücend'ti.r. 
mezsin. Fener galip dersin, onlar 
beğenir, G<ılatasaraylılar ktzar, 
aksine Galat<Maray sevinir Fener 
kii.ıllerc biner. DüŞün tşm da bir 
§eyler yaz. Bu i~tc biraz da ccsa. 
ret gösterin camnı... 

Aşağı yııkan hrıldsatan aöyle_ 
diğim mı şeyleri bütün (1ıatJtal) 
dan diyorum. 

Nihayet ben de karar verdim. 
Kendi di~ü1ıoemi, her türlünün 
tesirirıil-en uzak olarak yazayım, 
dedim. 

Fakat bunu maçtlın iki~ gim 
evveı yazmak belki bir sU7'il la. 
zıım8ıı.z dedikodu kıra 1Je8ile ofur. 
dıı. Halbuki maçtan birko~ 8CW.t 
önce okımabilecek bir yazı bım. 
Zara pek meydan vermez. BilO. 
kis belki iki tarafın merwupları. 
nı ho.raretlcndirir. llattti. belki 
oyımcıtl{l.rı kızdırır da aynı ::a. 
manda beni de mağlup ctmc7c is. 
terler. l'e tahminimin aksi te::a .. 
hiir eder. 

O zaman, GalaUısaray ~l 
galip gclecc7dir. Şeklinde dil§Un. 
ceme kızan Fenerlilere k.arşı "·. 
ne pek borçlu olmmn Çünkü 
tahrikim. lehlerine olahilir. 

MAÇI ŞÖYLE TASAVVUR 

EDİYORUM 

Hava sıca.k .. . Tribünler hınca.. 
hınç.. Herkes büyük sabırsızlık 
içinde büyük maçı bekliyor. 
Uzaktan uzağa. yazımı okumu.' 
bazı Fcnerbahçelilerin yUzUme 
fena fena baktıklarını hissediyo. 
nıın. Bir Fenerli idareci: 

- Ne halt ettin? diyor. Kepa.. 
ze olaca.kam .. 

Oldu bir kere.. Ne yapalım 
ona da tevekkel Allah... Fazla. 
konuşmağa gelmez. Havalar sı. 
cak .. Sinirler gergin .. Ne olur ne 
olmaz. 

Ben yaptığım iein dehşeti ııl. 
tında, sıcağı hissetmiyorum bi. 
le .. Vakıa terliyorum oma, sı. 

caktan değil .. Doourlero d:ıyan. 
mış bir ıı-enerlin1n gazetedeki 
yazıyı okuduk~a ç;:cnc kcmildc. 

Yazan: SACIT TUQRUL OGET 
rinin 
bana.. 

ta'kaUüs etmesi belli ki 

Hay Allah mUstahakkmı ver. 
sin .• KAşki yazmaz olsaydmı. 

Bari §U maç lbaşlasa. da bir gol 
güı;iltlisil eenasmda Mattan 6M. 

§!Versem .... 

Birden oıtelı!k karıştı .• Takını. 
lar havuzun yanında yoldan 
sanlı 18.civertli, ~I knımıztlı 

tormala.riyle sahaya 9rlrtılar. 
Benim kafamdan srrala.dığun 

Galatasaray taknnı §ÖYie: 
Kaleci: aSim. 
Bekler: Faruk • Adnan. 

Haflar: Musa.. Enver. Eşfak. 
Farlar: 5!'-lim • Arif • Gündüz 

• Oemil _ Mehmet Ali. 
Fe~ aynen geçen, haf. 

taki kadrosunu muhafaza etme. 
yor. Değişiklik var. 

Yani şu şekil: 
Kalede: Cihat. 
Bekler: Murad • Muammer 

Haflar: Ömer • Zeynel • Esat. 
Forlar: Fikret • Ali Rıza • Melih 
• Niyazi • Naci. 
Takımda el öptüğü için ce1.3Sı 

affedilen atlet Melih de var! .. 
Maç ba..<jladı. Ama ne başla. 

y19!. Galatasaray fevkalade seri. 
Bu sür'atten istifade, Fener ka. 
Ier. i diplerine kadar soldan seri 
hfü"ımlar yapıyorlar. 

Fener bekleri doğrulmağa uğ. 

J'afll'larken Galatasaray muhak.. 
kak ibir gol fırsatını kaçırdı. 

Bakm saatlednfae .. Tam 4 ün_ 
cU dakika.. Yol.. Benim sayını 
suyum yok. Bu fırsatlar kaçacak 
.iae ben tahminimi c!, hal lı"ener 
lehine <ıev.irirlın. 

Fenerin ilk tehlikeli hücumu 
sağdan oluyor. Galatasaray mil. 
dafaası atladı. 

Nihayet 10 uncu da:kikadayız. 
Arifle Gündüz arasında kısa 'bir 
paslaŞma.dan. sonra bir ara pas 
Arifin önüne geldi. Bekletmeden 
~en köşeye bir §Ut .. Gol! .. 

GolU sanki ben attım •. BUtiln 
Galata.saraylılar bana bakıyor. 

lar .. 
Fa.kat fazla sevinmeyin. Önü. 

milzde daha koskoca. 80 dakika 
var.. Hele bakalım .• 

Bu devreyi uzun uzadıya anla. 
taca'k değilim. Çtinkil ba§ka gol 
olmadı ve 1-0 Galatasaray le. 
hinde bitti. 

Bu devre gerek Galatasaray 
gerekse Fener bir çok gol kaA;:ır. 
dılar. Galatasaray golden sonra 
bir müddet kendi nısıf sahuma 
çekilmek mecburiyetinde kaldı. 
Bu anlarda Sa.rıkırmızı müdafaa 
hl'Zlr muhakkak ki t.aknnmı be. 
raberlikten, belki de galibiyetten 
kurtardL 

- İkinci devre. 
Fenerin başdöndüriicU sür'a. 

tiyle oyun başlayor. Eyvah .. Ey. 
vah ... Bizim tahmin hapı yuttu. 
Böyle giderse sayılar çoğalacak. 
öyle iki üç değil.. Belki de beş 
altı! .. Derken erendim, Galata. 
saray nısıf sabanına yerle§miş 
SaI'Jlacivert forları tazyiklerini 

Milli Şef 
Dün 19 Mayıs stadını 

şereflendirerek milli küme 
maçlarını takip buyurdular 

Ankara, (llusuı.i) - Bugün kun tezahüratı arasında ı,ercflcn-
Ankara stadında ~rngin bir spor dirmh•lerdir. 
günü ya§aıunu;trr. Tenis kortlann İlk maç Altay ile Maskcspo:-
da tenis t~vik mUsa.bakalan baş- arasında olmu!') ve müsnba.kn 
lamıt1tır. Bu mllaa.bakalann finali 4 - 2 Mnskespor kazanmıştır. 
8 haziranda yapılacaktır. 1 Bu macın ilk devrC'si 1 - 1 t 

Futbol sııhneında 1.r.mlrln Altay raberlikle bitmlı:: ikinci devrrr 
takımı ile Ankara Uı;Unclisü Mas· biri penaltıdan olmak üzere 3 .. 
kespor ve İzmir ikincisi Altınor~ 1 daha nta.n Ankara Ma k<:'lil"r m· 
du ile Ankarş ikincısi Harbiye çı 4 . - 1 ~askespor kn7'lllm1stıı 
okulu arns.nda olmuştur. lkıncı musabrıkn Hn.rb.yC' • AI-

tınordu arasında olmuş birinci 
Refsic'ümhurumuf. Milli Şef f s

mot 1nönU evvela tenis mUsaba
kalurını şrrefl('ndimıisler ve son'ra 
futbol mac:larmt seyretmek U7;ere 
stadın futbol sahasını halkın COfJ · 

devre S - 2 Harbiye lehine bit
miştir. 

Thhıcj devr<'cle Harbiyeliler 3 
gol d.1h<ı. ntnrak :ma(': 6 - 2 kc
zanmıslnrdrr. 

bUs'büUln arttırmIEJ giderlerken 
Niyazinin bekleruncdik bir W:.. 
lesi maçı berat ro vaziyete sok
tu. 

Ah .. Dur bakalnn .. Bizim tatı:.. • 
min daha bozulmadı. 

Bu golden sonra, Galatasaray 
sanki bu golü beklemiyormuş 
gibi biraz açıldı. 

Şimdi akınlar b.rsılıklı ve o 
yun mütevazin. • 

Yava§ yavaş serthk kolrusu 
esmeğe başladı. 

Hakom Allahtan yerinde mu. 
dahale ile işi \•charuete bırak. 
may0r. 

Gündüz, uzun zaman1iır oyna • 
mamanın vcvdiği bir istekle ça.. 
l191yor. Kafalar mUhcnun 1.. He. 
le bir tanesini Cihat zor kur. 
tardı. 

Devre ortalarmd:ı Galatasara~ 
soldan yine seri bir iniş yapıyor. 
Fener mydafaası bir rıra karıştı. 
Top, ne taraf ta diye aranırken 
Gilndüzün ayağında görUyoruz. 
Srkt bir şilt Gr>'a.ta • ayı 2-1 
galip vaziyete ~ .' . 

Heyecan içind'! satime b kı. 
yorum. Dahr. 20 dakika var. 

Ah ne olur hakem son düdi.iğü. 
nu §imdi •ttürse ... 

Emin olun Galatasa.ray galip 
eglsin diye föylcmiyorum. Yeter 
kı tahminim tutsun. Eğ\!r tah. 
minimi lı.,ener lehine yapmış 

olsaydım a:·nı ş yi 3imdi yine 
temenni edecektim. 

Fe er dehşetli hucumlara geç. 
ti. Calntasaray hemen kapalı ov_ 
namağa başlayor. Şimdi topu sik 
sık taçta göıiiyoruz. Tabii hep 
Fener lehine. Fakat lbu taçtar 
Galatasaraya yaramıyor değil .• 
Ne de olsa vakit geçiyor. 

Vaziyet 2-l devnm ettikçe 
kendimi yava-'} yavaş peyganber 
zannctmeğe başladım. 

Nihayet bir kere d=ıha saatime 
bakıyorum. Yarım dakika var. 
Faruk, pc1c o karlar uzun dcgaj. 
manlar da yapmaz ama, topu 
denize yolladı. Oh! .. Rahat bir 
nefes .. 

lstanbul Lise1cr Ahm. Satım K.omisyonu Reisli ;;.in'1en: 
Cinsi M:i:<!.:ın lllt Tc. 

Kilo Lira 
5500 2 4 
2500 8rı7 

9!lljC 2.1!7 

33000 176 
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ı. - Ecoutcz, monsienr della 
Rcbbb, dit miss Neni un pcu e
mae, pulsque vous etcs un cn-
6mt, et VOUS traftc.raf CD cııfant. 

Lorsque j'eta.üı petlte fille, ma 
mere mc doona un bea.u oollior 
qae jc dtsirals ardemmeot; mais 

elle me dit: "Chaqne fois que tu 
mcttras ce oollicr, souvic.ns-t.ol 
quo tu ne sa.Is pas cncore le fnuı .. 
~" Le collier perdit 8. mcs 
yeax un peu de son m&ile. n {,.. 
tai& de,·enu pour mol comme un 
renıords: mais jc le portai; et je 
sula le françals. Voycz .. ~ cet• 
te ~"UO! C1cst tbl sea.rabôe1 

eg'31Jtim trouv6. s'll voos pb.it, 
CJam une pymmldc. Oett.e f'ıgme 
bbarre, qne Tous prenez peut. 
etro pocır uno boutclll •, eeıa veut 
dire Ja '10 humalnc. n y a. dans 
mon p:ıys ıics gcııs quJ trom·c· 
raioot f.'lıifu-oglyphe t~ blcn nıı
proprie. OeloJ.cl, qoi ~İ<llıt apris, 
dest un boucllcr a•ec mı bras te. 
mıut ono lance: cefa veat dire 
eomlınt, babıllle. Done Ja reunien 
<lee deme caractercs forme cetto 
Cle\isc, que je trouve assez belle: 
La vfo est un oombat.. Ne \'mls 
aviscz pas ele croire qoo jo tra
ılaicı ır.s hlcrog1yplıe CGUtammeııt; 

· • nn 53\"ant en us3 qnl m'a 

' • JIQUC cenk • ın. '.l'encz, j. 6 

'ou donne mon scara.bCe. Qmnd 
'ous ııurez quclque mnuva.lse pcn· 
oo corsc, rogn.nlcz mon 1allcıma.n 

et <lites .. 'on qo'il fnut sortlr 
\'aingueur de la b:ı.ta.ille quo non 
lh'l'Ctıt lcs mnnmiscs ımssions. 

lals, en \erite, je ne pr&he pas 
mat. 

- Jc pcnscrni u vou , mlss No
\il, et jo me llirai ••• 

- Ditcs • \ous quo vous a\'CZ 

une anıio qul sernit desolee. •• ele. •• 
\ 'ous n\olr pcnclu. Cefa fcrnit 
d'alllcurs troıı de peino iı mc i
eurs lcs caporaux 'os nncctres. 
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1. Mis N eıvil briaz heyecanlı bir 
tavnia: 

- Dinleyiniz ba.y delta Rebl:ıia, 
dedi, mademki siz bir çocuksu. 
nuz, size çocuk muameleel yapa· 
cağım. Ben kUçUcilk bir kızken 

annem bana uğrımda yanıp tutu.,. 
tuğum gü.zcl bir gerdanlığı ver
miş, fakat: '~ gerdanlığı her 
~henüz daha fraıım:reayı 

bilmediğini ha.Urla!" demişti. 

Gerdanlık nazarmıda biraz değe

rini kaybetti. Benim it;in bir azap 
kaynağı oldu; fakat onu ta.ktmı 

ve fran.sızcayı da öğrendim. Şu 

yüzüğü. g&üyw :musumız? Bu bir 
clıram içinde tesadüfle bulunmuş 
bir lıfmır "Bcarab"ı dır. Belki bir 
mücevherdeki su gibi telii.kki ede
ceğiniz bu ~kil insan bayatmı an. 
la:tzyor. Beıılm memleketimde hi
yeroglifi pek jş"l teWdd eden kim-
selar nrdlr. 

myeı-oglitten sonnJd mızrak 

tutan bir kolla bir lratlram g6ste. 
riyor, btı lıa?p, S&Ta§ demektir. 
Demek bu ni~enin birleşmesi, 

ba}"llt bir mücadeledir dövizini 
kunı}or ki bunu ben oldukça gü

zel w1u.yonım. Zannetmeyiniz ki 
hiyercıgliflerl kolaylılda tercooıo 

ediyonmı, bunu bana izah eden 
malOmatftıruş bir & l i m d i r; 
bunu alınız, Sca.rab'onı size verl
yorum. Fena koreikalı fikirleri si
zi sarnıca benim tJlsnruma bakı
nız ve fena ihtin!slarm bize ~ 
şı açtığı mücadeleden galip çık
mak JaznngeldiğJni düşününüz. 

- Ben hakikntte fena bir nası-
ha.tte bulunıryonım. 

- Sizi düşüneceğim, mis Nevil 
ve kendi kendime diyeceğim ki ... 

- Deyiniz ki beni... asılmıı1 

görmekten milteesslr olacak olan 
bir kadın arkadaş.ım var. Bundan 
başka bu dcdcleriruz bny onba§I

ları pek çok tazib edecektir. 

< ı > Scarabec egyptien: Scarabcc hamam böcekleri gibi sert 
ı<a~ath bir böcek ndrdır, arkeolojide, bu isim halka şeklinde oyuJ. 
muş "scarabee" qC'klini, muhtelif hiyeroglifleri veya ııekllleri taşı
yan MISir menşeli taşlaro veya Etrüsklcro nit mücevherata verilir. 
M."Bn-lılaı bunu bir Jii.yemutıuk, basllbadclmevt sembolü olarn.k kul
lanırlardı, Lyclın'nm Orso'ya fena düşüncelerde manevi bir yardnncı 
olarak verdiği tıujın bir Ehrnm içinde bulunduğunu söylemesi bura
dan ileri g eliyor. Bu bakımdan tercümemizde doğrudan doğruya 
"Scaıab" tabirini kullandık. (2) Bouteillc: a. şişe; b. cam veya 
krı~tallerde kalmıs olan ho::; · habbesi (mücevheratta su) c. payer 
b~ntfille, bir mC'yhaned"! blrini.:ı içtiğini ödemek; aimer la bouteille, 
içldyf' düşkUn olmak; c'cst de la mı.sere en boutellle, bu zenginlik 
mat.kesi altında gizlenE'n bir Gefolettir. (8) savant en us: ukalA, mn. 
lumatfuruş; burada mis Lydia, Moliere'in üç perdelik manzum "1es 
Fncheux" ısimli komedisinde görülen ve "us,, (lii.tince) lu değil, 
"es,, (yunanca) li bir fı.fan olduğunu söyleyen komik §ahsa telm.1h 
ediyor. 

ANALiZ veTEORt 

(GQ9Cn dersten dC\'alll) 
1. Present de l'indicatü: 

kullanılıyor. Haddi zatında yukar-. 
da da söylendiiğ gibi fransızca 

Present karşılığı ayni :r.amanda 
muznrl de olnbllir: Je Us, hem o-

Çlageaelerln 
· garip Adetleri 

Ateşte diri diri yakllmaktan 
kurtulmak için kullanılan hile 

Hakikat romandan daha tuhaf- oturuyordu. Çingene rebi beni gö 
tır derler. Roman muherrirlerinin rür görmez dik dik yüzüme baktı: 
hayalleri geniştir. Her şeyi uydu. - Olur, dedi. Kabul ettim. 
nırlat'. Fakat bu senelerde bir kı- Bundan sonra karısı (Baraçina) 
zm para ile satılması, sonradan bir fı~ı şarap getirdi ve hepimiz 
kocası. tarafından ateşte yakılma-1 tıarhoş oluncaya kadar içtik. Pis
ğa teşebbüs edilmesi... Böyle bir leryo: 
vakanm hakikat çerçevesi içine - ~ımdi parayı ~ymak zama. 
s.ığacağına ihtimal vermek kolay nı geldi, dedi. 
değildir. Halbuki bu, olmuştur. Ve babamı bir tarafa çekerek 

Hakikaten bu vaka Çingeneler avucuna üç yüz dolar saydı. Ba
arasında cereyan etmişse de bu • bam paraları aldıktan se>nra an. 
günıerde Çingeneler de medeni 1 nemı aldı. Bana veda bile etme • 
memleketlerde yaşıyorlar. Onlar 1 den çıkıp gitti. O günc!enbcri ne 
da aynı kanunlara tftbi tutuluyor. anncn-:.i ne de babamı göremedim. 
ıar. Iki ey kadar evvel Nevy~ Babam gittikten sonra çadırdan 
polis merkezine sokakta uyurken dışarı çıktık. Bfryük bir ateş ya. 
yakalanan on altı yaşın.da esmer kılını~. etrafına Çingeneler dizil -
güzeli bir kız getirilmiş, lspanya- miş çalgı çalıyorlardı. Bir müddet 
dan gelen kız babası tara.f~~n daha şarap içtikten sonra kalka.. 
kocasına üı; yüz dolar mukabilı~ rak Ç:.ngenelerin alkışları arasın· 
de satılmış ve kocası ile beraber da Sezarla dansettim. Bu dansı 
bir sene kadar yaşadıktan sonra nikah. yerine geçiyordu. Bundan 
adam bir gün kızı diri diri yak • sonra bütün mevcudiyetimle Se • 
mağa kalkşnışl Bu fed ve merak zarın olmuştum. Sezarla beraber 
1ı bikaycyi Çiııgeoe kızının kendi çadırma gittik. Benim de Çinge
ağıından dinliyelim. Çingene Ra. nelik kanım kab:ı~L Bunun 
za diyor ki: için kendimi Seznra ve onun mü.. 

- Annem güzel bir ltalyan kızı nasip gördüğü erkeklere (Çingene 
imİ.3- Babam da bir Çingeneymiş. adeti veçhile) teslim ettim. 
Trakya, Bulgaristan ve Çekoslo • Ertesi gün bütün kafile yola çık 
vakyayı dolaştıktan sonra I talya - tık. Altı ay kadar lspanya ve oe
ya gelmiş ve Ceneve şehrinin ya • nubt Fransada dolaştıktan sonra 
nmda bir köyde hizmetçilik eden Küba adasına yerleştik. Kocam 
anneml görmüş, sevmiş ve kendisi güzelliğimden istifade eder~ bü.. 
ile evlenmesini istemiş. Fakat an. yük otellerin yanında durmamı 
nem Çinieneye varmak istememiş ve zengin Amerikalıların fallan • 
nihayet babam bir gece birkaç na bakmamı istiyordu. Bir genç 
arkadaşını toplayarak annemin Amerikalı bana kötü bir niyetle 
çalıştığı evin civarına gizlenmi~ - baksa kocam sevincinden çıldmr. 
ler ve sevgilisi dışan çıkar çıkmaz dı. Halbuki ben ne kocamdan ne 
kaçırmışlar. de bu hayattan hoşlanıyordum. 

Bu vaziyet karşısında tekrar eve Nihayet Zezar Amerikaya kaçak 
dönemiyeceğini anlayan zavallı viski getirmeye karar verdi. Bir -
annem, babamla evlenmiş ve on kaç arkadaşile beraber yelkenli 
üç evladı dünyaya gelmiş. On ü - bir gell"J kiraladılar ve birçok vis.. 
çüncü evladı benim. Aıınemin son- ki aldiktan 50nra yola çıh"tılar. 
radan bana anlattıklarına göre, Gemide benden başka kadın yok
doğdur,rum gün arabamızı çeken tu. Amerikanın Filorina sahilelıi. 
öküzie:den biri ölmüş. Bunun üze. ne gedik. Viskileri kuma gömdük 
rine babam bana uğursuz bir ev- ve müşterisini bulduktan ronra 
lat gözile bakmağa başlamış. lki sattık ve bu para ile de kullanıl
öküz tarafından çekilen arabamız mış bir otomobil aldık. 
la bütün A~'T.\lpayı: ve doğu mem- Birkaç gün sonra bu eski Ford 
leketlerini dolaşıyormuş. otomobiline binerek Nevyork yo. 

On beş yaşına gelinceye kadar lunu tuttuk. Epeyce gittikten son 
dam altında yatmak ne demek ol- ra otomobilin motörü bozuldu. 
d\lf:runu bilmiyordum. Annem do Kocam ve arkadaşları tamir et· 
On ~ş sene böyle dolaşmış. Niha. mek için çok çalışıp ç.abaladılar. 
yet bir gün babam: Fakat muvaffak olamadılar. An -

_ On beş senedir seninle dola· nem Sezara, benim meş'um bir 
şıyonım demiş. Bu zaman zarfın- kız olduğumu söylemişti. Kocam 
da bir gün oda içinde uyuyama:- beni !>u ~metten kurtarmağa ka
dın. Fakat bundan sonra... rar verdi. Çingenelerin adetidir: 

Bir Çingene için çergiden çıkıp Büyü!t bir ateş yakarlar ve meşum 
şehirde yaşamak büyük bir feda - tanıdntları kimseye b.u ateşin için.. 
karlı:mr. Babam annemi çok sev· de üç defa atlamasını emrederler. 
diği için her şeye katlandı. Ve Is.. Ateşten geçen insan tabii yüzde 
panya şehirlerinden birine bağlı doksan yanar ve ölür. Fakat yan
bir köyde yerleştik. Babam kun - . dığı ~1alde ölmiyecek olursa onun 
duracılık yapmağa başladı • fenalık yapma kabiliyetini kay • 

Bir gün köyümüzden bir Çın • betmiş oldu&runa hükmedilir. 
gene kafilesi ~cçti. Babam bunları Oto:nobil motörünün bozulması
görünce eski hayatını hatırlryarak nı benim uğursuzluğuma veren 
duramadı. Onları takip etti. Ve Sezar arkada§lanna büyük bir a. 
o çergtyi köyümüzün civarına ça- teş yaktırdı ve ateş boyum kadar 
dır kuran Çingenelerle geçirdi. yükselince yanıma gelerek bana 
Ve sabahleyin gelir gelmez ilk işi atlamamı emrettiler. Ben bağırıp 
anneme şu sözleri söylemek oldu: çağırmağa başladım. Fakat Sezar

Bu zaman türkçemizdeki ihror 
sure.tinin hal v e> muzarilnin üadc 
ettiği mfınalan verir. Fiilin b('ynn 

ettiği htidisC'nin zaman bölümüniln 
muayyen bir fuıında bulunduğunu 
bildirdiğı g ibi, zaman zarfı drr;-:ı. 

dn. mutad hadise \'e fiilleri de ifn. 

de için kullanrlır : Le solcil rC

chauffe, güneş ısıtır; la teıTe 

tourne autour du soleil, dlinya gü. 
neş etrn.fmda döner; l'enu bout a 
cent degres, su yüz derecede 
kaynar. 

- Roza artık evlenecek çağa la beraber güçlü, kuvvetli bir a. 
gelmi:stir. Kendisini Çingeneler. dam beni kollarımdan yakalıya -
den başka kimseye vermek iste - rak ateşe doğru sürüklerlerken ak 

kuyorum, hem do okurum mann.. 1 . h ll tt"m mem. Akşam mese eyı a e 1 • lıma bir muziplik geldi: 

Bu misallerde göriilüyO!' ki prO. 
sent her tnrıu znman çerçev('Sint 
yırtan hil.dJscleri de anlatmak için 

smı verir. 
Bazan hattil Jstikbal mfutnsını 

dn gizleyebilir: Je sort dans cinq 
minutes, beş dakika içinde çıla

yorum (beş dakikayn kotlar çr. 
kacağmı) ; je reste trois jour iı. 

Ankarıı, Ankarada iki gün kalıyo
rum (iki gün kalacağım). Bu son 

Bugün gidip kızı evlendireceğiz. _ Ben meş'um bir kız değil, 
Annem ve ben bab:ımın bu s<>z. sihirbazım dedim. Beddua eder. 

teri ı<:arşısında titremeğe başladık. sem ~imdi hepiniz mahvolursunuz. 
Çün.lcü babam :bir şey söylediği za Fakat kocam bundan mütees -
man onun karşısında itiraz etmek sir olma<h: 
ten çekinirdik. Hazırlandık. An - _ Haydi, ate~ bakalım, dedi. 
nem, babam ve ben Çingenelerin Bir c:enedir senin elinden çektiğim 
çadır kurduğu yere geldik. Burası kalmadı. Şimdi de otomobilimi 

misallerde Ulrkçcde de hiç deği- .. dırdan ibaretti. Ytalnr t 
şikliğe ıuzum kalmadan istikbal uç, ooş ça ... kırdın. Beni ovalarda bıraktın. 

_ ~ " _ . merasim çadırı kırmızıydı. Dogru Yn vücudundaki bu fenalı~t. ya 
mımas~:, .çıktrı,'t =il~) ı bu çadırın içine girdik ve burach~ vücudunu ortadan kaldıracağım. 

\a.ını gc kabile reisi olan (Pisleryo) ile ta. Bu aralık ateşe yaklaşmıştık. 
nr<:tık. ~a~ tarafında oğlu (Seıar)j Yıüzüm, gözüm yanmağa başladı. 

Sesimin çıktığı kadar bağırdım: 
- Alçaklar, kahrolasınız. Ba -

;;;ınızda saç. abrzınızda di~ kalma
sın! •. 

Tam beni ateşin içine atacakları 
sırada kocamın dişi ağrırnağa baş. 

lamaz mı? Derhal beni bıraktı ve 
korkusundan bağıra bağıra oto
l'nObile rfoğru koştu. Sezann bu 
teJaşmı gören arkadaşle:rı da be. 
ni bıraktılar. Onlar kaçıyor, ben 
de arkalarından söğüp sayıyor • 
dum. 

Nihayet içlerinden biri bana 
doğra geldi güzel sözlerle beni 

(Bu •ilıu.acla ~ p. 
r.etemb J'Nl'D4akt lmpaaJa lılrllkte 

cöıuleıeeeldeıl 
ı:vu::ao: TJIZLlll'l..EBl tş ABA • 
MA., İŞ VEBMIC, ALDI, SATIH 

rtbl Urart -1ılJ'9U llal& olmıyarı kö
ç!W ili.ulan paruız Defl'Olnnu.) 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 24, boy 170, kilo 68, flnivcr

slte talebesi ve dolgun ma&§lı bir dev. 
ıct memuru. sanşm 'fe1IL Jcumrnl 
d~ ve miitcnasip vncuuu, en az 
orta tahsDJJ. mıı.zisi temiz b1r 
bir müessesede veya. dovlot biz,, 

metinde çalışan, hUsnUniyet sahlbl bir 
ailenin kJzlyto evlenmek istemektedir. 
es. 1111) :remzine mllracaat. 144 

• Ya., 24, boy orta, güzel sesli ut 
çalan, irııdlle geçinen dul bir bayan 
orta. yaşlı içtımal mcvld salılbl bir 
bayin evlenmek !stemcktedir. (Peri.. 
ban R.) remzine mnracaat • 14~ 

I ş ve işçi arayanlar: 
• ::!:ski harflerle arapça. okur ya.zar 

bir bay iş nmmakta.dır. Beyazıt pos.. 
tanesi 6 numaraya müracaat. 

• 12..14 yaşlarında bir kız çocuğuna 
ihtiyaç vardır. Bir kankoca, nllem 
fakirse tıı.gnddl ya.rdımd!l bulunabile
cektir. mzm çeyizini vesairesini ha
zırlıyncaklardrr. (Acele) remzine mU.. 
mcaat. 

• Yazılan ve rlya.zlyclcrl h"UVVCtli 
ı 7 şer ynşında orta mezunu iki genç 
ış aramaktadırlar. (5 M. Yorulmaz) 
remzine mUracan.t. 

• Bir lise 11 talebesi tatilde herhan
gi bir mUcssescde çalıHJnak istemek. 
tedlr. (S.H. 17) remzine mUrocaat. 

• Suıtn.nabmetto kapalı bir bUfcdo 
ve temiz bir muhitte gelip geçenlere 
su ve m~rubat verebilecek 14-20 YD.f
la.rı o.rıısmda bir bayan aranıyor. <S. 
367 )remzine müracaat. .. 132 

• 40 lira aylıkla btlyUk bir m::ı.ğo. 
zn.da kasiyerlik yapmak üzere temiz 
bir nlleyc mensup 16..20 yn!;!ları arasın 

da bir Türk bııyanı aranıyor. Clzmlı'll) 
remz!ne mUracant. - 182 

-1\· 17 yll§mda kimsesiz bir lise ta.le_ 
bcs! 1, aramaktadır. (Çal!§knn) rem. 
zine. 

* Lise 6 fen talebesiyle lise 10 un_ 
cu .ıımıfınn kadar (Matamatlk) ve li. 
se 11 c kadar coğrafya dersJ verir. 
Şifahen ve mektupla mtiracaat: KU. 
çUkpazar Hacıkndm m:ıhallcsl Tavan. 
lıç~me sokağı 6 da Mehmet Bayn. 

• 15 ynşmd:ı orta.mektep mezunu 
bir genç herhangi bir müessesede iş 

arıyor. (D. 49G) remzine. 
• 16 yaşında orta lk!yl blUrmlş, 

tUrkçıısi kuvvetli, seri clakUıo kulla. 
nan bir bayan iş aramaktadır. Beşik
taş yenimaballc bostan nstu solml\ 
16 numaraya roUmcnat. 

• Hayatta ynl.nız, eski ve yeni y87:ı 
yı bilir. daktilo kullanır ve yazı ma
kinesi bulunan, orta tahsilli hlr genç 
iş ara:naktndır. Evinde daktilo işi de 
kabul edebllir. (Ô.Ç.K) remzi.ne mUra

caat. 
• sır ilse on talebesi herhangi bir 

tş nr&.maktıı.dır. Orta talcbcle:i!ıt' de 
fizik \'C ltlmya derslerini ehven bir 
Ucrctle vereblllr. (T.0.348) 

* Fransı7,cıı, almanca, lngOlzcc bl_ 
len, oıraz dn ttlrkçeyc tışlna ecnebi 
bir bay muhasebe ve mıılıaberc işle. 

rinde olllml veyn saatle çalışmak is. 
temcktedir. Bu dillerde hususi ders 
de verebillr. (A. B. 8) remzine müra. 
caat. 

-, i M A Y I S - 1941 

... ili> 

' . 
- ,,. .& .. .. • ' 

sustunnağa çalıştıktan sonra Ya!' 
maktan vazgeçtiklerini söylCdl· 
Nevyorktan çok uzakta değild~ 
Uç, dört gün yorgun yorgun yii· 
rüdükten 90nra güzel bir şeıırc 

geldik. tık i~ Sezardan ka~ 
oldu. Çünkü Çingene.reisinin ~
lu kalabalı&rı görünce adeta şaşır' 
mıştı. Bir yolunu bularak ayrıl -
dun ve bir daha yüzünü görme • 
dim. 

lşte hakikaten bir roman!l 
benziyen Çingene kızı Rozanıtl 
hikayesi budur. Bu vaka.yı ~ 
rika gazetelerindeki resmi pollc 

raporlarından öğrendik. 

remzl.ne müracaat. 
• 20 ya.§Illda, ortamcktcp mczuıt 

vnzlfesine dll§ldln bir genç " 
m!lddetle çalışmak çalı~ak iStiY 
cs.ö. 52) remzine mUracıınt. ı 

• 18 yaşında. muallim mektct'I , 
tnci sınıf tnıebesi taWde çalı uıalt 
zere bir lş nmınaktadı. KastJllP 
karanlık çeşme sokak 16 nUI1lar3 

Rabln Knmcnya mtlrncaat. , 
• 16 yaşında bir bayan taıı.sllı.nl O' 

ta ikide mali vnziyctlclnin bozultl ~ 
yüzünden bırakmak mecburiyctiil 
lmlmıştır. Hcrhnngl bir muessc J>; 

20..25 ! Jra Ucretle çalışmak ıstctıl 
tedir. Beşlkta.5 Akaretler Şair _Nedi1 
caddesi numara SS. rt 

• 18 yaşmd:ı. ticaret ~ısesl 2 
sınıfta daktilo ve iyi muhasebe b 
bir ~n-. herhangi bir işte çalı 1' , 

istemektedir. (Dnlctilo Muhn.sip) rt: 

zlne mUracaaL 
1 

' 
• Kız öğretmen okulunun 2 ı.nc , 

nıfmda bir bayan tatilde çalışnbll rl 

ğf bl~ ış aramaktadır. (P. çctl 
reınzlne müracaat. /o' 

• l 7 yaşında lise 2 de t:ımscsi~tC" 
nndolutu bir genç çalışmak ıstenı 
cllr. (V.X. 212) r<'mZin~. , 

• Llro 2 talebesi fransızca okur~ , 
zar 18 yaşmd:ı bir Ti.ırk kızı J1l 

33
6 

Bip bir iş aramaktadır. (A.D 

remzi'l" müracaat. ~d;H 
• ı~ yaşında lise 10 da tllD"" • 

bırakmış fakir bir ailenin kızı ~ 
ille mütenn.sip bir iş aramakta 
Yo.zı ve hcs:ıp işlerinde çalIŞ t:: 
(S. R. Mimik) remzine mUracatıt· 

0 
• Fen fakUltc>sl talebesinden pc1' -1" 

Jngillzce bilen bir genç tıı.tıı zaIIl~ 
da herhangi bir mUessescdc d 
kabul edebilir. Talebeye lnlgllZCC 
Ieri de v-crebillr. (M.D. 94) rcınt 
müracnııt. crt • 

• Bir ortu.mektep mezunu az U f' 

b pc!l le iş aramaktadır. Tarın ll§ı tf-
b:ışı solmlt 29 numnrad:ı 1bralıiıllc 
racaat. 

Aldırınız: 
J\"' Aşatuıa nımuzlan yazılı olıı _,.ı,ı' 

l."tlyucularmu7.lI1 namlıırwa ı;~ 
mektuplan ldıırelıancmixden ııeı: 11 

sabnhtruı. oğleye kadar veya ~' 
dea oıım nldırmıılnn rlcn oıuouf•.ı\ 
(Anjel) (M. 13) (H.H.S) (:tl· c:. 
(PAk 37) (S. 367) (lzmlı-ul (.-
{Deniz 133) (Acele) (1 Su 7) 

DlKKATE: C 
(M:lnc) (Sevimli) (R. 27) (R.?4 ( ~ 
(K.F. 95 sarı) (Scvlnı;: 47) (NU~ltl 
mekllJ (S.F. 11) (R.F. 18) (,,. V 

(P• (N. 2:? N .) (M.22) (R.M. 105) t 
D) re:nızlerıne gelen mrktupl~el' 
mlz saWpl rl almamı lard•r. BU~, 
tuplan yazanların bug Un geri stJ • 
larmı rica ederiz. Aksi halde 
caktrr. 



NAICt.EDEN: 

ethi Kardeş 

4şk, l stırap ve his romanı 
• 31. 

Şimdi ıba:basmm evinde çe'kin. 
ten bir ya:bancı gibi sessiroe ya.. 
~~Ordu. Bizzat keşfettiği gibi -::nç tiirrI kardeşinin karşı. 
dan ağzından kaçırdığı akşam_ 
>an beri kendisini ailesine lbağla. 
~ thağlann sonuncusunu da 
0~ olduğu kanaatindeydi. 

~l)da·ı . . .,,__.k .. ledi w • d 
~ (J\ erını .uı.u a soy gın en 
~la;yı ara sıra viodan aza:bı du. 
ı ~~:dtL Bununla !beraber söy _ 
~gı için teseHi !bulmamış da 
''-1)11di. 

J\.:.tık annesi ve .kardeşiyle 
~~ g~z.e gelmiyordu. İkisinin de 

erı, onun nazarlarından kaç_ 
llıak İçin şaşılacak bir oevvaliyet 

~~ış, karşrlaşmaktan kor. 
Vıı hır düşmanın hilelerine baş 
?'ınağa başla:nıştı. 

, kllep aynı sualleri zihninde 
'l ?'at"Jamakta idi: "Annem Ta. 
tka acaba ne söyledi? ltiraf mı 

tıu tı, Yoksa inkiı.r mı? Kardeşi_ 
<lan kanaati ne? .Annem hakkın. 
~U "e benim hakkında ne düşü. 
~0r?" Bunlara cevap bulanır_ 
~ Ve sinirleniyordu. Onlarla 
~en hemen hiç konuşmuyor, 

.,,~1~ bc-::basının yanındayken 
'lzt ~~ şüphelendirmemek için 

1kı !at ettiği oluyordu. 
~ 1 ~Uı-acaatmm kabul edıldiğinı :ren telgrafı, aldığı gün, öğle 
lie;eğinJe, ailesine gösterdi. 
tar ~Ye derhal SC\'imneğe ta. 
~ olar. baabsı bir ~uk gibi 
1'inı çırparak: 
~Aferin oğlum Seni tebrik 

t>; l'rı, Bir çok rakiplerin oldu. 
... ~.ı t· hmin ediyorum. Bunla. 
~arasından s~ilmck senin jçi:ı 

~ nıuvaffakıydtir. Bunu da 
~:eaörJcrinin senin liyaknti!ı 
kında teminat vermiş olma. 

~abo lı. rçlusun. 
ırı~~~ başını önüne eğerek 

' ~"."" Muvnffakı ;etin, benı de 
ııı kadar sevi~dirdi. 

\'~ekten sonr:ı. sokağa cıktı. 
~"'~kıt üczrine yenı bir hüzün 
~u. En büyük ıztırap saatl" _ 
. e bile o zamana kadar ken. 

~ ın· 
~.1 bu kadar yalnız hissetme. 
~ 1•• Kalbindeki bütün muhap_ 
,~~ köküııClen sökup atmış ve 

~lıJ 1 dünyada yapayaınız kal. 
. \'bulunuyordu. Kimsesi yok. 

.:ı-,.._ ~bancı b:r memlekette, ta_ 
'~ , dillerini de bilmediği 
~lar arasında yaşayacak, ar. 
1~ kendısini düşün~ kım. 
l>~e bulunmayacaktı. 

xlün bunların sebebi is~ an_ 
\';,'n kendisini yabancı ibır a. 
baı teslim etmesiydi! 

"'- 6ln ve mahzun yürüyordı. 
'Qd• 
l'a, 1 Yanından geçen y~ban~J. 

'rtr karşı eskiden oldugu gıbı 
r a.fkar biı gururla baJmıı. 
' 0nlaria konuşmak, memle. 

~ ~ t~NlN CE:'\rcJP CEPHE. 
~ b~ ' HUHUÇ 'l'EŞEBBÜSG 
•14ıteın. kırk elli muhafızla. 
'h~ cenup cephesinden bir 
• 'lÇ h<ll'e.keti yapılarak dilşma. 
haakın verilmesini amcasına 
tf ett·. 

' ı. 
h ~n zengin şövalyeler bu 
~ ~t'dir, amca! dedi _ onları 
~ bıl" baskınla püskürtür ve 
~ Cut erzakı alıp kaleye döne. 
ıte~~lığın finüne geçmek· için 
d ~ir çare düşündüm. Sen 

1'$ın bu fikrime? 

~a~ bey bird<!nbirc cevap 
{\(iı.. Dü§ündü: 
~ş bir fikir değil. Yıldı_ 

11 &elınesi uzadı. Halkı ve 
llıüd:ı.filcrini açlıktan kur. 
lq· Fak • b .. h.._ azım. ·n . u mı sen_ 

~.ıı:~ka kimse yapamaz. 
~"rn gUidü: 
~ Arabayı arabacıya sür. 
~~ Macarlarda adettir .. 

i bu fikri ortaya atan 

ketinden ayrılacağını söylemek, 
d-Ordini dökmek ve ~i edil. 
.m.ek ihtiyacını duyuyordu. Git. 
tiği için keder duyacak hiç ol. 
mazsa 'bir kişinin mevcut oldu. 
ğunu bilmek ihtiyacında idi. 

lhtiyar eczacıyı hatırladı. Git. 
tiği için samimiyetle müteessir 
olacak yeri varsa anca~, o idi. 
Onu ziyaret etmeğe karar verdi. 

Mermerden ibir havanda ilaç 
hazırlayan eczacı onu görür gör_ 
mez işini bıraktı: 

- Sizi gören ne olur bilmem? 
diye söylendi. Hiç uğradığınız 
yok. 

Faruk son günler de bazı te. 
5ci>büslerdc 'bulunduğu için vakit 
bulanı< ığr cevabını verdi. Fa_ 
kat bu 'OO§ebbüsler hakkında ma_ 
lfımat vermedi. Sonra bir iskem. 
leye otururken sordu: 

- lııleriniz nasıl? 
Eczacının işleri hiç de yolun_ 

da değildi. Çok müşkül bir va. 
ziyettc olduğunu anlattı ve: 

- Eğer üç ay daha bu r:ekilde 
devam ederse ecza.haneyi devret. 
mek mecburiyetinde kalacağnn, 
dedi. Size güvenmeseydim bu işi 
çoktan yapardım ya ... 

I•'aı-uk içi sızladığını hissetti. 
Lü.kin başka çare olmadığına 
göre ona hakikati söylemeğe de 
karar verdi. Mahcup ve müte_ 
reddit konu.5tu: 

- Maalesef benim de size bir 
yardımm1 olamıyncak. Çünkü 
!birkaç güne.kadar memleketten 
ayrılıyorum. Efganistanda vazife 
kabul ettim. ı 

İhtiyar şaşırdı: 

- Ne diyorsunuz? 
Son ümidi de ma:hvolmuşc.u. 

sevdiği, itimat ettiği ve büün 
ümitlerini bağladığı adamdan 
yediği bu darıbe onu ısyan ettir. 
di: 

- Siz de demek bana ihanet 
edeceksiniz! 

Faruk ihtiyar dostuna merha. 
metle baktı: 

- Size ihanet etmiyorum. Ne 
yapayım, benim de elimde bir 
şey yok ki? 

- Burada yer!eşip çahşaca.. 
ğınızı söylemiş, bana da müza. 
heret vaadinde bulunmuştwıuz. 

- Ne yaparsınız. hayat bu! 
Bizzat kendimin yaşamam için 
buradan gitmeh1.en başka çare 
bulamadım!. 

Eczacı söyleniyordu: 
- Ne yazık! Ben de sire gü. 

venmiştim. Çok fena yaptınız! 
Faruk izahat vermek ,muhata~ 

bmı ikna etmek istedi. Falcat 
ihtiyarı yabştırmağa muvaffak 
olamadı ve nihayet sinirlenerek 
ayağa. kalkıp: 

( Deuamı var) 

benim. Yapmağa da hazırım. 
- Ben de senden bu cevabı 

bckliyordwn, oğul! Baskın yap. 
mak kolay bir iş değildir. Yanma 
en aşağı kırk kişi almalısın! 

- Kırk kişilik bir müfreze 
ile yollardan sine sine gidip ilk 
önce öndeki nöbetçileri gebert_ 
meliyiz.. Oııdan sonra kulü'bcle_ 
re, çadırlara baskın yaparız. 

Huruç hareektine karar ver. 
dikten sonra, Rüstem amcası_ 

nın yanından döndü . Beraber 
~ide~eği muharipleri birer birer 
secti. Ve onlara: 

:..._ Baskına gideceğiz. İcabında 
benimle beraber ölür .nüsünüz? 

Diye sordu. Muhafızlar hep 
birden: 

- Ölmeğe hazırız. 

Diye bağmşttla.r. 
O güne kadar ne Avrupada, ne 

Balkanlarda hic bir kaleden 
- muhasara. zamanmda - böy. 
le bir huruç hareketi yapılma. 

Mesut olmak 
• • • • 
ıstermısınız ? • 

Nelere riayet edeceğinizi 
aşağıda okuyunuz 

Saadet o kadar oynaktır ki 2 - Evinizi daima temiz tu. 
en ufak bir ihmalle derhal kaçar. tunuz. Yorgun bir eııkeğe temiz 
Mesut olmak için bazan pek çok bir ev kadar huzur veren ihiç bir 
şey laznn olduğu halde saadetin şey yoktur. 
kaybolması için en ufak, ehem. 3 _ Kendinizi ihmal etmeyiniz 
miyetsiz bir sebep kafidir. P.vlendim, nasıl:sa kocamdır diye 

Aile hayatında saadetin temi. üstünüzü baş:ııızı ilı:nal ct.c-~e~;
ni için kadın ve erkeğ!n A bir çok niz, sa;bahleyin tuvalctinizc iti. 
§eylere dikkat etmelen lazımdır. na ediniz .. 

Aile hayatlarında saadetin 4 - Başka erkeklere fazla il_ 
sarsılmasını istemiyen erkekler tifat et.meyiniz. Erkekler ekse. 
şu on maddeye riayet etmelidir_ riya kıs..1<ançtırlar ve bir çok 

ler: ı defalar sebepsiz yere şüphelenir_ 
1 - Karm!za karşı tama~kar ler .. Onlara şüphe veref',ek ha. 

olmayınız .. Kadın severse kana. reketlen ictinab ediniz. 
atkfu- olur, kazancınız durtluğu ı 5 _ Babaların çocuklara kar_ 
zaman sizinle beraber mahrumL ~1 aldıktan sert vaziyetten müte. 
yet, hatta sefalete katlanabilir, 1 ~ssir olmayınız. 
fakat kazandığınız 7.amnn ondan 6 _ Annenize vaktinizi çok 
para esirgemenize tahammül e_ vermeyiniz.. 

demez.. 7 - Evinize ait işler için kom. 
2 - 7,evcenizin ev işlerine ka. şunuzun. hatta akrabalarınızın 

n:)ITlayımz.. Onlar ev işlcriıti sözlerine kulak asmayınız .. Ken. 
herhalde ,..izden daha iyi bilir - di işinizi kendiniz görünüz ve lü. 
ler. zum hasıl olunca kocanızla isti. 

3 - Evinizde somurtkan olma şarede lbuJunwıuz. 
yınız .. Mız mız ve somurtkan bir 8 _ Kocanızı üzmeyiniz .. 
koca aileyi bedbaht yapar. Hırpalamayınxz, kalbini kırma... 

4 - Zevcenizin hislerini ren. 
yınız.. 

cide etmeyiniz .. Kadın erkekten 9 _ Kocanızın yanında so. 
daha ~a~ır. H~l?~nin renci. murtmayınız.. Tebessüm saadete 
de cdılm.~ı . ~vg~sının kaybol. a ılan bir kapıdır. Mütıebessim 
ması netıcesını dogurur. ı ç . . 

5 Ka k )"'· yt d olursanız evınız saadetle dolar. - rmıza ·at'şı (U\a ur. 
mayınız İhmal kadar kadmı el. 1 10 - Ufak hadiselerin büyük 
den kaç;rtan amil yoktur. neticeler verdiğini unutma~.ız. 

6 - Karıru7.a karşı sert ve Aile hayatınızda en ufak hadıse 
haşin olmayınız. Kadın tatlı ye lbile dikkat ediniz, fakat ibu 
muamele ile daha kolay yola ge_ tavsiyesi koc~ı~ e~1 ufak ku. 
1. surlarını, da gorun manasına an. 
ır. l ı K ınsan· yok 7 A·ı . . . k amaymız.. usursuz • - ı enı:re annenızı veya ar 
deşlerinizi sokmayınız.. Kadın e. tur. Kocanızın zarrasız ufak te. 
vinde müstakil olmak ister. Evde fek kusurları varsa bunları 
bif başkalannm !bulunması sea . .. hos gör.ünüz. Unutmayınız ki 
deti yıkar. t kndrnlığın büyük meziyetlerin.. 

8 - lki aile .bir evde veya bir ôen biri de müsamahakar 'Ve 
apartmanda. oturmayınız. ı müşfik olmasıdır. 

9 - Kıyafetinizi ihmal etme. Kocasını idare etmek istiycn 
yiniz.. jı bayanların yukarıdaki maddelere 

10 - Çocuklarmıza karşı z:ı. riayet etmesi şarttn-. 
lim ve gaddar olmayınız .. Çocuk. Aile saadeti üzerinde durul. 
larmı7.a fena muamele ederseniz 1 ması icabeden mühim ibir mevzu. 
onları karınızla beraber karşı. dur, çünkü yavrulann istikb.ıli, 
nı7.da düşnı~n gö~ünüz. j inldşaflan. yetişmeleri hep. aile 

Baylar! Aıledc ıkı tarafın yek_ saadetine, eşler arasındakı a. 
di~rine müsamahakar davran. henkli anlaşmaya bağlıdır. 
ması 13.zmı. olduğu cihetle yukarı 1 ------------

da tavsiye olmıan şeyler size '•••••••••••••• 
ağır gelse bile yapmaktan çe. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURl BELLER 

kinmeyiniz.. UnutmaymIZ ki 
evde saadetiniz çocuklarınızın 
istikbali hep bu müsamahalara 
bağlıdır. 

Kadınlara gelince.. 1 Sl.llifB vo BUB DASTALJKLAICI 
Bayanla.rmım:lan yuvalarmm Ankara Caddesi No. '11 

saadetini devam ettirY.:Jelcrl için Muayene saaUcri: 15 den itibarcr 

şu on şarta riyct eim1reri bek. 
lenir: 
ı - Bayanlar müfrit ve hoppa 1 

olmayınız.. Erkekler para iti.ba. Göz Hekimi 
riyle müstakil olmağı severler ve l 
bir erkek kazandığr paranın fu. 

1 
Dr. Murat R. Aydın 

zuli yere sarfolundu~nu görün_ lkJoğlu ı•armnkknpt, tınan eokak 
ce mütees.sir olur. Bınacnale) h No. 2, Tel: osı;s 
evinize yaptığınız masraflarda J ill•••••••••••• 
muktesit olunuz. 

:Yazan: iskender F. SERTELLi 
• 30. 

mıştı. Kalenin dört ~evresi düş. 
mania sarılmışken, bu teşebbüste 
muvaffak olmak bir mucize de_ 
mekti. Bu ümitsizliğe rağmen 
Rüstem sağ olarak geri döne_ 
ceğinden ve düşmandan bir hay_ 
li erzak getireceğinden emin bu. 
lunuyordu. Muhafrzlarm göqter_ 
diği cesaret ve bağlılık da Rüs. 
temin oe$aretini arttırmıştı. 

1f. 

Rüsem o giln tekrar evine 
geldi. 

Marta köşede yanan bir Mer. 
yem Ana )tandilinin önünde diz 

cökmüş dua ediyordu. 
Rüstem kulak verdi. 

Mart, Rüstemin geldiğini 
duymamıştı. 

A!laha yah•arıyordu: 

··-Ey, idam sehpa ına gideı. 
mahkumlara bile kurtuluş umi. 
di veren Ulu Tanrını! Ben bu 
muhasaradan seHi.metle kurtula_ 
cağımızı umuyorum. Sen Rüste. 
me ve arkadaşlarına metanet ve 
tahammül ver .. Sen onlan her 
türlü felaketten koru! Ve sen bu 
kale içinde açlıkta.n kıvra.nan 

zavallılara merhamet et!,, 

Güzel bir ders 
Nakleden : L. L. 

Kız cilve ile: 
- Evet, seni seviyorum! 
Diye fısıldadı ve kısa bir ses. 

sizlikten sonra ilave etti: 
- Seni .seviyorum ve sen de 

beni seviyorsun. Lakin ... 
Erkek tamamlamak istedi : 
- Lakin... Ben fakir bir aile 

çocuğuyum.. Halbuki baban Dr. 
Soloug'un milyonlarca parası 

_var. Demek ki yalnız sevgi katı 

gelmiyor! Ancak güzel olmakla 
kalıyor! 

- Hayatta bundan güzel bir 
~Y tasavvur edilebilir mi ? 

- Beni sevdiğin halde, zengin 
olduğun jçin seninle evleneceği. 
mi funit etmek hiç te doğru ola_ 
maz. Maamafih fakir de olsay _ 
dm vaziyet değişmezdi. O vakit 
bana: "Seni seviyorum ama, kar_ 
n°m11 da yalnız peynir ekmekle 
doyura.marn., diyecektin. Bu se. 
bebledir ki babanla konusmama 
razı olmuyorsun. 

- Kapryı yüzüne kaparsa bir 
şey mi kazanacaksın? 

- Hayır, tabii. Ama şunu öğ. 
renmek isterdim: 
Aşk şu halde neye yarıyor? 
- Biribirimizi sevmiye ... 
Bu şekilde muntazaman bu_ 

luştuklan tenis sahasında, aym 
mevzu üzerindeki münakaşalar 

birçko defa tekrarla:nmışb. 
Nihayet ibir gün Jermen, üvey 

anasile bir sözleşmeden sonra 
fena halde müt.ecssir ola.. 
rak Lüi'yi buldu. Şikayet eder_ 
cesine: 

- Sefkattan mahrum bir bcd. 
baht~ ,Lüi. Ve, böyle bir şef. 
kata ne kadar muhtacım bilsen! 

Lili onun ümitsiz halini gö. 
rünoo dili.ne beJAgat geldi: 

- Kalbimin sana karşı şef. 
katla dolu olduğunu bildiğin bir 
zamanda nasıl cesaret edip bu 
sözü söylüyorswı? 

- 1nsanlarm anla:.~arı he_ 
sap denilen ilimle beraberdir. 
lki iki dört eder. Sıfır zait sıfır. 

Kaç eder, bilir misin? Farzede. 
lim ki kalbimin sesine itaat et_ 
tim. Babamı pek iyi bilirim; o 
da kendi kalbine uyar ibizi Alla. 
hın merhametine bırakır. 

- Senin baban adam değil, o 
bir ... 

- Lüi! Bu tarma. konuşmam 
menediyonım! Zira, samimi ola. 
hm, senin paran yok pulun yok; 
söylesene neyin var? 

- Maalesef! Yalnız sıhhat ve 
gençliğim. Maamafih sana bütün 
hnyatnnı vakfediyorum. Gel ka. 
~nn Jermen! 

_ Böyle bir skandalı katiyen 
arzu etmem! İsmim herkesin ağ_ 
zmda kirlenir. 

- Kacmakla kaçmak arasında 
fark var~ Seni Kenten'deki tey. 
zemin yanına götürür, ben de 
başka bir yere giderim. Baban 

Rüstem bu sözleri duyunca 
dayanamadı. 

Yavaşca sev~ılisinm omuzuna 
elini dokundurdu: 

-Mart ... 
Macar dilberi birden başını çe_ 

virdi: 
- Beni korkuttun, Rüstem! 

Neden bu kadar ses iz geldin? 
'Mart derhal ayağa kalkarak 

bu köşeden çekildi. 
- Haydi odamıza gidelim, 

Rüstem ! Sana kendi elimle bu. 
gün çok nefis yemekler hazırla.. 
dım. 

- Teşekkür E>dcrım 1arta! 
Fakat yemeklere değil. duada 
söylediğin söz.Jerc .. 

Sonra birden boynuna sarıld,ı 

yanakları!ldan öptü: 
Sonra birden boynuna sar rld·. 

bir kadınsın, Marta! Ben, en ya_ 
kınlarm1dan bile - bütün ;im. 
rümdc - benim iC'in Allaha bu 
derece candan yalvaroıkhrrııı 

beni araya dursun; aldı varsa 
- ve şüphesiz vardır - yirmi 
dört saat içinde a.şkıınm resmen 
tanıyacaktır. Birkaç hafta sonn 
artık bizden kim bahseder? 

Ertesi gün üvey anasıyla tu_ 
tuştuğu korkunç bir kavgadan 
sonra Jermen öyle psikoloji'k 
bir zlli'a kapıldı ki, her üriü te. 
reddütü aklından sildi. 

Otomobil harekete hazudı. 

J ermen bağajım Lüi'ye vererek 
yanına sokuldu. Ne garip şey! 
Lüi, müteaddit tecrübelerine 
rağmen nasıl •başlıyacağııu bil. 
miyordu. Kadınlar ise sıkıntılı 
bir havayı yaratan amilleri ara.~. 
hrmağa teşebbüs etmezler. 

- Bugün hava güzel olacak. 
Lüi bu şekilde başlayınca Jer. 

men yüzünü buruşurdu: 
- Ben başka şeyler düşünü. 

yorum. barometreyi değil... Bir 
erkek için benim yapbğnnı başka 
kadmlar kolay kolay yapamaz! 
Teyzen beni kim Yamledecek? 

- Kalbinin sesini duyan iyi 
bir kız. Ebeveynin arzu etmediği 
bir erkekle evlendi; sonra. kocası: 
para kazandı, nihayet babası da 
onlan da affetti. 

- Bakalım, babam beni affe_ 
decek mi? Kocam :Mis GuntleY. 
beni evde bulınnz.sa kendisine 
ne diyecekler? 

- Ah, Jeımen! Bunları dü.. 
şünrnc, merak etme; bana emni. 
yet et. Bak sema, tabiat bize na. 
sd gülümsüyor? Ktr hayatı ne 
güzel! Böyle vasi ve tenha bir 
ormanda, herkesten u7.ak bulun.. 
duğumuza memnun değil misin? 
AşknnIZI gizlemiye bir sebep kal. 
mndığr zaman buradan tekrar 
döneceğiz. Şu ağaçların altında 
ayaldannm dibinde oturmak, el. 
lerini avuçlarıma alıp duklarınm 
zevkini tatmak kadar büyük bir 
saadet tasavvur edilebilir mi?-

Liii bunları söylerken Jer,. 
men'in yumuşak elini ok§adı. 

Sonra da dudakları onun at.e.Şi 
dudaklarına temas edince hiçbir 
mukavemetle karşılaşmadı. Jer. 
men onun arzusuna t.erkedildi.t 
Esasen o, kadar sevimli, o kadar 
yüksek ruhlu ve nezaketli bir 
gençti ki! 

- Giraelim, diye fistldadı. 
Daima böyle olacaksın değıl mf 
Jcrmen? 

- Ha.yır, ileride seni daha çok 
seveceğim.! 

Saadetten sarhoş bir halde 
Jermen gcmerini kapadı. Fa.kat 
ansızın şiddetli bir gürültü neti_ 
ccsinde korlru ile gözlerini açtı. 
Otomobil sarsılarak birdenbire 
duruvermişti 

Lüi derhal dışarı fniadL O 
kadar müteessir olmuştu ki, ka
ba bir hamal gibi küfürleri bas. 
tı. Sessiz sedasız duran şöförü 
haksız yere az.arlıyor, en adi ke
limelerle ona küfürler savuruyor 

(LUtfcn sayfayı çeviriniz> 

görmemiştim. Sen, Allahm huzu. 
runda bile kendin için bir şey ıs. 
temedin. ve bizim için dua ettin. 
İılşaallah Tanrı dilediklerini ka. 
bul eder de bu sıh·mtılardan kur. 
tuluruz. 

Rüstem huzurla yemek yiye_ 
bilmek için, ilk önce huruç tcşeb. 
büsünden bahsetmedi. Güle oy_ 
naya yemek yediler. 

Rüstem: 
- Bizim karnımız doycıu, 

Marta! Fakat, sur içinde yüzler_ 
ce insanın şu dakikada açtıktan 
kıvrandığım düşünüyor musun? 

- J)ü.qfinüyorum. Fakat, fela. 
KC'tlp• Jn~lST~"\ herit•~ tnc ön. 
r•' k· r.ılın i tJiistinmehdir. Zatc-n 
1 :·ke~ İ{t' I\ i 0 

- •!ül?iJ:rıü.""Se. oo!,tin 
:nenılelret halkı keııdırJ düşf:n.. 
ruüş ve kurtulmuş °'-."'1'llektir. 

Açlrk sader.P. <fü~ü.nme~ l>tl'. 
ra:-af ooilir bir t'?hiilr.P. dei,;~r 

-- Ya l'l'..! yaN110!t • 

f~fOM/ 
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Etibank umum müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

a - Er :ğll lıömllrlcrl işlet.mest. Zongu11ak 
b - Garp ıınylt.lcrl iıılctmesı, P.alıkesir, 

c - Mahrukat IJUrosu Ankara 
d - Enğll kömUr!erllşle:..m.e'li 
K:>k ve ihrııklyle tcrvlsleri Ankara, İstanbul, 1zmir, Mersin, Ereğll 

"Karadeniz., 

Yuknrdakl müessese ve sc:v•.sıe!inin, ta'] kömUril, linyit, kok, Briket ve 
taıl maddclotinln ahm ve satıwıı;.dıuı mtitevelllt bilumum mevcudat, ta.ah. 
bUdat ve mn:.lul::atın bUtıin buk,1';! ve vccal'!:ıile yrnldcn te;,kil eylediğimiz 

Mahdı.t Mesuliyetli 

rtlHKl\'t~ liÖMÜR SATIŞ VE TE\'/,f MÜESSESESİ 

firmasına devrcdllmJşt:r. 

Alkadarl:ınn ı hazlran 1941 ta.ihindcn itibaren: 
ı - Her cıru: ta~ höuıllrU, kok briket ile tali maddeleri iı;:lD FOB olarak 

) apılat'8k talepler ıı: ı,c-suscniD merkezine: 
Adres: Atatllrlt bulvarı :!J.123, Ycni§e!.ıir "M.ilhendisıer blrliğl blnası 

Ankara. 
2 - Linyit kbmilrll ı<;in yapıl:ıcak mUrac:ıatıarm csklsl gibi, "Gıı.rp 

ıınyit.ierl ışietmesi .. Balıkesir, e.dıeslne • 
3 - Malılllll ihtiyaç ar ile .. ttı1 kömUrü, kokkömUrU, linyit,, ibraklyclik 

kömllrler ıı:lD o mah:ılled ki ııulı!ı \eyıı acentelerimize latanbul "İzmir, Zon
guldak, Mersin, Ercğlı "Karademı:. de şubo ve depolarımız olduğu gibi mııh. 
telif şehirlerde occ.ntclcr vardtr. , 

4 - Mr.hnıkat kanunu ma~lbinco evvele.:: intihap edilmiş ve mukavele
Bl henlli hitama erme'lliş acentala.rımız ile diğer mUstchllJUerln Ankara mer. 
kezine. 

5 - Tq kömürü, llnylt, bnkc!., kok ve tali maddelcrlnin ihracatı işlerlnc 
mntealilk bususat için Ankara merkezine. 

Yukardakl adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, §Ubc ve 
depolanmu:m telgraf adresleri: Malırukat. (3003-1257) 

.. ~"""!llP"l""" ... l'901111!111""'~""'1P"' ...... ll!"'!.,,.."""'_.. ........ ııt:'l'!ll!::~'fl!I"~~".!'"· .... 

Devlet De.miryoltan ve Limanları .~ 
ı,ıetme Umum idaresi ilanları · 

Mubammen bedeli ,14875) lira olan 1750 adet yün battaniye (13.6.941) 
cuma gllnU saat (15) on bc~lc Hayda.rpa.,tıadıı gar binası dahilindeki komitı. 
yon ta.rafmdan kapalı zart usu!l!o satm aımacaktır. 

Bu i§e glnr.ck isUyenlerin ı 1115) lira (63) kuruşluk muvakkat teminat. 
kanunun tayin ettiği Vefikalarta tekliflerini muhtevi zartıarmı aynı ~ sa.. 
at fl4) on dorde kaaar komisyon reisliğine vermeleri Ifı.zımdır. 

Bu 1§1 alt rartnamcleı komls7ondan parasa: olarak dağıtılmaktadır.{4103) 

Otel yapılmaya elverişlt 
kirahk bina 

Ankara caddesiniıa ~ ır.uteber yerinde fevkali.de nazaretll ba- ı 
\'8.dın ve 11.ydmlık bir blnn kira!dd:ır. 

Vakit gazetesi lda.rehıı.nesfnc müracaat. 

Garp linyitleri işletmesinden: 
Milesseseınizle müşteriler an·s.ı1·da. Linyit kömlıril salı§lan hakkmda 

,,apılmıı: olan mukavelelerden mUtevelllt bilcümle haklarımızı 1.6.941 tari
hinde kuruıcın ve mcrktZ! ~bulunan "TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ 
VE TEVZİ MtJESSESESİ,,ne devreltiğimlzl. ve mll§terilerlmize karşı olan 
vecıbel~riınlzi de b"J mUcssesenln tamamen tekabbül eylediği i1An olunur. 

du. Biraz evvelki tatlı ve n.e7.a. 
ketli lisanı tamamile ve birden • 
bire değirmişti. Hemen: 

- Bir kaza mı oldu, Lüi? 
- Ya ne olsun, istiyordwı? 

rrabii, bu sersem herif güpegün.. 
düz uyuklarsa! ... 

- Yarabbim! halim ne olacak? 
- Ooo! Ma.~llah! Bir de ağ-

lamalar eksikti. 
Ve artık Jermene dikkat eL 

meksizin motörü muayene etme 
ye koyuldu. Şöför sükünetle: 

- Santiyiden iki kilometre 
mesafede;iz. Oraya kadar mh -
met ederseniz fena olmaz. Size 
garajdan romürkör vazifesini go 
reook bir otomobil verirler: bunu 

o(3005 (4259) 

oraya tamire sevkedersiniz. ~ T İŞ BANKASI 
Lüi yüzünü ekşitti, Küfürleri- r • 

,. 
ne devam ederek tavsiye edilen 
yere doğru yola koyuldu. 
Bwıu üzerine Jermen ciddi 

düşüncelerle dalmıştı. Böyle de. 
vam ederse şüphesiz bir gün ni
kahlerı k.ryılaca;k, ertesi gün bü. 
tün gazeteler ismini ilan edecek
lerdi! Bunların olacağım hesap. 
lam.ıştı. Fakat şimdi mühim bir 
teferruatla karşılaşıyordu: Müs
takbel hayat arkadaşında biraz 
önce keşfettiği karakter. O tatlı 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
~:;!İDELER : 4 Şubat, 2 Mııyıa 

ı Ağustos, 8 Ikincite§rin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 İkramiyeleri 
kelimelerle lrendinini uyutan 8.. ı adet 2000 LJık = 2000.-Lira 
şık ne olmuştu? llk terslik kar - !\ • 1000 • • aooo.- .. 
§ISında maskesi düşmüş, ters. ı • 750 .. • 1500.- • 
müstebit, haşin ve adi tabiatı 4 • 500 _ .,. 2000.- .. 
meydana çıkıvermişti ! s • 2so .. = 2000.- .. 

Jermen sessizce ağlıyordu. Ya 35 • 100 .. .. 3500.- .. 
nakları gözyaşı ile ıslanmıştı. ~o 50 .. = 4000.- .. 

1 

Kimbilir evlendiği zaman da bu ı aoo 20 .. == 6000.- .. 

gibi sahnel~rde yüreği ne kadar iim••••••• 
zehirlenecekti. .. :w 

Ansızın sık ormanın arkasında yordu. lngiliz kadını af dileye -
bir tren sesi duyuldu. Onu mü - rek: 
tealdp memurun sesi: "Santiyi!" - Geç kaldığımı zannctmiyo-
Ne? !stasyon bu lmdar yakın rdum. Dersini bitirdin mi? 
mıydı? Jermen var kuvvetle se- - Evet açık hava dersi. 
sin geldiği istikamete doğru koş. Bu ima.dan bir şey anlamayan 
tu. Beş dakika sonra Parire dö. l Mis Guntley sordu: 

Ü rd - Nasıl ders güzel miydi? n yo u. öm .. d ;\.. .. k-~ 
Öğl d w :Mi G tl • - rum e vu gune /:IA..Lar 

ey~ ogru . s un .. eyın ı görmediğim fevkalade bir ders 
otomobilı Jermenı almak uzere . . . . 1 
kız lisesinin önüne gelmişti. Jer ş~dı de çok çabuk eve gıtmelı. 1 
men onu yaya kaldırımda bekli -1 yım. 

HABER-Mşam~ 

İstanbul Defterdarlığından : 
ı - Şeker ve t"llkozdan a.ımar. 1stihlA.k vergisinin arttırıımasma dair 

olan k:ınun 81.6.941 tarinindc ile<..,"Tcdilmlştir. 
2-Bu kanunla 
A) GllkozW" alım ve satımı ile l.t.'tigal c~enlcr 
B) Kl!kozu ima.lAtında iptida! veya tali madde oln.rak kullanan sına! 

roUcssesclcr. 
Kanunun oc5reılildlğı günWı yıınJ 31.5.ıNl Cumartesi günUnllh sabahında 

Ticarethane Mıı.ğaza, Depo, Anb'!!r, Fab!'ika ..,.e 1mailtbanelerindc §Ubc, 
acente ve kom!syonr.u.lan nczdind·) ve sair yerlerde bulunan stokların cins, 
miktar ve s!klctioi ve bulundul{ıan yerleri gösterir bir beyannameyi kanu· 
nun M!ircdtlc!ığı gUoli takip cdc;1 günün ak,.~ına kadar bağlı olduktan 
Varidat dalrl.'sin~ v"rmca--:ı mee:>urC:ı;rlar. A.!1cak kanunun neıırinl takip eden 
giln Paz.:ır gllnUne tcııadUt ettiği ı:iheUe beyannamenin 2.6.911 tıırihlne mti· 
sadif PnzarteSi günil e.kşamına kadar Galata Balıkpa7.armda Muamele ve ~
tihllk vcrı;Ucr! merkez tehakkuoı. ı;;u~l şefliğine, Beykoz. sanyer, Bakırköy 
"'a Ad:ı!ar kazalarındaki mUkcllelleılıı de bu kazalar malroUdlirlüklcrinc tcv. 
dl edilmesi l~ımdır. 

3 - Glikozu ımataunda ıpLc:aı \·cya taıl madde olarak kullanan smaı 
mUes~Scicrden makP!\t, bu maadderdc.n çikolata, tahlD helvası, lok"llm, fon· 
d'lll, şekerleme, k~ rıımt:!Iı., akide ııctmrl, bonbon, marmalat, reçel ve emsali 
maddeleri imal erit. ıcı di.1. Sınai mfiE:S..'!CSC ta.biri de 3843 No.h muamele ~r
gisi kanununun be~ınc• madde.Jl..tı-:.c tarif edilen müesseseleri ifade eder. 

4 - - 31.0.941 ı;UnlinUn sao,ı.':ıtı:r..a ellerl;ıde yüz kilodan az glikoz bulu· 
nanıar beyanname 'ten:.cğe mecour değildirler. 

5 - MUdcteU iç: .. o bcyannaov~ "·ermlyen veya mcvcuUe.rım beyanname. 
\ennde no~tsan gClatt:'"tı lcrc beyannamesi ver.lmlycn vey:ı. noksan gösterilen 
mevad lı;in tarh oluııocr..ıc vergi bed kat fazıasile tahSil edilecektir. 

Alkadarıarca l·ulımıck Uzeı·ıı 11~ olunl."i." (4:?48> 

.............................. mim .. ~~~ 

·ı·urslye ~umcıarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarthı. 1888. - :iermayesı. ıuo.oou,uuv fürk 

~uhe ve Ajans adedi: 265. 
Lıra.n 

Zirai uı tıcari 'zer nevı banka mMmeleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Un Uaamlye ftıriyor. 

.,._t Bankasında ıaımba.r8.b .,.. Dıtıa.m taaarnd ı:ıc ... •~...-,,,R .., v 

MJ tıruı bulunanJars senede 4 defa ~ekilecek lnır'a ile aşag-ıdw 

pta.na &"Öre Uue.miya da.ğrtıl&C8lttır. 

1 &ded l,000 Uralı:k ,,000 tlra 

ı • ooo • ı.ooo 

• 
l-0 

• 
• 

250 
100 

• 
• 

ı.ooo • 
-.ooo • 

ıoo aded 60 Uralrtl 5.000 lira 
120 • l-0 • &,800 

160 • ~ • uoo • 

OIKXA T: aesa.pıa.rmd.ald paralar tıt7 sene içinde 5e • Ura.dan &§&C 
:iQşmlyenJere tkr&mJye c;ıkUğl takdirde % ı<ı ruı.uıyıe vertıec ... ıcr.tr 

Ke:-t,.···r: ıı Mart, 11 Haziran 11 l!:y!fil, 11 Blrlncika.nun tarlhle. 

rmde yapıltr. 

loAauiNi aiiiaı is eANICAs ıNoA 
iKRAMİYELİ.. ~Ae_ ~ÇftE 

Etibank Mahrukat Bürosundan 
Milcsscscmlzle mUıteriler aı''..ı.'l•tıda yapılmış olan mukavelelerden müte

vefüt bllciirr.Ie h:ıklıı.rımızı 1.6.!J41 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada 
bulunan ''Tilrkiye l:!Smllr satış ve trıvzi mU~<ıl,.ne devreltiğimlzi ve mUş
t.eri:erimlzı:ı karşı olan vcclbelerımizı de bu mUessc!:cnin tamamen tekabbU\ 
,)"lcdiği na.n olunur. (3006) (426•1) 

.............................. 
V A K 1 T matbaası 

Kitap ktsmttt.ı 

tanzim edip 
gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namın" clizüi iAleri alır. ............................... , 

EreğH kömürleri işletmesinden: 
MUC'l:!S"Semizle nıUşterller "'1"aaruda TS§ kömUrU, ltokkömUrü, briket ve 

tali maddclerir.in uı.htl&n hakkı:ırla yapumış olan mukavelelerden mUteveı. 
Ut bilcamle lıaklarımızı l.6.9U :enhınde kurulan ve merkezi Ankarada bulu. , 
nan '"I1'ıtRtYF.: KÜ:'\fÜR SATIŞ VE TEVZİ MllESSESESl,,nc devrettiği. 
mızı ve milştcrllcrımJzo karşı c-Jan vecibelerimizi de bu mUesaoscnin tama- ! 
men tckabbUl eyledigt ıı&n olunur. <S004) (4258) 

1 H.AZİR:AN-.1941.,ı 

lstanbul Dettardarhğından : 
ı - FevkaJacıe v:ız:yet dOLi.)'I.SiyJe bazı vergi ve rcsimlel'e zam tt::nıd 

dair olan 3S2S &ayılI ve. 17.5.940 tarthll kamma ek kanun 3U5..9il ~ 
nC§rcdllınJştir. 

2 - Bu kanunla a{ağtda S numllralJ bendiD A. B, C fikralannd.a yaJ1i' 
maddeler muamele '\'l·i'ıoatne, ve E bkraamc!akl maddeler isUlı1Ak vergtsi" 
Uı.bi tı.;tulmuş ve F, G, H f.ıkralamıdald matloelerin iaUhlk vergileri de ast 
tırıl.ınıştır. Bı• maddelerm: 

A) Alım ve satım. ile ~Ug.ı.l eGenler 

B> Bu maddeleri JmalAtull\ıı. ıptioai v~yu. Wi madde olarak 

sınai mi.kssescler. rJ# 
Bu madde!erden kanwıwı uo~rec:ildıği .;:ıntin y8.ni 31.5.941 cumar 

sUnt.u:nin sabahında t.icarethane, tu.B.ğaza, fabrika, ımalAthane, anbar ve 
polarmda ı:ub-3, 11ccnte ve kombyc.nculan nezdinde veya sair yerlerde 1JU1i 
nan atok.U.rının cınsınl, mikdarı.-u, .nkktini v.: bulundukları yerleri bu il 
yr.pıldıgınm ertcsı gllntin~en ıtıııa.ro~ üç gUn urfmda bir beyanname ile aa 
Batıkpazarıda muRmele ve istilıllllt -t.-rgilcrl merkez tahakkuk §Ubcsl §C 

ae, Beyl;:oz, Sarıyer, Bakırköy vtı Acalar ka.Za!armdakl mükellefler cıe 
kazalar malmuJurJüklcnnc büc!mr.er;e mecburdurlar. (Bunlardan smöi 
esstseıer kanunıınun ııc~rı tarliılııde imali tckcmmill etmemiş halde bul 
mev&.l.lc!. ~yailllamelcr.ııe iptidıı1 r.uı.ddc halindeki mikdar ve s!kl::tıcrine 
r.:? derı: t~ceklerdlr.) 

3 __ Beyanname ue bildirilCt.ek madd~ıer qağıd& gosterilınl.§tlr. 

A) Kep~!. 
B) Yerl. ııecatı ınalı:.ull~rin ı..s.:- ve tasiıyeııiı;ıden iSUhsal olu.nan )"&~"" 

(zc~t!nyağı, ııuearr. yağı. ay çlç:gı yağı, rap!sa, keten, bezir ve sa1re , .. 

ıarı gibi.) f 
cı şekerden muınlcket içınd:l llil8.l olunan maddeler {Lokum, ak.ele 

kE;rl, bonLon A8ramel!J, reçel, c.urmalal, tundan, jile şekeri, §Ck~rlem<'. 
11 rnp ve eınşaJı, t.erkibiLd1.. yUzdo rıG .kı. fazla tekeri muhtevi olup §ımdlyc 

dar muame:ıc \'ergta!nv<-Il mua! bulunan maddeler.) (Tahin helvası bcyaıı" 
me ile lhbar ruecbunyctlno tAbi Ceğiiair.) 

U) 1..lı.stik çlzrne, t;=oson, K:ıl~. Ok~. ; 
El Gllmriık itlııtlll t.arifcsl.-iliı 469/A,B pozl.syonıarma giren her ne'-1 

~~ -~ F') GUmrUk itbalAl tarifcain\.:ı l29/B, 13'.:/B poziSyonlarına ı;iren ~ 
ipek ve suıı'ı ipek ıpilğl. 

G; He. n~vi ı,:ay tgtlmrük tar•rc numara:oı 20S) 
H) He neV' çay tı;i!mrük tarife numarası 213> 
4 _ Yukarda 2 numaralı o•tıtt<! yazılı :,ahıs ve mliesseselerden ka.null ~ 

oeşr! ;;-Ur.tlnilr sabahmda kepcK, yağ. şeltcr mevcudu yüzer kilodan, l ~~ 
ok!:.C, §OSOn, kaloş. çizme, ısu'l'i lP'JA ve aun't ipek ipliği, kahve ve çay ıı! ~ 
cudu onar kilodan. çlm~to mcv.:uou 600 b.iJ·)jan az ollllllarla 3843 sayılı~ ~ 
amele vergis! kanununun aşa.ğı-1ıt 5 rıumaral: bentte yazdı 11 ve 12 ne! 
dcıeri mur.iblnce uıuwı clo vcrgiııı:ı-ıt;o muaf ouJunanlar beyanname ve 

mecburiyetine tAh! c~ğıldlrler. ~ 
5 - ZıH:> Eııyııı tnııamele v.;rı;:ııl kanuoLJnun 11 ncı ma.drtesl muc1 

mmı.m,.le \'ergisınden nıuaf olanı.at ayni evde lk~e.t eden ailesi e.tı:sdl"" 
lltrlikte münhasıran ı..'(ametg4.'l oabn:ndc icra edilmek ve muharrik KtJ 

kullanılmamak ve !\arlçten ala.cağı i;çi beşi geçmemek ~rUle trllk. ıı• 
örtü, çorap ve mensucat gibi ö~U ve dokums iı;lerlle dant.e.ıA ve na~ 
tıımrcılık ve sepetçilik mamulA.!;:, ip ve urgan lmalAtı ile iştigal cdml 

Mezk<ır kanunun 12 ncl m&louile muaınelc vergislnden mua! tu~ 
olanlar•lD cioğrudar. ı:oğruya veya bllvasıta yalnız bir mll§tcrl heııa.bnıs 
IAt yapmı~-nn ve tstilıc!ALl ett.lği 'ı:çı sayısı J'llUessesc sahibi oe (~t tJ 
am ç:alışmasm) dahli o!.uak u.z,-.,ı !:('§! tecavüz etmlyen ve n~arrık k 
kııI!ananlarda muharrik kuv\'etJ iki beygiri geçmiyen kUçlı aanat ın 
&:?teridir. Bu müesseseler, mahalll varidat da!.relerinden verilmlıı olan ı:o 
yet karr.elerbl haiz <>•anlardır. us'. ı... ~ 

6 - Husus µlils!;ıra.f lmiller! tle bUtUn ve m\18kirat bayileri ka.n~n ~ 
ı:ıcşredlldiği 31.5.J..SU Cumarw41 gllDUnlln sabahmda Uc:aret.ha.ne, rns 
!abrt\ta, tii\alı\t'hane, anbat ve derıvıanııd&: §Ube ve acenteleri ve kom ' ı 
MZdlnde ;ıuı.ına.11 her r.-.vl slgan 'lil' tUtUn l~ııfb>e ve ttSnbekl de dabl1~Jlf ,_ 
t1\kı. kanyak konyak ve likör, !'ll"Tlpal'YA, vfakl, cln, votka, şaraplarla iri ıı..: 
ve çakmak taş'armm .-Uket fiyatıanna göre C1ns, nevi ve mlkdarlarmı bll ' 
nm y3pıidığ;n1r ertuı gtıııUnden IUbaren Ilı; gün zarftda bir beya.ım&Jll' \ 
ruhMt tE'zkcrçEln' PJı!ıltlan inhiaa.t~ın..· fdaıestne blldlrmeğe meeburdurı-.',..1 ~ 

7 - Kibrit inhlEan Iııletı:ne ı:irPeti acenteleri de kanunun &e§ri t,arllP"'f lıf 
cllericde mevcut !übı ~Uf:rle ça.k-m.!t taşları:ılt' mikdarmı keza bu iIA.rılJI ıı' "
pıldığının ertesi gDnUncCL itibaren ~ç gün lı;inde t.ulunduklnn mıılıall~ ~ ~ 
sarlar if.aresıne bildirecektcrdlr. ,KHırit lnb~san işletme şirkeUrıe ahedl ~ 
acenteler oezd~nde cmr..netcn t):J.unüuğu ks.yıt ve vesikalarla tevsllt l\ı 
kıbritlcr :ıeyanname.erc ithal <ıdiımt~·ecektır. ı ~ 

~ - Tuz alım v ııaumı ile Tüc;J{!Uı olan naklk1 ve bUkml pll•sıa.rcıa" f~ 
kıınunun neşredillllğl !:Ui.1941 Cuı:rıarteal gUr.U ııahahı ellerinde lkt yi1$t'e' 
kilodan fa7.la tuz bulnmuılarda ::ı tar;nte m!lğ!tza, anbar ve depolanndıı. 1 
acente ve kom!sy<ınca:ld"l nezllinc.e ,.e saire yerlerde bulwıan tuzıarııı ~ 
ve mikdarını ve hulunauklan.:;r~:!erl bu 1ll1J,T1 yapıldığının erteııl ~~ 
itibaren Uç gUn !<;:not' i'Jr bcyaıırıRM(, ile bulundukları mahalll ınb \ 
lc.lareı.:ıı.- t-lldireceklerdir. ;; ~ 

9 ·- Bu JJtının yuka ·ık! t:»ııtıerınde gc-ek maham varidat dalreif 1'.. '-• 
ı;erel<s-: lnbıı<arla• ldan.:P.rlne Vflrılnıeel mecburi olduğu tasrih edilen ~'ti ) 
n~mcler' mflddetl l~L'.ıce vermh·~ı:ı veya mevcutlarını beyannameıerıner.ıl' 
san geçırenl~rder. beyanrıamest.'1i veı mediklerl vı>ya noksan bildir&"'" 
ma.:ld-::1<.>ri:ı verg:si hE'JJ kat razıaıı:.y!E> tllhstı tıı.:IJecektır. 

AlakadarULrce bilinmek Uz::ro !!An olunur. 

N O I': 

1 \'eril"ce'k :,eyııuıamel'3T!rı bAk "•e sillntiden Arl olarak ınıı.Jdtl.;.t 
veya mUr~kkcpı: kalemle nomıt'.I elı'addaki ktğıUara ya.zılnıasma ve 
dak~ numuntı)I! gllre uınzlın c:ıUmcsine bllha888. dikkat olunmalıdır. 

ISEYANSAl\fE NUMUNESi 

Muamele w !t,tihılı.K verglieo., Merkez l'..ıhakkuk Şefliğine 

< \'eyahut • , •••• .,,. • • • Ma!müdilrlüğüııe) 

lııirr •• 
Muva:ı:zaı:ı adr,.ııı : 

Mevcut lstoklann bu_ 
Iunduklan mahaller 

I§: ••. • ' 
Beyannamenin verildiği 

.Mevcut istoklarm ~ 
ı----....------ iZAHAT 
Cinsi /mıktarı I siklet! 

J. 
Milesseaeme alt ticaretha.ne, mağaza, fabrika, lmalAt.bane, anbaf• ".,,I 

§Ube ve acentalarımla komlsyoncuıanm n?zdinde veaa.ir yerlerde ~ • 
ne§ri tarihi olan 3:; 941 Cumarlcsl gllnti ııahabmda mevcut buiunaJI·, 
• . • • . . • . • . verglsine tabi ınaddelerlD yukarıda milfredatilc gsstB 
olduğırıu bildiririm 

Pul 
MöeMıeee alılbiJÜJI 

açık hüviyet ... 
lımaaı 

2 - Mtlkel!dlcroe muamel.., ve tııt.ihl.A.i< vergilerine müteallik ~~ 
edilecek husu!at tı.kkır.da beyatınsm.o verme müddetinin hit.aıxuıJ~ ~ 
Galatı;.da Bahkpazaruıds .Muazneio ve latibt.'\k vergileri mUdUrlUğU ~ 
kez tahakku~. eubesl Brlliğine, ya bizzat veya 41799, il217, 43399 J1 

ra teldonla müracaat etmek suretlk lktlza eden izahat almabtllr. f 

3 - Hususi mlli.kırat lnıll~rl ne, tUttiD ve milsleirat be.yllcrl. Jd~ 
hisarları i~letrne §~rketi accntfılcı~.,!n kullanacakları beyannanıeıet' .,;,,' 
!ar idaresince tab vo ihzar edilnı!§tlr. A.mU, Bayi ve acentelerfD ~ 
11emtıerdeki inhisarlar salı§ depoıanndan tedarik etmek sureiı;ıe ~ .. o) 
nameıeri tanzlD- ve tevdi etmeler! llZDlldu'. (U-


