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Hüseym Cahid YALÇIN 
BİB.LEŞİK Amerika dcvlctlr.rl 

-._ genelkurmay başkanı ı;cnernl 

.._ "lal harp danımu hııkkında beyu
~ bulunduğu sırada dU.Ovonm her 

fıncıa mevcudl31etlnl hl <'ttlrcn 

~n askerlerinin lnglllz toprak 

-:::: ayak baııtıklnrını SÖ) Iedlkten ı 

~ ..... A.vrupa kıtasma da çıkacaklar. , 
• diyor. 

"'.\ınertkıu:ıın Avnıpaya bir ordu 
'1114erebllmcsl dllşünilldilğU zaman 
'ham Wtan mütebassülar:ı kale 
'rıldılar. Şu kadnr k15Ulk bir 
~ ur. ın kriıır mesafeden Avnıpa
~ &atırıması oii:ln ne lıadar gemiye 
.b._~na lüzum olduğuau betıapla. 
• ..._k bize do bildirdiler. 
~lcrfne tabii inandık, Filhakika 
'1rret bakımdan bu hcsapar ltlmz. 

etnıı.'UU, fakat Amerikan azmi, 
~Jlııı vo hııkflnlac.ı hariç tutulm~ş. 
'Gtinde 2.S gemi yapılması kimin 
~e aığnrdı T Bir scnede 60.000 
'-. havıılandırılabUeceğtnc kim 

111 ııırc1ı. Amerika Japonların baskı. 
-.
1 
Jaettcesırıde harbe glrcU henüz altı 

... ;:: Bu altı ay içinde çalııımaya 
ıı.ııc k itin lıa:ıırlık d Telli ça ~"· 
h &'eçlrlldikten sonra sıı.rfedllen 
~tlerin 8Clllcre«i ıılmdlden gö:r:•• 
'llıaya ba,ladı. Bugün artık Ame 
"'-ı il blokund&ıı bahsetmeye kimse
~ ll1ıı 'Varmıyor. Gi>"tillüyor ki Ame • 
~ ~hlnlere durgunlıık '-eren l. 
' lna progranımı vaktinden eV\·cl 

ilo'-,-. _.._-'olarak Ule okya. 

~ artık itiraz ecfllf'nılyecck bir ba
l\, tttr. Bo askeri haklkatle.r yanısı. 

diplomatik bir hakikat daha 
ıı..._ zan. 
~;:_rtz ki :ılhlnlcrde aaııa.u surette 

"'911yor. Bu kann!ltı de sene gene. 
t-.1 'rarıatlın södcri teyit ve takvtye 
~tlr. GcneraJ Marııaı Y•n Yolda 
t ıuth yapılamıyacağını kati olarak 
ttnlıı e(llyor. DUn~ayı karı tıran ta-
~z kuvvetleri t:a.nıa.men ma.tn.-edl 
:ektir, diyor. Bo sözler onını at. 

114-n cıkarken bize kanaat veriyor• 
tllııku bu kadar muanam ,,.e geıılı1 
~rhkJann manası ve ga~ 1 ve bir 
:~ı.ıa.ı olmak IAz.mıdır. BütUn Şlmau 
-~lll'fka insan ruhundan kopnblloock 
'ieıertn en mUthtşlle bir gaye üze 
~ birleştikten sonra artık bu i:t ya. 

kalamaz. 
""'-~t va7.lfe ne :ı.aman nlba)·et" 
~ t BUtlln mUIAJıazalar dooe do. 
Ilı.~ bo nokta üzerinde toplanıyor. Sıı... 
~ ve mesul adamlar yalnız 
'-it ettikleri gaye ve 1>aşvura 
~ -.,. usuller baklnnda bize ızaııat 

11Yorlar 

~ta~ ta)1n etmekten dalma 
"" enıp bulunuyorlar. Böyle bare
ti etnıekte olmalarını pek haklı 
"-ı l'ıtıernı:ı zaruridir. Şimdiki halde 
'-. '- olmak l'!llp eden ııey Amerikan 
~"tlerfıntn artık Avrupaya taem. 
._ lattknmeHnl tutması ,,.e sonba 
"--. l<aıtar Amerikan slllh \•e cephane 
'I) 1ltnın azami hadde ert~esı key 
41 :dlr, Bu hazırlıklar bitmeden cld· 
~ r nıUttefik taanıı:r:u tıeldenemtt.. 
, .. " için harbin aonunu 9tS 8eJle&ln . 

'-ı ll\>ve.J görmek istemek fıız.la lst! 
etınek olur. 

Amerllıada 

124 kilometrelik 

/Jir bataklık 
Üzerinde 

aomba tayyaresi 
'-brlkası kuralda 
i) ~~~iııgton, (A.A.> - Birkaç 
tııtt""·nıde bataklık olnn 124 Jolo. 
~flt.re nıurabb::ı..ık bir sahn tizrine 
~~a: fabrikalan Y,cni blı bomba 

l:l fabriliası çrktılar. 

Moskova bild.rıyor: 
-0--

Harkof 
mu hare-

Milli Şefimiz 
Dün alla bir 

• • • 

, besi sona gezıntı 

yaptılar 
Ankaradan haber \erildlğine 

~öre. 1\11\li Şefimiz hınet Jnöaü, 
dlln öğle üzeri :ıtla. biı· ge-ı:inii 
ynphkt.an sonra Topçu At~ş Oku
lunu zi~ııı-e hni5, o".-uMıı. komu
l:ınlar, öğretmenler, 'e talebe ta
rafından karşılıuınuştır, 

Rcisicümhur öğlt> )'emeğini okul 
alle i ara..,ında yecliktA"n -.onm t.\. 
lc-l•eYc kı a bir hitabetle bulun
mu.,İardır Okukla bir saat kn. 
ıla; knl11n°;\lilli Şef, t.al<'benin carı-

• 
erıyor 

KalJıhlmız 
5.000 i ölü 
olmak Üzere 

80.000 dir 
--<>-

5Iıın \"C samimi taahüratr arasın. Almanlar da 95.000 
da ayrılmısta.rdır. 

·---------· 618 ve esir verdiler 
Norveç işçileri Doneç ne~en Alman 

zorla toplandılar taburu imha edildi 

--o---

Bir kısmı Alman. 
yaya glnderllecek 

---0--

Diğerleri de Norveçteki 
tahkimatta çalı,tırılacaklar 

l.ondra, 31 (A.A.) - Stoklıolm 
radyosunun cumartesi alı:şamı yap 
tığı yayıma göre Norveç ticaret 
evle.rinde ve fabrikalarında çalı • 
§an işçilerin yüzde otuzu Abnan 
i~ cephesinde ça.1.L~ üzere oeb. 
ren toplnnnuşlardır. 

Oslo<iaıı gelen bir haberi zikre. 
d en radyo spikri, bu suretle tor 
lanan işçilerin üç guruba ayrıln. 
oaklannı iüı.ve etmdkt.edir. 

Birinci gurup Almanya.ya g6n. 
derilecek, ikincisi Non·eçteki tah
klmatm yapılmasına. yardnn ede
cek ve Uçunr.üsü de b:ıtr Norvei;tc 
müdafaa mevzilerinin in.'}8.SI irinde 
çalışacaktır. 

Japon uçak kayıbı ne kaclar? 
Londra, Si (A.A.) - ~neraı Bertt 

Japon uçak kayıbmın müttefik k&yı . 
bından 3 kat !azla. olduğunu bildir _ 
:mtııtir. 

Lava/ Parisle 
Bombalanan rerlerl 

,·ışı, sı (A!~z~ekıı ı.a..vaı j 
!iiJndi pariste bulunmaktac1ır. Bura_' 
da ııava akınıne. uğrıyan Yerlert gez. 

Pragda 
44 Çek dalıa 

kurşuna 
dizildi 

leldrlll yarabyaa. 
ıar hakkında 

maımaat verenlere 

10 mil1Jon 
Kuron 
ikramılJe 
verılecek 

Loo,lra, 31 (A.A.) - Prag rad-

m~~\etklk gezisinden dönen ba§ve- yosu dün akşa.rtı Heydrich'e karşı 
1 yapıl:\n suikast faillerini tutma.ğa 

kU Matıngnon otelinde b r çok YUk Yarryaca.k mafımat vren her §ahsa 
sek şahsiyetleri kabul etmiştir, fazla olarak 10 ınil"otı kuron mü. 

* * * k .J afat vadedildiğini ve bu pa.r:ı 
Vlşl, 81 (ı\ A.) - :Mareşal Peten ntükftfatmrn Ç<'k himaye hükumeti 

Parla yeni emniyet xnUdUrU Duisıılo_ tal-atından ödeneceğini bildirmiş • 
roı kabul etmiştir. 1 tir. (De\•amı 3 iin<'fülr.) 

Tramvag seferleri 
Ortaköyden Bebeğe kad~r. olan kısımda 

tramvay işletilmemesı ınceleniyor 

Kösele ve derisiz 
avakkabılac 

Aiti tahta, üstü dokumadan ve ipten nümuneler hazırlandı 

ltels dedi.ki: 
Harp mesulleri 

cezalandı rı lac aktır 
--0--

Harptan sonraki mesai At. 
)antik konferansında teıbit 

edilmiş bulunmaktadır 

Londra, Sl (A.A.) - Sumner Vels 
harpten sonra.ki mesai hakkında be -
yanatta bulunarak, Atlantlk anla§ • 
mumda bu meaelenln ana hatıannm 
çizıldlğlnden bahsetml§tir. 

Sumner Vela, pollıı vazlfeainl rö . 
recek bir askeri te~ilin kurulacağını 
da Ulve etml§Ur. 

Bu te§kllln vazlfeal harpten aon.ra. 
ki kargaplıkJarı önlemeld:tr. Harp 
mesulleri adaletle cezalandırılacaklar 
dD'. 

Difer bir me8ele, bUUln dUnya bam 
maddelerinin ~r millete hakkaniyet. 
ıe dağıtım meeeteıddir. 

MISIR .... ıo JO 

Libyada 

Tobruk 
cenu
bunda 

Şiddetli tank 
muharebesi 
devam ediyor 
~arpııma en valllm 

salaaya girdi 
Londra, Sl (A.A.) - Tobnıkun 

cenup doğııswıda "Şövlye köprüsU,, 
denilen çöl yollarmm birleşme 

PolvL 
noktasındaki tank muharebesi hi-

/ A AR la bUtün §iddetiyle devam ediyor. 
Mihwr ta!UTUZUD.un muvaffak O· 

Ç • t ki d Jup olmaması bu muharebenin ne. 
ın opra arın a tic&.iine bağhdır. 'Muharebe en 

tehlikeli s:ı.fhnsmdadrr. 8 inci İn-

1• ı erı ·ıyorl ar giliz ordusu kumandam general 
Riı;i neşrettiği bir günlük emirde: 

--<>-- "Bıı mııhrebc kazanılıncaya kadar 

Yunnan al • el ç· 1.1 daha birçok tehlikeli günler ge-
. ey etın e ın ı er çireceğiz" demiştir. 

mukabıl taarruza ge~tiler Almanlar BirUThaklm'in şiırlalin-
V ·n.,.ton 

81 
de mayin tarlası arasından yol aç. 

aş~ ·:- ' <A • .A. l - Çkiang 1 mağa ~al~yorlar. Tayyare!er bu 
e~akün!n . m.erkezı olan Kinbva motörize krtalara bilyük zararlar 
el an Çınlılerın elinde bulur.mak. vcrdirmişlerd"r 
tadtt. Şehri sa.muş bulunan Ja. 

1
(D. _ 8 Un Od ) 

k tl . ·ı .d . 1 etamı c e pon uvve crı gı gı c taı;yık e. 
rini artrrmaktadrrlar. 

Yunnan cyaletlııde UstUnlUk Çin
lll erin eline geı::miştir. 

Vişl, 31 (A.A.) - Kinhva şeh
rini almığ bulunan Jap<1nlar dur. 
madan ilerlemektedirler. 

Hamamlar 
hakkında 

Dahiliye Vekllett 
bir tamim gönderdi 

---.--
Nlmı neler yarın 

kandaracılar ceml
yeUade tetkik 

edilecek 
İktlaat vekllet1n.lıı tensibi tlzeriDe 

§imdilik yu aylarmda gerek kadm 
gerek erkeklerin giyebilecekleri, ta • 
mamen yerli malzeme lle yapılacak 

ayakkabılar lçln ayakkabıcı sanat • 
kA.rJar cemiyetinin açtığı mUsabaka. 
nın bir hafta uzatıldığını yazml§tık. 
lktıaat vekt.ıetl bir mektupla cemi _ 
yelten bu ııe ehemmiyet verilip neU
cenln blldlrilnıesini istemi§ ve gaye
nin mUmkUn olduğu kadar az deri 
ve kösele sarflle ayakkabı tipleri v1l.. 
cude getirmek olduğunu tebarüz et. 
Urml§t1r. 

Cemiyete timdlye kadar pek az nU. 
mune gönderllml§ olmak.la ~ beraber, 
bir çok aanatkA.rlann çok orijinal 
modeller üzerinde çall§tıkları haber 
verilmektedir. Bunların ekserisini ka 
dın ayakkabm tipleri te,kil etmek _ 
t.edir. Bu tiplerin de ekaerlsi altları 

tahta üsUeri yerli kum&§ ve dokuma. 
dan ve ipten yapılmaktadır. Altı yerli 
döğme mantarda.n numuneler oldutu 
gibi altı kösele üatU bezden modeller 
de vardır. Kezalik döğme mantarların 
erkek ayakkabılarında. da tatbiki ilk 
defa görülmektedir. 

Bu ayakk&bılar bir jüri tarafından 
tetkik ve muvafık görWenlere ikra -
mlye verllecektır. NOmuneler ilk •· 
:ta matbuat nıUmnı"kriıı• ~
cektır. 

Paralan soba borusunun 
içine saklayan 

POSTA 
MUTEMEOi 

4,5 sene hansa 
mahkom oldu 

Tokattan bildirildiğine göre, Sam • 
sun • Bafra postası mutemeWA1Df 
yapan AU Sami birkaç gUn evvel, 
Samsun postanesinde Bafra postane • 
sine verilmek il.Zere tealim aldıft 161 
bin lirayı Suluhan palas otellnd• 
h-endl odasmda. buunan soba boruarc 
içine koyarak yolda bir otomobil k&
za&I neticesinde yaralandığını, geçir • 
dlfi baygınlık esnaamda çantanın 

bişkalan tarafından calmmJ! olma. 
SI JAzımgeldiğl.nl iddia etmlftlr. ŞUp. 
heler üzerine AU Sa.mi yakalanmJI, 
odaamda yapılan arll§tırma sonunda 
paralar soba boruları içinden çıkanl
llll§tır. Suçlu, meşlıuden yapılan du • 
ruııma sonunda 4 sene 6 ay müddete 
hapse mahk1lm olmU§tur. 

Bulgariıtandaki Polonyalı. 
lar toplanı-yor 

Londra, 31 (A.A.) - Uv:ütşark. 
tan gelen haberle-re göre, perşem
be sabahı Çin kuvveUeri Kinhva
§ehrinden çekilmişler ve Japonlar 
~ehre şimal kapısından girmişler. 
dir. &>kak muharebeeri cereyan 
ctmi~tir. 

Dahiliye vekAleti hamamların na· Sor~·a, 31 (A.A.) _ HllkOmet, 
sıl oması lAzımgeıdiğl hakkında Vf Bulgari!tanda oturan Polonya te. 

Aynca, Japonlar Laşi şehrine de 
ı!irm.işlerdlr. BuTada da sokak 
muharebchi yaprlmışttr. 

Yunnan eyaletinde Çj,nliler ta
arr1J2'1\ geçmişlerdir. 

Bfrmanya yolu isWcıı.nıetinde Ja. 
µonlar takviye kıta.lan almışlar
dır. Bir motörlü nakliye kolu 
Çinlilerin ta.arnızuna uğramıştır. 

Meksika 

10.yetıere bir tamim yap;nıııtır. be:\larının topl:wma kamplarında 
Bu tamime göre; hıımamlarm d11 1 gözaltı edilmelerine 'karar verml~-

h!ll taksimatın vekaletin tamlmd~ tir. Bulgtırlırtandaki Polonya kolo. 
(Oe\"amr 8 öncüde) ni~i takriben üç bin kişi kadardır. 

~--~~~~~~~--

Küçük hırsızlar girdikleri 
evde keyif de çatmışlar ... 

Tramvay ıdaresl cld~ romork mev · ı lerl yalnız motrisle yapılacaktır, 
cudu çok azalmış olduğu ve bir ıu • Diğer taraftan tramvay ldareaı E_ 
Sim romorkların da tünelden başlayıp mtnönUnden Bebeğe kadar 01aıı hat- k • 
Şl§li ve Kurtuluşta nihayet bulan çift j tm Ortaköyden ötesinin kadınıma • 0 n gr e S f 

Bunlardan biri kanepe Clzerlnde 
uykuya daldıtıadaa yakalandı 

Fatihte oturan fı y&§ında Yaııa.r, yaııındakl Yll§&rın uykusu gelmiş 

kanapede kendinden geçmlf Ur. Nlh&· 
yet arkada§ları kalkıp gitmlıler w 
kendisini de unutmutıardır. BfrU 

sonra ev nhlbl Nurty eve Pldltt •
rnan Yqan u,_ J'llmte=• w ,.._ 
re.1im etmı,ur. 

arabalı hatlara 110.vc surctile verilme· 81 için tetkikler yapmaktaydL Öğren. Mlb b IJ A-
sinden dolayı bazı hatlarda yalnH diğıml.Ze göre bu husuata tramvay ve 1 vere arp Cllll• 
motrt.ııı i§Ctmck zaruretinde karni§, elektrik umum mUdilrU Ankarada bu. 
Edlrnekapı • Sirkeci, Yedlkule • Sir. lunduğU sırada bir karar verilecektir. Dl kabal etU 
kcel ve Topkapı • Sikccl hattındaki Romanyadakl bandajlar gelse da· Londra, il (A.A.) - .Mekalka kon-
romorklann mUhlm bir kısmı kaldı. hl ihtiyacı tamamen kar§ılıyamıya gresi, hUkömettıı mlhve~ harp UA.ıu 

Yanndıı.n itibaren Beyazıda kadar aalt zamana kadar bu vaziyeti ınuha. .Mcluılka, mihvere harp ill.D eden 

ı~ ya.şmda Tacettin, Hasan ve Ali 
adındaki c;ocukar, Nurıye admda 
bir kadının evine, evvelki gece kendi 
81 oımadığı zaman h.ırıı:zlık ma.kaadile 
girmiılerdlr. 

Pollıı, Yaşarın itirafı tızerlne diler 
bulJz çocuklan &rlfbı'm.Bkt.acbr. 

-~ u fabrika gündüzün ve gece
)a be,. aaatinde bir bomba uçağı 
~aktır. İlk bomba uçagı fa.bri-

tlluwitır, ' 

nlmlftJr. cağı ıc;ın kaldınl.mrş olan hatlar mu ı kararıaı müttefikan kabul etml.§tlr. 

ppılae&k olan Yedikule ha.Uı ııefer. tua edecelLUr~ • --- CD blriDc1 Amerika~. 

Nurtye eYde olmadıtmdaıı kllçü.k 
hırsızlar bir hayli en-a çalmıılar. na.. 
teıuc ne buldularsa yeml§ler, radyoyu 
o-larak lre,Jf•tmiflerdll'. Bu anda • 



H A B E '? - A lCı:::ım Post ast 

GONON ADAMLAR! • • ~a ~Mdhkemelerde:~.l1 
____ ____ 

ral Rıçı İstanbul Umu- Portakal ezmelerinde m 

Dı;ı'Lt Jlerald gnzete lnin 
lmtı> muhabiri Ubynda 

harbeden eltlzinci ordu komuta. 
nı ~ nemi Ciı;iyle on gün'crdı:
cnteresnıı bir görüı;me )SJlmıstır. 
Afri'• da Alman \e 1t111)nn or<lu 
larnıın bir t:ınrruZ!l geçtiklerini 
o "'remi ğiınlz Jm !;"Unlcrde bu tıı. 
nrrnzu knr,.ıhl ro'k olan ingiliı 
lrnmutnmm ol uyucularımızn tn.nıt. 
ır.:ıl 1 fnyclıı.h b:ı"1uğumuz l'"ln . hu 
mu - mtı aYnen tercUme eclıyo-

şm İn,.iliz kum:ısmclan ıcak tu • 
tnn b~it bir ccltef, yazın haki bir. 

mi meclisi boya var mı, yok mu? 
Bugünlerde fevkalade 

arace 
ub re 

K OOA Munul Re! l{annni 
Sultan Sıileyınnı:dan sonrtt 

İkinci Selim, ÜçUncü l'ılurad, O_ 
~üncü l\fehmet \e Birinci Abrnct 
uı.manlnrında devletin yüksek de· 
ııiz hiznıctlerjn<le bulundu. 

gomlck giyer. 
Genenıl ,·erdiği lıer emri blu.at hır iop\antt yapacak 

kencli"I kontrol e<lcr. hlnllf'Jıale h latanbul ualmt cncUmcn n:ı:nsı Sup 
ı nrnrgahmdnn 2iyn ie tertis ettiği hl A.rt ıın Kocaeli mebusluğuna C,H. 
kılıılıırdn bulunur. l~rlerle bir ar. P. namzedi olarak gösterilmesi tızcrl
kaılnş glbj konuşur. Onun Itin~lir ne bol kalacak olan dalmt encümen 
ki tcft' c çkarkcn neferlerle böy. nza\tğına ~cçim yapılması için so.ı 
le ~lırU meyi rütbelerine uygun içtima deue~.ni kapatmış olan ııcblr 
gönnlyen m:ıiyetinden hiçbirini meclisinin revkalt\de bir topınntıyn 
·anına almaz, çağrılması tcap etmektedir. şımdlk~ 

• Gc~ \'akte lmchr calısır \e er. daimi encümene yeni oehlr mecllsı 
ru~ lriynn \e uzun boylu bir a• kcnden ka11<1lr, Ak :ım yemeğin • ve mebus seçim nı idare etmek gibl 
d:ımdır. lk ~orUnU te bir atnele ılen onrn çalıc:mıı3 11 haslar ve mühim vnz.ıreıer terettüp etmektedir, 
b:ı: mı ırlat rr. Bu all m gnrp hnHe<lc<'f'! "•i me e el erle ha ba a E.cıascn şehir meclisi belediye bUt.. 
çiıhlnde sel.i lnri ordnpı komuta kııhr. Ihı ~ahsma gece yan mdruı çesine girecek l'cni' zamların Jtabu!U 
edi~ or. C\'\ el bitmez. li'nkat ;muhn kkak için fcvknlt\le bir toplantı yapacaktır 

Çold ki umumi IInrnrofıhınn. gı. her abııh 6.SO da kallı:al' \'O kah. Bu fe\'kala.de toplantının taıibl bugUn 
dcrck kenrlicıini 7j~ aret f'deceğirni· \'Bltrnını yapnınclnn <'\\'el t:ek bacır- Jerde \'l1!'1yet mnlmmınca tcsblt "-e 
zl fnrı:rderseJ. ('\ \'Cl" i gn1 ,ttiğ( nn lılr gezinti yapar. ilft.n olunacaktır. Bu fevkolflde ICtl. 
m \ld~ n:ızar.i'l c:c:,, uenç olan bir Her e)i olıiu~ gtbi söylemek mam bir gUnde Jkmal edllmlyeceği 
gencr:ıl'e brsıl •• ııc:ı'!tmızr dU~li. liızmısn. genemi obuN:lur. GUU"L \'C anlaşılmaktadır. 
miriz. rıı.ı.at ona. ~enç demek de bol 3'emek ho.una gider. \'lc,'l<i de -----<>-----
pek ~erimle d •Idlr. Riçi bu sene içer. IlenUz ~ok uz.'\ltlasınadıi;J 
45 yasma gir <'ektir. Ve geçen gençliğinde gUzc1 krlkt"t ''c golf 
harpte acıkcri m~iyet ni arunr al. oynardı. Bir defa bir j k~yah <'• 
mı tır. Bu ni'lanr kemlislne dük dô ldple beraber Amerikalılarla. yap. 
Kıınot ,crmistl. bi;;rı eoıkrlm mncuula da mağlub o\. 

Jlu ıulrun blr metre !!eksen iki mu tu. 
boynnda<lır. Ve boyunn nazaran Rlt;I kendi ile kolny konu ulur 
ı;;i man yılır. nnı;mdakl larlaş. bir at1R.m değildir. Hem cok mnh. 
mış n!;l'.ın, onu olduğunclan blmı. <'UJltur, benı de hatır lı;ln karşısın. 
dah:ı. yn b gö teri:. Göz kapaklan da'.-i adamm fikrini kabul etmis 
nğmlır, bumu Jmdrttni isaret ':'- ı:;orünmez. :Foto{:,rrnf &\inde dur • 
der bt)ı"lda. gUr ve )\oyu renkh. mndnn da h<>slanmaz ve obj:lillf 
dir: piposundan a"T1lmnz ~bi gö- k!rşısında .heyecan duy<lub"Unu 
riinür 1 oyler. 

Ye;lestiği kamyo~ yıınaııtığı. J~ekerl!k :me!llelğt baknnındıın ~i· 
mıı ,.e omozlnrmdnlıi rütbe is:ı. çl ımrcnı~'7elc blr lıususlyet gos
rctlerlne Jnlrtığımrı. \1lldt kendi i· terlr. İngılızl~n m~hur .komu. 
nln t.uğgcnerol mC\kiinde bir or• tanlanndnn dor<lU ıle ,ranı I>ll, 
doya Jcomut etmesine rağmen Brulc, Vavcı,, Osl!.lekle lşbi~l!ğl 
hcnilz resmen n1b:ıy olcluğunu da }apnu5 \'e <lorclilnun ele taktlırın! 
g ·r0rnı.. kıızanmıştır. Dille beraber umomı 

Nakıl vasıtalarının 
tarif e'erinde ahenk 

--0---

Üç idarenin hazırladığı 
tarifeler yarın tatbike 

geçiyor 
ŞlrkeUhayrlyc ile devlet deniz ve 

demlryollan arasındn yapılan bir an. 
laı.ımnya göre, ~az çl, Haydarpa • 
şa. • Kadıköy ve Adalnr • Anadolu • 
Yalova hattı scfcrlorilo Sirkeci ve 
Haydarpap banliyöleri tren seferleri. 
tarif.eler! o §cklldc tnnzlm olunacak. 
tır ki BoJ!azdan gelC'n bir yolcu za. 
mıı.n kaybetmeden KadJlıtöy veya Ada 
vapuruna yahut Florya treni veyn 
Kartal trenine mUlt\ki olacak vapura 
yeU ecel;:Ur. :McmlekeUmlzde ilk de
fa tatbik olunan ve çok iyi netice ve. 
rcceh'1 şUpheslz bulunan bu şeklin tat. 
blklnc ynrm sabahtan itibaren yeni 
tıı.rl!elerıe ba§lanacnktır. 

Gerek Şirketi Hayriye, gerekse De. 
nlzyollnrmın Adnlıı.r • Ynlovıı. ve Ana. 
dolu hnttı yaz tnrlfclcrlnln tatblkl ya. 
rm 11a.b3.h b:ı.11\ıyacaktrr. 

0

şimdi koca bir kamyonla karşı harpte Filistinde çarpı mıc;, Bruk. 
karşıyayız. Kamyonun arka kapı. la bc~aber Fr.ınsa< n. harbc~mlc:, 
sına kfiçük bir tahta merclk·en da.-1 Vavel~n karargahında lm~a~ bas 
~alıdır. Bu kamyon c;ö1Un hcrhan. kanhgı yapını~ \"C bu 'n~ıfc ile o. 
nj bir nolrtasındn. çalılar ve ırnm. ~mcke devredılmlst;I. 0'4ıllck c • 
J:ır nrn"ıncla bulunuyor. Her tara- kizinel ord.u~ bir komutan .. a~ı
fı lmmuf1uz ı~ın nğl:ırla örtillüclilr. b"l nkit Rıçiyı mUn:ı..<ılp ~urml:ış, 
füımyonnn anıb!ı.-:mcln yere ldi~ii- fakat huna kanır v~nnek ıçi~ 12 
<"••k 

0

hlr !tazık ,.c bunun Uzerlndo aat di.iı;Unmıi~U. ~ el bu '~ıfe~i 
bi t lıt pa~ı \C u~ but G. o. kendisine teldıf ottıklCri \'akıt hiç 
s. r n: ıiç harf lcomut:ınm umumi heyecan göst~emi , . sadece evet Mersin liman tesisatı atın 
knmrgühı clemelrtir. demiş, Oşillckın bUtün bn iy~le. alınıyor 

crtlhendcn tırm:mdık mı g~ Tini c1inlcmI., sonro. cc\np mıı ~ Ankaradan verilen bir hnbe.re gö. 
n"ralin iknmct alımda bulunuruz. mmda. ağır af.rır ~iposl~nu <~oldur. re, MerDin uman tesisatının satm a. 
S.ı;-dn ic:ıbında ~ta'iı ,·nzlfcsini maş, ya'kmış \'C llır .selam 'ererek ' lırunası için bir kanun projesi hazır. 
~örchllccck bir kanape \-anlrr. başlromıınd:ı.nm ynnmdan çıkını:s • lanmıştır. 
So1ıla lslcemlelcr \'C lrtlçük btr mu.- br. Projeye göre Uman fı1Ierı Ttlrk nno-
s:ı iizcrinde bir telefon \'ardır, Ma. (leneral 50förlüğe deli gibi m<'• 1 §irkctlnln bcdelll bcdclslz büttln 
• :ıı~m üzerini madt\111 Rk!nin bir rnkhdır:. Fen.:' lculian~.lnn bir kam. ~ı:c sen.etleri nominal kıymeti ola:ı 
fotllğrafı sü ler. Ondekt hır kapı. yon ı;fırur gormt'Z ofkeden çıldı- 400 bin ıirıı bedelle satın alınmakta. 
dnn bir tu\'alet odnsma gidillr. Bu nr. nu itibarin lınrbetmcsi de bir 
d ircdc 11ok b:ısit blr ~ey yoktur, DC\ 1 nak!Jyecillls dcmcl• olan ı;ül drr. 
fnknt bu telccr t>lı1i e\'e liiks bir onlnları komuta!iıi:"I için dııha Kibrit varın 4 kurut 
ilmmct "İlh <lıı dcni'cmez. Burada.o münasibi bulunamazdı. 
generalin no~l bir adam oldn • 
ğıı manusını c.I' ıırnb'llrlz. Elbise -
krlne ba!ctılım: J:u elbt l'ier ü.ze. 
rinde görllnmü or, falmt gıırdro -
bunda a.<nhclır. füte:ıddit ceketler 
'\ e zcn..,.·n bir "dif p:ıntnlon kol. 
Jcksi onu. u zengin elbi elcre 

"'cnernl mevkiinln mlisa!l-o 
lcu.ililr b:ıslt giyinir. Kı • 

31 MAYIS 1932 

Vapur:-.m civatalarım 
sökmü&ler !... 

Kanlıcad.'l. otumn Aziz, Nuri, 
Sı.bit ve Ekrem ad:ndnki gençler, 
Şirketi Hnyrlyenin 60 numaralı va 
puriyle köprüye gelirh'n \'apur ın 
lumbo.zlarmda.ki civatalardan 27 
tnne..:ını söküp çnlmıqla.rdrr, 

HirSIZla.r vapurdan c:xkarken bir 
memurun işi farketme<>i ilzerne ya 
kn1nnnra.k, za.bıtnv:ı. islim olımmı~ 
la.rdır. 

Kıbri t fiynt.ln.nna 60 pa:ra zam 
yııpılclrğı nı.'llilmdur. Yarından ili. 
baren kibriUer 4 kuruşa satılıı.cak· 
ur. 

Haricive vekilimizin 
kordiolomatiifo · zivafeti 

Anka.radan bildirldiğine göre Ha 
ri,..iye Vekili Şükril Sa.racoğlu ile 
snym refldalnn dün gece senelik 
mutn.d ka'!-.ul resimlerinin ikincisi
ni vcrmi~l"rctir. Bu toplantıda 
mihver ve bjtaro.f devletler kor 
dfnlomatiklerlyle Hnricye Ve'ltlı.le. 
ti erkanı hnzxr bulunmuşlardır. 

ll"r glin bir kavga, bir gürültü Der ne kadar belediye: Jdmyage-
mııhkf>me ini aksettirme belki 0 • J'l mahııd boyanın c;ıhluıte muzir 
ı.nyıu-ulımma. sıkıntı ,·ermiı:tlr <li- olduğunu öylliyorsa \la Sıhhat 
y'" mevzuu "boyama" ya m\iteal. \'ekllletinclcn gıda mrıd<lelerlnc 
lik bir ılavnyı ynımayı k1lrarb\ı;tır- lrnnnlmrı-.ı umuıni .. ıhhııti bozacak 
dım. Uoya.ma! Evet aldımmıyor~u- m:ıhiyette o\ıın boyafarllan olup 
nıı7 l•ovıuna! Fakat a1dmızıı gel- clmıı<lığı oruc:hırulncaktır. 
:ıi~I ~:bi değil. Göz ho\·ama san. Mli<ldriumumi bu telifi beyni inı
mıstımz değil mi? ıra;,r ... 1'lıtl\· l;ô. 11 ... 11 \':17.lyet kar ı mda mlitalC'a 
nıtıfih; tcliU;ldye P,Öre bunıı yine sını sciylcdl: 

1609 senesinde kaptan paşıılığ• 
Halil p:ı'a tny·n etlildlii,l zaınaıı 
Murad Reis l\lorn :ıncnlt beyU~i 
rnzlfcsini yııpıyordu. ••Gauınanıeı 
Halil p:ışa" i mlntlC' olup Kaptın 
ımşanm harplerini anlatan eserde 
Muracl Rei Jı. J,kmılıı elen li~·or ıd: 

bö~·le bir boyama da ayııbllir,..i. - ıİer ~lin böye bir \'ak'ıı ltar. 
niz. !:'"'11<1:.ı lrn.lırnmz •• dedi. Bu i-5i 

Şı:'kcrci Cemli, portal<at ezmcle- bir an f'Wel hatletmclt mzmıdır. 
rini 'np!ll'l{en içine bova ko\mus. ı.,te 11,j rnpor: 
mu<lur, koymamıs mıd;ı·? ı .. te hfi- llirl-.i belediye kimyagerinln tek 
di e bu.. imıa1r rnporu ld bu raporda. ma· 

Şelıerci Cemile orarsnmz 0 ,e lmıl portaltal ezmeleri,,.le Anohln 
anıkatı, bu mesele üzerine veri- bo\'I\ r buluncluğunu bo boynııın 
ı~n raporl:\ra göre öz öylemek- ıl; sıhlıııtP. mmJr boynlnr<lnn ohtu. 
tedlrlcr. 1\le5elii bir rapor "koy. i;u ·yaz.ılı. t te ilıfncl rnpor: Bu 
nı!lmr"trr,, mı •liyor. Cemil ve a- da tek imzalı Tıbhiadıt kimync.eri· 
vulmtı koymnilrm der. "lrnymuş • ı.ln raıloru: hu ezmclcr<fo boy" 
tc r,, mn diyor: Bay C'<'.nıil "t<ny. nıt-,·cut değildlr. Böyle bir \'azı. 
clnm,, der. Koymus mudur, koy. 1 yet kıtrşı!'ilnıla ~pılacak i : ezm"· 
m'lmt' mıdır! Bunu 5iiphl! yok ki lertlf'n hlr ilı,:ilncU numuneyi Tıbb!. 
mahkeme, Oemflln ifadesine göre ndli nıP.cli<ıine ha\'1llc etme'lt ,.e bu. 
dP.ğil <le, ntporlııra dnyanaral rn<lan nlmacak rnporla hakilmlrti 
a~dmlatac-aktcr. Fakat yine ne iiğrcnmek. 
ayık kı bu me ele hakkında malı Sur.hımın o.nıkntı müddelumu • 

kemeye tevdi edilen nı.porfardan mıııninın bu 1 tedlğini ~ijyJecc c;li· 
biri "koynıu5tur0 df>ıliği hal<Je rlilmeğe ~n.h tı: 
bir b:ışk:m bunun n~ini söylemi • - Gerçi • dedi. Birisi var bi. 
tir. Şlmcll ne yapılacaktır! Ha. rM yok, diyor. Fakat \'Br diyeu 
Jdkaten me edir ve me1tlc oldu. belndi~·e kimya~erlcllr. Asıl son 
b'1tnda lıldia makamı da. bizim ka.. mert•i Tıbbladlidir. Madem ki 
ıınatJmizde<lir. Tıbbiadli raporu e7.1Delerimi'Zde bo. 

Hii<1i5t' 11: ya yol<lur diyor. Bu böyledir. Zn· 
Şc-kerel Oemllin J>Ortkal emıelc- ten belediye Jclmya~f'rl c:ahııdcti 

ri btıvt\lıchr ,1enmi .. \'e b11nlal' • <11rnı:mda şekerlerde olsnn ezme • 
dan ll<i nümune a1mmı,, Birinci IC'rtlf' olsan boya olduğunu kimyC'
niimııneyi tetkik eden belediye ,.i tahlitlrrle anlamak uzun ı:nma. 
kimyngf'rlnin Hn1iği rapor, bu na, en a,ağt bir aya mUte\'akl\lftrr. 
porfnlml etmelerinde Anolin bo. Biz raporumuıu verirken e7:mele· 
yn.ı;ı bnluntiut'U merku.ind<'dir. Yi. l'İn rengine baldık. Rn renk Ano
nc bn •·imyngerin raporuna ~öre Un bora ınm '\"Crdği renldir. Bu 
Anobln boyn ı ıhhate mu7.lr boya... bGya da ıhhate muzircllr, demiş.. 
lıırdan<lır. İlk duruşmada ~erci tir. Demek ki tam bir tahlil ya. 
Cornll "biittin şekel'Cilcr gibi ben pılm3m1"tır. Bu rapor nihayet ~n
de &ekerlemelertmc ve ezmeler-ime ~e bakarak sathi bir ka.na.aUn 
boya koyanın. Portakal eınnesine raporoılur. Son merci de Tıbbtadli 
portakal rengi vermek için Bayer. kimyagcti olduğuna göre onun 
den Anolln boyası akımı v koy. vcrdl"'·i raporun uınte er o 
<Tum ,. deml,..tJr. 'U ut oJdoğumnzu gö. tcrir. 

F3kat ikinci oümuneyl muayene Fa!cat mUddejomomi bu 1.i ça.. 
eden TıbbıadJi Jdmy~ri bu port:ı- hul'ak ke.ttip atmağa tarart11r görün 
imi C7mcslnde boya bulu.nmadıi:rt- mUyorclu.: 
nı, J'<'ngi tabii olduğu kanaatini ·- Şimdi burada iki ooktai na. 
ortnyn sUrmUş. Bunnn üzerine suç. Z!\r do~uyor. Ya birisi. ys öteki 
lu "ben portakal ezmesine boyn. doğrll(lur. Belecllye !dmyageri meo; 
koyduğnnıu zannediyorum. Demek lrğindc h:ıta ;)'Jlpmı' ve bir va
ki koynuunışun. 7,atcn fek<'tleri- t:ındı\'t bcyho(le mahkemeye sli. 
mi V<" ezmelerimi ustalar fmal e- rülıJemi~se, işinden gücünden alı. 
der. Rengi ki\fi derecede güzel koymu5cıa mes'uldür. Fakat bele. 
~ömıiişlcr l<i boya koymamı ıar.,. t11y~ kimyageri Tıbb1adli Jdm3n"'e-
Dlyo1'. 11 ele birer tek imıııdan ibal'Cttir-

Yeni zamlar vann tatbik 
edilivor 

Bliytik Millet Meclisi tarafındıın 
knbul e:ınen d3.mga, tayyare, si
r.enıa, tıyat:ro ve nakliyrıt r~sinı. 
lerine Z'llll kanununun tatbikine 
~'tlrmdan itilY.lren başla.nacaktır. 

ler. Yauıla'bilirler. lla.ngtstnln 
do ~ru olduğunu nereden bilelim! 
Bu hıtldkati öğrenmemiz luznndll'. 
n.nncnııleyh bunu nnral~ Tıbblaclli 

i!5lCri ''o bir heyet tnhlil c. 
d~re'k bi1.e lıangi raponın ha.kilmte 
11y~un olduğunu bildlrcbllecC'ktir. 
Ilu !l;Urctle kanır verilme ini S te
rim, de<li. 

''Knhrıunnnlıh <leniıinin senıı
hı Celildet gemisinin J.apt.anıyılı: 
g;nc yüreldi bir IJıtlynrdı: Nuh 
ömrlinc emılşti; mUb:ıre'.:< ndnınılı. 
ı .. ı gücü <llm'z bsttintle zn\ alhl:ıt1 
konımnk, tr1ı1il•cli ycrl•rcl ııııct 
\C seyyıı.lı gemilerini hinın~ro et· 
mckti .. , 

Bunları burnyn a hın J.lhre P
deleştinnek \'C in n. tmnl curcdf' 
le aldık. lstc o sırnoıı. l\t lta ftto• 
tıunon liıbnı; sularında (lolnşt aı, 
l\fı ınlnn İ truıbuln gcle('("k olaO 
Tiirk ve İs15.m g<"mtlerinl \'Urnıı\I' 
istediği haber a'mclı: Hıılil pa<ıS
nın ynnmıı l\lur:ıd Cci'> de lmtı1dt. 
Mnltn fil~u gayet büyük <lört ttal: 
yondan ibaretti; bunlardan bitı 
doksan top tru ıyordu: her taraf• 
ıı~nı zrunand:ı ate açıyordu: •
det& yUzen bir yanardağdı; bnnıı11 

lçln "Kara ..Oehennem" ndmı alın•' 
tı. On do!ruzuneo n.o;mla yUz yi""! 
top taşıyan ı:emiler npıldı fak& 
o tarihten iki nsır ev'\el, yani M0 • 
md Reis cle,Tindc bn derece b~· 
yi'k gcnıJ ne goriUmU ne iı.itl · 
mi ti. J\aclırgnlnr bu emtlerin Y'
nında fil yanmdal\i urd kad-' 
kiiçül• kahyorlaNlı. 

Tıirk filosu Kıbn'illl Pııfo liınaJl1 

ııcıMarındıı. M.'llta filosunu buldıt: 
Mıılt.a ö\'tılyelnri geceyi fır nt bl 
lerck ı·nçmağn b!l lıı.dıltır; Türldcr 
ko\'nlndılar. Hafif kndırgalıım l'flıJ• 
rad Reis kumanda. ediyordu. Eğer 
dü manlam so1..-ıılursn onlann gül· 
le sağn.n:>j:,"I altmcla mn.hvolnenğı1l1 

biliyordu; bunun 1çin nzaktıın af;CŞ 
n~tı; TUrk toplan dnha uf!lkh, ,,,. 
kat hem do.ha çabuk atcs cdiyof
nrdı; em ae menzil eri rıızı.aY'dJ. 
lomd Rei lıcp düşman gemilefr 

ııin dircl>lerinl, mh·crtelerlnl yattt 
tıyordo, Bir zaman gcl<ll !ti !\fal.-. 
gemileri birer k<K'ft tekneden ııı-
ret lmldtlar; istedikleri gibi ha~ 
ket edemiyorlardı. O zııman ftf d,; 
rad Reis bUtün filoya ununpat 
emrini verdL Türk yiğitleri dil( 
man gemilerine kanca attılar; ıı;n
,·crtelere tırladı1nr ve kanlı hl~ 
harp bn lııdı. Gemilerin heP'1 

upt ve lı;:tnclekiler estr cdildL 
Fakat Murnd Rei vunıldu ve 61· 
,m. Vaslyctfne göre Rado datd 
türbeye gömUldU; on zanınn,ar.t 
kallar hallt a.rn mda. "Evliya., ot11 .. 
rnk anılır, ziyaret edIIlrdi. 

Kadircan K.AF J!.,. 

Otellerde temizlik 
Otellerin !Uzum görillen sıbhi tc. 

mizlıfo riayet e.f.:ınediklerl görlil
nıilş, belediye teftiş heyeti kont. 
lYlla ba.sJaım.ştır. 

!\l~e enin A<llitıb fc;leri meclisi 
ile tC't'•il<ine ve A nolin hoynsının 
gıda macl<lelcrfoe konulması 
nı<"mnu boynlar<lıın olup olmııılığı
nın sorulma ma Jmrnr ''crilıli. 

Askeri tekaüt kanununun 
16 ncı maddesi dcğİ§iyor 
Ankaradan blldirldiğine g~rc. illi' 

ı1 tckaUt kanununun 16 mcı m 
n1 dcğJ.atlrcn bir kıınun projesi haZlr
ıanm~tır. . 
:Mıtddcnln son §ekli fU oıac ktır 

SAIT FAiK •'TckaUt olduklan tarihteki rU bC 

asyonal sosyalist talebe bı
rnfındnn Yo.hudiler aleyhinde ya
:Pılan hareketler yUzünden Viya
na üniversitesi kapatılınıştır. 

* Jill Romen "J:yi niyet sahibi 
<ınamlar.,. roman serisi için 
end~ 'verı1en halk romanlan 
ükfU'atmı kabul etmemiş ve bu 

ınültifatm daha az tanınmış !bir 
uhanire v~rilmesini teklif et. 

müftir. Bu tek1tf üzerine jüri he
. milkftfatı Jan PalU'nün 

'"'l®tal limant' isimli :romanına. 
!Vemıifstir. 

- E\'et, dedi. ŞUphe yok l<i bu 
harp bilinen harp•crin hi~blrlne 
benzemlyol'. E\"\ cm 1014 de yapı
lan o günlük muharebeler, o siper 
bileumlan, o baskınlar. köril körü
ne yapılan. o kn15ıblilı bombardı
manlar, o ~ bosuna insan hu
C'.tımak". Bütün bonl:ır artık her 
iki taraf l~n de bftml!iitir. ~imdi 
mnhnrebenln heyeti umomiyesl L 
tib:ırile arzettJğl mahlyet ycp ·eni 
bir mahiyettir. Pek az hişi bunun 
fnrkına \"arabUiyor. 'Yahut da, bu 
haricen durgun görünen muharebe 
ye anla51lmıu bir nınlıiyet izafe 
etmekle iktifa ediyorlar. ntlml • 
yor mosunu7.... llerl•es hula eski 
harpll'l' gibi bir h:ırbin ba~lama111. 
111 bckllyor. F..zeli bata. .. 

AV~UPA NIN ~üıiüiiiıiHiıiWıiiiıiiiij 
!~!!'!!~!!!l!J~!!lli!~!!!!!•M UAMMASJ 

liri~. O halde donanma mümlcUn 
oldnğu lmdar uzun zaman muha. 
faza ına itina. edilen, ancak son 
<lokikada ka.t'i neticeyi nlmak için 
harekete getlrilC"D, tclılikl.'ye ntı· 
Jan c;ok kıymetli, mlbanfkf hareke· 
U yUk11ek, sevk ve idaresi gUç, 
muanam bir kuvvetti. 

veya mmfmdn on seneyi doldurıJl 
o~rn mafevk rUlb<ı veya smtf ı:Jlll 
a;ı UZcrindcn tekli.Ut mna~ tabSiS 0

• 

ıunacnkttr. Bu glbilarin teıtauuoltle.< 
rindcn evvel 61Urlerse ycUm, matı 1,.. 
n mafevk rütbe veya ıımı! u.zerındeJI 
ba,[j'lanacakttr. HQkmen veya sıcıııeJI 
tek Uda s vkolunnnlar kanunun "° 
madde:sinden IBU!ad ed mlycceklCt • 
dlr. 

* Romanya baş\'elo1i Wosyö 
:Yoıga. istifasını ve~. 

• 'Fransa cüımh.urro!si Mösyö 

~
umer'i öldilren Gorgulof adli 

:tıb tarafından yaprlnn muayeno
neticesindc cczni mcsuliyct

.reıı Grurtaracak bir dimağ has.. 

!
lığı ıle malul olmadığı a.nla.cııl
§tır. Suçlu U7.C'l'inde aynı za-
8.ıida kan muayenesi de yapıl
ş V'e 'dclia ettiği gibi frengi.si 

ôhriacliğı da anlaşılmıştır. 
..,. .Ah'.er.ikada n~ılen bir 

i
ğe göre Ameriltiı.daki al 

l3toku 4 miıyar 300 milyon do. 
Bu m'ik--tar ey'lül ayma 

700 milyon dolar nok
sandır. 

* 1914 harbinde Belçikadald 
lra.mnr fl!ltftı\tudaı ıttr müdafaa 
eden t~ r.cncral Kabra 70 ya. 

olduğu halde Belçika Kon_ 
goswıda ölmüştür. 

Biraz gülümsedi, sonra ilAvc 
etti: 

- Ilo Jıarp}e JO] 4 harbi 8.l"Mln. 

da hiçbir mün:ısebct yoktur. 
Dalwn dalgın de'aın ettl: 
- J\im o <lli<ıünmüyor ki 1914 

lıarbi de bir ist.lsna, Jstisna.i bir 
'nlıst"t numune iydi... Fnkat ta. 
rı'hi kır: tınrsnk, oıeseıa X\'111 
inci yilzyılm zahlren böyleı clorgun 
muharebe)~ ~rdlf,inl görürürz. 
Hi~blr hadise olmadan aylar geç. 
nıiı1tlr. l\lti<Jtahkcm J,alr.lcr ne zıı· 
mnn lJittt"'!i brJlf ol.mıynn maha_ 
cnralar nltııı:ı nlmmı<ıtrr... Kı Irk 
lmrar).lahlıır kurulmuştur .•. Sonrn. 
bir glin, birdenbire pek kısa süren 

26 Yaun: 

'JUL ROMEN 
Çevlreo: 

LUTFI A~ 

bir mulıarebcYe totuşulmo ve 
Jcati oeUcoler almmıstır. 

Tınıına do~~ ) ili<. elen parlnk 
b:ıliı lıırı, olayln.ro hakim olm-cya 
11hşmı.5 <lli Unccnin nl<inli~nt ifa· 
de ediyord'l. O nnda.. C\indc kcn. 
di.inl ziye.ret-0 gitisim zamnnlnr 
benim ynrumdn., kendi liendi !}1e 
konuşur gibi yük ek .;esle dü5Un. 
m"kten ~olcinmlyen büyllk dostum 
Henri Bergson'u hntır n<lnn. 

Gıımlcn de, o ela benim yannn. 
,ıa yll'i<selı sesle düşUnmcğe bac;la· 
nıı. tı. lI tta bundan ndetli. zevk 
alıyor <lenilcbilirdi. Ben de kendi 
&ine, dlıc;ünceleıinl ~ok yakrnd~ 
tnklp ettiğimi lc;bat erlcrek, <'.esn. 
ret \'enneğc çalı ıyordum. '.l..atcn 
hem b"c-;1.n. \CSilelerle miic;nhede 
etti~rim, hem de Gıunln'ln biz.zııt 
ima ettiği gı'ül, bu harhin general· 
lerl umnmlyet itJb:ırlyle benim blr 
sene C\'\'Cl çılmn "Vcrdun" adlı 
eserımı okunıoslnrdr. O kit:ıbın 
muharriri, ilk elli sn3 ra.ı mr yamp!<I 
dıı. ols:ı bu 1 terin cahili olamaz 
dı. Kar· ı ında, Jıoc:a gitmiy~eğin; 

emin olarak, ban fıGylcrl !'!öyle. 
mek, anlatmak zahmetine girl ile· 
bılirdi. 

N~ayet bir !lrrMmı dU~iirüp 
kenclıslne, harbin müstakbel ~li 
imini nasıl t:ısaVV11r ettiğini sor: 
'lamı gözJerl daima tannda dnt· 
gm dalgın c"'v:ıp ,·er<li: ' 

- Olop bi~lf'ri \'e bundan son 
ra olarahlan nnlryabjlmek ~in or. 
doların bu harpteki yepyeni hü· 
,.;yetlerlni tanmıak JAzımdır, Bu. 
gUn ordular bUyilk mikyasta ıru, .. 
,·et lcrin yığı1clığı kıymetli birer 
fılet hnline gclmJc:ler<llr. Çok pa. 
Jınlıyn mat ofan. beslenmesi çok 
güç bir lm\Tet Ylb'lllt .. , Aynı za· 
manda dn yültsck randnnanlı, kor. 
tcunf' denecek kadar yırtıcı lılr 
kuwet ... Iln i~lere aklı mniycn1er 
lmgiln bir gilnliilt muharebede ya_ 
kılan muhtelif cins mlihimmat ve 
ma i malmıkntm ne miktara yUk. 
selılPini imkii.n ryolc ta~ııv,·ur cde
mr7.l<'r ... Ordub~n bugünkii duru· 
munu. donanmalann geçen harp. 
teki clurumu.dıı. mukayese edebL ., 

Büyük blr dikkat Ye aliılta ile 
dinliyordımı. Bugtinün harbi hak
kında bn Jaular orijinal '-e lmv. 
\'etli fildrler hl~ din1emcmi5tim. 
Sesini biraz <hha al~nlttı, ntletft. 
gizli bir ey söylüyormuş gibi: 

- Ba.DR ya.km istikbali nns1l 
~iir<lUğUmü sonıyorsonuz, dedi. 
l~te size, lm\"\"ctle tahmin ettJtrfm 
§eyleri &öyliyeyirn Öyle anıyo. 
rum ki taınamlyle hareketsiz gilıi 
görünen bir dt'\Te~i birdenbire 
topyekün her şeyln.Jıarekcte ~~I· 
rflıli~i bir fMl.iyt denesi tnkip e· 
<l ec-r'lrtir. 

naşınr bi.rıı.z önUne eğdi, kn.c;brı 
çntılmısh: 

- V<• bu, tasa.vvnr ed'lemiye. 
rl.'k kndar ani olııc:ıktır. 

Sesi ne kadar clddilcı.ımtc;, ne kn_ 
'lur kcderlt bir hal almıııtı; b:ı mı 
önünf' efdi: -

- Evet ı:ok ani ..• Ve ~ok mUt. 
hi~ olııcıı1c. Jliç kimsenin tac;,ır;\ ur 
edrmiyeceği kadar müthiş? .. 

<Devamı var) 

Sivrisinekle mücadele 
Sivri sineklerle milcadele eunclC 

Uzere Sıhhat ekipler hazırlnııJll-.ş· 
tır. Sıhhat eklplri bilhassa k51 
ve kilc:ü:k kaseb:ılnrdold su biriJdıl
tlJerini kurutacaktır. 

Nisanlısını öldüren 
müsahede altına alınacak 

ıd!l 4 ny iknda.r evvel. KwnkBP _ 
krndiaini bıro.k:ın nü.i'.:llllıın peri 
h:ı.nt öldüren ve annesini de yara· 
lrynn E:ıdr'k nclmdald katlin ıııu· 
h:ıkemcsino dün Birinci ıı - r eeza
dn b:ı•;,1a.nm.-ştrr . 

Perihanm babası ma.hkcnıe)TC 
vel'cüği dava nmıhnl.indc Sa~': 
hem teczty ·ru, hem de ken.dıs·n 
5 b n Ura ölüm tn.zminatı vennesi• 
ni i~temiştir. "tıı 

Kntıı sorgusunda akıl hastah ·n
dıın bahsederek, mu:ı.yeneye göd 
der,lmeslni istemiA mnhke'J'lle e , ~-buna kcror vrerek duru~yı 
ka bir güne 'b~. 
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l[J;nabeiJ l SON/ HABERL~:,(.2 
~ 'te C!Drlynt IMurü j 
~cı~: ~tt!~ :a~oouı Pragda Riyo dö Jeneyroda Şark cephesinde 

(Baştara.fı 1 !incide) L<mdra, 31 ( l'.A.) - Buraya 
l\Bo~E ŞARTLAIU 

TOrklye Ecnebi 
14.00 Ki'. Z'J.00 fu. 

'7.60 • 14.00 • 

•.OO .. 8.00 • 
l.50 • 5.00 • 

Ga.zeıe,re göudufleıı 
tvraaı: r;crl verlllDH 

~ -'lansmın verdiği haberlere 
t <1tlnyıı vazlyetı.ne bir bakış 

~•oı muharebesi 

Alman maktun}a.rmm b\'tfıdan C\'· 14 rad.,o merkezi gelen haberlere ~öre Harkof mu-
1 _,, .... _-ı.,. mU'ı/lfat va 3 ba ...... ~leri sona ermek üzeredir. 

VC Ce a,ynt UQ.A.Lo<U\.14 • masadere olanda •vU<: 
dcttrkleıi malfundur. Dün gece SoV)'<Ct malUınat bUro~ 

J...ondra, sı (A.A.) - Prag md- -o-- su bu muhare'beler hakkında hu-
yosu, aralarında 10 kadın bUı1u."'lnn 18 marttanberi 400 kiıi susi beya..'"l,atta bulunmwıtur. Be-
başko. 44 Çkin daha •"ltinkü cıı- tevkil edilmi.ı ynnat 2 h:ıfta süren çarpışma 
martcsl gUnfi Pragda. Jrurı,ıuna. di. hakkında ffıl.lı tafsilatı vermekte. 
zildiklcrini bildimıdd e dir, Mo.h. Rio.de..Janeiro, St ( A.A.) - dir: 
kümlarm hepsi, gerek cuma giinli Emnivet mGdilrii 18 marttan.beri Almanl:U'ln Harl<ofun cen~ 
gece ya'r'ISitl!l kadr lkerıdilerln.i po. m<!ml~ket emniyetine zararlı faa. bunda 3~ piyade, 6 tank tüme
lise kaydetli~ş bulunmaktan !ivetlere !ka.rşt e.1Jnan tedbirleri niyle hürruma. hazırlandığı haber 
ve gerekse pollıı~e kr(yıth olmıyan gdstcren b~ bilanto nc~tmişlir. alınınca Sovyet kuvvetleri derhal 
ve devlet emniyti ra'le~'ıhindc fa. Bu vesika.I:ıra göre 400 kıı;i tevkif Harkof istikrumetinde taaruza 
eoliyetlere iştirak edı!!!.lere yardım ı:Uılmiş altra:I verici olmak şartiy. geçmiştir. Ba.<]lıca vazife Alınan 
ve onları gizlemek suçu ile itham le 14 ~yo merk~i mlJsaclere o. taarruzunun önüne geçmek, bu-
edilm~ mılumnakta idiler. Junmuı;ıtur-. 57 kişi ca.susluk cep. nu sekteye uğratmaktr. Har-

._ "' ~ hE-sine işti,.roklerini itiraf etmişler- kof'un zaptı planda yoktu. He_ 
Vıı~nrtoo, Sl (,A,A.) - Prag- cltr. def clde t.'<iilmiştir. 

dan gelen en son 'h!'.hedere göre. Cereyan ~en muharebelerde 
Heydriche ıca.n v<ailmi~tir. Kendi- Nevyorkta Rusıann ka.yıbı 5 bin ö1u. 10 ibin 
sine geldiği de sO.ylemnektedir. kayıptır. 300 tank ta kaybolmuş-

Heydriehc atıl~No. kuTŞunı~a.n tur Almanların kayıbı bundan 

.. . 
ıçın Muvaffak olmak 

sevilmek şarttır 
Dünyada göze girmek, aevilmek kadar kolay bir 

§ey yoktur. Bunun için budalalara zekalarından bahset. 
mek hainlere iyi. kalbli olduklarını aöylemek yeter de 
arta:. bile •.. Fakat hayatta mu valf ak olmak için bunlar 
tarafından sevilmek para etmez, sizi :z:eki ve hain olmı. 
yanların ıevmeıine ihtiyacınız vardır. Bunun içindir hi 
muvaffak olmak güç, kendinizi sevdirmek güçtür. 

Bu güclüğü yenebiliyor musunuz, korkmayınız ve 
kendinizi muvallak olmus biliniz. 

"Süleyman 
Çakır,, 

Alem~a v naa i 
yangın 

blttı 
11 orduları başkuman.daDlığı 
~n dllıı ne§redllen tebliğ ve 
llıeydan muhnrcbes'.nln bltU· 
~ektedir. ı.ıarc,,~1 Fon Bo. 
~e etUği cephe kesirnlcırlnde 

biri boğnzınıı, dtfb:n .sırtrnn g1rnıış- Bir çok Alman raıia, 95 bin ölü ve esirle 500 
Ur. t kil tanktır Almanların büyük zafer ŞoförU Ve m,fa.v:ini aldıkları ya. tebaası ev edlldl kazand~arı iddiası bura.da la-
r.ılard1ln ölmlli'J!e-mir. mamen esassız görülmektedir. 

---w-o Nvyork, Sl (A.A.) - Federal umdra, 31 (A.A.) - 1\1'.osko-
Cebeli'tr.tanka yeni . araştırma bürosu cumartesi günll vadan gelen haberlere göre Do-

Verem pavyonunun 
temeH dün atlldı 

5 kilometre ıIE• 
saba ~ama en ~ 

.. r 

Dün öğleden so."'ll'n, .saa.t 16 da. 

'l fon Klaystın kara .kuvvcL 
'ıtteneral Paulosım zn1ılı kuv • 
Sa\')reUerln geniş l>lçUdckl hU

a. ka?ft koyarak mucıaıaa 

t1nı büyük bir imha zaferl 
ttl!rml.§lerdlr. 
ll Konıolyonun kumandaam.. 

r ltoıı:ıen kolordusu aynca bir 
t .... hır İtalyan ve bir Slovak bir. 
-~ kıtalarile birlikte harp 
~ıur. Takriben 20 piyade 7 ati. 

kumand<tm tayin eJildı Nev.Jeracyde Edgcvaterde bir po. neç nehri yakmlannda dün AJ. 
Stokholm, U.1 (A.A.) - D. N. B: Us b:ısknu yapmıe ve bil"Çok Al. manların yeni hücumları pUskür

lngilir. radyonu, son günlerde Mal- man tebeast ile b:ışkn yabancı dilş. tülmilştür. Bir düşman taburu 
ta valiliğine tayin edilen L<>rd man harlUı.la.r mtlsadere olunmuıs·- nehri geçmeğc muvaffak olmu§, 
Gort'tuı yer9ne Celbelütta.nk lbe.ş. tur. fakat bu askerlerden bir kısmı 
komutanlık ve valiliği vnzif'esino imha, bir kısmı esir edilmi§tir, 
Türngcnernl Mason Mac Far1and'm lngiliz iıtihıalat nazır:ı Harkof civarında Sovyet kıtaları 

Dün öğleden sonra, Erenköy 
sanatoryumunda Süleyman Ça.· 
kır pavyonunu11 temelatma me
rasimi yapılmış, merasimde vali, 
komutanlar, şehir meclisi aza 1 
ve kalabalrk !bir davetli kütlesı 
hazır :bulunmuştur. 

tavın edll·D.ıiş buhınduğırnu resmen Amerikaya gidiyor mevzilerini tahkim ediyorlar, 
MİdirmelrJ:edir. 'Londra, sı (A..A.) - İyi haber Alman kl'Şif kolları geri atılrnIŞ-

Meleıika körfezindeki 
Arnerikan kuı.wetleri ~ tıll lle H zırblı tugaydan mü 

6 ncı, 9 uncu, 67 inci Sovyet 
lınha edllmi§Ur. Esir aayıaı 

'~dlr. 1249 tank, 2016 top, 
~ ve sayılnınıyacak derecede 
~ lar11a baoka mazeme ele go

"eya tahrip edllmi§Ur, Orta. 

\'a.5ir.aqton, 31 (A.A.) - Bahri·· 
ye rwıtrlığı, Tuğamnl Jaınes Lav 
renee '.Raufmruı'm Meksika. kôrfe· 
zinde1&i Amerika kuvvetleri bat
konn·ttanhğınn tayin edildiğini bfJ. 

a <1e Sovyet .kuvvetleri imha 

~~redir 
dinrQ~ştir.::.:·:.......~~~~~~~--

~, Clevıet rel.11 Bitler dllD spor 
"'H~ kara deniz ve hava kuv. 

""iti • 
~( Yenı fiUhak eden subaylarla 
Qıı_ <1e~eue aubny çıkacak o1&D.. 

1 'l!..a ben bir nutuk soyle~. ma.. 
~ın:teı 10 bln subay ve ııubay 
ln etı~ lakdlm etmı,,tir. Bu kış ce. 

-ıı. muazzam mUdafaa. mu • 
tnrıhı:eal.nl yap:ın HiUer 

~l'ttıe\tıınanaa prenJııptnbl mU§ktll 
~. rcıe da.yanmak vo zorlukta.rı, 

r ·eten lba?et olduğunu, yoka:& 
"ılı bthamıarı yapmak olmadığntır. 
le 1itlr. Hitıer deml§Ur ki: 
lıı~ harp edccek oluraanu: cıu. 
"-~ Almanyanm size emt>,tıet 

l'lıı Olı!uğunu hlQblr zaman U4\lt. 
... l 

'lt.~.\IU MlJllAREBE: I 
1·:-"tatk İngiliz umuml .kQıargMıı 
~de harekat bakkIDdB §Öyle 

: ~aa mevzilerlmlzlrı 4loğusun 
' gtınu bUtllıı gUn eıldöeUl bir 

be cereyan etmişUr. ,Zırhlı ve 
ltu\'VeUerlmiz dU§IUM zırhlı 

~e kaıııı çeUn maJıarebClcr 
~ ~rdır. Birbakam §imtllln· 

tlıııa.ı batmnda hare.\<4.tt.a bu • ;1)ar kollanmız dUşmanıtı 
11tnıa1 yoıınrma bU youıırı 

~e lllemur kıtalanı. btıcunı et. 
.. it. Bazı dQşman tanırtarı per. 

tlintı Akromanm §imal batı • 
ltlıu Yoluna varmaya ınuvaf. 

>~tur. Dll§ınan kuvvtleri aıı. 
bofllnca §lmal kcslmlnde bu

Ctıta!ılanmız.a bUcum etmtşıer· 
11~aıtak oltıımımı,.'llardır. Ha -

yadhm ediyordu. 
lf.ant Clano bundan aonra mlbver. 

dr'1fletıerlnln lıelkanlal'd& gUttng11 81 

)"aıııete g.çerek d.emi§Ur ki: 
"'Balkanlar İtalyanın mcntaaUe'!. 

balammd&n obllbaBsa ehemmtyetll btr 
mmtakadır. 1940 yazından I9U ya -
zma kadar gerçekl~tl.rllen siyasi ve 
askeri birçok te§ebbtlsler sayesinde 
Rusyt.ya kal"fl açılan harpte ce.mıp do 
ğu Avnıpası devletleriylo tesanlld tr.· 
m1n etmek mtımktln oımu§tUl'. 

Kont Ctano burada Yugoslav dev • 
loUnlıı parçatanmo.smdan bahsetml 
V8 ~ı vaziyeti dtıumlem.ek içlrı Mu.. 
sollni tarafmdan 1leı1 .um.len pren • 
ıılplerı birer birer ııaymıotır. 

1 - AdriyaUk denlzlnde lta!yan 
kontroıunu temin etmelt !ç!D Adrlya. • 
Uk tneseleJılnln halledllmeai. 

2 - Karadağ'& tam bir muht&ti • 
yet ?erflmen 

S - Arazı ilhakı suretiyle Arna -
VUU\lğun toprak bfitUnlilğUntln ta. 
mamhı.nma81, 

• - ltaıyanın HırvaUstanıa en er 
kı bir §eklld,, 1tblrllğt yap.muı. 

Sözll Yunanlatana nakleden hari
ciye nazırı nutkuna IU suTCUc devam 
etmlgUr: 

Bu rn~leketin maruz kaldığı 
zorluklar iktısadt mahiyettedir 
Yunanistan bilhassa i~ bakı : 
rıundnn sıkıntı ~tedir 

iç )apildığı saha çok geniş ol. 
lıı tnuha.rebcnln §1.mdikl af 

~ llflotı:ıana rdirllen kayıptan 

Kont Clyano, Yunanistan;n va 
ziyetini düreltmek için İtalyanın 
sarfettiği ~yre_tleri ~lirten ba• 
zı bftdiselen zıkrcttıkten sonra. 
istikbalde durumun daha. iyi o.. 
lncağını göSteren ~marele_~ bulun 
d ğunu ilave ebnış ve sozlerine 
~ 1 devam etmiştir: 

nlan mahflller, !ngiltere istihsal tır. 
nazın Olivcr Lyton'un, mO.ttefik Sovyetler bir !'}ehrin yarısını 
i9tihsal, iaşe ve malzeme progra- ele geç.irmeğe muvaffak olmuşlar
mı etrafında :mis Ruzveltle görll"· dır. Burada sokak muharebeleri 
mck üzere pek yakm.da Vaşingtona. oluyor. 
g:deceğini bildirmektedir. Briansk mmtakasında Alman 

Avıııtralya tebliği 
Avustralya mnttenk umum karar. 

g-6hı, sı (A.A.) - Pazar sabahı neş. 
redllen tebliğ oöyle demektedir: 

Salamon adaalrmda Tulakl"dekl 
dlifman deniz uçak Us8U cuma ak. 
f&D'lt müttefik hav kuvvcUertntn ta. 
emızuna uğramış ve bun.da yangın. 
ıar çıkanımışlır. Akar yakıt depola
rını, nhbmlnrı ve yakmdakı binalan 
Oıhrlp eden bu yangnlar 180 kllomet. 
re uzaktan g!SrlllebllınlşUr. Bir dllş.. 
man deniz uçağı tnhrlp edilmiş e 
Kavutu'dakl dll§man hsva kaTŞI :koy. 
mıı toplan susturulmuatur. 

MacaristanJa casusluktan 
mahkumiyetler 

JSudape te- Sİ (A.A.) - A&keri 
mahkeme ~ebi bir devlet lehin. 
de ca.~usl~k cllrmil ile dokuz kişi. 
yi beş sen.eden 15 seneye ktı.dar 
kürek ccza.sma ve 4 sened~ 10 
Eeneyc kadar mcdent ve Riya.si 
ha'ktan rnahnııniyete mahkO.m et. 
rni<ftlr. 

iki yll sınıfta kalan 
talebeler 

kıtalan bir nehri geçımeğc teşeb_ 
büs etmişlerdir. Bunun için du
balar üzıerindc köprU kurmağa 
kalkışmışlardır. Sovyıet topçusu 
ateŞ açarak istihklm ve piyade 
kolunu dağıtmıştır. Diğer böl
gelerde mUhim bir f!'!Y yoldur. 
Perşenbe günü 25 ~ tay

)'3resine mukabil 94 Alman tay. 
yaresi imha edilmiştir. 

Libya harbi 
(&.~tarafı 1 incide) 

Vi i 31 (A.A.) - Libyada şid· 
detli 

1 

mııh:ı.rebeler devam ediyor. 
Alman haberlere göl'C !ngillzler Al· 
man • İtalyan kuvvcUCTilin ılerl 
hareketne şiddetli mukavemet. gös 
teriyorlar. Tank muharebesi de. 
vam ediYor. 

VJşi, Sl (A.A.) - Libyada, Tob. 
nrk kalesinin ce-nubunda şiddetli 
muharebeler e~reyan etmekt~ir. 

yuzıeree fngiliz tankı tnhnp e-
ailmiştir. • 

V&.~ingt.oo, 31 (A.A.) - Libya. 
dnn gelen en son haberlere göre, 
büyfik miktarda tank kuvvetlerly. 
le yapılan. mihver hücumu be-defi. 
ne ula.ş3mlUllllJt.Ir • 

ı..ondra, Sl (A.A.) - Scklzinci 1n. 
glllz ordusu uınumt karargalu nczdln. 
de "e muharebe meydıı.nmda bulunan 

Röyterln hususi mu~rı.blrlnden: 
.Ankt.radıın haber verlldlğlne göre, İngiUZ zırhlı. kuvvetleri tara.fmdan 

maarif vekAleU Uso ve ortaokul im • ıurpatıınan ve Hakem • Kazaladaki 
tıhan talimatname!!inlrı U Uncu mad. Atman tank kolu cumartesi gllnU 
deslnde mUhim tndllAt yapml§tır. Knigbta Brldgc yol iltlaak noktası 

TadllAta göre, lise ve ortaokulun dan ötelere çekllmck zorunda 
--·" nnda iki ·ıı cenubun ı, 2, ~ 8 üneU ~·8 ~ kalmıştır. Bunun Tobrukun 25 kilo • 

smıt geçmeğe muvatfak ola.mıyan metre cenubUnda bulunan Elldemden 
talebeler kendılcrlne blrer belge vr. 1 30 kilometre kadar cenup batıdadır. 
rilerek okuldan çıkanlırlar. Bu tal Alrna.nıo.r daha §lmdlden, hedef -
beler aynı cinsten olan rcsml okullnr erine ula§madan bUyUk sayıda tank 

Davethler arasında Eskişehir. 
deıı suretimaluıusada gelcç. ve 
pavyonun tesisi için 100 bin lira 
teberru eden hayırsever Süley
man Çakır da yer aln11ştır. 

Merasimde verem mücadele 
cemiyeti ikinci reisi Halil Se?.cr 
bir nutuk söylooliıı ve zcümlc 
tıöyle demiştir: 

"- Evvelce Eski§ehire güı.:!l 
bir hastahane bağı.şhyan Süley. 
ın8.lı çakır, bu defa da bu pav. 
vonu yaptırmakla her taniye na· 
sip olmıyan büyük 'bir mazlıari
yete hayatında kavuşmuş oluyor. 
endileritıe huzurunuzda en sa

mimi şükranlanmızı bir defa da .. 
ha arz.etmekle bahtiyanm. Sene. 
de en az 150 hasta kabul edebiic
ceğine göre, bu pavyon bu kadaı· 
muztarip yurtdnşııı ıztıraplanmn 
teskinine ve sıhhatlerinin iade
sine imkan ve.l'e(.>d\tir. Diğer ta
raftan veremli bir hasta en az 
on sağlam insanı bulaştıracağı_ 
na göre, 1000 - 1500 vatanda§ 
verem af elinden kurtulrnu.'j ola
caktır. Bınaenaleyh bu pavyo
nun Gümul ve manası çok ıc
niştir .,, 

Ha.lit Sezer bundan sonra hii.. 
kCımetin yardrmiyle yakında ts. 
tanbulun dört kazasında birer 
dispanser açılacağını müjdeliye
rek sözlerini bitirmiştir. 

Bundan sonra &ertabip Scyfet· 
tin Köksal da sanatoryom<ia ya. 
tanların durwnunu izah eden bir 
söylev vermiş ve §imdiye kadar 
300 veremlinin sanatoryomdan 
tama.men tedavi edilerek çıktığı
nı bildirmiştir. Bundnn sonra 
vali ile lıazır bulunanların im· 
zaladığı senedi havi belge teme
le konulmuş ve vali tarafından 
ilk harç atılmıştır. 

Verem mücadele cemıyeti ta_ 
rafından dM·ctlilcre sanatoryom 
ge.zdiri.lrniş ve büfede limonata
lar ikram edilmiştir. 

Alemdağmda. ~dele-n mevkiınd~ 
Va"kıflar ld&rcsinc ait ormanda. bir 
yangın çıknu3, silr'aUe genişUye. 
rek 5 kilom<>lrelk bir E.ahnyı kül 
etmiştir. 

Yangın, bu n.rolık bı.r o.ilama yap 
;n,3 ve civardaki B:ıltncı ç..fliği 
ormanını da tutuştumuştur. Bum
da d:ı takri?en Uç kilometrelik bir 
yer yrunıf, gilçlükle söndiırülıni!Ş· 
tür. 

Hadisenin wkuunu haber alan 
ÜSkudnr jtfuiyesi trun te~kl:i,tiv. 

le derhal yangın mahalline hnre
!ket ehni3 ve omda köy ill r, n& 
kcrle-r jandarm:ı gruptan, tcmız. 

lik amelesinin iştirnkiyle !ti?. saıt 
kadar bir milddet ateşi aondilr
mek ve civardaki ormanlara ti-rn. 
\'etirj önl.:mek için ugrasm:şlar 
~e neticedi:: ynnm:ı.ktıı. o?an "!>ol eyi 
~ember içine alabilmt.,lerdir Çcll'.
berin ortasında hfılft ynnmnınn o. 
lan ateşi sf.ndumıek iÇ'ln o CJ\'Rr
daki ahali ve j::ındarmalar gece • 
nin Si?~ saatlerine kadar çalışmış. 
!ardır. Üsküdar :lmym:ık:ımı ve 
i:ındarmn komutam da hadise ye. 
;İlle gide-rek nllD.DIMI w~n gcıe11 
tertilıatln meşgul olmu Ja.ruır. 

Yan~'lıun neden çıkt.ıgı hcnuz 
bil.inmiyOl'Aa da ormn.nn ~lılın bir 
eignnı.dan ilri gtldıği t hmin cdı • 
mek+..edir. 

~~-~o·~~~~ 

Hamamlar hakkmda 
(~tarafı 1 inclde) 

g08terml§ odugu esaslar <JahUinde 
yenı be.§tan tanzlm cdUecekUr. Sula. 
rm 1111nma ve tevzı şekllleri ınhht esa.a 
ıara bağlanacaktır. 

Hamamlar muhtellf kısımlııra ayn
larak hara.ret dereceler! nyrı ayrx 
olarak kararla§tırılacaktır. Hamıım -
lann muııyyen zamanlarda havıılıın • 
dınlması için tcrttbııt vOcude getiril .. 
mest lft.zmıdır. 

Depo olara.k kulln.ııılan hıımamıs

rın açılmaması için vilAyetlere emir 
vcTlt mlştir . 

Şehir l'C kaııabnlardaltl tarih! kıy • 
metl haiz bulunan \"c hamam olarak 
kullanılmalda bu kıymeUert azalta -
cak olan hamamlıınn belediye tara .. 
fından satın alınarak muhafaza edil· 
mest veklı.1.-ıt tarafından betedi)'tlye 
tavsiye edilmektedir. 

Denize düşen çocuk 

'~k mllmkllıı değildir. Fa
~ ta.nklarmdnn blr çoğunun 

~ ~ 'taıırtp cdllmlş olduğu mu • 
"~ • .\lman tebliği §iınalt AfrJ. 
~?ebenin dovam etUğinl bll. 

şo~; nanistandaki siyasi v~zi • 
u 1. cc ttaıran askerı ve 

yete ge ın • d' t 

alınamazlar. Yaşları mil.salt ise hu • I kaybetmi§lerdlr. Atman hedefinin 
sut okullarda blr yıl daha kaldıkları ']'obruk kalestne kadar bir delme ba. 
smıfa devam ederler veya evlerina rckcU yapmak olduğu qlkt.rdır. 
huııu81 olarak çalt§D'lar. ODşttlanm maksadını keşif için SÖZ 

Bu talebelerden blrlDcl ve iklncl sı .öylemek henUz pek erken olmakla 

Pavyon bu yıl içinde tamamla
rıacaktır. 50 ton demir müsaade
r.i- alınını~. ta.g, tuğla, çimento 
rresair malzemesi hazırlanmı§tır. 
lnşaata bu hafta içinde başla. 
nacaktır. Pavyonun ~meliyatha
ncsi ve idare dai:resı de buluna
caktır. Sanatoryomun ikinci bir 
pavyonunun Cümburiyet bayra-

Balatta., Mu\•altklthane caddesinde 
6 numarada. oturan ıs yS§ında ZeklU 
dUn Galata köprllsUndc karam Uı sa. 
tarken muvazenes!nl kaybederek nh. 
tımda.n denize dlişm~tUr. ülki makamlarının ıraye Ye 

m sa esinde bu memlc -
teyakkuzu Yh .. 1.fün c:ür:rnekte • 
kette sük\ın UAw•• ~ 

dir. ırı Ama· 

nr!ta bulunanlar ders yılı b"raber Alman kuvvetlerinin şimdi 
imtihanda muvaffak· olanlar, yaşln r c:cnuba doğrU blr baskı tqc;bbUsüne 
tnUsalt ise rcsmt veya. huau]d okul • ı hazırlanmış bulunması da mUmkUn -
ta.h.slJlcrinc devam hakkını kazanır U Bir }lıı.kemdekl mUttcC!k mevzi. 

nda nçılmo töreni yapılacak. 
tn· 

Çocuk blı; bayıl su yuttuktan son· 
a. kurtarılmış, hnstnneyc knldırılmı~
tır. ~ t~blllğ de çarpl§mtmm hız. 

ettığ!DI, lngttlzlcrln çok §id. 
l'lıuka vemct gösterdiğini, 8 

lı~lhnm düştlrtlldllğUnU bil 

!tavan hariciye naz ' b' 
J 1t ı bar ın • vutlarm Yunan- ayan . c 

' ıertn!D ınukave~U Alman i8.§e ve lnr 1 d r. 

UçUncu sınıfta bulunan talebc)o ınalzeme teJikWni ehemmlyeUl sar -

Böyle bir hayır işi için 100 bin 
lirayı seve seve veren Süleyman 
Çakır merasimden sonra gazete- dım ettiler ve bu sayede burada 

"1-'il lr. 
' t&.7.eteslnln aakerl muhar. 

'ektedir kl: Muharebenin 
tell§me gö tereceği henUz 
trııekle beraber dUşma.nm 

~ltt hareketi dalla bellrtlll 
~tır. Cereyan eden tank 

. ~in netlecsi hcnUz belli do· 
'~~an §imdiye kadal' flddet. 
~~~kete teşebblla etmcmiştlr. 
~ l'a.tnız tank çarpışması ol • 

\ ' lıomcllrı cllnd daha 200 
~-

t ~.\NO?ııı"UN 1''UTKUı 
~Yano barlclye bUtçmnin 
~I lDUnascbeWe söz söyle • 
~tilta, için §6yle deml§Ur: 
tq~l'llta harbe resmen nıtı ay cıv. 

deki hareket hatların~ .. 0~1fu. teşkil edecek k~dar .?u.rüS . 0 Ar• 
ğunu belırtmişt:ır. Buyük bır 
navutluguv n kati surette kuru~ : 

- t.. ıtı muş olması Arnavutlukt(U\ı • 
madı son haddinı> çıkarmıştır· 
Anınvtıtluk eski Yogoslııv top 
rnklarınm ilhakı ile 15 bin kilo
metre murabbaı daha büyümüş 
ve nüfusu 800 bin kİ§i artmıştır. 

Fransa ile olan milnasebetlcr .. 
den bahseden Kont Ciyano, ltat. 
ya.n • Fransız mUnasebctlerinin 
Alman • Fransız münasebetle -
rinde görUlen ahengin taşıd·ğı 
vasıflan haiz bulunduğunu söy. 
lem iştir. 

gelince bunlar da ders )'!lı sonunda 1 tıl ra uJ!ratm~tır. Eğer AJmanıar 
~yn o bl rmc be gUn geçecek 1&§0 maddeleri al • devlet ortaokul Us u im ~ sın a 

tUıanına girerler. Kaza.nanlar da d \ ~ suretne çarplFJlağa ba~lamı.ş • 
Jet ortaokul dlplomıuıı aıanıar, yaııln m d bugtln sıkıntı çekmekte ol • 
mllsalt ise tnhslllcrme devam edebi· laraa t. b-'·kak sa'-"ılablllr. 

•lukları mu ....,. " 
lirler. Bunun aksine olarak !Dglllz ıa,e 

Kayıp çocuk 
aranıyor 

• Rklll mUkemmel lşJeınektedlr. ln -
ı g\11.z 11!.§e tetkllini dağıtmak içln mlh. 

ver tarafından yapılım dcvamlı gocc 
boınbardımıınlnn tamamlle ııkamete 

syoğıunda HamnlbaRmda R•n·. uğramıştlr. 
ôe18. soknı;ında 93 numa.nı.h evde Almanlar ill§e yollarını kısaltmak 
tur:ın tornacı Hayru.llahın 2,5 ya- ıçtn dlln blr Hakemden )irml ltllomet 

0 d-k' klZl Naside, dUn evinin ö- re kadar §lmalde bulunan mayn tar· 
şm d'l 1 ~-arken kaybolmuştur. lal'l lı;lndckl gedikten geçmek iste -
nUn c> o,... d ld - kı .,~ U Uk ya\•runun nere e o u~nn mlolerdir. Bu t<':}ebbllslerlnde smcr. 
~ C: • yukal'ldaki adrese ın.sa. muvnUak olan Almanlar bu yolda blr 
l·ılenlcnn _,:ı.ma.t vermeleri az matr.eme ve lnşe geçtrebllml~ler 
nı·vet nanıma. nıaıu 

cilerin suallerine karşı şu cevap- 50 yataklı bir pavyon ir .. a ctt'r. 
lan vermiştir: miye muvaffak oldum. Ev~el 

"Mem!ekctiınden kazandığun Eskischirdc 50.000 liraya bir d<' 
servetimle bu memlekete bir cami yaptımuş \C o sahada b ı 
parça.erk olsun bir yardımda bu- hizmette bulu~yı .i~cmi .~·m 
!unmuş olmaktan büyük bir haz Yaptığ~ buvuk lıır ı. clcğild ~
duyuyorum. Bir müddet önce FA. Her zengın vatandaş bö}lC' b.r 
kişehirde 75 yataklı bir hastaha- teberuda buluıunakln fazla T bır 
ne inşa ettirdim O hastahaneye ı iş yapmıı:: olmıyacakur. ~ ı ı 
veremliler alı~ıyordu. Arka- tebcrrulnrn vesile olursam ınem
da.,ıarım. bu hususta bana yar- nuni)clim artacaktır... _ 

• ._ ....................... _. ..... m~ 

Acele Sathk Gazoz 
Makinesi ve Teferruatı 

• tcd" ııc de Bo3ton uçaktan ve tngtll.Z top. 
rica edilmek ır. çusu dU~man ta§ıt kollarına bUytlk li:G aoıı 51aıe.w ı.wkaade ~ı elli lltzelik Herlebah markalı çll 

k kartılDJ Jtııybct zarıırJar TerdlrnalfUr. İngills woe aüt. ~ Mm eila .... M ...... -- - Mi9 ... Mil& 
lh •• - _ .. __, ·- • -· == ....... -- _ .. --· .....,., 

.. 

· i'akat haklltatte lkl sene· 
~ bttaratııktan cıkmış 
~ clu. l.l'tlhaldltlL Amerikan 
btı bir pnrnvan ari-: sına gizle

tUn kuvvcUyle lDglltercye 

Hariciye Nazm, 1talya ile Tür 
kiye ve lsvi:çre ara"mdaki iyi 
dostluk münasebetlerine işaret et 
tikten sonra bütün harp esna • 
sında mihver devletlerine ~arşı 
daima dostane btr hareket hattı 
takip etmiş olan İspanyadan si· 
tayi§Jc balıse~ir. 

ZAYİ - Ekme 1 tc'i'" - aııı._ --•• _ .,. .. ıs• ;; .... - .... - - - ••I •• _ _.e -~. TftHJ'1Mlr. 
tim Yentani al&e&ıo·a. u 

• Halle; vapurla • kcmmeldlr. MUtte!lk kuv-teUer Al • '~R~ırıİkmecJ~H-ocİiİaİİpİİİam•··ı ~}mbİn.1İİı kİİicİİmİİİaİİllıcallıidild•eal•'"••11•u•m•a•ra•yaiıııl•m•Qra••caa••a•n•.••~ Devct Dcnizyoııarı oııınlara hiç rahat .erme~kt.edfr, 
rmda gemle! Niyazi Snlıngll 
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Ad mira 
Fener maçı 

Bu'{Ün saat 18 ae fener
balıçe sitadında 9apııı1Jor 
Alman t.akmı1armdaıı Admira bir idareaıne tahit olacapıuz mu. 

dllndenberl :t.Uple'rimlzin miaaftrt hükattlr. 
olarak memleketimisde bulunu· Admlra taın.ı ._.mda Uleelr 
yor. EakJ Viyana ve Orta A vruptt söylenen ve relen oyunculann 
kupuı pmpiyonunun memleketi- isimlerinden beı(ka bir teY bilmi. 
miıde yapacatı maçlar bOytlk bir yoruz. Onlan bua6n Mhada gör. 
merakla beklenmekt~r. j dl\Jı:ten !IOft1'tl mlltalee yU • 

Ad · lek timiz bu rütebileceğlz Bence buailnkll ma. 
. .mıranID IMm e e çm tahmkdnı yapmak mhmkUn de-

getieı ilçUncU~llr. Bund~~ 1~ sene fildir. lsbnlen töre çok kuvvetli 
evvel 1926 n~mmın ıkincı ~ll l:ir takım fakat futt>ol bilgisi bu_ 
memleketimize ı• d~fa gelmiı ve günlllk meçhul. itte ba meçbuJdUr 
0 IÜD Gal&tuarayıa karplqmıştı iri bqQn l'taeriıelaçe maoına bin· 
Bu ma.ç! ~emal Hslim idare etmil ıe:.Ce aeyirc! toplayacak ve betse
ve her ıkı tabn 10lab 0--0 ı. nedenberl ıönMd!llmlz Almaıı 
rabere kalmtflıa.rdı. Tuhaf bir tesa... bılhula \'yana fotboHlnfbı lS ~e 
dllf ki bugllnkU maı;ı da Kem&l Ha leri lleYl'edecefla. m · 
lim idare e<tcctktlr. Admlra lıtiııci l'en~ tak-- a11ftffa.. 
maçım 4 nl9an pazar ıtbıtl ll'ener- luyetler dile!'lıen bu •ne p'9k 
bahçe ile ya~ ve 4--0 kuaıı- mltkll uJarda 'bize RUiyl tn 
mıştıt. 'Oçnnctı ve IOI\ maçım Ga.. d1ia. R•• • A1-n fu~Un
la"5a.ra.y Fener muhteliti11t ya_ Öt'll bJrer ~ wnnı TUrk 
pu. Admira bu oyunda da 2--1 sporu ve 8pomılsn ....,:: ae ka-
kuanmlftII'. dar telll*lr eıtlıek .sır, 

iki• clel& 1937 de memleketi· Bt1yllk ~ta &IOt 115 ıtlD eneı 
mi• plen Ad8*a t....,.ında o Galata8U'Q • ~rt.b~ bt.yra. 
vakitleı- (Vundertlm = Harika mmda 0.-0 bfıt-.n b1an a.la_ 
takım) diye anılan eB1 Awat1117& t.asaray r. Deh~ B tlkmalan lna
mıilU tabuınd& Yf!r alıımıl IBef)lur pa iGla 11&1' bıwdıltma ~cülar
kaleci Phııtser, Sal. Urbulek, Ha. dır. 
hemnan, Şilling, Vact Sibl ftnya Aüdra - l'eunalıçe maçı .. ı 
futbol takmmım o n 'f •1111 18 de bef IJYU*tır. 
yıldlzlan da oyDSJIUlltı. Aclmlra GALiP MYAlt 
ikinci gelilinde 1 ...... ıtn 
paar güml mr ..._. a.ıatua_ 

rayla ,>'aPIDll Yf' 4-1 3"lbÜltir. A .... • 11lvhNd'lddd ,_, 
İkiDci ~ ikl da ..... 1'wa 
ile t.akvl)ııeK Oelet_n,.Ja )"&!9111 
6-0 berabere 1ren.ar. ODıGll· 
yor Jd AAmria lJlı ili ~ 
b .. mae Y'&JllDll ~I ......... 
ve ikialnde benıl:ıel' llalmıılbr. Jla. 
.lı:almı bu eefeır de -lltb&Yet -. 
mm tadacak m? ~ •' 

11.ılltllO'~s1teNlt ıltıır' yaım 
~~ ~jı --~ Jki ..,._ 
lrijNQ'in ...,..,... llmtbr. Bl· 
rtDdsl ıe ..... nvdd 4-0 hk 
malttbiyetia """1111 lddM dffe
J'j de Alman talmnma nuann •· 
ha ve aeytrcl avantajmm lehinde 
olm~aı. 

Feneri>ahçe takmu 80ll seneler 
zarCında kunetbMSea hayli uy. 
betmeılne rainwn tsraftartarmı 
inlrhıara ulratacalt '* dUi\dldk 
delildir. Talmmnda 'Ye bllb.-a 
for hattmdı yapscair easlı bir ık! 
tadille ma.ç: lctündıe bitifttıilb-. Btt 
meç i~ln aon mmmlarda atrer 
manlanna baı!Jbyan Cihadın OfDL 
mu7 Jbmıdr. Veeme6Jı Achima 
taknnt da bura.ya en ~ tekli 
'ile 1telm.iştir. Ahnanyum llletbur 
§Mlll'l)"OD tAlimm Şdrenfn ~ ıyt 
oyunJııiy'~ taımyelidir. J"ü&t bu 
o>;xncuların bir arada antremnan 
YiJllP~ ~ 
Tatıırn dUın _..,.,.. reldl. Yol yor. 

· gunloftı da Fener ic;!n bir ntmtaj
dır. DUnıa ee:ıeııa.rte ilk ma:r 
yapuı tünnm kendi leJdne bll
talmııı &ftll.•.ajbn ftl"dır. Btlh.-a 
aa'hs fenerlilerin ~cif ldıalandrr. 
Yalnız Kemaıı ~ bu eene-. 
hada ilk defa ıönliltllnıb. e1kJ 
güzel idal'eııdni ~tayi~le andıfmuz 
bır huemknlzJn de llaJrtlll dlı'lılt --

Fenerbah~ kulübümllalln eaki 
bptanı w bir eenedenberi An • 
brac1a balunan Büyük Fikret 
telırimbe relmiftir. Bugün ku
IObtlnihı Admira takmu ile Y8P'
cafı maçta IOliç oyıaıyacakbr. 

Vafat 
lwtrbırtm )'&11ıa1ıarmdan merhum 

"°°1bıGll ottu. Devlet deın1ı:;yollan 
llarebt rellt ~ftk Eten•lfn. emekli 
8Gftr1 aıııa,.. Renkln yetenleri, eeker 
flrbtl u11armdan Vedat J!!teme. 
Un afabe)otlf 

SUAT mNSEL 
Vefat •bnlfttr. Cenueırt buıGnkU 

puar &1lDtı Oaldldar İmrabord&Jd ha
Delllllden bldmluak. namazı Dofan
cılar camilılnde kılm\Tıktan 11e>ftra Şe. 
ldtqe detnedQee.Jrtır. Çelenk giSn 
derlllneDhiill rica olunur. 

·•· YazBn: RDIB MDBIDD 
- Ebedi .e\-aflim t • t117e oaaa 

gtlzel yıunaşak saçlanaı oır,.dı -
kalbim waladlr ! Gel leDİllle .. 
korkun~ yerlerden anklall'hm. 
Gel. •• 

Bedfa ona at'Vap vermek kin ba
'ınr yav•'4'.A bJdmtr. takat söy. 
lemek lıdedlklert,.1e hnt.tt 
sanki ncfM de dudaldal'IBda don . 
da kaldı. M.,..,.blE tanfmda feci 
bir h:lykın,, kortlUD( bi• Clrlltil 
kopma,tu•. 

JJeilb b8Lill ~ ~ 
rak Fcrluub yalftıdaı 

- Derhal Jaırumt- Del'hal ..ıı 
18'anz' •• 

Ferhat onan kol•a llllntldm twt
•lllfa: _ .... ., ........... . ... ,_..,,,..._ 

iletti& .................. 

nk kat'I bir ... ı.: 
- BaJll'! lmlıl .... t.. eledi. E · 

ter lıenl rok fena bir •ide ıör. 
mek kteme_.aiz derhal lllakla 
llfSllllZ!_ 

- Peld -.irlfırlai ~ 
Pabt ... ! 

- .... ırelet-eiim. v..._ 
plPeelitn ! Siz derht ozald ..... 
ılmc1f! .. 
F....W,....,_.sllJ~ 

6Mra tEotarak uzakla•tı: 
- Tablın Sauelvller._ -....,...._Bedia Tabim \'e Srra. 

aehriled =•,ta fakat narnua
JI ...... ~ Ml~k bir ee-
earetle ...,.lıla doAna kof&l'llk 
ylak:ıelli '-8dr. 

•ema4ıılt .. ,..dan ldrertren 
llflrl ...... 1-. danaıc 'lr ~ 
...... ........... W-

H~rlıin coğralyası: 

"' Çung-King 
Kabahat kimde 1 
BEYOGLU ve İstanbul sinemalarında göeterilE'n ntmle-

rın mevzuu yQzde seksen aşk sahnelerinden ibarettir. 
Runların içlrde romantik, p1!tonik, realist olanlan da vardır. 
Fa.kat a.,q,Jc qhneleriyle sevda maceralarını gaeteren filmlerin 
büny~si, buse, ıhtlra.s üzerine kurulmuştur. Mevzuun mono
tonluğunu, çok defa. c;ıplak vücutlu kadmtarm danstan ve vü_ 
cutlannm biikü'Up kıvranııılariyle gidenneğe çal•ştı!'1Tlu~lardır. 

Gözlerde ihtiraslRr tutuşturan bu filmleri, derin bir zevk 
ve haıJ.a seyrederiz. Hele genç kularla delikanlılar bu kabil 
filmleri seyrederken. aşkın, ihtirasın lezzetini, koku.sunu ve 
hatta dikenini duyarlar ve aarhot olurlar! 

Hayal düşkünü, mel:inknlik, raşeye, neeeye ve heyecana 
susamış bir genç kını kafasında taht kuran, rUyalaruu 
çiçelclPndlren nişanlı ve mQstakbel koca tipinie bir artistı 
mektep kaçalı bir ~encin, bir ştıppenin kafasmda ıdeal bir 
tip olarak yaı:ıayan s~n bakışlı, ~pkın gil1Wj1ü, d<Mgun 
kalçalf, ırek kombinezonun altından göğsünün bütün güzel
likleri taşan bır yıldı7.1 kollarının arasına alıyor "" uyu~r 

Haklı mıdırl&r? Bilmem. Fakat aşk, heyecan, kahkaha:·· 
renk, se , koi<u ve nihayet ihtiras genç rublan ve KQ<; adale
lerin hak~ı oldu~·ı kabul edillrae buna verilecek cevap ken
dflığinden meydana çıkar. 

Ben, haklı, haksız mevzuu tu.erinde duracak değilim, 
ben;m !"-Oyleınek i tediğım ıu: 

Boyle ıhtirash, ihti!Açb, açık. açık ve kucakla
rr.a yağmuru ıçlnıde geçen bır sahneyi, bir ~nnıa, b"r 
iııkrıyecimız ve bır şalrı.."niz. romanının. hikayeeini:ı ve piri
nm btr aayf a.smda, bir sütununda ve bir paaajında tasvire 
k11.Jkı~ halı nıçe olur? Ne derler onlara T •• 

Denilen şey §Udur: 
- Ah!Ak kAıdelerfne aykırı hareket etmiş.Bu IM!ar 

müstehcendir! 
Hele gazino gibı, bar gıbi umuma ~ yerlerde yapı_ 

ian ar.ık ısa.çıt varyete numaralan artistlerin havat çelmeler 
Atıp etlerını ve en mahrem yerlerini g'&rtermeleri, eski sebil 
bardaklan gibı salm<:lere dizilen okuyucu bayanların laubali 
lavırlan, dizlerinin üetfine kadar eteklerini açmaları ahlik 
kaıdelerine aytrın ve mOstehcen değil midir! •• Ve bunlar 
mil&Wıcen 1ayılan hangi yuıdan. hangi romandan ve şiird~ 
geri kalır? •. 

• San'atte ahl&k ydctur?,. nazariyesini kabul edenler, 
muhakka!t kı bellı bakma bulacaklardır. Ben de bu nazariye 
taraft.anyım, onlarla berabel"im. Fakat, evet. fakat, sahnede 
~ime abp t-eninı gc;swmek, göğüs, göbek meydanda. oyna. 
mak, sinemada ppur fUPUr öpüşmek sahnede, birtakım bahi 
b;sıeı; mütcremıun p.rkılar, kantolar okumak alılilta aykırı 
müsteh<.en c:leiil de, kalemıe yapılan tasvirler mi ahlaka mü~ 
•afıdir? •. 

Bunun için keıwlı kendime soruyonmı: 
Kaba-bat kalemde mi, mürf'kkepte mi. )'Olcaa. fazilet si
~ !ıeyircileriyle, bar ve suiııo ı>&tronlaımm kar~rk 
riııclekl Jritıtıellnal* Te bttyüıld\late mil • 

1111a11 tııa7"118 a.....eır p1ea ...,.., 

LAEDRi . 

lnwiiterenin .,.ltı iltfi7cıcı tabi tutmamakla berater, beyaz 
İngiltere, harbin uayıp gide elrmek çı:kanlmumı menetmiştir. 

ceğini hesaphyank, büyük bir Bu sayede, buğdavdan 500,000 
e~k ihtiyatı vücuda get:irmiL ton tasarruf eylemiştir. Evvelce, 
tir. Yüzlerce 90iuık hava depoeu, gi)-ecek kartları, senede, 66 ku
donmq et. dornus yağı, tereyağı ~ndu. Şimdi, bu kart1ar, H ay 
Ye Y\llllurta ne ~durulmuetur ıçın 60 kupona indirildi Bu ae 
Bu aıuaıam depolar, tayya~ ne, İngilizler, milli k~aşta~ 
bombalannm tahribinden masun bqta bir tJtJY giymiyeceklerdir. 
tutulmak ~ memloketm boyun- Satışa ta.hsf8 edibniş olan ku
ca. muhtelif ,menı dağıtılınıştu. maşlarm üçte ikiııi tek biçimck 
Bu depoiudU bqka, hiç um~ı- "miııt elblee" ~ ~rfedılecektir 
madik yedenle. civarlarındaki, Bu c~cleri, otuz b:U müessese.: 
yerlere lüzumunda altı yedi türlü den, yalnız bin ikı } Uzü yapacak 
enalr YerebiJecek aı1Jala.r da var. \'e l!IOnbahara kadar yetiştireoek
dlr. B.ulllann aayu1 da on ~ tir. 
l~d_ır. Meleli., bir hapishane· 1 lb.tiya.U teclbirlerden biri de, 
1'~ ucreleri, et komerveleriyle hwsusf otomohöllerin işlemes 
~ger bir ,er çayla,bqi[a anbar- memnuiyetidir. Temmuadan itlba. 
~-~ve Dm"ptinle doludur. j ren. otomobilciler, hususi ihti-
~tltere, yine harbin uamuı_ yaçlan içia heıızin alanuyacak" 

nı göal>nf1nde tutarak, bosulmı- tardır. 
yaeağındu emin oklufu. ihtiyat Bundan aonra. boks mac:lar• 
enaJana ralmen. iqe tabdidatı (at k01Ulan da tahdit edilmi tir 
yapmaktadır. maneıt. •eeikaya Yalım futbol, aerbesttir. 

JJni rtrayamıt itim elclalan• •la· 
mak ltllç de•t. 8eoe aPayıear a
,-.k aeırrlerlni dayma~ elmahJ'dt. 
ı~ık !llallana •allana kendl!ıine do.1-
ra geliyordu. 

BedillDm yftr('iine Hnkl clr'et 
ve eesarett.en bir imle ~rUlmtltttL 
rernm. adımlarla rııııb doğru yU. 
rliflft, Biraz sonra Redriniıt krsık 
ıeıd yttzUne bir lritftlr sımırarak 
~ br.,ıya ~eldffer. mıtdetin 
kavnıatbğı bol!ak bir !lles r,ıkaran 

ltedri saralı gibi teı inerek llıy. 
lol'C!r: 

- Nereden ırt"liyorıııon? Zam. ,.l'Sft nP,ft(fe faltiı,ef 
OeWM: im onn 6nllndt"D iterek 

1Uriimek istedi: 
- Cfıldl ~ btfl! 
Öbftrll müfteri bir haY\'aft gibi 
~ bir eohıytqla kum herine 
•lıklı: 

- Kattı ha!! Evet katJlim 
'88 ! Reni )'anlıyaeaPn. tbret 
itln ~ bolazlryaeaiun kaltak! •• 

Bedia biittba l:avvetJyte cmaa 
pençell"rlndea kvtalmak lela çır. 
pmdr. Van eıplak v1eacta ael'best 
blnn~tı. Srrtm~ zaten il'retl du
na eski paltosan - kope.ta 

ellel"lllııle blfalarnt eve dotr"a ka· 
çarken f"81iD dlltip kmlchtını 
ıtiJrdll. llfıdrt aendelt"mekle bc.-ra 
~~ ydqlmanuttJ. Kadurm ' bir 
hüeumla koşarak ~ene- kızı "'Plak 
.,..._ anndaa yakaladı. r.e<1;. bu 
korkunr teması lıissed- acr bir 
fer,ad kop:ırdr: 

- Ferah bacı! •• Fe.rab l>nt'lt 
• Bedri tıpla.k omoıJannı ilşUten 

bir nefecıle fmldaitı: 

• - Fcll&lı çaktaa kaçtı giW. 
laln17ızt .. s.rı· ıle h--..1....... -d" 

1 
, ..__.cagı7. 

şrrn ı .. 

Bedia bilyllt bip .. )"1'9tle kola_ 
Do k"1drrara1( onan ke!llkin bir i . 
pirto huhsn r.,lrmut ıtzma bir 
yamnak indirdi. Geftf llma ~r
nan ~k l'lealhınu lnlealdayıp 
kaldırmak htiyen ttam09 Te ~ 
eı1'ı-k 1UJDmian aemfyle """' hlr 
homurtu Qrkarddrtan l!IOllPS tlUlld 
bu yomrnkla daJaa lnıvvetlelUl'll 
gibi Redianm bi• &ömlell'e kalan 
narin \"llcadua ild lıavvetU geaç 
k1Jonnn ara'tlllS sıkrftınp lnıcak1r 
yarak bir ttll y{"lpaR gibi e\'e doi
"' ı;ötilrmel,, ba.lllAdı. ~rl onun 
..... ~-- .. .,. temas 

Milli Çin hükumetinin mu
vaklıat JHJyİlal.tı olan Çu~
Kinw, Çin - Japon hGTbinin 
doğurduğu bir ,ehirtlir ve 
Çanlıayıek, bu fehrin mev
kiincfen J.tilatle ederek har
be JelHlm eJebilrnelrtetlir. 

Çang-Kay-Şek'In payitahtı olaa 
Ç11nı:-Klng, Blnnsnyanıa yaponlar 
ta.rafından lıttlismdan ıııoara, he 
rl•e dikkatJ ~ blP "'9i• oldu. 
Tabiidir ki 119 Çin teltrlnln ne .,tbl 
bir y.-r oldgpna, herkeste merak 
ayanfll. 

Bn merakı, u da o1q, fatınia 
etmek arzoısiyle-, ha y:ızımnda, on
dan bira• baluıec11'ttğiz. 

Çang.KJng, Çinin Se-Çuu e,.._ 
letinde-, Uilar \berinde, brtal 
Y9\"tl'11'1t:t he-wtP.lyen bir ıııl'hirdlr. Çin 
rnılH reiııi ve ii.lktatartt maretal 
Çane: -Kay:Şek. l1ap9nhmn hktm1. 
ları önlln<le, buraya kadar çekildi 
,.e mmtabnm sarphjmdan 18tffacle 

1 

ederek, sava'jıaa. lııuadan denm 
etti. 

Japonlar, Çung-King"deld ('.anc-

ı Kay-.CJetı'i faala sık"lfhrmaddar. 
Rnndan dolyı. o da, ba yeni va ma
, •• ,,bt p&\italltmda, orduODa tan 
time nklt bulayorda; fakat Ja. 
ponlaı:ın Binn:ul.vayı istlll etmale. 
rl, cenı:ptan Çin hududuna dayan
maları Çaag Ilng'bı muk:Mlderah
na çaprllfflk bir 1 .. tikbal barırlack. ......... 

1107.ok yollar_ bu yollar boyunca 
u·ıansn harap, yeni evler .. her ta.
rafta kazmalı, kürekli ameleler_ 
kafa patlatan ('-e~ bnJ'Kll sesleri, 
dn-al'ftlar, IKfleP. dotn-ıedu .. 
lfte blltlhl kr, ve lllrbahaftla Çanı
King"ln t.a!RISlyetlerf: •ki ~ 
te• yaz, lapon tayyarel•rl, her ltftn 
bomba savarm..,, tıebri yalap 1*
mı,tr. 

~ehir, lnıım, bombanlnnanduı 
masundur; zira sonballanı-, s..ç... 
u eyaletini bplryu mo• reüli 
bir si1, ti lkbahara lrac1u de\'llla 
<.'der \ 'e bvalarda t&YJU8 ~ 
•• meytlan v~rmn, 8'I la)'ede 
11e11onla ,..._. .rUıat '• ...tı,.a 
~ .... ,ellir, JU&larmı tamire 

, .. 1dt ·=·· -
1-h=vr ~ •lali dailttl

~ ıamanlarda l<ie, blaman Japon 
lı:ıva kun et 1eri, ku 'b.rtaı ya\ a . 
sma, anb ansı keıllilmlYftl bl
cumlara -.r, lııel' -. tl\larl

t TilJ•:tr \e yan~ fıkanr, 
Çuaa: Jüııu(e gelea Wr IK"3'J91', 

frafı hlraz do M~ &fif'dtlifl-
7.!lrn onüade, ~ lf'l'irin iPJJenliii
nl dayar. Çilakl ~ tuafmdan 
ı·ang-Ço ve ~ ..w.terl.1le 
Çe\ ritmi" olu ~ .. kadar 
bli)ük tahrib.ıt. ı~ görilr. 
f.'ung K'n"''dekl pro~ mea
reti, xeçea ... e, 44 'defa bo11ı'ba
lnm~h. A•nerlkamn YMCA mö. 
<'S<icsesi 21 bomba yemi,U. Bil le· 
blr<le, bu la" arfotda meydua 
v,clmlt obn binalann haricinde. 
bomba yemiyen feP yoktar. 

Yeni evle•, daya8Jks17. mGlzeme 
ile , .e sür'at'c y:ıpılmL~lardrr; tün
kü bugtinlerde, hirer l: ha , eml. 
yec- 1d riadcıı <.>mhı değf JI n:İir , .• 
bu haliyle, Çin mllJI P&) itahh, ik
mal cdllmemi, umumi .:ergilero 
bcnzJyen bir maaz:ıra anetmekte
dlr. 

. Şe lİrde, ~eni bina :ıı olda - • için 
kı~alar P~ YWts.kftr. Ha.1km bU.. 
) uk bir kısmı, kızıl tep"'lerin ya
llla('~rmcla kazılmıı olaa ~·nlt Iİ· 
perlcree ''e boru1:1lrdunaular uma 
nınch, 350,000 .niifusun "•~•I' ba
rınd W m:ığ.ım,!U'CJa yerleşm!pcr 

efti. Damar-lan tuta,raajta bq1ach. 
lledia yan b:ı:rgoıdı. KalbJ korka. 
nun li<ıtUode bir h('yecanla durmuı 
ı.;ili.Hli. Ku'aklarmm tllblnde iıplr. 
tonım keskin koka una kanıııaa 

nıuh~ris mmltılar. onu B drtni11 
lnrk'J. itl<fürilcll hiddetlnd n çok 
k .. l.utuyllr<la. 

!Wl"rdi,eu buam:ığın la yaıtan 
kil tik lduedetl suan titret< ve lali 
bir ·~ sofad gl"lllııJ '~ bıuıık ta
' uh sofada ııdn.'Ji bir örihnf.ek gibi 
dola~ordu.. Yan karanlıkta on11n 
k~l.m araıunda sofaya g~tiler 
Be<lri onu arka tuaftakl bir oc:1.: 
ya gi>türt .. rek dokuma döl!lelJ se 
clirfa Uıerine ottı. Bu Ul'SRltı Ue 
kendine gelen Bedia. her .. yhuain 
mabvo'duiuno göruek ttmitsiaJl.
i"ln, hanıloslylc yerlndea fırladı. 

akat bütün mllfteris lttJhuı ph
lanmr<ı olan vahşi ihtiraslı l•D9 
erkr-1' onun narin \'ÜeadODa aakh. 
rarsk lledirln lizerlaf' mıhladı ve 
lıomurdam) orda: 

- Sen ba gette benim metre_ 
dm o1acak'lrn!_ Batkalarma ~ 
hir falı.lteyi aı1.ık •ikAh edemem 1 
Bfflls son ka\'\ eliyle gerildf. Rf'r 
M.Y, her lf'1 mallv.,_..L. a. 

aile kızlle evlenmek 
Yq mevzuubaha delfJdlt. 
~973) remzine müracaat.~ 

• Yq 26, boy 1,11. JdJO .. 
tenli, ayda 60 Ura kuana11. 
den bqka hayatta hiçbir 
olmJyu, maklnı.t bir b9t: 
orta tabııUJI, •YlQall, .aer, 
evlenmektedlr. (lıl.D.) __ .-ır'• 

raca&t. 8" 

Altlınms: 

Atalı• "*"..... ,... 
lra~---
........... jdıu'ıba 1 

... 

tan ... rlf) ~ ..... ~ 
........... 17 .. _. 

lan. 
(8.C.K) (Gar) ('l!J, Ural) 

CH. ÖDAI) -<lll.U.>(AceJe) f 
(R.R.O.) (CldcD a nr> 
<829> (A.11.) (IJ.L.) (fll.B.l 
(M.D. 315) (Tekcan)(Yedel 
<T.H.R.Z.) ('B'.A) (Nacl)'e 
(0.M.) (A.) (A.G.) 

Atatıda nam--~ 
,.. plııı1f f&lcat flmdJ,. 
dmlm&Jall mUtuplan ... 
Da kadar aldlnnalan 

~· lladar aldanlmll 
mektuplar imha edııeeelidl• 

(R.Jıf.) (H.K.) (A.L.) (9.~ 
(Oran) (Ciddi) (JIJ) 

(l. Şenk&n) (Nadide 7t) 
(B.T. 41) (Ş.F.) (Ş.B.) <"") 
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lld otak. Temuçlnl 117&JldınnMaa rlml&l ~·ar41. 
..._. ~r4alar- blrkao heemetr ' ~muçla Hr~~ akhnı 
lı IQerdlvendea MllD1A utma lıDdll•. eekU. 
8uraJa bir küçük meple y&DJ)ordu. Y&tağmm kenarıoa oturdu •• düıJUn. 
atr bafka of&k. u.mln katındaki de. dtl.. (Atıklar z.lnclanı)na ......ı dUftU· 
Qılr kapıyı açtı.. Temuçlnl ;,er alha. tGaö bir tUrlU laatırlıyam17urdu. 
!la bir mabzene lndlrdller~ )"1ltatlle Atıklara 110nlu: 
lıel'aber yen bualup tekrar kapıyı - SJr. beplınlz onu IM':vlyor mUR • 
llaP&dılar ve d3ndWer. nas! 

••• ........ ....... 
'l'emuçlnla bararettea c1lttlüJan 

~uttu. Yattıtı yerden kımlldan· 
ta.. ellol ur.attı: 

- 8mam:pm.. odama llU litO)'Dla • 

ıı...tar mıT 
Bofak 1'1r Mil cenp nnlh 
- BadıJa! VebeDDem40 A IJahı.. 

lllıar •ut 
'l'tıaıUÇln plerbd tekrar kapadı., 

ıı..au )'Utıp lı:oycla: 
- Melaa kad&a.. ilana o kadar al. 

1-ıu tçkl J~rmlt ki.. BAi& keadiııne 
hlemıJ oram. OnJ<tanberl rüyamda 
~ &örmemlJtlm. Şimdi MI -

~ cenp ~eriyor baaa!H 
'lemu~ tekrar uykuya daldı. 
O b&JA kencllal Karlıayın evlnıle 

•• luıadl odaaında -.n17onlu. 

••• 
~UÇ1N ımn; l SABAH 

GöZLERlNl AÇINOA.. 

1"attıtı ;,erde bir tek JM!'IO'lre yok. 
ı... 

Bllytik bir malız.enin derin bir kö -
'-hıde cıımnz bir kandil yıwuJ ordu. 
l:traıta bir lna&Jl bançere9lıa4ea 

tılcaa lurıltıblr duyuluyor ve ara11ra 
bir takım iniltiler yttk.eU7ordu.: 

- Ah.~ of •• aude ln gtlzel melekf 
'l'~uttn kendini bAIA korkulu bir 

tli1anın kAbualnn içinde bocalıJ or 
*aııı) or 'c bir tUrlU rib.lutnl •tamı. 
>"or11u,. 

llr!Jıa)et ert bir llM duyda: 
- Kt"nc1ine reJ. arkadq! Sarllot· 

bıtıısun,. n ın f yokm bblm (lbl Mil 

~ aklwu, bUvlyeUai ka)'betmlf bir 
rl( rnı~rı T 
ı 

ell! ı ı goı.lerlnl llÇtı., 

~ıu kaldırdı.. 
.tlrnıııı bakındı. 

rde)imT 
Ve k 4 ~naa k-dlU 16rdU: 
- Ur.akta b r ölU &IJ&U gibi ııılda. 

'1'G h r uaük nl v '\'ar • .Buraıun gü. 
udur? Ruruı leralt.uada bir 
b n:ıı or. 
ı ,ınd.ı t.ı 1 rl bo3 lu , e .ııaçlı 

katı ul mı 1 lr adama döndU: 
n tmSlaT 

ıl 

\ )Or9UPT 

elidlğtnl .. 
'remu n ha) retle sordu. 
- Benim IC\dlflm kadıntn kim ol. 

"-ıtun ı en blll) or ına un T 
- Elbette bYlyonını •• 
- Adını sö31c bııknJLDI! 
-Tı)cn _ Yo •• 
- U nim se\ slllmlıı adı Kurbay • 

~r 

- latan eô.>lllJorııun! TIJOO • Fo. 
• ~'mi) en adamın burada ne 1 1 

~ .. t 
ı ernuc,; ıı tuH dUtUrUldiiğUn8 an· 
"-~tı: 
- .l3 am beni buraya nasıl ıe.. 

•llller? Ben ce3 ı kendi e,·ımdt,, 
brbano .e\ ı geçirmedim nıl '! 
gtraıta.n gUIU tuıer. 
- Za\'llllı A ık! seni de mi af3oııla 
hııturdıılar T 
- iz d Uyl mi dil tünU:r. buraya" 
- i<;llet, i''akat, biz senin gibi 
1)-.ttan ve btln&)& dlı llr!UğUmD7 
lrı rnu teki detlllL 
J'enıuçln, T13m • Fonun esirleri 
1lııında bulunduğunu ıuılayıoca e
•ıı n fırladı: 
'- \n1 atrak , .. y! nlhaJet dediğini 
lptı_ IM-nl de onlar g1tı.. u U\allı 
lr gtht tuz.ağa dU:tUrdU 
\'anınılakl adam, Tl'muçloln et.-R'ln 
iıı Çt ı.aı: 
- Bo, ~ere r&tıp tutnıa: Ne 110311• 
:ıı parn ıme&. Bura."ı • ıklar bin 
•nıdır. HaJ dl otur da bl:r.c ha~"llllluı 
•bcr \C'r: Nelı•r gördün, nelt'r bili· 

oıı.rvap wrdller: 
- Beplwl& oau ııe"' 13 onız.. ve lıa 

eeT(I lle telt'!lll buluyoruz.. 
- B63le cıenayar ruhlu bir kahpe· 

re ....ı tutuldunuz! 
- 8ell naıd tutulduruıa.. 
Tem~ batırdı: 
- Ben onu .evmlyorum.. Mil öyle 

bir euaavan .,vemem. 
Yaaıadakl &,ık suııııme41: 
_ Sus, arkpt ! Kalbindeki eevgl 

yl lnk&r etme! Onu ııevmemlt olsay • 
dm, buraya düfer mlydlD T 

- ffa7Jr., ~.. bea ODU 9'\'Jul 

7orum. 
- Bele bir llfl'fl lıalblal yokla! Hld 

detle ae .ısyledlflnl bllml3 onun.. fa• 
kat 111ra& 110nra kendine ıelinCl', IM'D 
de bldm (lbl baldkatl itiraf edecek • 

ala! 
- 8bıe kalbimi atnblllrlm. Eter 

bana bir bıçak verirseniz.. 
Esirler kahkaha31a ctlldUlcr: 
- Burada olmı) an bir &el1 isle • 

mek kolaydım, Bir.de bıçak değil, top. 
lu ipe bile ) ok. 

Bundan 80nra Temuçlo 
u&ndl.. 

3atafııııt 

l 
Kalbi kopacak gibi çarpıyordu, 
- Burada ı ... n ne umana kndar 

esir kalaeakP 
Diye nurıldandı. Yanı ba,ınctakl 

adam cevap verdi: 
- Ollblceye kadar .. 
- 11a7v .. llaJ'll' .. ben lla &)'18 90-. 

...... lf&Jll'M3'I terk~ meelııa 
l'Ulll. Burada uaan zaman kalamam. 

- Kalınan, Mili kim kurtaracak t 
Aramın. oa ilet a)'daabert ilanda 
,.ataaıar .ar. ıı:n llOllr& ıetea bMlm .• 

- Sen ne zamandanlwrl yatıyor • 

llUDT 

- l 'ecU aydır •• 
- lla)attan timiclinl k~Un mi~ 

- ~ktaa". 
- DUnJ-ıl)B tekrar kın-utmak lhtl. 

mali ) ok demek~! 
- Bayır. Hiç lıılrlmlı. böyle bir ıte· 

yt dOfllanıiQ'oraa. 
- Ya ne dlltllnUyonoauz T 
- Onu.. yalnız onu. 
- Heplnlı. onu CCrtt'kten mi ~''· 

yorırunuır.! 

- Evet; çonıdı o )'erylbr.ülidelıü en 
ÇOk 1evllmete IAyılıt olan bir kadın • 
m. 

Ternaçln nefretle stlldll: 
- Beııee l erytızüaıle en ı.lyade tf'I' 

la edllmete müııtabak olan Mr mah. 
lü vana, odu. Tlyea • Fo: luao 
detfl, bir ca-varcbr. 

- Sua.. oaun kalalı bizi IM'r 7.amaıı 
da7ar. 

- ~ana ne olM!ak? Bacakları 
nıza " kalJJlertalae ı.lnclr vuran o 

1 

kahpeden ... 16 korka7or ...... us t 1 
- bet. Çtlnku o bbl Hr zaman 

mlltbtı lıken~ıf'rle llldllrtf'blllr. 
- Ben sizin rtbl ölümden korka11 

budalalardan detfUJJL Hayat, ut.en 
bir lı1krneeden bqka bir ICY midir·: 
Bir kadından korkaana laerhalde a?.lı 
yoktur. 

Gülll tUler. 
Temuçln blddetlendl: 

_\olan mı aö)IUyorunıT Aklını:r. 
olsa~ cıı, ~ ed: ki ı .. yedi kala bir ara 
~-a gt"llr, oa dört kol oahtır ve llara-
• .. "•' dan kurtuıuruıın..-. 

~imdi sekiz kafa ve on kol "" 
hlbl3 I; • Haydi bize ) ol Ch~r 41, 

ımrtıılatıın. 
TrmutLn blrııı. önN' demir kap~ 

tadııı.. için. etrahnclakl hmar 
kurcu ..,. ~aa töyle bir göz alt: 
lanı. baınk ta\ B rada, kolları 

-Hakkınız , .. r. u 
"rıneııtne lmkAn ) ok. 

l'lll!'.ln bir 1 (v 1 !it' belki 
Fakat, kıılalarımıı. birli'~ r ' 

ı.urtulablllrız. 

hııun bal,ahm~ 1 
tl.,l<üdar Aslh·e Hukuk )labke

mtsinden : 
l'P.muçın ldo tlc kııpn a ko tu .. 
Ve \\npınııı dl'mlr kıınntlarını art! 

8tr knleJl omur.la 3ıl.mak naıııl ka. 

1 drğllse. bu zindanın kapı .. ını aç 
illk \e ) ıknıek da k bil d ğlldl 
1' muçln ı.:r ı dlindli: 
- Hay:ıttan habP.r mi Mini~ onnı· 

Q~f Her ;,olunda.. berk l'ğ 
flcetınl', ı U , etıırlknlarılı- mesgtıl 
ına degl en bir !}el ,,-arsa. o da 

ilim bay tundır. 
- Merak P.trnf!, nrkada : Biz dt', 

lllra) • dü tli liuıUz zaman ııenln rfbl 
tıp ı.tmuıtuk, 
Utedı'lll ince bir iM' ee,;ap ~: 
- u gördlılt'Un kalın duvarlarııı 

• ler& ıaıtlarııı, u ba8ık ta,,anın ku. 
n olsaydı, ilk önce bWm ınUtlle-

94ı.4:s1 tb 
Net'İ) e Ersüur taraftnd&."l • 

Mh1m Yn"13 aleylılne aı-,r.ın boşa . • 
nıa d'lvasmm müddeialeyh 1brah1 

min ikametı;ahmın meçhul old1 ı
ı;ı,nd n Binen tebligat ;cra ve dn 
vet mahkemeye icbet etmedh;ın -
:len ı:ıyabınd:ı icra kılınan tahkı 
k t ve muhakeme sonunda tarafl-ı . 
rm tıo anınaöarma 11. 5 942 t ı 
hinde karar verilmiş ve mü ldcı 
alPyhin i}cametgl1'mm meçhul ol . 
ması hasebiyle ve tebliğ malı:amınu 
knim olm&'c Uure eadır olan ili· 
mm bir suretle mahkeme dlvıuıhn . 
ncs ile talik edilmt, olunduğundan 
keyfiyet pzete ile de ilb. olunur. 

ff A 'A F R - A lnt"m 'PMtaST 5 ---....... ~- " "Seni savıyorum ~ ........................................... ._. ............... ""~ 
diye nııılıttda"dı inhisarlar Umüm Müdürlüğünden: 

Maliyet liyatlannın arlmaaırwlan dolayı bazı ao ma0umainin l Haziran 1942 

arihintlen itibaren "fağıtla 6Ö•terilen fiyatlarla satJacağı ilan olunur: 

yarım 250 100 

kilosu kiloıu Gramı Gramı 

Birinci nevı kara av barutu 260 130 65 kuruş 

ikinci 
" " ,, 240 120 60 24 ,, 

Av ıaçmaaı, ,evrotinler ve kurtUnlar 115 57,5 
yüz tanelik paketi 

,, 
Şa,ed &is de bu cazip gbelllk 

'feçeıealni kullanllS&ruz, alı de bu 
iltifata nall olabillnılnlı. Çünkü 

Kara baruta mahıuı .ı.ı v kovanı 260 
tanesi 

8 

" 
Kara barutlu av fiıeği 

" 
,bu reçete en sen •e çlrltln bir eli· 
dl kadlle gibi yum°'atıp beyazla
tır, sar ve t.ue Cazibe Ue •iller. 
Tokalon kreminde me•cut kı)'
mctll cevherler siyah nolı:talan 
eri tir. acılı: m~samelerı aıklqtırır' 
,ve cılde bir giil yapratı yum\lf&k
lığı verir ve şayanı pertstlş bir ten 
temin eder. Tokalon kremi her 
l'erde satılır. 

Kara barutlu domuz PN fiteii 8,5 ,, 
Dumanııa barutlu mor renkte av fiteli 9,5 

" 

Diğer av malzemai liyatlanntla tleiifiklik yoktur. . ....................... , ............................. .. 
~--•auııa rtaıan Dlllk•tl•e--. 

Hakiki ve lmrumıaz ı&a~ka'le bazrrlanmrı 

kabartmalı 

?\l\YOLARI 

ŞerlUerı 

lızerirıd.' 

''ORBlDE,. nam 

vo IAblblaln 

lmzaanu 

ta,ı)aB 

Etiket ,eı,a durııt;Bl• dikkat edlim., ı. !akllt ve tUrWderdea ko. 
runnıa'k için tek ç:ırcdlr •• Her tarana. alparlf kabul ve .erlaa inal 
, dlllr, • tmal ve toptan •hı yeri: Beyotla laUkl61 cıacldeel fttülleü 

~ıkmuı ·o. 6. P, K. %182 - Tel: <1061ı 
:baura Mblbl: K. Şelalrllya• 

11 ııenellk -)·o mUtebuusı 

lıtanbul Defterdarlığından: 
ı _ Şeker " glikozdan alman fstitıl&k nrgUtnln arttmımuma <!alr 

oıaı. <&OU aayth kanuna ek kanun 30/6 9i2 tarihinde neırecSllmltUr. 
2 - Bu kalnmla. 
A) Gllkosun alım ve aatımı ile l§Upl edenler, 
8) Gllkosu Jmal&tmda tpUdal ~ya ı.ıı madde olarak kullanan mnaı 

mu<:aeler kanunun neıredlldlği gUnUn yani S0.5.1H2 gUnUnUn aabahmda 
tıcarethane, mafaıa, depo. ambar, fabrika ve !mallthanelertnde, ıabe, 
accnta ve koml.yonculen reır.dinde ve ..ır yerlerde bUlwıan atoklann clna, 
m ·~tar ve s\kleUni ve bulunduktan yerleri ı;5aterlr blr beyannameyi kanu· 
nun ne§redltdiği gUnU takip eden gUnUn yani (bugUn par.ar oldugundan) 
ı.G.1942 gUnUnun akşam~ııa kadar bağlı olduklan varidat dalrealne ver 

mcğe mecburdurlar. 
3 - Gllkosu ımatAtmda ipUdaı "7& tali madde olarak kutlanan .mat 

ınUcaseaelerden maksat bu maddelerden Olkolata, t&1ıln llelnm, Jolrum 
!onrJan, ,.1ıterleme, karameliı., akide fekerl, bolıbon, ma~t, reçel" em. 
saıi maddeleri imal edenlerdir. Sınat mlleaaese tabiri de Sl"8 numaralı mu 
amrle wrgtal kanununun beılncl madduinde tarif edilen mtıeMuelerl ifa· 

do eder. 
4 - SO.ı>.9f2 gUnUnUn sabahında ellerinde yb 1dJodaD u gUltcı& 

bl:ııınanlar beyanname venr.eğe mecbur detudlrler. 
5 - .lılUddetı içinde beyanname vermlyen veya meftUtl&nm beyanna_ 

mc:1erlnde nokaan g&sterenlere beyannam_. nrllmlyeD "7& llokaan ıöe.. 
terilen mevad için tarbohmaoak verst bet lıtat fUlUU• tah8ll edUocekUr. 

AlAkadarlarca bilinmek tısere Din oıuııur. 
NOT: tataabalda m lele aJAbb nrtdat clalresl Galata Bahkpuanacla 

muamele "leUW&k verplerl merkea tallakkuk ıubea&dlr. :ae, ........... , 
bu tube7fl verlleeektlr. (eosl) 

TURKiYE iS BANKASt 
K;: ... ük T''"',arruf 

He!lsnlan 
\ ı 9U "• MlVF. Pi.ANI 

&~lıtl 1 I' H ~ Şahat. • 

-taya. , "t°11"tna. ' ~ 
alıftrtıl tarUılerladl 

npılfT 

ı adet 2000 ı.&ra1lll • 1000.-

• • 1000 • - l()C'J.-

• . r:ıcı • - ıooo.-

• ~ • - uıoo..-
\G ~ • - ıeoo.-
tG lUG - &000.-• 1141 1141 - 1llOO-• ., 

• • • - IOOO.-100 . .. - 9000.-

. 

. 

. 

. 

HODAK 
/tlAHİNESI 
• • 
iLE 
ELDE-

, EDILİD. 

BUtOn "Kodak,. 

Kodak film lateytnlz. 

KOOAK <••vPT t•:O. latanouı 

Tramvay seferlerin
de değişiklik 

lstanbul Beledi9esi Elekt
rik TTamvalJ ve 1 üneı 

işletmeleri Umum Jlt2üdür
iüğünden: 

Yedlkule • Sirkeci araamda lfllyen tramvay arabalarının 1 huıran 
9"2 pazartul gUDUnden itibaren muvakkat blr müddet için Yedlkule • Be. 
yazıt arumda .ter yapacaktan ayın yolculara bildirilir. (596•> 

•evlet DemiryoUarı ve Limanları hletme ' 
Umum idaresi ilinları ------- ._ 

lllubaınmen bedeli Jl89t on (6') 1'1a &ekiz. yüz dokllllll iki) lira 18 
(on .elım) lnaraıt olan 1750 adet muhtelif ebatta adi menteşe ile 62000 
adet mulat.ellf et.ita •I ve llOl ıömn:ıe menteee (18 baı.lran UMZ) aah 
ııtlall lla&t (16) on altıda Baydarpapda Oar blnaaı dahllln4ekl komi" 
)'OD tanllnda• klıpah zarf uınıllle •tm ahna<'&ktır. 

Ba ite (lrmek laUyt"nlerln ıon (b -ı kırk bir) lira 9% (dokııan iki) 
k11ft11luk muvakkat tenıtnat, kanunun tayin ettiği ,,.,.lkalarıa Uikllf1ert. 
al mulatevt •rftarmı ayeı (Ön eaat (IS) on bete kadar komisyon rel • 

'ıtlu w..rmelerl lbımdır. 
Bu ite alt prtllameler komisyondan paraaıır. olarak dağıtırlmak· 

ta4ır. (IOll) 

••• 
KuhamDlen bedeli (7700) Ura olan muhtelif ebatta 7000 Kg. kur'fun 

ı yba (8.8.1H2) pu.art~.ı gUnU saat (l~.SO) on be§ buçukta Hayd rp:ışa 
da Gar binaaı dahillndekl komisyon tnra!mdan kapalı zarf usulfle •at n 

lı:-.acakur, 
Bu t,e girmek s.tiyenlerin (671) Ura (50) kuruııulı muvakkat timi 

n&t; lıaa•- &aıria e&UI' vealkaluta tMlltlerlnl mu1aı.i arfl&naı .... 
staWOlıllt•-'.._...., ısın 
~ 

Bu ife alt f&r\D&mt&er "omıa;yond&n paraaız -0 rak a& t lm 
(67~) 



Slmer Bank Yeril Mallar P•zarı·rı mlassesesladea: 
l' eşkilatımız tarafından dağıtılmış olan kuponlar mukabilinde verilecek pamuklu mensucatın tevziatına 1.6.1942 tarihinde başlanacaktır. 

Kupon numaraları ile müracaat gün ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup : 
1.) Numaraları ilin edi miş olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile benber bildirilen mahallere müracaatları. 
2.) Ayni Soyadım tafıyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarıf mdan ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklarının verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edilmemiş olan numaralar için mÜ\.eakib ilanlarımızla tevzi günleri bildirileceğinden numaraları ilan edilmiyen kuponhamillerinin müracaat etme 

meleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devını edilmekte olduğundan henüz tevzi kuponu almıyanlar n evlerini ziyarete gidecek memurlarımıza intizar etmeleri 
5.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde b-.ılunmıyan kimselere bilahare tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya in.tizar edilmesi, nca ve ilan 

olunur. 

Birinci Liste 
lıtüracaat olunaca" mahal 

Sümer Bank Yerli Mallnr Paznrlan Bahc;~npt Mağazası 

Sllmcr Bank Yerli Mallar Pazarlan Beyoğlu Mağazası 

J .6.94~ 
Kuoon No. 

1- 1500 

4001- 4750 

Müracaat edilecek günler : 
2.6.942 

Kupon No. 

1501- 3000 

4751- 5500 

3.6.942 
Kupon No. 

3001- 4000 

5501- 6250 

4.6.942 
Kupon No. 

80001- 81500 

6251- 7000 

5 .6.942 
Kupon No. 

81501- 83000 

7001- 7750 

G.6.94! 
Kupon No. 

83001- 84555 

775 1- 8005 
8871- 9360 

Sümer Bank Yerıi Mallar Pazarları Kudıkoy Mağ:ı.z:ısı 116001-116500 116501-117000 117001-117500 117501-118000 118001-118500 118501-119000 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Hslı:üdar Mağaza!'ıı 88001- 38500 88501- 89000 89001- 89500 89501- 90000 90001- 90500 90501 • 91000 
Bllrhan Sunar: lst. Yeni Postahane arkası Aşir ef. cad. No. 58 ____________ ...... _:-ı_2-:o-:0_1--:1-:2-:3-:o:-o __ ,:32301- '12600 

Mustafa Sami Hom<Utazlı Yeni Postahane arkal!ı Aşlr ef . cad. No. 20 :J3801- 34400 34401- 35000 
32601- 32900 

35001- 35600 

38401- 38665 

32901- 3~200 

35601- 36200 

40251- 40750 

33201- 33500 33501- ~~MO -:l6201- 36800 36801- 37400 
Sadi Kaplancalı Yeni Postahtıne arkası Aşir ef. cnd. No. 48 37401- 37900 37901- 38400 

~~~~~~~--

40751 - 41250 41251- 41750 

- ---------------------- 40001- 40250 ---------------------·------~ ---~----------------------~---Ahmet A~ Köseoğlu: Mahmu tpaşa başı No. 195 - 197 ____________ 4_1_7_5_1 _42_1_s_o ___ 42_1_5 __ ı_-_4_25....;5:..:o_ 42551- 42950 42951- 43_3_50 __ 4_3_35_1_-_4_3_7_5_o __ 4_3_7_s_ı-_4_4_ıso 

Ahmet Güvenç Malımutpa!!a başı No. 14fl 44151- 44250 44251- 44350 44351- 44450 44451- 44550 44551- 44650 44651- 44750 
A~yak Bahkçıoğlu : Mahm-u-tpa-§<1._ba_ş_ı_N_o_l_30________ 44751 44850 44851- 44950 44951- 45050 45051- 45150 45151- 45250 45251- 453sô 

Mığrrdıc; Bılltayan: Mahmutpaşa b:ışı No. 68 453!51 45450 45451- 45550 45551- 45650 45651- 45750 45751- 45850 45851- 45950 
~ --·~--~ ~-~--~--~~~~---~-~~~--~~~-~~~~~~-~-~~~...:..:..:_ 
Kadri Özyrlmaz: M:ıhmutpaşa başı No. 91 459!l1 - 46100 46101- 46250 46251- 46400 46401- 46550 46551- 46700 46701 - 4fi850 

~-~~-~~-~~~-~~~~~--~-~~~~~-...:-~~~~--~~- ----
Leon GcvcJiya.n Lrtanbul Mahmut paşa başı No. 134 46851 · 47000 47001- 47150 47151- 47300 47301- 47450 47451- 47600 47601- 47750 
~~-~~~~~-~~~~~~~~~----~-~-~~~~-~~~~~-~~~~~~~-..;,..;..~~~~~~~:..:.:.-~~~-~~~-~~--~~--~~-~~--~-~----
Mustafa Yavuz İstanbul Mahmut paşa No. 123 47751 - 47R50 47851- 47950 48051- 48150 48151- 48250 4R?!51- 48350 48~51- 4R450 

Tevfik Ağnoğlu: Sultmıhamam Ha.,;opulu han No. 6 48451· 48750 48751- 49050 49051- 49350 49351- 49650 49651 - 49950 49951- 50250 
İhsan ve Hüseyin Özer: Ma.hmut paşa. Hacı Köçek cami. No. 15 50251- 50550 50551- 50850 50851- 51250 51251- 51550 51551- 51850 51851- 52250 

Süleyman K&hyaoğlu : Mahmut paşa, Hacı Köçek cami, No. 10 52?.51- 52450 52451- 52650 52651- 52850 52851- !'i:l050 5:10;1. 53250 532!) 1- !'\~USO 

56401- 56600 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~----~~--~~~---~~-~~-

H il S t} in Hilmi ve Süleyman Sırn- Kapalı çarşı, Mahmutpaşa kapısı Aynacılar No. 5 53451- 53650 53651- 53850 53851- 54050 54051- 54116 56201- 5640J .. .. 56001- !'j fl'l00 

Mehmet Faruk : Kapalı çarşı. Sipahi sokn.k No. 20 sr.601- 56700 56701- 56800 

20401- 20800 
56801- 56900 

20801- 21~00 

64601- 65100 

56901- 57000 

21201- 21fl00 

65101- 65600 

57001- 57100 

?. H HH - ??000 

65601- 66100 

57101- 57200 

22001- 'l'l400 
~~~~~~~~~~-~~~-~-~~~~-~~~~~-~~~~---~~~---~ 

F..ce Mağazası: Sultanhamam cad No. fifl / 23 20001- 20400 -Mehmet Nuri Topbaş : Fincancılar, Mahmudiye Han No. 3 - 4 59601- 60000 
64001- 64100 

64101- 64600 66101- 66508 
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Ahmet Hamdi Topbn§: Sultan hamam Dikranyan Han altında No. 47 76501- 77100 77101· 77700 77701- 78300 78301- 78900 78901- 79500 79501- 80000 

Bilumum ticaret ve sanayi 
erbabının nazarı dikkatine: 

............. ~ .. . ... .. 
ı - Fevkal!de T&Zlyet dolaytslJe bazı vergi ve rtıSlmlere zam lcra&ına 

dıılr oJan 88ı8 ve tMO numaralı kananlaruı lmıı billdlmlerlnin değl:ıtlrtL 

ın• 1 ve baLI verıt ve rtfiimlerc yeniden ı.&m lcrası h:lkkındll.kl kanun SO. , 
1'i.llH% tar1blndc netredllml~Ur. -

% - Bu kanonla; 2781 numaralı kanunıııı birinci ma.dd ile 8828 nu
maralı Jaınuııun 8 inci maddesi mucibince t.tlhlAk verglıılne tAbt tutulmu' 
olıın maddehrden: 

~\) 2781 numaralı kıınwıun birinci madde81ııln brıJlncl bendlnln D, E, 
F lıkralarmcla yn7.tlı kauçuk ve mamOIAtı ile muadd~l 9 ve 10 numı:nalı 
IYlııdleı"'wtele )·azılı pa.mult lpll.ğl pıı.muklu mensucat '-c pamuktan hazır 
, ... on, yün '"C ktl lpllfl, yUn \"e kıl meD!IUC&t, yiiııde-n TC kıldan yapılım& ha

nr "'~·anın 
8 ) 81 tarife numara rna s-ıren yüzleri boyalı boyamz derllerden ve 

talı:ııılarrı kö&t'leden veya ıq.ir ml'\'"llddan mamCll a.yakkabıla.n ba.rlç ol. 
nU\1' Ü~re 2731 numarıılı kanunun blrlncl maddesinin 8 numaralı bendiıı. 
de yaz.ılı deri V6 mamfıllltı Ue 11 inci bcndlndn yanlı her nev'i demir ve 
!;'el.ık ve 12 lnel bendinde yazılı bakır ve hallta.&ının, 

C) Gümrük tarUeslnln 129/B, 182/B nnınııra.lanna giren sun'! buklil. 
muml bam ipekler eun'i ipekten mamOI boyalı ve boyasız. iplik ve lb~lm 
h:ırlı;ı olm:ak UzCTe 8828 numaralı kıı.nunUıll aeklzlncl maddesine ba.th cet.. 
\ 'elin 1 numaralı bendinde yazılı bllcU.mle ipek ve iplikleri ile ipek ve m&h· 
ıcıı ipek menııncatm, ipek \ 'C mahlQt ipekten hazır ~yanın 

D) %731 numaralı J;:wunun birinci maddesinin G \'O 1 lılcl ~ndlerl.Dde 

yazılı pencere camı ,.e kllğrt ve mul.a,v,·a ile ss• n m:ır:ı'ı ~ıa. •ğh 

cen·elde yHtlı bllb.·uat, tn!dp yollle c lc!e ed11rıı plbttk madd le-r "e buıı. 
larm ~ltUı, kııplnmalık ağaç ya.prak ve şerltl r, p:ırlte tahtaaı , .e kon. 
trpllk tahtalıın keten, kendir, nuı.nllll kl'ndlri. jüt vCAalr iplik lmAllne ve.. 
ya dokuml\ra elHrlşli nebati maddeler, i<eteo, kendlr V08Alr mevaddı ne
bettyNlcn mamfıl mensucat ve bunlardan yapılnııı hazır eoya., muşamba 

''" muşamb:ı nıamü1Ah, çın; ve porseleın mamCllAtuıın latlhlllk vergll"rl 
artttn1mı tır. 

3 - ı·enl kanunun muvakkat birinci maddcsl bllkJnllne g6re: 
ı) Bu Bu retle f!itlblA•ı ,·nıtıerbıc zam yaptlmış olan eşya ,.e mevaddı 

~abancı mömltıkctlerdcn ithal ederek toptan , ·eya perakende t.a.ıı itha-
l tÇt1ar, 

D) Bu mıııldcforl ttııalAlçılardan veya memleket içindeki ticari ve ı;ı. 
nal mUell8Cficlerdeıı mübayaa ederek B:ıtan toptancılar (mllbayı.11. ettiği 

eşynyı umumiyet Uzc.re doğnıd:ın doğ"ruya mUstchUklero satm yıp mllte_ 
vasıııtlara veya •mai mlit'tl!le6Clere sat.anlar ka.ııdedUmL::ıtlr. Btlltların mll5. 
t«>bllke de mal sa.tmalan toptancı vasfını değlı;tlrme:ı:..) 

IU) Bu maddt'lt'ri mt'mleket içinde lmı\l edip de 27Sl numaralı ka.nu. 
nun lklııcl maddetılnln beşinci fıkra ı muclhlnce lstlhlllk ver~l.slndeu muaı 
bulunaıı mUesSt.'SCler, 

Bu maddcl.-rdcn kanunun n rcdlldlğı gü.nUn yarıl SO.G.ll»Z ı;U.nUnliu 
tiabahmda. dülc:kAn, mağaza, fabrika, lmfllMban , anbar ve dcp:ıl:ınnda 

uoo veya &<l<11telerl veyn komi ~ oncuları nezdkule ,·csalr yerlerde bulu
nan fltoklarmın cln'l, miktar ve ıııkletlerlnl, pamul<, y\ln \"o kıl menru
cntta ayrıca bir metre murabbftının ıltletkıl ve bulundukları yerleri bu 

ll!lnın yapıldığının ertesi ~Unünden iUbaren Uç gUn zarfında bir beyan.na. 
me ile bağlı oldukları vnrldat dıılreslne blldlrrnl'ğe mecburdurlar, (bunlar. 
dıw1 sınai mUcııscseler kırnunun ncerı tarihinde ımlUI tekemınUI etmemi 
tıulnnan mi?Vtıddı bcyanna.melerlne lpttdaf madde halindeki miktar ve 111k. 

letlerlne göre geçlr~kicrdlr.) 
4 - Kibritle ç:ıkmak ta lanndan ıılınan mlldu.faa vergileri de ıırttr 

ıılmış olduğundan: 

IJ Kibrit tııhlsarı İ{lletmc Şirketi Aeentderlle, 

U) Kibrit alım ve satımı ile l:ıtığal eden diğer bllfımum hakfkl ve 
lıülüıü ~obı!llar (&.optoocı olııu.a, perakendeci olsun) da )'tıkarıcbt bu ll!nrıı 
,.._. ..r• r jz yar.ıh ...ıaı.Uerd'3 mevcut klbrfUerlo gakmak ta:ıları. 

nı• ..uctarı• keza bu IUlıın yapıldığının erte.l giinUnd!!n itibaren uç gün 
lç\nıtı? '-iti olduldan nrldat dalr~lne bir b('yannıı.me ile blidlreeeklcrdir 
(fitbrit lnhbarı laletme ~lrketJne aıı. olup acenteler n~inde e~&ten 
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ÇK • 
1 • 

1 

AMiL VE BA YiLERiNE 

Ahiren büyük Millet Meclisince kabu] edilmiş bulunan Milli ıvıü· 
dafaa vergisi kanunu mucibince 1 Haziran 1942 tarihinden itibaren 
Milli Müdafaa vergilerine zam yapılmış olmakla hususi amiller ve ba
yilerin ellerinde mevcut fıçılı ve şişeli bilumum şarapların beher litre· 
sinden 10 kuruş munzam müdafaa vergisi tahsil edilecektir. 

Bu itibarla 1 Haziran 1942 sabahından itibaren nihayet 48 saat 
zarfında amil ve bayiler mevcut her nev'i şaraplarının miktarlannı 
tam ve sıhhatli olarak birer beyanname ile en yakın inhisarlar idare· 
sine tevdi etmek ve tahakkuk edecek munzam vergi tutarlarını öde
mekle mükelleftirler. 

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

kur 'kanunun cezai hükümleri tatbik edilecektir. 

iNHiSARLAR UMUM MüDüRLüGüNDEN 
bulunduğu kayıt ve veıtlkalarla tcvalk edilen kibriti.er beyannameye it.hal 
edllmlyeoekUr.), 

6 - Kanunun neşrinden evvel ııatılmıs olmakla beraber mezkt\r ta.

rib te müşteriye tc\•di vel& il"!lal auretlle tesllm edilwoınl olan mallar da. 

beyannamede gösterll~cktır, 

ı - Vertlecck beyanuamelerlo bAk ve ılllntlden liri ola.rak maktn.e Ue 
Vt't"a mllrekkepll kalı-mle normal eb'adclakl ldğıtlara yaztlınasıoa. ve ~ 
i;11lakl nUmunt'ye göre tanzim ed.Umcslne dikkat olunmalıdır. 

6 - Kanunun neşrinden evvel satılmış ve alıcıya go.nderilmel< üzere 
yola çıkarılarak a&bcı elinden çıkmııt ve kanunun neıırl tarihinde benUz 
alıcının eline geçmemi mnllrr nlıı;ıya vasıl olduğu gUnll takip eden giiıı.. 
den ltlbftrcn Uç gllıı lç.i.Ddc ayrı bir beyanna.mc lle varidat dairesine bildl

rllcccktir. 
'1 _ Bu ıınnın ::ıukanld bendlcrlode nıahallt r l \"llrlıln.t dairelerine ve.. 

rllrnesı mecbnrl olduğu t&l'rlh edllen beyannameleri müddeti içinde ver. 
ml'yım veya mevcutlarını be~-annametcrlne nokMn gı·~lrenlerden bt~-ıı..n
n.ımcslnl ,·enncdlklcrl "'·eya noksan blldlrdlklrl maddeleriıı verı:-'81 be§ kat 
fnz.ıa. ile tah!l'l cdlle<-eldlr. 

AlAkadadıua billıı.mel Uz.ero UAn olunur. 

fsim 

1' 
Adres • 

Malın bu-
Malın 

tunduğu 
Nev'i 

matını 

Muamele ve t11tJh1Ak Vergllerl 
Merlıt:.ı raJıa.kkuk Şı:!llğlne 

• 
• 
• 

kıt mı-.ıısucatta göl'f' mlkt.an 

Bt>ynnnamenln 
Verildiği •ıarlb 

KUo 

metre murab. metre, dtb:Une 
mlk- tzaııat. 

bauım sıkleti adet vesaire tan 

-

NOT: 
ı - lstnnbtıldt\ bu lti]e alakalı varidıı.t daire i G:ılatada Muaın"le ve 

l!!tlhllik vergileri l\lr.rker. Tahakkuk . Şefllfidl}'. Ancak bir kolaylık o~k 
u:zere tst ıuıb•JI dhetlnde bulunan nıükellPflerln beyannameleri Sirkecide 
Hooapa~a Tahakkuk Şefil~inde, Be)oğlu cihetinde bulunan miikelleflerln 
br.yaıınameleri G:ılata B:ılıkpaıannda l\luamele ve lstlhlı\k vcrgtlerf Mer. 
kez Tahakkuk Şcnlğinde. VıkUdar ve Kadıköy cihetinde btılunan mUkel
lofif'rln beyannameleri de Kadıköy Tahakkuk ~entğlnde alınacaktır. 

'Pamuk,,... vo 

1 

r~rl~ 

1 1 1 1 
Kibrit vo çakmak taı:-larına alt OO)"llnnamcle r yalııız Gala.ta Balı 'pa.. 

wrında Muamele ve ı.tlblAli. \ 'ergllcrf l\lerkeı: 'l'uhakkuk Şefilğlnde alı. 

nacaktu, 

Mllesseseıne ait lınAIAtlıane, depo, mafa.za, yaulınne vesalr yeaıterd" 
I I gün:ı aabebında mevcut bııhınn.n, \'erglyo tAbl maddelerlP 

yukarıda mUtredatUe göıterllmlı oldu&unu blldll'trlm. 

(Pul) 
Müesllcse sahibinin açık 

IJÜ\'lyetl VO lm:WSI 

(60SS) 


