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Sene 12 - No. 4247 Yazı İ tl"ri telefonu: 20203 

Alman tanldarl Libya çölünde hareket 

(Alman tebliği ) 
Mevzii 

taarruzlar 
çok ırı 

neticeler 
verdi 

Moskova radyosunun 
biJdirdiğine göre: 

Baslar 
Karelide 
9 kasaba 
aldılar 

Ruslara göre Kalinin 
cephesinde ıiddetli 
muharebeler başladı Sivastopol ve 

Murmansk şidde!18. izyum -Barvenkovo 
bombard~n edıldı cephesinde düşman 

tar de dildi 

rle D a r) 

SALI 2 HAZİRAN 1942 idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 lnınıt 

halinde 

1 

Yeni vergi zamlarının 
tatbikına dünden 
itibaren başlandı 

1 Defterdarlık istihlak ve muamele vergilerine 
! yapılan zamlar dolayısile bazı tereddüdler hasıl 
olduğunu gördü, bunları izale için izahat veriyor 

Libyada vaziyet J Mecliste 
ispirtolu 
içkiler 

milnakaşa 
edildi 

1 
F evka'lade vaziyet dolayı'Sile ba- Beyannameler yarın akpma .kadar 

zı vergi ve resimlere yapılan zam. tamamen verilmit olacakur. 
ların taıhikına dıünden itibaren baş. Vergi ve r~mde yapılan zarnJv 
lanmııtır. araaıooa bina vergisi artırılm-adıit 

Damga remli kanununun maktu için ev kiraları herllangi bir oekilde 
*:ı.sm tna dahil evraka yapılan zam artırılmıyacaktır. Mlbver 

kuvvetleri 
gediklerin 
arasından 
geç mire 
çalışıror 

Londraya göre 
İngiliz tayyare 

zayiatr ağır 

dolayı .ile 3 ktınıtluk pul yapıotırı L Defterdarii"'gm verdi"'gi izahat 
maltta olan fatura ve makbuzlara 
4 kurut' 8 JQuruşluk pul yapwştırıL İstihlak ve muamele vergrlerİn• 
makta ~lan makbuzlara da l O ku. yapılmı, olan zamlar dolay l3 İle mi 
nı,Iuk \>ul yaplftır ı ~mu~na ~~~an- k~11efle~e .. b~.zvı .. nokt~lar~.a tered -
mıtttır. latidalarda h ;ç bır degışık • diüde duşuldugu vakı ımuracaat lar.. 
fik yokt'llr. Baz ı kimteler istidalara, dan anlaşılmaktadır. Defterdarlıtr 
zam yapıldı zannile, fazla pul ya. Öu huwsta aşağı daki kısa İzahaua. 
pııtırma'ktadırlar. verilmesini faydalı görmüıtür. 

Vergi ve rea'imlerj artırılan mad. 1 - fatihlik vergileri bakkındaı 
delerden elterindc bulunanlar dün. Mem.le'ltetimizd<e istihsal veya i. 

lnhisarlar Vekili şara- den itibuen maliye şubelerine be. mal veya hariçten ithal edilen b ir. 

b b l yanname venneğe baılamışlard ı r. (Devamı 6 ncı sayfada) bın ser et ırakı ması 

için izahat verdi A /mangadan 1 oo 
Ankara 1 (A.A.) - Büyük MU. k h b 

lı!t Meclisi bugünlkü toplantısında, •ı k l ar 
içi_rto ve !:Spirtx>lu . içkiler kan~ m l g on m ar l 
lA.yihası muzakeresı sırasında soz 
alan ıhatibleriaı iler i sürdükleri mü 
talealara cevaben Gürr"Ük ve İn
hisarlar Vekili Raif Karaden~z şu 
demeçte bulunmuştur : malzemesi alıyoruz 

M"h k tl • Aıücadaş.lax, 
1 ver uvve erı Şarabın serbest bırak,lması me~ 

, 

Almanlara göre 
Kalinin cephesinde 

tam bir sükunet var Akroma Önün de selesi, bu kanunun tahakkuk et. 
MoSlrova 1 (A.A.) - Sovyet tirllle'k istediği bir prensib olduğu 

gece yarısı Ufuliji: toplanıyor içi.o huzurunuza yenmen çıkmak 

Mukaveleleri imza etmek üzere teknik 
bir komisyon Berline hareket etti 

31 MayJS günü cephede ö - -- rk medbriyetinde karcfım. Niçin şara- Ankara t (A.A) - 1939 J - Bu kredi Tilrlciye tarafından Al. Berlıin 1 (A.A.) - Alınan .o~u. nemli bir değişi/klik olmamıı • Kahire. 1 (AA.) - . Octaıa b1 serbest bı.rak~yoruz? Bu.ndar. kincikinununda ya.pılınıı olan mil. manyadım aatıın alınacak harb maL !arı başkumat>danlığanın_!ebbğ" tır. Tet:kik edilen haberlere lnııiliz kan.,.lhının tcbhilb meml.ıt<et için ne !ayda bekl,yo • ak 
1 1 

"lırili olınak ilme Tü•. . . k . 

8 

mal. Şarlk cephesind\! meyzıı ta~rruz. göre, 29 Mayısta, evve1ce bil .. 30 Mayı. öğledenberi düıman r uz? Bunu layihanın havale bııyu- ~' er.el eAt 1 
1 

d 
1 

OO mil zemcsıne tahııiıı edilcce tir, u 
larıanız muvarfalkiyetlı n:tıceler dirildiği giıbi ~ değı~ 143 Al.. !:>aılıca zıııhlı kuvvetlerini batı İ &!i • rulmuş olduğu beş enc~m~~~ ;:: ~ar'kl~an~: ~r:'d?n;: Türkiye zemeye mütedair mukaveleleri ak.. 
vermiştıir. Düşman tar~n~n .. Ya- ı man uçağı tahrib olunmuştur. kametinde yıiroaKa çalLşmakta ve ınevcud arkadaşlara et.rafıle ~za hükumeti emrine açılmasını istih • dü imza etmelt üzere teknik ha 
pı?an b iı<kaç taarruz gerı puskür " (Devamı 5 inci sayfada) bu maksacUa mayn sahalafrımdız)da ettiriı, h(aDktı fbuld~l?r. _Yeyfhe~sı) ka daf eden bi

11 
ııınlaıma aktedilm iı - Türk komisyonu Berline ıönderil. tü lmii'Şt'Ür. (Devamı 5 inci say• • ~m-oı ıncı .. • a · mi§'tir. 

Sıvutopolun bombardımanı ~======:::::::::=::_ ___ :_ ____ --:=::;- t_ır_. -----------------------
Berlin 1 (A.A.) - D. N. B: L A k 1 . et :J Feci ve garib Askeri okaynaıkıtan ötı-enildiğine s er vazır 

göre, önemli Alman savaş'uçak teş.. bir V&k'a 
Qoilleri, dün doğu cephesinin cenub 

f:~i~i~!;:~:;;~; ~~~av!k ' ~ark ve ~ı·mall Afrika Cinayeti müddei va~ıfesini almışlaro'ır y 9 
• (D_evamı !_inci ıayfada) cepbelerı•ndekı• harekatta umumi muavinine 
Almanların lngilizlere haber Veren kurşun 

mukabele bilmisli mnpbem kalan noktalar "";:;;:::··;:;:;::::····;:~::·::~ 
Canter'barr . Yazan: Emekli General K. o. andan çıkan ltartun karı· 

kopos ı _ şa~ cephesinde: Alımanlann bir müdafaa v~ mu • • • d ıını yaraladıktan ıonra Pes • 30 Mayıs tarih1'i hususi bir Al- kabelesi şek1inde başiaını.ş ıken 18 kartı evın peııccreıın en 
man tebliğine göre 1942 ı enesinin Mayıstan itibaren Harkofurı vısa .. ~irdi ve bu evde oturan 

1 k me•kezl Şaıik cephesindeiki iıkincı büyük ti. 125 ıkilbmeıtre cenub aoğusu~da- ı ~ müddeiumumi muavininin a A aSkeıi hareketi olan ve 12 Mayısta 'kı kyum - Barvenkovo mmt~ka - ': maıaıına ıaplandı 
Mareşal Timoçenlkonun büyük lkuv sında Ti:ınoçenkonun topl:ıdıgı e- ~ .J ld detl8 ve1il.erle yukan DoneQte.n Alır.an- henıaniyetli kuV'Veiler i iik evvel '····· ........................................ . 

' 

tarla müttefi~erinin Haı'kof şatık bir k~.rşı taarruzl.a. saı·srr.a~ ,ve b u: Dün Be:raz ıdda facia ile netic~ 
d mmtaikasında'kı mevzılerıııe tev - nu muteak.ib çevırıp kuşa.n.ak su , n faka t ayni zamanda f evkala-

bombaıan 1 cih eylediği şiddetli taarruza karşı (Devamı S lnd •aylada) ::;·.~.ib bi• mohôyot toııyan bir 

--
Kolonya üzerine 

yapılan akına 125? 
tayyare iştirak etmış 

Akın nasıl 
yapıldı? 

had ıse olmuştur. 

Fatihte Sinanağa mahallesinde 
Turşucuhalil sokağı nda ailesile bi~. 
likte Kemal isminde 40 yatında hır 
adam oturmaktadır. Fakat, bu zat 

(Devamı 6 ncı ıayfada) 
--o,---

Katil :Nazmi 
bu sabah 

Spor teşkilatının Maarife 
devri miinasebetile 

Türk sporunun 
tanınmış simaları 
arasında anket 

Taib Servet, geni teşkilattan 
neler beklediğini anlatıyor 

Suallerimiz 
ı - Spor tıeşldl'ituun maarife devri 

haktuncla ne dil$llnu.rol"1'unu 
2 - Tcşldlia.tın sak:a4. tm-afluı ıı !!lerdlı·, 

buıünk.ıi teŞKilA.ttan nelcı bekli. 
YOJ'SWlUZ? 

3 - Melıılıeblerle Jııliiıbler arasuıd.tk.i 

münasebetler t.aıJ.viye mı edllme. 
lldlr, yoksa aralannı bıisbul.iin 
açmalı mıyız? 

f - Teşkil~ kl:mterden lstı tıı.de e • 
dilmestni !styorsunuı.? 

Bcr1in ı (A.A.) - Resmi teb~ğı 
Kolon,ya şehrınin ı:nerkezine İ.n

giliz hava ıku'V'Vetlerı tarafından 

d •ldi Büyük Mıllet Meclısmde uüt~ idam e 1 müzakerelerı yapılll"ken ı.ö~ a an 

yapılan tedhiş akının~ ~ir muka • 
bele olmak ü~ere muhı~ ~uha " 
re'be tcŞkilleri dün gece In~iltere
nin cenıubu şarldsinde Canterbury 
peSkıoposluk me ı•kezine taaorruz e .. 
dereık binlerce yangın ve infilak 
bom!bası atmışlardır. İyı gör~ş .şart 
ları içinde al~n uçan teşkıller 

(D.....a & inci 1Qfada). 
• ' • den b1rl havada tayyareıenn 

~ Sultaııalımedde birçok hatibler spor ışlerımıze de 
Be.ş sene evve ' ek hır • temas ettıler ve bu s.rada bc>d n 

bir polisım1zın m~ne gırer etmesi terbiyesi umum miıdür üğü teşkı. 
sızlılk. yapa~'k~n. ~ı~~~en g ve 3 [atına şiddetli hücumlar yapıldı. Taib S rı·er 
Ü%erine pol1si.ID1ı.ı f ğ'lu Netıcede ço'k yerınde olar~ bu teş 
bekçiyi de yaralı:yan Yusu u 0 . k'latın Maari~ Veıkaletine bağlan- bu yolda açılan miınaıKaşalar gün_ 
katil Naııminiın idam m~~k md_.1• ~ası millet vekilleri tarafından lcr<:e gazete sutunlannı ve efkarı 
yeti Mil1et Meclisince ta 

1 
e ı • k rar altına alındı. umuııniy~'l ışgal eder. Bu defa .se, 

u.i.ğinden karar bu sabah S~~: · a Spor teŞ!cilfı'tunız ötedenberi za- teşkilat doğrudan doğı uya Maarit 
a.hımed meydarunda lniaı e 

1 ış.. maın zaman tenhld mevzuu olur, (Devamı 6 ncı 5nyfada) tir, 



2 Sayfa 

Hergün 
--···-

lngiltere fJe Almanya 
/ç{n dafJG .. 
Basitleşiyor : • · 
~---'Ekrem u,.ldaıU 

9011 PO!T.a 

Resimli Bable = = Başlanııca deffel. sona balcılzr = 
Haziran 2 

Sabalıtan Sabalıa: 

Türk lstanbulun 
Beş yüzüncü 
Yıl dönümünü nasıl 
Kut/uyalım? 

ÇEK..LEB 

Allllf " "-••JUf 
Lontlra 1 llterllll 5.M 
~~w.Yeds • Dolar ızuo 
Cmeft'e tlt tnltıN n. 30.365 
Uadricl IH r..-. 12 93'75 

~- 1IO......... 11.11 

Bir -- ıJra 33.11 
u UM'hk bir tnm ~ 
aııım 

Sivas ~ 1 
Sivas • EJUl'llllD Z. 7 
~ 1 MI Demtr.rola U 

·-· Ba1*Mı 

t57 

ıue 

11.90 
lt.51 11•-



• e--2 Haziran SON POST~ 

o kadar izam ederek düşünüyor kı 
bunların yardı.mı 01.ma'ksızm rnıil
~e ~üyük işler ba.ş.arılamıyaca
~ manı~rdu. Turkiyede yeni 
re]ı.m h__3:k.ilki yaNhmct ktyıruetin 
par~ dıegıJ.. çalışma olduğuuu isba• 

Sayfa 3/f 

F erdıçe ve milletçe çalışma ::4yib~~~_r:.t~asa~~~~= 
~ sermayemızle de pek muazzam 

mevzuları U··zerı·n Je düşu··nceler;~~ıl!~= ~~~~~ m~r:ı~~=n ~zrun g:~~ lir~en bir durakta nişanlısına rast-u ~ sıı;ce vuJı::ufbuLan büyüı.k üıkılabla- kızdır. gelı:yor ve. geceyi o şehirde r,eçir-
rınıı7Jdan mrisidıir. İş hay.aıtında dürüst olarak ça- mes~ ~~lı~i ile karşılaşıyor. Bu 

~ P ~ .. d l teıktlııf 1Y1 hır tE:.'kN f değil. kenç kız ... azan : rO.L8SOr oktor Sadi Irmak _Bu~n. ~.n'ilmiş bulunan ikinci ~aıkt~ o1an bu genç kız hoşuna reddederek yoluna .:levanı edi\·or 
. bir zıih.n.ıyet te şudur: Asıriarca gıden bır deli!kanllı ile tanış1yor, J 

1'I ~Metler _aras_ın~ki büyük her'hangi bir faa~ıyete sevkeder.ı Birçok mcıml€'keıilerde al al yaJıı:~ ziraatle uğraşmış bir mil- evlenme te'k1ifi alıyor, fakat dün- v: son~a _öğreniyor ki, n.işanlıs• 
~ava~ bır bılgL ve ~alışma_ . Faka_t . bu faaliıyıe.tın ferd ve cemi. insiya'kıını kıörleten ışsizılt'.' ~,u··ışmkü·m let ı~ınıdl_ıen bir endüstri işç.isi nesli ya vaziyıeti meydanda, deıikanlı gubcenımıştır, mtltublanna b:lf: ce-

rekabcti hal d d tl ,.,.;,:ı t h ı ' ı '" ... ıık b ı b ı va vermıiyor. Genç kızın suaıı· ·. . ın e. evam ~ :p 6JJ\.Lı- ye ıçın ayır ı Oiılllası ı;çlıiı b:rçok sürmekıtedir. Bu sahada Türk ç ara ı ece~imi ç-oidarı şüpheli u unduğu şeıhırden ayrıımak zo-
yıor B ._llgı_~_e n:~ayet ~".ışına il.e şartların tah_aıklkuku 13.zımdır. gençlliği ne merud vaz;ye.tted.ir. san~yorl.~~ı. Bunun Ja yanl:s bi rund.a kahnca evlenmede tasa;;1_ - Şimdi ne yapmalı.{lm? 
elde _edı ldıgıne gore ~11~1 ve bey- 1 - Genıcın. etrafı?°:a. · ~i misai- Rejimin aç-tığı geniş iş sahalan ~~ın h~Im:n olduğunu gözleri. ru bir müddet sonraya talık edi- . Her şeyden önce dünya vaz·,·e-
ne1mılel hayatta en buyuk kiymet ler. 2 -:- ?encın hakiilci :istı~ının çalışkan ve bi.:ıgilıi genıçlere açık mızle .go~u.ş bulunuyoruz. Bugün liyor. tının delilkanhyı muYak~at İJ r az.. 
u~~ru olarak çaltşmayı ele ala- keşfedı~. o1mas_ ·ı ve hu ıstika- durmalktad?r. Dig<er taraftan fikrı· mem __ lek_etımızde kurnlmuş bütün Had" b man için bir başka şehre &tın · sı-
b 1 tıt b f 1i t k~.J : end ,......_; bel ıse uraya kadar tamam"n ~1 . . b ı ırız. ıne e ır aa ye e sev ı:::Wim:lş oL sahada çal~smak isteyen mu··saı·a . u~... şu erinde Tünk i.şçisL ld. r- ~- 'l! nın e\: emneyı ~erı ı rak.mas nı 3 Çal -. A l norma ır. U'l::luç kı:z için gene nor- pek . . l d Çalışma ferdce ve mi!letçe ça- ı:ıası. - ışına şartl'.arının faa. QC>cuık1arnnıza dcvle ..in hımayekar nm . vrupa ~ meslektaşlarınıı im- mal. delikanlı için ise gar•b vazi- ıyı an ama ım: En d">~rtı h:.ı-
lışma olara;k iki safha arzeder. Lly~t, neş'e ve h.'.lzzını ölıd~rece'k eli dalıni uzannnaktadır. Birçok renıchrecek ~ır ran~ · ~ınla ça1ış. yet bundan sonra başlıyacak.tır. rekat nişanla birl.kte nikahın va-
Feıxbn ha.yatı.nda çalışma tabii ~ekilde. olrn. aması. 4 - Faalıyetten memleketlerde orta ta:hsi ~ u··.-.rofü makta old_u_gunu g\Ynıy'Oruz. pılması ve düğünün sonraya b ra-

1 b 1 
1' ~ " A 1 GE!'rtç kıız bulunduğu müessese- k lın 

insi.vaıklarda·n lb.iris'·dir. Daha süt azamı verı_rm a ~ i ecek ıhir teıknik- olduğu halde bi'Zlde yük.-:;eık tahsil vrupa ı ım ,.e_sanayii ·
1
e ilk te- d k ·ı ası olacaıkıtı . 

1 1 b lm 5 Ç 
m 1 t en ısa biT mezuniy~t .alarak ya_ r-- k · 

QO<!uıkılulk çağıında hedefsiz gifbt gö. e .. ça ış~. ı esı. - altşmadan bi'Je roecca,nidir. Halta de-vlet t€'ş... .. asa ge en anzıımat ne.>linc. bazı d w • U'l::'TlıÇ ·ızın Istan
1

bula gel r'J.:en 
rünür biT faaliyet iht1yacı şeklinJ ~te~eH:id yıorıgunluğun tembcl~i- kilatı leyli müe~cleriie müstai<l d~an~ar şu k~1a.~~i aşılamak ''.e ş_a-=ıg:ı=m=en:l:lek=e:t::ten=:I=~=ta=n=b_ul_a_:.:g_e--~----~(D::e_:vam:::•_.:.4::/:_l~_:d-::!~)'._ 
de brliırir. Haık;tkatte azanın çalış- ge m.uncer <f.ımaması. ô - Çalışma r;rençleri hayatJlarıını kazanmak ih- bır nevı c e~f~n)lbrııte kı . .n!>leks1> r-;;_;;---:.:;--:-----:---:------========:: 
ması r:ocuğun bivo,oj i'k ve psilro- ve. dı~lenme nazımın 'Y~. t~nziım t:y~~nt:Iaın kurıtaıma:kla ve kendi. uya_ndıı;rnak ı~ıyıo~l~:uı: "~ız nıu: 1 "Sn p t b 1 ı{)1:ık · r.ık.i~afunı i~t;hıdaf eder. Ade- edilmış olması. 7 - Faa.ıyetin ne lerım tamamen çalışmaya verme. harnb b r . m.lleıtairıız, mutemadı \ :.ı n_ os a, 'nı n u m ac l Si : 17 -
lelerin, k~miıklerin, akciğe•·lerin. tam ıbe~~n~. n-e ~1:1a~en ruhi ~l- leriıne· iın-ı1cim vernıektedir. B::.~ka ~a~?ılıer .. sı~ çalışma ~a:!>ıli:vetin: '-
'<afüin ne~rü.neıması çocuık adak le rnası. b1laıkıs he_r ıkı cı.rn7.a tatmın memleketlerde yüiksek ~ahsil tale- o~ouı:nuştıür.:t Bu . ~likı~~n ~ar~~- so:.ctwı sağıı.: 
r::rrin i~lemlle kabil olduöu g-:bi ~ahası vennesı. 8 - ÇaJı.cımanın be9inin çoğu bir taraf~an maden Eıarlıgt meydanda ıd.i. Çunkü uç ı - ş.aşıu (G) 1 2 3 4 5 6 7 8 q 1) 
ru·hi rrnlt"k'<'.'\~riın 1~Ji'SJ'l1esi de yine maddi veriımıleriın.in t-evz"inde ka· ve asfalt ameleliği gibi. en ağır iş- k~t:~yı .. ~~lnız 1:1u~a~bliğımiz

1

E' 2 - l'aulaın. 
ha ... "kPt1e. b",ihas.sa "eıle-riın h:ıre- b;l oıduğ·u kadar adalete riavet e- Ieri yaparruk taıru,.;lrerine deva;n degıl. ustun o~a!1 ıhnııırnüze. san·a. yapıla.ıı şey m. ı ı ı ı ı ,. ,.-, ~,, 
k 

. a·lan~ 9 Çal'ı3111aın n h f ' h ......_~, ..... __ "\: l .. . tımızla, teŞkıı~aıtçılı~uruzla yan• 1 et·l e sıkı sıkıva i1!!ilidir. ı "=''" - ' ı ı zı<;st • t:'.'WIR::l\:~~rer. Türk !{en.cl .ğinin .. .. .. .. Yi)ı<kse.t (31. 2 ------------
Oocu kia meseli Ü.sanın iıı.kişafı J.ıa şar.tlanna uyıgun şartlar alıtm· bu sah~~ ta~!ll'1i bu:n.dan da iba- :~~~-çalışma kudlretiıe fethet- 3 - Meşhur blir -· .-- 1 

ellerin harekıetine çdk bağlıdır. "S!a vukubulm.ası. ret degıldir. Tütık ana babasının Mül'i d 1 t· si!kol . . Fra.nsız kadın san 3 ---------- ------ --
Hatta bu sebelbdeındir ki sağ elin Fakat bütün bu şartlann üsıtün. eşsiz feda'karlığı gençlığı!mizin en J"sip ve ç~ e ' ~ OJı~e pren- a.tü.rı 1101. 

h k d gelen b ·r _,sı·ta v ı:ıdı Ç 1 mıu··l..,;...., mesn-.lı.-.-: ıd b" · ·a· ' ışına ızımıza ~acar v~- ıl - Bır ha• • 4 ----.------ar~ etine hüıkımedeın. dimağ mer- e . 1 1SW: . a r: ~ ış.. '11
""..'• ~.uıt"nı~. e.n . :rısı .ır. rebilecek bü-~ün meııı.fü telkin~eri, J .-- --

~ıle dili kıınuldatan lner'ke-z _ ki mayı bır hayat ııhtıyacı halın.de Ben oyle analar oıl:irıan kıi edad~ fili eserler yara.ıtıınaık. t:il va.n c2ı. Vücudü _ 

b t ııı.· _.ı b. t -ıb' . :ı...··ıtü· 1 ··ı-~ı- tah ·ı ı ·1 . sure e or - mii.ı.ııi'll orL~~ı (3), 5 _--__ ------------ı--~ına Bl"'oıka me.rlkezi derler ~ bir- e~ın .. t'U~n ır . eı . ııyıe~n ıuu • n . a:ını~ YU·r~ sı .vapaı::ıı mesı tadan kal'dıvmak yolunu tutmuş- -
?ı~lerinc ~k yak.m yerlerdedir. n~l uzerııne tesı.r et'1:'1-esı. ~u. ter: ıçm '~ır ~;vır~ıpahya ı;ör; tas~vvu- tur. · Vermek (3ı. 
Uk1si de diJnıağın sol yarumndadır- bıye o kadar ısrarla ı.;ılemeLıd:r kı ru bılle ımıkıaınsız olan .edaka.rlık. Mahd.ud bir kısım müne 1 _ 5 - Din işleri 6 .------ il 
1-ar. Bunun g:iıbi vücudda her uz... cbir ?şi 1!11:'yıdana geti:r:ıeık için ca- lara. kaıtlanmalkıtaıdırl_ar.. llme t~ş- rim!iz rnıemleıkıct :klimirıin ';::ıi <7~. Ba.Y:t ~~ne 

1 
--.--------__ __ ~! 

vun çq.lışınası d!·ımağıdia ntl!ayyen ~ı~~~ _g:bı cçalı~? ıçın ~Jı.şma:t n~. ])ir. dev1et, .s~f!katlı. bır ana ba~a Avrupa<laki kadar ·çalışmsya im-
merk1ezlerin iınkişafına h.izoruet e. da~~~ 11tııva<l ve .ıh~tıraç halıne g:I- mustaı~ :'~ ıv1 _netı~l~~ sahı~ kan vıerme<li,ğfnıi zannetııı ~ktedlr- Iıaııt..ı.ıı~ı ' 

3 ı. • -----
d-er. Bu iti'barla çalı.şına, yalnız melıdı~. cÇahşma ıç.:n ç~lışn:a• ı~ gençlerı~zı? yet_ıışmesım garanti ler ki bunun da haklı ve peşin bir Te.;1>l:: c~~tiınde 8 ________ •• ----.! 
bedeni değti'l. ruıhu da yeVştireaı te hakı·kate-n çalışkan bır ırulletın ""aen muessırlıerdlir. hüıküm okluğu m<>ydaııdadır Ni. • 1 

1 da b. · . .ı f rdil . <l k.e . B k d f -.l~ nn T - .l !>ulus n __ IN ~.-'ırı. -111•-.. 9 ı-- __ ' __ ••. ,-- - 1 unsura~ n y ıriS!ıuir. . , i e . er:n e yaşaması gere n azız ura~ra ~ ar eı'Ul ~ışımcıuan tekıim çalışma itiyadını almış o- .u> .._..,.. 1 
GeJlıQLi!k çagıın&a çalı.,.qma ınsıya- nsıyaık. bahsett•k. Mıllet;çe çalışmaya ge_ lan1arımız memleıketin1d.Zın her ta ı kı. verilecek Lmlkallılaxa. istidada, Bu mana.da bir çalışına ihtiyacı, lince: Bu her şeyden evvel ihti. rafında azami verimle faalivett~ m. ~ (Zl. 10 llllı-- --ıı muhitıteki örneklere gör~ tecelli şuurlu millet ve camia sevgisinin yaçlara uy.gun bir iş bölümü ve bulunaıbilımektedıirle-r. · 

9 
- :N"ota m. ~-::..==m==-==~=~~~~k:=l::dft 

~der Bu devirde verimli bir çalıŞ- şartlarından hiııisidtir. Filhak.:.k.a calışına te:ır.ıposu ile tanzim eri"lc- Görülüvor ki Ti.irkiveiP calı!'ınla YaıpJ$hrır m. 
n~nın. ilık şaTt_ı ~e.ncin taıbii tema- çal~a i.tiyad~. bir mH~etin bütün b~Hr. ~u s~had~ rejim tehli'k~ld zihniyeti bir yen'.den do~us ernan. ıo - Aileden G>iıt csı Yemek (2). 
y'~llcr::n~ ve ıstı!ıda.dılar~~ uv_gı:n sınııfi.arında _ık,(~ld~~~.çe, gaye- hır :pe?1n ~uıkımü yııkmak rnret:le sipasy10n hal'in<ledir. Ke"!ncföıni bağ Y'lllııarıdan aıııakı: 
bır faalıyet saıhası bulamtı:es'idır ve uyıgun 'bır ış bolu.mu yapılma- genış ıarık:anlar aQm!.Ş bulunu:vor. lıyan zincirleri sokrmnktedir. l - Karşıla.şma (7), NllU (2). 
Deneıbilir ki .a1e_lıtlak: i.~l>;ı adam dı~a mes'ud ve kuv":etLi~ bir c.a-Yalkın tar'ıhlıere kadar bu mPmle- Şüphesiıı bugünıki.i çalışmamızı 2 

- llüTa.fe (61. İlıilm 131. 
ıınca1k. ına~a.zı ~ı.r. teza:hurdur. Nor- mıa ha.yaıtı ya.şamaık iı.ınıka.nsız o. ikette pek çok insan paranın, hil- her sahada kafi gıörmok gibi bir 3 - Fenall' (3) • Miiceıldet (4). 
~!._b.:!,. ~~l~ı_'.11!.3lJ[ ~~~h~ JEı:..-.-.-. .-. -. -. -. .-. .- ..-. -. ~~~ ~~i-S~_il~iniıı roJünü (Devami 4/1 de) •. - Biır naWl nsttası "(5), Yokuş 
v.r..._wrwr~~~.....wr.._'W ~delil (ıl), -""" 

5 - Lt-kt', ben, iıı ı;ı. 

6 - Rumca «Gel, (5l. 

7 - Ta.b:ı.ncanın bir k~5mı ( i ı. 

8 - Ölmeğ"e mahkum l 4 ı. Bir 
mükeyyifat Va&ltla61 ( 4 l • 

9 - Sırla gi~ı~ (1). No.!J. (2). 

lt - ~ .<f). A91h '9'mak (I}. 
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i f yar gü dü, Halir n omuzunu 
ok adı: 

- BaJrn oglu'11, hcnü~ gençs:z. 
tecrübe : ZSlZ· A' , dedüğUnüz 
zamnı1 s :zin g b: b:r çulbaz ıd·, 
ş:md1 :tu0 a \€-Zir olmuştur. 
D"iny.a cah~a kavu~an:n göz.eri 
yo a mı d ğ"l buba ve ÖZ'kar:r.-
d ı da.1. ıf.~ rnez. 

1 

- Bir ayak a'kdz.m tertibat al
m:n,,aruz Abd: s'zi elleri He asar. 

A.rt baştan cMusıu~ nun ko~a 
k a g<!!mdcte oıcl ğunu gö~·düh:r. 

Muslu karş:dan kars:ıya b.!' şey
kr i.§axet ede,d bağırdı: 

- Durman, çabuk olun yolda
~ m. İş isten ge-çm"ş! 

G.an · cfendınin yüzü lirr"on ,ı.:(bi 
sarardı. Patrona ılc iki arkadaşı 
'kara kulaklı palnlarma davrana
r .. k boğa gıbi böğürdül~r: 

- BaSkın mı yoldaşım? 
e11uslu> soluk soluğa geldi: 

Durnıan. şİınıdi Unkapanında 
id k. Sara.vı hürna.vundan on iki 
ç"fte bostancı kayııkları tersaneye 
gcllirler id: J old:ısım. Scrdeng0 qti 
}P., c>ndleT kayded"lip denra tar:k: 
ı 1 e Sara\"burnuna ve yalı kôşkfr·:e 
ç' ~r lacaı.ıdarı .ar- "tltır. 

Ü arkada b' en ba~ rdılar: 
- V eıhmevler n y-0 daşım. 
Mu !u göz.ler:nı açtı: 

Ya bo tane 1<a) ı!<ları ne de
)·· Ha .cc g r.p tcrsan~ye g'derler 
id.? 

B1r müdd t c: l u düsün"eve 
\ urclılar. İht"r Abdü gani cfen
d b'r el'.ni Pa1rona Hal 1'n omu
zuna kodu: 

- Mııslu yoldaş kat'a ve1 me-1-
w. z. İ ·İn do 0rusu budu~. Ahdi. 
J, ~va kap'anı 01mu~ur. Anın 
T!" S"dı b ı "di. Doğru saraydan 
g 'd ğ-'m"z~ b iirsüz. 

Par ::1 ha • tlı: 

- TPrsanev 'kuvvet izam C'Yle
·~p andak· y 'da an ce:beyi"ye. 
Jim. 

İhtiva .. güldü: , 
- Ar da H~1 ·ç varıdır oğlum. 

hu \ 2kadan aS'"er geç:rmek sehi! 
değ'1d"r. 

- Ya ne edelim d.crstiz benim 
bubam? 

a~ düşündükıten sonra baş~nı kal
dırdı: 

- Sarayı Uıümayuna yürüyecei~
siz Hali1. Gayri çare yoktur. Sa.. 
rayhurnu tarafmdalki kapıdan yü. 
rürsüz. LeYemller çıkmı~ ise anda 
çatışı.1!'5Ü2-
.- A'bdi and'a bulunur mu der

siz ibuiba? 
- Bu işi üzuine a1mıstır. Elbet 

baş1 c:;elker! · 
Patrona yüzünü Ei-tŞitti: 
- Kader bunda bizi Abdi iie 

mi karşılaştıracak de:s'z? 
- Öyle anlaşılur. 
Patrona Halil ba..,~a bir şey söy 

leme<li. Yanında'ki arlkadaşlarma 
döndü: 

1 Er~v~~~r ~r~~\ : 
deyü münadiler çıkaralım!> E ~ 

Altnin tellclifi Abdülgani efendi- : 
nin de ho~na giimi.şti. B:r defa : Yazan: Nusret Safa Co§kun 
csaıay basılac~'k> diye tellfıllar çı- ~.·se~~ım önüne eğerek hafif bir uzun uzun düşündürmüştü. Şuı.;ı karşısında h<X!as1 da ınüteh:zyJ r. 
karılınca ihlti!alcile.r.n hepsiP.in uyanıyordu. di. : 
Sara)~burnu, Salıkı.ms(iığüd ve Aya- ! - ~atırlamı.rorum ismini..• Hailt'~zdı. . ,, Semah atla karşılaşmaktan grn E 

sofya taraflarına akın etmeleri i Dedı. v· • Ne diye, Semahatın ç.:tldıg: par- çelCııü;yıor, muı~l'.aıka. gal~b·y t:n) 
kuı.1·vetle muhtemeldi. : " - Terez dcg~l _mı? __ Sonra bana çaya cMacuncu havası.. deruiş. nt! istih.zasını kullanacağını san.:rorJ 

Daha fazla düşünmediier. Pat- :J anll§ını.z var gıbı geuyor. Betho- diye pek az malfımata :.ahib oldu- du. Ruhundaki tahavvül ne k;dar: 
rona, Mus1u, Urlu ·.re kah.veci Ali E~ven cPa~,o:raı senf.oni.ı. yi Tereze ğu bir sahada, kulaktan doln:ıa, kı- kuvvetli olursa olsun e;;.'kı sahs j 
bir istikamete saldır:hlar. Yenic?eri :!thaf et.mıŞtı. Bu çalacağınız sonat, nk döliik şeylerle onun bQqis·ne yetini alıp götiireıme~L. · : 
ortalannda istirahat eden yoldaş_ Ey~ılma~rsam ~ilcs:ni.n mümana_ tas çrkartmıya kalk~mı~.tı? Şimdi Semahata, hayat,na for j 
ları si]Ml!başı edeceiklerdi Patrona :~tıne !'la~en, bır aktrıs1e evlenen Genç kızdaıki bu üstünlük hid. kında olımadan miid'ahaic e·t"ğ : 
kendi orıtasma v<ırdı(rı ~man va- ; ~eı:s LıdhonowSky'ye ithaf ed'il- detini körliıklüyıor, onu k~ı~<Fdn - kendisini tesir a1tında b.!aktı.Qı~ 

'"' •m.ıstır d h "h ~"' d l ·· · · eı· · · d kız • kit geçiıımeden tellall,\r çıkarttı. i S · . . _. . . . en er c. e~e o u ı?;ormer;: ızz 1 ıçıın_ e ıyordu. : 
Yanım saat içinde E mevd:ını sL : !~atın musıkı. tarıhıne aıd nefsine dokunuyordu amma, ne ça Bır gece, dola.şmıya çık"TL • ı. : 
lahı1ı insan dalıgalarile ırğalanma. ~:ı w:ıa~nn~ da g:.~ış .. 0~~uğu an. re ki bu bir haild:katti. Hem de mü Köşklerinin önünden ~eçc.rl. r.~ 
ğa başladı. Üç koldan saraya doğ- :

001 
ıyo~~- u ra ı onunde pek P>..aka..~sız kabulü icab €den bir Semahat seslenım"şti. Duymamaz .: 

- Ne dersiz yoldaşım, beş yüz ru akın etmeğe başladılar. ~ ay .ay peTen~e atıfama~ı-. hakikat... l~ğa gelmek ve süratle uza -·a ~ 
kişi göncl€rsek mi? Patrana Halilin yan:rıda va1mz : Suratın~ _asarak pıyanoya ·•gıldı. Zaman zaman bütün bunları rnak istedi, falkat genç kız ı ·arl E 
Kah\~i Ar h~en it'::-~z etti: cMuslu .. vardı. Alt ba~tan Sarav- ~kSona~a gır~ş zararsız olmuştu. Fa-dü-sümniye ta'hh etmiye değeı birkaç defa seslcnmışti. E 

· • at ılerlediıkçe falsolar artıyordu ~ ' Dönırn k cob · f · .3 k 'd • - Beş yi.iz- kişi b'r içim sudan burmma cıikan bahçe kapısı önüne Ey d d S aıh f . · bulmuy<ır, cadam sen de .. -. diye e m urıye ııııue a. ı. : 
v-n1clac::,ıım. Savı dlüşu"nmen. İstekli rreldiler. İki kan adlı dı:-mir kcıpı :1 ; atalı' t em ~_:_ndpıya.ı:-_onun tpar. 'kafasından çıkanp s.tm.ıya ca! <>ı. - Vedad b.....-, beybabam s·zin-; 
J~ r. • aJR: asına aA:se nn ' •• .. k ' -< 1 •• ·• -1- ' • • 
olan j'{)lda5:lar hcırrv'n buyursun- önünde genişçe bfr meydanlı]{ var- :. . .. .. - ) uzun~ ço vordu. Faydasız .. Wraf cdiyordı.; c gonışmt:.'11'>. ı.stıyor. : 
lar, s--arayı hümayun basılcıcaktır dı. (Arkası vıar) :ıyı ~z:uy;o-r~u .. G~nç kız, guJme_ ki kend'.si11dc mevcud h~r şey ya_ Bahçede oturuyorlardı. : 
.. ---------------------------- :meık ıçın dısllerını &ıkıyorıdu. An d · · Bab<>c-1 · : • ' . - rım ır. ...., · : istanbul Orman ;~aık _hı~na _beş dalkıı~ ta~amıınül e- Musikivc istidadı vardı. Gerek .. - .:a~u del'ıka~l~. se:ıin :\ÜZÜ-~ 

lıl : .ebıldı. Pipayonun ..<apagını ikırar- k .J': u t" . , b b """'"''in nu gorımuye<:ek mıyız !ııç .. c;. ır : 
.,.asına lk a k ı... :id tl . Ell'.l.w semıoaı lSl gereoc ı a a.,.... -ı. 14 • _ :- apay ra :ık e e yerın. .1 • .. dd t d 1 .. 

1 
mas<LK, se aım vermeden geçecek ..: 

mu ... du·· rnu .. ou·· nden: i-:len kalktı. ısrarı e uzun mu _e 'ers a mtc:: . sin. : 
1 b : Fakat anlamışt1 ki, bu mesnıden . : 

İs tııtbw vflaydıi merkezlnde r:ık1i)'e ve müruriye Cıe-zaı:erele.r.ine halılı 
çeşfc:l orunan e.mva lnın mubd Uıı-dran yoklaması yapılaca.ltır. 

her : .. · .. · · ·"" · .. "· ·" · .. "· ... ··• elilnde 'kalan hiçtir. Oktıyorou: Bu- Dıye siteme b~layınca S m.:ıl a·: 
: ·11 h"J' . ? A - atılmı!"lh: : : • · · · · · · · · · · • · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · • na mukabiı ne ı ıyQrau. şag1 . : 
~ Hayat~da, -~endi de faıkında o1 vu.karı hiç bir şey.. - Ved~d bey bızden hoş1 

l"" ,.:~ lie11e-.sıı..e er ~ b<'l'l'I" kalemde nr'.ll..-1.1.l', cins ve saş-ıı>ı; odun, kömür v~ 
em\•:ılde de yine b'TCT k:ı.lemı!e yalnız m11ııta.r ve ciıı:;iı &'~ b~y.ııınsmdıerin 

8/6/N! tar'..hfo.ıt kad<ı.r m1h1.llerin:n orman daiırelerlııe verilmesl ve aşağila. 
)-azılı C"U!llerd'e ma.l ııah;blm"Jnin -reya ya.zılı v~i:l:Icırlııt:uı matn:ıa. dı;polarırula. 

:mada.n hır ronesans başlıyordu B' .. .. 'k d 1 ko vor baba... Yılıdızımız b:r uru: 
~Bu hadise. ruıhunu altü~t etmi-.,ti: ır SL~ru ıenj ız v;. .n '~:Sin bar•smadı nedense... E 
ailk defa olarak hiıçl!ğini anlaını<=tı. nduşu;ortabu. ildi~gv· arnme .:csıb.ceptesı"rl~; Said bey, zorla karşısındak· ha.~ 
.~,- . . b"' . . c 'ara . • ,.,~ ~ k t ~ t rtm t • 
:,~.~-_me.zıyetı, ne ı gısı, ne üstün- vardı? Ne kafasınm bir k.ö .. esinde. sır o uga o u u~ u. ~ : onna.ıı ~clenr~ h:ızır bıııu.nruaLırı ilan o11111ur. 

1 - Haliç clhdi, 

A - Ka.ra.!roy ko:;ır'U.~i • Seıb:ı:e hft.J..i. arası:ıdaki depolaır 
B - Stbzc hioll • Un::m:>-·ını köpıiibü 

C - Un.kapıa.nı • Ay:~ı 
D - .AyaB.a.Jll • Ua.l~ so.nu 
2 - Beyct-•rıı c·h~il 

A - K.Araköy köprüsü lla.Vlç sonu &ras ikt>ola.r 
B - Ka.ı-..;X-iiy L:üprüsü Fnwl.ah 
C - Fındıklı • Beşiktaş 

D - .Bcşilct113 • Rlllnelilıa.v-.ıiı 
3 - l\f:ıtm:ım. cl:he!.i: 

A - Kı:r.ıköy köprüsü • Yenibpı M'as:ındaki deJJolar 
B - Y~ı • YqiılkA>y arasındaki drpolar 
4 - Üsküda.r dlıetl: 
A - fiskW!ar Anadol&femeri 

0

arasıuthki dePO!a.T 
B - Ü*ilıdar : Pen.Uik arasınUalü df!polal" 

5 - Ad:alu: 
6 - Da.hılddıi depolar. 

; ugu vardı, has.aıbla.mamışt~ o za_ ne rnihunun k.rvııSinda buıeağrnldıa - Gezmene _manı :ılacagız <ın~i 
:mana kadlar.. k nıt k 1 1 

·b· . ı'z ncvcu..l de ma, beş on daltikanı da :>IZ"' tahsı~ c «9.11/6/94~• • 8 ~"- . . ın ısı a .m ş ıT 1 ·1 - d" 1 ,. • S emaı.ııatın sesı, kuıakların<la v•ld" '.? ıver canım .. ace e ışın )Or; 'ia?.: 
:~::!:~:~:!~: Eşimdi daha kuvıvetli akisler yapı- El\~~~ı:de bir boşluik hayatında bit Semahat insafs•zlığı elden bıral~ 
«13..22/6/942.o ;yordu: . yav'an1ık his.c;ei'miy~ ba.c;l,yordu. mı yordu: . ~ 

! •- Ne kadar kendıni b2ğenm~ . · do 1 - Vcdad beyı sı-kmıyalım baba·: 

u23.28/6/94Zıt 

« 9.11/6/942» 
«12_14/6/9"2» 
d5.19/G/942» 

:bir halini·z v.ar .. Halbuki farlkınd::ı . Babasına, tekrar pıy-ano ~.;-s e. belıki çok mühim iLŞi vardır. : 
~mısınız, gurur'lu olımanız için bir r;:ne d~vam anusu-;ıcla oldugunu cÇok mühim işi vardır.> derken~ 
~meziyete dahi sa:bib değiJsiniz.-. so;vledı. Şu şar:n,a ~ı. hoca eve gel- kel:imelcrin b:Lıhassa üzerine bas-· 
i Arlılk teslim etmiye bışlıyordu mı'Y~cek, ~eındıs. gıdec~;tı: . . mıştı. 
:ki, Semaha.tin haık:kı vard:r. Bu Kımsemn de bunu bılınerncs nı Ved.ad, ne demek istediğ:ni an 
hon maihcubiyet uçurumur.a kendi 1stivor~u. B~bası bu dileğini hay- !am1ştı: 

« 9.11/6/942• mata.~ilc yuv.arlanımadı mi? retle dinlem~ş: - Hayır, dedi .. Hiç bir iş:m )C'k. 

d!.15/6/94.2» 5 Asabiyetler:!n'de, istihzalarında - Bu da geçici hır şey .. Nasıl ava alnnıya çikmıştırn. 
jhic; bir zaman S€bebini. haklı veya olsa iki günde bıkac:rksın, jyisimi - Ohalde mesele yr/ıe. Hava bu-: 

« 9_15/6/942» :"ıa'l~n o'J.lduğunu kendisine sormus derslerine çalış, daha iyı eders;n! rada da var. Biraz lif atalım Ha' i 
<tlG.211/G/942» !değildi. Llikiın. bu defa, günlerce Demişti. di Semahat bi7.e i'ki !tahve !"Övk: 
« 9.11/6/942» =yüzünde harareHıni, :çinde ntıra· Piyano ders'!eri başlaımştı. Bu de, Vedadla kaışılıklı bir höpi.ir -: 

Kase adam sa'kalını k~şıyarak / l «12.15/G/942,, !bını hi.ssetJt.iği: bu mahcubiyet onu kuvvetli arzu, enerji, sıkı çalışma detelim. {Arkasi var) ! 
~110791) \. .1 ....,._.. ·- -· --------·--···- .. . ____________ _. ................ -............ .., 
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Memleket Haberleri a~AL?.,.,!.0 Milli Müdafaa 

Vekaletinden: 
,,. ............................................ , 

iz mirde izmirde ~ Yurdda bereketli ~ 
ikiçeşınelikte bir i yağmurlar yag\J ıyôr = Bamy~nın kilo~u 400, şeııaıi-
silat,çı ö~dürüldü 1 nın 16gô ::r:;tlıcan 

- ı Mardin, Şarkışla ve 
Katil daimi bir ölüm telıdidi i Ürküb:le çiftçi 

memnun 
altında bulunduğu için bu J 

cinayeti i§lediğini söyledi i 
İ7lll1 ı r (Hwuşıi) - Evvelk i gece: 

lk"çe'imelikte sİ Lahçı Refı k Sellerin i Şarkışia (Hususi) _ Çok _ 
Ö)ÜmÜ r)e nelİcebenen cm ayet me~ i d L _iki· • tan lr oe ·•enen bereltetli yag~. 
hud cürümler kanununa göre ş-eh - i • murlar fas : la.lı ve bol bir suret. 
rım ız ağ. rceza mahkemesinde sona ı • te ya-ğmaha.dır. Çiftçiler bu va. 
ermi., ve karar tefh ım ed ilm işti r. :. · zİyetten 90.k memnundurlar. 
Vak'anın faili Ali Dilber hadi. i 

ıwyi şöyle anı'.:<ıtmıştır: i Marc±in (Hususi) - Ekinle. 
- Refikle beş sen·e evvel hİ·r l yjm iz iıç.in bekelenen faydalı 

cam k :rına meselesinden dtolayı dar : yağmurlar yağmıştır. Mardin ve 
gın z. Ref ide ne zaman kar.şılaş • ! havali.si bölgelerinden. gelen ha 
sam bana karşı daima vaziyet alır ~ b.er.Ler bu yağmurhrın çok za. 
v e el ni cebine gi>türerek bir silah : manında yaığdığ ı nı bildirmek ~ 
veya b ıçak çıkarır gibi b ir harekette~ tedir. 

İzmir, (Husu19i) - Evvelki gün 

Antalya malı, mevsimin ilk turfan
da patlıcanı p iyasaya getirilmiş ve 
perakende olarak patlıcanı n adedi 
20 kuruştan satılımıştır. 

Ayni surettle İzmi.re getirilen şef 
taliler büyük dükkanlarda kilosu 
160 kuruştan; bamyanın k.ilosu 400 
kuruştan satıhnıştır. 

Bundan !böyle turfanda mahsua 
satışlarında da maliy~t derecesi göz 
önüncLe bulundurulacak ve m iUi ko 
ruruma kanununa riayet edillımesine 

• itina gösten1ccekıtir. 

Balık flatlan 
Balık fiatları dün yüzde 1 O 

betinıde yi.ıbeltilmişti r . Bunun ma -
kuq bir selbeIDi olmad ı ğı bizzat ba. 

lıkçıla.r ıtarafından ifade edilmiş • 
tiıT. 

h:mirden Ankaraya çinko kasa. 

lar içinde buızlu balık gönderilmek

tedir. Dün 100 sandık balık gön -

hu lıı.:nurdu Esasen daha e-vv el beni : Ürküb (Hususi) - İki ay. 
öldü receğ .nİ; vücudumu ortad.an ~ dır lkazamıza yağmur yağmad•. 
ka ld : rac cığ t nl söylem i ş.t i . Da;mi su-ı~ ğı ndan çlftç i leriımiz sıkıntılı 
rette bir ölüm tehdidi altı nda bu.: günler geçirmekte idi, iki günı
lunduğum İçi n had.ise günü gene : dür k.azamzın her tara.fına be. 
b r,, . Ja·ş: nca hemen arkasJndaın gi _I ~ reketli ya:ğmu.rlıar yağmakt.ad'ıır. 
dip vurdum. Ya~nız öldürmek ma~_I : ~eriımiıı sev-inç içindedir, 
s.ıd le değil; ancak yaralamak ie.tı. \ f 
JI ord um. Ne yap.aylın ömrü vefa ................................................ , 

derihniştir. 

etmed i; öldü. Salronboluda 19 Mayıs 
Mahkemede dinlenen şa:h i dleT; bayramı 

duru; mada söz söyli.yen polis me • K b"'·'- (H ") 19 M 

---o---
Mardinde Fas çekirgeleri 

mücadelesi 

T.30: Sa.at ayaırı, 7 .33: Karı.~ık pl'4)g. 

Utl\ (PL,), 7.4:5: Ajıwıs llaberler»J, S:ı 
Senfonıilk pa.rça.la.r (Pl.), 3.15/IJ.30: E. 

vln sut~ 12.30: Saa.t ,\yJ.rt, 12.33: m~_I 
rışak ~. 12.<l5: .\.ja.ns l1ab'.!l'leri ,I 
13.13.30: Şa.rJataır, progr.ımııı ıkva.mı,! 
18: Saıa.t ayarı, 18.03: R'o\.Cl'yo salon or • 
~~rası <V~<>n~L Ncc~p Aşkın), _ıs.ıs :j 
Fasıl h~t.i. !!). Ko.nuşnıa, 19.la: Fa. 
sıı ı>l'Og'ra.nunuı devaınıı, 19.30: Saat a_I 
ya.rı ve ajl.lkS haberleri, 19.45: 8.-rbesl! 
10 daJUka, 19.55: Koşma v~ semailer) 
20.15: Radyo ga.ze'.esi, 20.45: II:ılk tür.I 
kiileri, :U: z:ıra.a.t t:l.kvhnl, 2L.10: Çiğan1 

h_a.v>a.b.ı-ı ve Roma.rıSla.rı tPL >, 21 3!1:
1
· 

( lktısad sa.a.ti ı. 21.45: Klas~~ T iırk mü.. 
zil:'i programı, 22.30: Sa.l\.t aya.rı, ajan il 

A:iıkeri Jiselari!, Konya. askeri orta okuluna ve ged.ildi hamlama orta 
okull.a.rrna. talebe alın.ı.vor. 

1 - l.Eyıül.942 de b.ı.~layaeak yeni ders devresi için Konyada Kuleli, 
Ak.o;ı•hirde Ma.ltel>'! ve Bursa askeri aoelerılle Konya askeri ora okulunun 
ve K.'lyseri gedikli e.rbaı<s ha.zırlama orta okulunun her Uo sınıfına, ?tlerzi • 
fon gedikli okulunun birinci, ikinoi, üçüncü sınıilanna., Kırıkkale ıı.an'a.t 
okulu V<> Ankara rnusllri redilill okulwıu.n yalnız birinci slllıflarma maa.ril 
Hseler.inden, ma.arif orl.a. okullarından ve ilk okul meaunlarmdan talebe 
alı.nacaktır. 

2 - Alına.c;ı.k ta.~benın Tiirit ırtmıda.n olması, sıhhi muayenede ı>ağlaın 

çllı:ması, ve ls!ekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğ:u ta.kdirdıe yapılacak seçme 
sma\·mda kaı.anm:ıcıı şarttır. 

3 - Tahsili teırlredeınler, her ne ıebeble oıura olson yaşrnı bü.vüt.müs 
••••••••••••••••••• .. •••••••·••••••••••••••••• .. •••• veya küçiiJCı:oıtiş olan.la?", bulUlldukları okullarm son sın&vla.rında suurta 

ÜÇ Ü N CÜ ~LAN veya bütünlem~ye kalını.<; olanlar. Ya,ş}arı, boyları ve ağlfbkları askeri Ust>. 
İSl.&nbulda Bahçekapıda T:ış Handa_ l~r t:ıılım.a.tında.k.i hadler'.! uygun olmıyan1ar kabul olunm:ular. l".a.lnız &'C_ 

1 dükll erb:tS ha.zı;-lama ortı\ olmLla.rma bir ua öç sene tahsili tertet.mı.; olan. 
kl d.ı:i-rcı;ıiııde üriiıı Ticaret Tı.irlı: Llmi_ ıar alına.bilir. 
ted Şirke .i ünvanlle icra.yı tic.ı.-et ~eni 4 - Bu şartla.rı taşıyan btek!ilerln bulunduklar'l yerlerin a.skerll.k şubl'. 

!erinden diğer k.ayili ka.bnl şartlarını öğrenmelert ve okullarca lıs'ckWer Şi.-rıııeLiınizln 1/5/942 ta.rlhinde fe.sh ve' 
tasfiyesine k.ara.r verilmiş ve 'l'ürk Tı. ha.kikmda yapılmıı.k'..ı. olan t:ıhkikat nelicelerinm ı>ei)tne sına,vla.rma. k'.ı.d~ır 

caret Bankası A. Ş. istanl>ul Şube-sı l.am.a.mla.narak .istek.' iı!e.:m bu sınavlara girebibnelerin1 temin için 15.:\h. 

ilciı:ııci lUiıılıiru İıbralıbn Oınur ile sene.! yıs.9-12 d.en ~Uba.ren biı·er dllekçe ile ve 119ık Uı:a.met a.dreslerlni ve nüfıısl 
lh.t şefi Kerim Akıçııra tasfiye Int'ınuru l kayıdlı bulundukları yer~ı dile'.ıçelerlnde cö.<4.elı.mek ta~ derhal g"nnek 

i.nt'ba.p edilerek keyfi.yel usuieJt tescil lst.edilderi okul nıüdürlüklerlne mürac.aa.t etmeleri ve ma.a.nr okullarında 
ve ilan olurunuştıır. Şirkette alacağı o.ı smıf g~mc sına.vlaı·ı bfttlkten sonra da diğer kaydl lıtaouı kllhll.annı h1. 

zırlıya.ra.k askerlik şubeleri yolu ile en geç lO.Atusf.os.912 (.a.rlhlne kadal' 
la.nlann üçüocii ilandan lt.ibıren biri okul müdürliikle;ine göndermeleri ilin olunur. «3267 .. 5538.ı 

sene ııaırfuııda. bergün Şirk<!t J.\-Ie-mz.inde ... ••ı•••••••••••••••••••••••••••' bulun.ıLn bsfiye meanurlarına. miira<:a_I 

=~ =~11 
isbat etmeleri ıüzwnu

1 1 Jstanbul Belediyesi ilanları 1 
Üriin Ticaret Tiir1t Limited Floryadıa kain memuriuı blııaS111Ul iamh-i ~ıık dmiltmeye konulm~t•Jr Kl·. 

Şirketi Şerikleri şif bOOeli 3575 ura 21 kuruıs, l'e Jllk teminat.ı 268 l!Jıra 6 kmı1J:1lUT. Keşfı v~ ş..ı.rt. 
murlar · hadiseyi ayd ınlatacak ma - ara U1K .k u~usı -

5 
f -~y,ıs Mardin, (Hususi) - Elde etti 

· ., d l · 1 •· spor ve gonçı oayramı a ran-uoıu ~· ,.. .. 11----------------
hıyette ı.a e er veı:ım l ş. eraır. g ;m malum.ata <l'Ore Kızıltepe ka-

~ 
Mahkeme suçlunun. hareketine da coşkun tezahüratla kutla.nmış. . B" ., C • "k k"' 1 . . Meşhur illiziyonist profesör 

name gbwt ve muamelat müdürlüğü kıalemfıocfe &'ömlebiilir. 

İhale 5/6/9-12 Cuıma. günıi sa.a.t 14 de dıa.iımi enoüın~ie yap•la<:aJdır. 
Tal~bl-eı"1ı11 ilk tem.lna.t m.a.kbırı: veya meık.tlibla.rı iıha.le taır:ıhfatlan . be~ :ii•1 

evvel belediye fen işleri ınüdü.düğüne miiraaaa.t.ıa. a.Ta.cakku'ı fenlli enliyot ve 
942 yllma o.:ld Tieaım odası ves!lı:ala.rire ihale günü muayyen s:ı.a.Lte d'!Ümi en. 

' · J d k ı h d zasınıın unyas, urm. oy erı i -
uya n Turk ceza kanununun 448 ın- tır. an amna o u u sa asın a ya. . . 
· · · 1 ··d ,, · 1 S b çıın.de yumUTta bırakan Fas cekır 

':ac ı mad d es ine tevfikan 2 &ene mu o .ran merasime saat tam te aş... . . . . 

~
detle ağı r hapsine ve suçlunun ev. lanm ı ş-tır. Hep bir ağızdan söyle. gesının ınıfııcan başlamış ve kı sa 
velki sab ıkasını da nazarı itibara nen ist "ı'tdal ma!'§lnt müteaklb kür. bir zanna:nda tamame n itlaf ed:ı

e alarak bu cezuınıın 24 seneye çt - ·· . 1 k k S h' Akt mek suretile elkinlcr zarardan . . su)e ge en ayma am up 1 • an kurt 1 st 
kar· lmas ı na karar vermıştır. heyecanlı bir hitabede bulunarak an.~mı-,; ır. 

Maznun karan din1edikten son. b t B"t" k ,1 HududucrnıUIZa pek yakın olan . ' ı· l · ayramı açml} ır. u un o U•ı arın · 
ra ıandaMTıalar ve po ıs erın orta • v • • Suriye topraklanndan gelmesi 
, d ez '*"'İne götürülmü .. für ve sporcuların yaptlgl geçıd resmı . . . s .n a c a ... ' .., · .. muihıtemel buluınan çekırgeler ıçın 

çok guzel ve muntazam olmuş saat 

8 1 7 
· f' s fr gereken çi!rıikıo levl'na ve zehirl i Kas kaymakamı eypazarına de de mı.sa ı reten a · anboluda . 

· t · J•ld" bulunan Karabük Demir Çelik takı. maddeler ıcaıb eden yerlere na'k.lc. 
ayın e ı ı d'Lm" ıı.. ·;ı..t• 1 .. .. .. d 

K (H 
•) K k mı ile Safranlbolu jandarma <0lkulu ı rı.ş ve ner 111~ una gozonun e 

aş ususı - azamız ay. .. . . 
• k ı s b"t K ah vl B takımı alanında bir futhol müsaba. tutularak onleme tedb·.rler: alın-) ma am a ı oc ayog u eypa. 

J
zarı kaym~kamlığına t.ayin edilmiş kasi ya.pılmııştır. M.aç çok zev_-kli ve ~ır. ~~un .için .b~ y~l .v'l8ye~i
ve mahallı memuri,yetin'! hareket heycanıl o~uş nettcede her ıki ta.. ıroz dahil.indekı ekin.-er ıçm çe'kır-
etmİşrir. kım da 4.~erabere kalmlJ!arclır. ge lrorlcusu ~-
~~ 

ZATI SUNGUR 
Beyoğlunda <ıSESı &.İnema ve tiyat. 
rosunda her ak.,am yeni numarala. 
rından müteşekkıl zengin progra • 

mına devarr. edecektir. 

İlan Tashihi 

cüınendıe buJıınınaları. «5683ıı 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 1 
Boyoğ!lu Taıpu Slıcil muhaf12bkından: MuıhMnme.n bed'ıeli (127 51 Ura. olan 3000 aded gömme kapı kJJidı a.ynas1 
Gazetıım1lr;iuı 17/5$42 giin ve 4231 (pirinç) (12.6.1942) Cuma günii 114,30) on dört otıozda Haydarpll.'!lad:ı G:ı.r 

sa.yılı ıı"ÜShasırun a.ltıncı sa.lıikslnin biruısı daJıilinueki komisyon tarafından açık ekSilt.me usulile sa.lıtı abn:\(·&ktır. 
diörd.üncü wtıuımıında münıdleriQ muha.f12. Bu işe girmek isteyenlerin (95) lira (63) kıınışluk muvakkat teminat ve 
htmuzm 1/6073 sayı ve 1t/5/9U gün·· kamınun tayin ettlğj vesa.Jkle birlikte eksiltme cünü saa.Une kadar komlsyon:1. 

P&ımda ııliıbdıu:1la.nbn Yuanintn ismi müracaattan li.zundır. 
Puaıni okl.ra.lı: ilhı edllıliğhıdcn Yua.ni Bu işe aid şa.rt.na.ıııeler kom!syonlla.n parasız ola.raık da.ğttılına.kta.dı!'. 15849) 
ol:a.:rraılt taslıbı.ini sa;y'gllaı1:m.h dilerinı. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••··-···················· 

Be7oflu Ta.pu aic.i.I mu.lıalı.zı Son Po5'ta Matbaası: Neıriyat Miicliiıiiı ~ihad Babaa 
Sadettin Arda. 

U/6073) SNilBl: A. EkıeJD JJSAKLIGİU 
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Yazlığa Gideceklere: ~ J 

TESiRi KAT 'İ Yeni vergi zamlanmn tatbikma 
dünden itibaren başlandı . 

llAllll BOLTIJ& 
ve MOBILYAIUZI • TAZE MEYVALARDAN tsTIHsAL 

Her Yerden Ucuz 
İltanbalda it• •• 1ok ... nıia 

M No •• uonm nvzt'nm idris •• a. 
- (.,_..,. l ı.cl •~) 1 melerini tebellüğ ettikten eonra Ca
p meddets; ötedenıberi iltibl'ik lata Balık.pa.zannda Muamele ve İs. 
veqrieine tibi bulunmaktadır. Bu tiUik Veı.rileri Merkez Tahail Şu.. 
•eıvi. efYMıln cin*ııine göre po • besine kanuni müddeti zarfında ö. 
da)'orfar halinde ayrı ayrı niebet • dıiıyecdderdir. 
ler üzerinden teıA>it edilmiıtir. M.....,... verslsi hakkında: 

Yeni kanunla, eucen iltihlak ver İmatit ve ithalat muamele vergi. 
p.iDe tibi bulunan bu maddelerin lıine •Oece % 2 1 /Z zam yapıl • 
•tleee vergiferi.ıe muayyen niebet- mak .uretı1e bu verginin niabeti 
'- dabilinde zamlar Y-ı>llmıt bu • o/o 12,5 ia çıkarılmııtır. lmalSt ver 
hmmaıktedn. pinde olduğıu gibi a,trvİ eeular da. 

Vergilerine zam yapıhnıı olan ireei-nde iptidai madde tenzilatı ya.. 
mad.delerin cins ve ne-vileri kanun. pıtmaia bittalbi devam edilecektir. 
da göaterilmit ve ayrıca gautelerle imalat ve iıha!it vergieinde yapı • 
ele yapılan Hanlarda t .. rib edil - lan zam dı«>layl'Sile iatihlik vergi -
mi.ttir. ainde oldıağu gibi ayrıca bir ıtok 

ASRI MOBiL YA 
M•P.•amdaa ahıus. 

FREN&I 
Ye 

Beleoiuklutuaa 
tutulmamH lçİD 

ti~~J~. 

Spor teşkilatının Maarife 
devri münasebetile 

fıtit-ıLik vergi.ine tabi olan ainai verciei alınmıyacakt:r. Binaenal~yh 
mÜe9eeeler. yeni Vf'~İ zammını ay. bu bakımdan müeaseeelet"in varidat 
lık t~atlan üzerinden tarrzim e-l cl..ireeine ayrıca bf'yanname "Yenne. 
deceklen normal beya'"'ameleıre lerine mahal yoktur. 
müiteniden verainin uh ile birlikte Banka, banker, sigorta ıirketle • . ~~ı 1 inci a,facla). . Sıpor yapaı*"eın kM"Şl karşıya 
&deyecedclerdir. Bu kabil müemı-.se - rinin % 5 olan muamele veraıleri- Vekıllığıne bağlarunakla P.n ıyı çıdk şiddetli bir rekaoet halinde 
terin evlerinde mevcud stoklar için ne -ır. 2. l / 2 zam yapı}ını,. bu MJ • şekli almıt oluyor ve s.poroo da b!.r ça~ımlarıın. sanayı kol lroıa ve 
l>eyanna-me vererek ayrııca vervi ö. retle veJlli niebeti % 7.1 /2 ğa çı. külıtür ~lesi oıd.uju kabul e • bir kardeş muıhabbe4i içınde tor _ 
demeleri mevııuube.hı değildir. Yal kar:hn1tt:r. dil.nüş bulunu}"()r. Bu münasebet.le ketıme.lerini -temın ed«eııt bir spor 
nız .burada fU !'°ktaya dikket edr~ı A)'ftell ietlılik veqıisincle oldu - bu !hususta söz ~lemeJ'e salibi - zihniyeti yaratmalı ve bunu her 
aneeı lizmc:hr kı, yeni kMnlll. nqrı iu l'ibi. beyanname üzerinden mua. yedi ta!lJtmllf llp(lftUlar arasında sıpon:uya aplamalıdır. 
tarı"i olıım .. 30/.5/942. teriünde m~ mele ~ergilılne ti~i mü~lerde bir &n:ket. ~ara&. fitirierini ve te- Brze, valctile böyle ö;tırett\1.er V<e 
teber oldugu clhf'tle, ıatlı)lk verırı. eliti nıahetler üze•ınaen (yanı sınai merınılerını t.esbit etmek istedik. biz -spor yaptığımı;z zamanlaırda bu 
aine tıit>" ıınai . mües•eselori~ Mayıs mü~eeeler ro I 0,. banka ... h•~keT A:ld~ğ~oız cevatblan sırayla derce- gıüel z~iyet ıçinde çalıştık. Ev • 
muamelatına aıd olup Hazıra.n a - ve ıısorta prketlt!rl "' 5 uzerın • deceğiz. vıelce ıklüblerimiziın duvarlarında 
yında verecekleri heyannamelerde den), bu tarihteki ve bundan son- • E•lri oe tanınm11 •porca- ~u tarzda vecizeler asılı idi: 
.,u tarlıe kadar elan teslimatlarını raki muamelelerini İ9e yeni zamlı• laTunızJan Tflih Se uet'· r fd ıı1t d ı İd. 
miti nisbetler üzerinden, 3-0/5/942 ni.beıler üzerinden (yani sınai mü. 11ri l .• r ın I • ,....:._ m~lü. 1' .. !; .... a h~m stev::· c İd 

d .. ~-· ı · ı _ı._ 
2 

b k b k r aı. .. ....... ı, u yıu6""".e urıne e~.•. c 
ve on an .. onra·ıı;ı tes ımal arını a• eaeaeler l)(ı 1 5 an a, an er ve kü - • - .ilk t - tef'' 
zamlı niabetler üzerinden vf'rgilen. aİ&'<>'rta firketle;i % 7. ı /2 üzerin • el - HükCunet bu ışiıı bu şekil- mHancı, ki~urne ~ & 001;: i;; 
c1 · rilm~eri icaıb eder. Binunal~yit den) ve11gilenclirileee-kler ve May!• de daha ~a~l~. ~~acağmı düşüne. 1 ~Ih er vaı er ye U 

0 
·• 

30/ 5/ 942 tarih;nde muamelede bu mıuameJit:na aid olup Haziran a _ r.eı~, 'bu fıkrı . Büyüık M~ııeıt Mec • ··· . . . 
lunmut olan aı.nai müe•eeeleT, Ha. yıında verect-4tleri beyannameleri lısı~e ~rze~ş ve Mechs ~e kabul 1 İşte, bu frk.ırlerın sporcularımıza 
z randa verecekleri bey•nnameler. bu eaular dahilinde tanzim edecek. e~ış~. Bıına~aleytı. Millet Ve.' aşılanması .. laz~ır. Bu da. :me~ 
de Mayıs ayİına aid muamelelerlni }erdir. kı~lerm~ ıve~iği bu karaı tama.. teıblerle. klubl~ı-n. verecenderı muş 
ro\ki ve yeni vergi nisbetlerine gö - mıle yerındedir. Bu hUbu~a. bizce rerek oır terbıye ıle olur. 

re ayrı ayrı göetereceklerdir. f e'::I ve . narı·b söyılenecek yeni bit' şey olamaz.. Bir şey daha var: Gerek şirr.di-
!ıtihlak v-e~ne t&bi olan ei • :,; c2 - TeŞkilatm sakat tarafları ki, gerekse müstaklbel ~ençliği kah 

nai müe•eeder hariclnde ithalat - v varsa, boolarm nelerden füuet ol· velerde s.igaıra ve nargile duman. 
çılar, tQt>tancdar ve ietihti!k vergi. b.r vak'a duğu ya.pılacaık teıtlkikat neticesin- l~ı içinde pinetklemekıten, iskam-
ainden muaf olan sınai müeeaeaeler, de meydana çıkarılır ve li.ızm ge. bll oyına~~n kurtarmak lazım-
1ırpılaın ilanlar daireıinde Ça~am. (S.,tarafı 1 inci aayfada) len JSlah tedbirleri alınır. dır. Bunun ıçın de oolar.ı. ~por ha. 
ba ...ıinü arqamına kadar elerınde 1 _ _ı_ u• t..· ı..__ı.. Yeni tes.:k.ilattan ~ı --ı ·.ı..ıer · yatına yadtlaştıracaık teaoırJ.e.r al. 

•- aon zaman araıa aıuı sır ounran ge. Y ~cuıa ı • 1 1 d" 1" · 
mevcud sııoıldartr. b'r beyanname · w L ı f "'-" b" mize aeUoce bedeni kudret sahibi ma ı, on ara sporu se~ trme ıyız.• . . . çııme•e vaf amlt ve ıu lıı;Jr ır r. ' • •• • 
ile bva~dat da~ ne hı.ldi;ecekL~r fikri sabit halinde kafaı na saplan- olan her gence ı.ı><>run ~utrmeti, lü.. ~· c31,· Be~:ıar;nakl~~.soyledı
ve u eyanname er üz~n en ı~ mlflır: «Beni bir gün zehırliyecek. zumu ve mez.iyeıtleri anlat.lmalı- ,.~_'r. ı ~ betr e takvu ~er a.ra. 
defaya mahsus olmak uzere ymı 1 ··ı •. ı.•t ki dır. Spora k~•rc" arzu duyan buüiıı svuuilAı munaıse a m ıyeesme . . , . • er, o ece1Pm: o vaıı;ı çoeu arımın -·<r 
veqıı zamları niııbetınde btr atok hali ne olacak~» memleket gençleri içw en büyük taralltarım.• 
vergin ödsyeeeıklerdir. 1 Kemal dün ııene evincl böyl k.ıolaylıkl-ar st&terilmeli, en k.ol:ıy c4 - Sureti uımumiyede çocuık 

Stıok vergisine tabi tutulan itha - buk aabuk söylenir.ken bte eda. çalışma imkanları temın edilme • denecek kadar küçük ve ihtiyar de 
laııçılar, vergiye tabi maddeleri bL l •lna airmiı ve kapıy· r .araı 

0
d a- lıdır. Sonra bilihassa, .ıip(>rcular a.. neook kadar kııdemli olımam:ık şar-

. ...._ l _._ k .. • arıtaı n an ında .. ·· ı . . ·ı ~ı faık t "iM 
r çten ııına ea<ı:rre toptaD v~a p~ aünnelemı.ti.r. Bu vaıziyetten ıüp - ras eoru en ga.yn cıddı hare - tı e. g-:nıç ve YGlll"~· . a sa.mı 
rakende surel'te satan tacırleıdır. belenen ve te)gp düten ltan1ı zet... ketlerı ve tp>run büyük t.emıye~ ve bu ı.şe hemancı bir menfaat 
Binaenııdeyfı b11 vaı.Fı haiz olan bir ra da kapıya çuFlanarak açmak ·._ ne hiç yakı§mlyan mil-rıasebets~ kayguslle bağlı bulunım'Yan spor -
tic&'t'ethane stok vergisile mükellef t i ti Fa.kat b h"dd ti 

1 yaramazlııkla-rı köküooı?n kaldıra- culardan her vaıkit ve iyi şekilde 
olacağı cihetle elinde mevaıd ver. edm 1 r. ~- una ı~ı' 1~ c:_nen cak tedbirler alınmalıdır. Zaiıfren istifade edil'eceği kanaaıdndevim. 

. b a am eeuen zumen ma u o uugun. .. ~ L t l k.. 
ııye t~ bikimu.m maddelerı ( . u dan birdenbire tabancasını çekip ama.tor . o~dufldarı halde, profes _ Çok agır ve !UOyra. o aın ~or, .a 
mevad ırhatirt etyasl olmua dah1) kapıya ate, etmittir Kurtun kaıpı yonei gıbı hareket eden ~rcular sine olarak daima tam bıT terbıye, 
l>e,-.ınameGnde ıöıtererek bunla. dan ııeçti'kteın eonra. kadının aoİ haıklkın<la cereya.n eden ded1kodL•· tam lbir nezahet ister. Bu evsafta 
Ta aid vergi ummtnı ödemek mec. onuıunu dehnit ve seyrine devam lan ortadan ıkaldumak için ne yap olaın kimseler. yeni te~illtt:ı ka. 
buriyetincl~r: . derek pencereden .okaia c;ıkmıı ~ ~~ lirzımsa, o da itıtilıaz edilme- bili"vetlerine göre vazife ıla.bilir -

Stıok veqıımn.e . tabı t?pt~~ctdan tir. KuJllUD bundan aıonTa kart: e • ı lıdir. ler.• G. O. 
m_L __ _ı d-u'dekı ıınaı mueaeese · ·nc1 . . · · 

mruNIU, • anıı .. ... . vın pencereaı en ıçerı ıırmıı ve 
vsya tacııden ~~ba·)ıaa ett1

•
1 m~L orada ot.uran l.t.aabul müddeiumu -ı r ~ ı o ER M o J E N 

1BTı ek.aeriyet ıboarı e A ıı~?e tacır. mt mu.vinlerinden Yakub Şekib Ahmed Hamdi Baıar'ın 
mutav&;-lt veıya •t~ı mueeeeıeeye Mmıluoiluınun yazı maaaılfla aap • • bü k ueri 
aat .. tıcareilıanelerdır. Bunları.n ay lanm11tır, Bu -.ıretle, mücrim kur. yenı ~.~ 
nı ~manda peraıltende eat~~ >:apma tun ı1cenc1i kendini eıe vermiştir. Bir medeniJet.n sonu ciLD 'I' AMU.JtlNA fftllalMe 1rı 

ptlr. Deriala &ueleamrelu " 
~eall• ..ıae idman .... ~rı toptancı vaeıflarını d~ıttırmez. Diier taraftanr_ kapıyı açıp dıta

• u t bari• buoiaT da erlerinde me"Y ~ı çıkan Kemal karııJna h.ücum et.. 
cud verııiye tıll>i bil~muın maddeler mif, aralarında biT boiuıma bat • 
6ze~~n •t?k verııııi ödemek mec lamııtır. Bu boğuıpna ıırasında ta.. 
bunyetindedirler. banca tekrar padıyarıt.k çıkan ikin ı 

Bu vergiye ıılbi •inal müHeeeele ci ku.,n Kemalin k~ndi kaıbin; 
I" .ge&nce bunlar imalitlarınd'a kul. la ··)d·· ·· t"" 1 _. . • d I . aap nrnı-ş ve o unnu: ur. 
land:~ları ..... İptidaı ~ad ~ e~ı 1 Vak' ayı mütea.kıh yaralı kadın 
vcrgılı. o~rak mub~~aa et'1klerı c:ı- haatanıeye kakhrıbnııtr. Kerıdi kur. 
herle ıeti.blak versaeıncHB nw9f 'bu. ·ı .. 1_ K---1! ___ ..l.!_1• ' M" b fU"'I ı e u.cn C'IJNUID ç~ mu. 
lunan fabrikalarda, ( u ayaa et. ayene eden tabibi adli Enver Ka. 
t" ii iptikten 'kuma~ dokuyan m~ - ran defnine n.fieat verm.iıtir 
aucat f,brikalan gibi) bu fa.brııka. • 
tar da, ~tleTinde mevcud gerek ip • 
tidat, ıerebe mamul madde1erin FJ.ya plajı kur'a ile ihale 
\affeai üzerinden atok ve.rgisi öde. ediHyor 
yeceklerdir. Stok vergiıile mükel • Florya plij ve gazinoeu bugün 
lef olmn müe19eaelerin verecekleri I kiraya verilecektir. Kootdinasyon 
beyannamelerde ellerindeki mev • heyeti kararına ıöre geçen ıendd 
cudları, veqp poziıyonlarJna ithal kira aıtır•am~acağıncfMt bu ee • 
auretlle tarh'iyatın yapılmaaına im. ne plajlara fazla talih MÖr etmif,. 
kan verecek tekilde cim ve nevi • th:. Bu eeıbeble ayni ev...fı haiz o • 
teri üzerinden ayrı ayn ve aaraha .1 lan talib1er arM!nda kur'a çekile -
t~n gö&teıfmeleri ir.ab eder. cek, plajlar, bir senelik kira bedeli 

latllliık ve.anin ulında oldu- peşin alınara~ 3 lte'ne müddetle mH 
ğu gibi bu veıvinm zammı da bit • teaıhhidıe üralanaeaktir. 
tabi eJYanın aı\l~ti üzeri'!den. alı. 
nıır. Vergiye tibi efY&onın ıse fıat -
laırında vaki olMl tereffüler dola • 
ytde. bu defa yapılan VeTSİ zam • 
lıırınl'R bu maddelerin toptan ve 
bf "-8 perakende .. tıı fiatlan Ü • 
zerindeki tesiri cüz'i olacaktır. • 

Ayakkabılarıon vergiainde ise hıç 
bir zam yapılmamı,tır. 

Menıucat 1&b!l batladı 
Sümerbank yeırli mallar pazarlan 

tarafından halka dağıtılan fi,ler 
ltzerine yapılacak olan menaucat sa. 
tıtı dünden itibaren batlamıttır.llk 
t~iat ayJn 6 ncl günü aJatamına 
kadar devam edecek ve 80 bin nü. 
fusoo ihtiyacı kartJanmıı olacak -

' 

fqlıaa ve ...,.- ...,aliw • Bir 
mıedenlıetten dlterlıle ~ıe • Yeal 
--*aiJ'edn ......_ andan. 

151 .,.ıa. fla&.a lH lıNr1le • S&tı.t 

~--= ........ o • 4llllM'a ... • 
deıllblıie ~.. ae,-oth&Dia lltl. 
~Ki~: K.ipı'ö aliıncla Ka. 
d*i1 i*el11,._ ldt.lteı K.emaı. 

G*4 ... Tiıllıele afıiedl,ea llıltedek.l 
WılılaeL 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Drıu1oluada 104 No. da •ersaa 
...... kabul .... 

T elefoa ı 2 1044-2 JJ98 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
1150 mı•r 1 Ha ....-e Bolıadan AM&nQ'a •e.ra Boıudao t-e&.,... ı.rGttie 

tıraa1e ,...,,.,. •..ı.teıJJJeoeS R 8akliJai llliis ...a.uije, dmJODI& Vf'J& ınmflıt ......... 
..._. 1M11N ki91Be il lift lteclel ..ulr _... ,......._ J'a&llı 31GO mdre 

wrı. w.&e .....,,... MIDeri ,....._ - mitliirMilü merku -.t...ıma 
L ı ' JW 1&.l.MI Ptqembe pnil 8* H .. lıapalt .-na lba&e ecJhcf*. *'· Tlılls ...... telEW mlll&atıılanıu metlkir r-iiıaıle .aM 15 e lawlar lu•ia1ona 
t9melel6. Mwalı6M twlaai 5SU Uradlr. fJıarı&nw 411 .......... 160&1) 

'blmıba ........... 11760 Jin alan ....,.. ........ -.&ede 7a&ılı 13 kMem 
elelılWll mah .... -..t fa.lıl'illalar 11111mn mil~ medles .-tw&lıma il.o. 
u.ı--- 18.1.Hı Ptıl'te.mhe (Ölltl •at 15,31 dıa .. pala sarfta ihale l!Ctllecek,. 
Ur. şaıım.me ı h ı ~. MllftÖa.i ~ 4S38 Uracltr. raıtblerln teklif 
melltUlılıarma .-ar sinıle 1&&t 14,30 a lııadıııl' komiılJona venneteri. ( 6t5!) 

LİMONATASI 
Lezzeti Hoş •• içimi Kola; 

MARKASINA DiKKAT: F'ıatı 60 Jmna,. 
SıW..t •• ktimai Muavenet Veületinin ruhsatını haiııdir. 

lkr...ı,,. lba.i.re 
·lk~ ...... 
Ura UN 

1 25.IHIO 21.000 
' 10 .000 bO OtlO 
5 5.000 21.0UO 

30 l.000 40.000 
60 1.000 I0,000 

120 600 eo.ooo 
s..o ıw ao.ooo 
800 5" '° ,000 

2 .000 20 40 ;000 
8.000 10 80.0.ıO 

8ô.OOO S 240.000 
9ı.tw9 Yekio 7LO.OOO 
1am bilet 8, JVI• balet 

1,6 llracbr. 

iLAN 
ETi PANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

... ' D ' ' 2 ....... ..-.1ı ... e1 .... ..O ... _., ............ llltb8f 
...nı ... K~ lfH) 1-s ..._. tere& ~. Talih olanlar 1111111. 
tuaır '8t"oüımel haMtırl ile blrlilde diploma ft ......,... ftbtlıi sare&ikl'ial. ..,_ 

ftloe 08lıı,t•ı.rı yerlerchı aıld.ldarı boa• ti ' t, 111 io .... l•!atnnanm a..... rp4jıli'riJetıine .. .._.. ..... 

"Zevcim Gözlerine 
inanamıyor .. 

''10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 
RONDO&OMO SÖYLIYOR,. 

Bayan WAQNER, Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatı~or: 

Bayan WaOner'in "Bloceı,. il 
yeni clld unsurunu kullen. 

mazdan evvelkl fotoOrafı 

Zevcim "bu enlden bır harik•• 

Bayan Walner'ln birkaç haftlı 
urfındakl ,.yanı hayret ,...a. 

tfkllll tlet•ren fotof"8ft 

Muameı&e ve i.ıihlak vergilerin • 
den muaıf olan ufak 11a.n'at müet • t_ı"-·------------- J ~ 

Süm~r Bank Umum Müdürlüğünden: 

dır .. dıyor Ancak, ıki a7 kadar 
~vvel alnD'llda ve cözlenpıle aba· 
ınm etrafında çi:aıııler ve buruıpık
luklarun vardı, Hakikaten yaılı 116-
riln~rdum. B~n ise, bütün çU: 
gilerim ıilindi ve arkadaslanm, bir 
genç kızm endi gibl saf w yumup.k 
olan cildime takdir nazarlarile bakl
yorlar. Onlara, benim yaptliun sibl. 
eild unsuru olan "Bk>cel., li Toka
lon luemınl 'kullanmalarını taval.ye 
ettim. Evvel1 onlarm bırçotu b9na 

lar. Clld cıdaaı olan pembe renkWd 
~alon kremini her akfam ;rd
m ... •n evv.ı kullanmız. Terkibin
de Vl)'&na Onn ersiteei Profeeörle
rlnden birl tarafından ketl1 ve tıp.. 
kJ cüdiınlllln tııl>ll besleyici unaur
lanu benze)'en ve pnç ba7van• 
lann cıldlnden istihraç edUea,, 
,en(litln kıymetli cevheri olaa 
"'Bioc:el" vardır. Gündüzleri de be-
7112 renkteki Tokalon kremini ltul
lanmız. Bu aAyede cildiniz be,JU. 
JUmuşak, ve bütün si)rah ndktalar• 
dan ve açılm11 mesamattan kur
lUlmUI bir hol ketlbeder. Tokalan 
Umılerillde müılmir ve f87b1 mllD
nwıiJeıt neticeler temtnathıllr. .,... 

aeseleri stok veıgiıaile mükellef de- ( • 
i"llerdir. Bu ıehebden bunların be. Yeni resrıyat 
yann.ame vennelerine mahal yoktul'. -

) 
MükeUefleııin verecekleri stıok be Foto Maga2İn 

yannameleri üzerinden defterdarlık Fofıe MaiUialn 75 inci P.YISI J'mi 1 

ça gereken kıontrollar yapılacak ve MIBl bir bpd:: ile, AMllD& Ye matla 
bu kon'lırOlar neticeıinde vaTidat ~ne mtbenfll olarK ç~•· 
daireaince tarbiyata t~eeeül olu • TM91ye Neris. 
naNk taırbedtlen versi miktarları, tLK ÖÖBEftM - M&Mif V«tiWll 
bu hUN9takİ tıe..b eetvellerile bir. ......,..... ...-ı•ı• 1MI 6irefmen ıa.. 

Hukuk Mezunu iki Memur Ahnacak 
Baııbam B1*ıı* mtifa.vlrtltlnde baNınl dalalli Hl, 110 Hıra ma._lı ik.l 

nıporiödük ....... oılıllır. Bu mllnhaYere Mreln ~ bu m&aşlaırı alma.. 
anna miiN\i ve bWu* tahslll PPJDlf llııl mtmar ahnaoe+tr. btıcklilei'ln 
tpa Hin WilılDı1en itibaren en reo on l"İ1l sarflllda Sihnet' Bank 
Um11111 miillliltitffne mür.ıoaaı elllleterl 111 .......,. bdll' bıılund•ıan __...... ............. ~ .......... 

j ıülmüşlenli. Fakat daha sonra bl> 
zat tecr<1be ettiklerinde, tördükı.rt 

fQ&DI ha7Ht. .emeresillden cid· 


