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ALMANYA 
İTALYA 

FRANSA •• 

Vişi mukavemet 
edebilecek mi ? 

Viıinin İtalyanın fili 
bir ifgal teıebbüaü kar
tıaında müsellah muka
vemette bulunmıyacağı 

anlatılıyor. Ancak şimali 
Afrika müstemlekelerin
de vaziyetin deği,ik bir 
durum alması sok muh
temeldir. 

ETEM iZZET BENiCE 

AnlraraJan: 
ıtatya il• Vişi araısıadaki mü

•asebet aon uO.asuıo pmı~ ıibi 
gorünüycır. İtalya, Nis, Korsii<a, 
Tunm ve !lat1a Cezair; ilhak ey
lemeyi çehk pa.lotıo imzasına ha· 
kını olan irade sa:ikinin tabii bir 
neticesi saymıı:ktadır. Arzusunu 
tatbik safhasına koymak balı:imrn· 
dan da vaziyoti eo miisaiı teıakKi 
eder bir holde görünmektedir. 
Almanya şarkta ve Litıyada kat'i 
neticeler almak awı< ile DW!şglll 
olıduğu k.ıH!ar İtalyanın Mı- infi
ı-ada düı,omeıııesi ve gilm-Omesi 
c!ik.lutHni de swrfa ınf'Cburdur. ~
ili :uımanda, V',; de Almanytllllll 
avucu j,çiııde bulunnıak ıııtırarı 
yüzünden &talyaya karşı nıiiseUfilı 
bir mukavemete ııulocdı. durum
da değildir. 

İtal).9 bu liesapla~ -ve şartlar 
aıtı...ıa bcP<i do Salı-lnug"dan baş
byarak Frans• hakJ..ıııd•ki taleı>· 
lerini ileriye götürıııektedir. Bi
Eiın şahsi görii~ümüze güre §İ.ın

W) e kadar bu b"1is üı:ori.Dde sıra
lad ığımız bütün ihtimaller tabii 
mcrluılelcrini aşarak \'işi hesabı
na son safhasına ııclınlşiir. Bu ge
lis.i, bcrşeyin başın-da llareşal Pe
ten'in ru.kerlerine olan hitabm
da sarahiale bulmak mtimkündiir. 
Mareşal, İta~·anııı füli ·bü teca· 
vüzüne karşı ıniisell!Jı mukave
met taraftarı deıCildir. Harbi her
halde daha ziyade Almanyanı:ıı 

müdaha-lesindeo endişe 
0

cderek 
Fra11&17. milletinin ve Franııız ıııe· 
deniyet eserlerinin lehinde bul· 
111uyor ve sulb zamanını bekle
meyi tercih ediyor. O halde, Al
nıany,. ile fiili ve milstllfilı iş or
taklığını da kabul elıni·)·or, bu 
yoldaki Alman ümlilerini de su
ya düşünnli§ bulunuyor. 

Billıassa Mareşal'in bıı bitobe
.ınden &0nra, ltalya için y~ ı«;ıl
ınıştır. İtalya Nia \ c Korsikoyı 
sapt ve illıııb teşebbüs edebilir. 
Ancııli, buradaki mukadder ıual 
fUdur: 

- O halde neye duruyor?. 
Bizce İtalya Vlşi'nin mukabele

eindcn çckıin.diği için değil, hen-üz 
AlmanyadaD tam muvafakat ve 
tasvip ahnamış olduğu için dur
maktadır. İtalyanın elini kolunu 
bağlıyan daha ziyade budur. Ya, 
Almanya muvafakat etmezse, ya 
Almanya Fransayı mukabil hat
tıharckette serbest bırakır ve 
Fransız • İtalyan ba~bin.e miida
hale etmezse?! 

Bu en.dişe İtalya için yersiıı: de
ğildir. Zira, Fransa Almanyanın 

müdahale etmiyeceğiııden eıuio 
olursa İtalyaya mukab<!le etmek
ten çekinmez ve ha-ıta güçlü bir 
mukavemet de yaratabilir. Fran
sız donanması bu mukavenıette 
lıaşbbaşma bir ilotldar olduğu ka
dar Şimali Afrikndaki İmparat-Or
Juk ordusu da ltalyan çduı.nnasını 
önliyebilecek dwrwndadır. 

(Devamı 3 üncü Sahi/ede) 

SAAT SERGİSİ 
Türkıiyeye ilk defa olarak 

getirilen me§hur 
VACIIERON e1 CO STANTİN 
Saatları, Eıninöniinde yeni 
açılan Arlon saat mağazasın
da 1 Hazirandan 6 Ba:ı:.irana 
kadar teşhir edileceğinden 
muhterem halkıllllllll teşrif

lerini rica ederiz. 

RUS CEPHESİ 

Har kofta iki 
tarafın da 

. zayiatı ağır 
1 • 

LONDRADA 

. ı 

j Park of muharebe- ! 
; sinin sona ermek- j 
te oldugu kabul 1 

1 

ediliyor 

- 'l 
• 

l 
t 

Uc"1 
.,,,.. . 
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Lcıııdra, 31 (AA.) - llark.1C l.il>ywda barelıat sa ı ...,.nı gii6tetir ha~iia ' 

mulıarebesi sona erın~ktedlı-. Sov- 1 
;yet haberıcr bii•osımun ueşreı.u- UZAK DOGUDA P r ~o- Suikac:tı ı 
ği bir dcılM'~• göre, her iki taraf j 
ağır kayıJ>lara uğranıı~hr. ' V,• h P l D •• k k J" f 

Bu demeçte denildiği ve~ .n..ln VQ Yl a an Un lr UOr 
Ruslar, Allllanla-rın &ostof keıı>- JAPONLAR ç k J h k 
minde mühiın .nıi!.tarda lmvv~t 1 e ua a ur· 
tıoplndıklarının iaı-kıııa \'ararak o I 1 d • •td • 
tar:ıda hareket etnuşıcrdir.. I ilerliyor şuna ızı l 

Zırten JlarkoCwı za}>lı planJara 
dahil deı:,..;Jdi. 

Diin, Hitlerin umumi kal"'.ırga
hmdaıı nr}l'edil haberler tama-
men asılsız a ektcdk 

Bir Alınan iabunı Do<ıclz neb-
(Devamı. 3 w·ü Si>IU!td•) 
---.o--~ 

---ı•---

Şehirde göğüa 
göğüse muhare

beler oldu 
Looora 31 (A.A)- B. B. C. 

HE. YDRiH'in öldü· 
ğü rivayeti do· 

laşıyor 
Vaşlngtoo1 31 (A.A.)- Prııgdan 

gı" nen oOn Jıabı:ılere gör~, Hey
ıJr;.-tıe kan veıifilı' 'ir. Keıı-ıli""1c Röytere göre 

harp vaziyeti 
bambaşka! 

Kinhvadan esas Çin kuvvetlen,. 
nin çekitd:ti biJ&r1liyor. Japo.n• 
lar bir kaç gündür bu şehre ·hü
cum cıtıyorfardı. Perşembe günü 
şimal kııpısmda ı,ıahre gimı;şic-ır 
ve siin~ii ~iJc karışlılanmı.~lar.d'ır. 
Sokak mutıartfaelel'inden SQ11ra• 
Çmltle~ Ş('tı-ı;rc!en Çbkitmitter<i . 

~U-!'ıi ele >ö,ı.fonıThJktedfr f 
He} d!ı ichn atıl.:<n ku~unl:ı.-.dar. 

b>ı · L<ı.ğa-wıa, d.iğcıi sırıma gir- 1 
mışti.r. Şoförü 'IW muavini al<l;I -
lar• yari'Jardıan ö1milijk<rd,r, 

V~i 31 (A.A.)- Kinhva.yı al
nı·~ o.lan Japonlar durmatlan t:._~

J.iyor !ar. 

Looara 31 (A.A.)- B.ıB.C. Hcy 
dJ'ı,.--Yıe suika~t yapanlar, mülclfa
tın G:;o b'·n 'T'üı-k Ja·a.,ma çı~arıJ

<Del.-:.mı 3 Uoca Sahl!ede\ 

Londra 31 (A.A.)- Rôyt..)ım 

il\II.osli.<;vad:akı hu,;uB1 muha.birm
cren: Alınanlar, satalerce sii.ren 
bir .;arpışm;ıdan -,-e bu ara.db 30 
tank knyl)<>ttiktl!n som·a İzyum
BraC'l'eııkoı~ cephesinin bir nok
taıı.na çcktlmek ıı>runda kalmış 
lard,:r. Muaz2aım bi'r cnulı<1rc aw 
!anında karş> ka"'~ya biılunmı 
kuıvvctler çöz:ülme2 biır ~J<iHc 
biribirkrine ge<;llliş· bu1unm:akta
d'rdar. SoV')-ct tank!an. düşm'!!! 

geriJe-r!ııde ani wskmlaır yapmak 
ta YP uzun menzilli Sovy.:i wp
ları faaliyet göstcrmekicilir. 

ŞARA Fi ti r~ 
Arttırılmıyaca 
İnhisariar Umum Müdürii yüzde on mun

Müstahkem köylerin her l"Vİ 

ayn ayTı ıki taraf arasında alınıp 
veri·1mrlctediı". 

ı; a 111 verginin satış 
fialları:ıa tesir etmiyeceğini söyledi 

ALMANLAR 
geni bir ihata
ya giriştiler 
Vi;ş'. 31 (AA.)- Haber alıİııdi

ğma göre İ:eyum - Baren kOV<a lre
s:ımindc Al'manlar -;·erıULm <;ok 
bü'Yill< b!.r l'<'V'İ~ hareketinde 
bulı ... nıakia<lıır!ax. 

1 ANKET 

Şaırnp~arı:ı be'lıc·r lrtres'nden 
yarımla.o it'ıbaren 10 kuruş mun

zam milli ımüdaf-a yerıf.si alına

eıııklıir. Buııun için ~usı:si ıimiil· 
)er1e bay'1er, eıı.cr>ııde ıbulunan 

açık ve şişe ~indeki şa19J>lıırnı 
mı"lda:rı iıakkında 2 tıazın-an gii

nün<ı kadar İnhisarlar İdaresine 
beyanname verec<'lclcr ve ,-,:radıaki 
(arkı da ö<lly<ıe<-klco:d:.r. Fakat 
bu vaziy<!t şarabın sat-=ı fiatına 

Ders Programları 

Çok Ağır mı? 

Bazı çocuk neden 
salaklaşı or? 

tl'sir etm,yeoektir. frhiı;arlar U. 
Mütl<i'rii A dn..ın Hd..t Ta.<pmar ı 

lbu sabıJ:1 blı· mılll<ll'ririnıiıre bu 
tıusın;ta dem'.<şti,- k>: 

•- B'z ~ara.p fi.atlarını esasen 
bııııa göııe teısbit edi'.yoruz. Şarap 

sıı.tışlan müraka:b~m:-z altında 

o!rluığıından fiatla:n m-tt>nnak is· 

ti<ya!er hakkmda takibat yapar 
cağı•. NeUcc ı.tiıl>arllc !-a_rabın be
her ltresinden alınacak olan bu 

) ü?dc 10 munzam verg> sal~ iı

aıfarı:na t«;Tr yapım:ıraf';lktı.r. 

Ücretli memur. 1 

1 . l 
ar maaşa geçı-
rilmek üzere ... 

Kanun 
e asıarı 

ırrcjesınıo 
bazırlandı 

Doktor Rüştü Receb'in 
Bakırköy Akıl Jıastalrıkları mü

essesesi başh<>kiıni dokbnr Rüştü 
.Recep de yalnı.-z orta uıektc;ılerrle 
değil, ilk, orta ve liselerd'e de ders 
proğramlarınm çocuk lan ruh has
talıklarına uğratacak kııdlar $ı t 

olduğunu kabul ile anketilrtıill.e .. f' 
şöyle cevap vermiıf}tlr: ! 

fikirleri Ankara 31 (Hususi muhabm• 
m~n)- Bııı{ıvekalct mii6'lcşan 

i Cctnal Yeş:.!:.in reol:;liğ:ıı.deki ki.>-

! m .syon, ücretli mıamur:a:rrn, ma ... 
:ışa geçillhl'mesi hakkındaki kanun 

Ders müfredat proğraımlarının 
hazırlanması yalnız teclıiıyeeiloe
rin ve maarifcilerin değil, ev1evi>
yette sinir v; ruih hekimleı'inin 
meşgul olaeakları bir iştlr. 

Bi ı sinir doktoru kadar (,'OC\lı
ğun öğreniş . kabiliyetini ve !>u 
kalbiliyetin az:ımi ve asgari. na<l• 
dini tay:n eıdecak tek mes'µl şa-
hıs bu dokUırlardır. · 

Ders müfredat programlaırının 
tanzimlnıle çocuık dimağının kav
rayış bhil.iyetıini, wzl:resin~ ve 
faallyetmi. ilzyolojibnan bilmek 
esasi asıldır. N<ııı:mal bir çocuk 

1 · 
~ projesinin eı;aslaruu tesbit elmşi

tir. 

j 
1 

Dr. Rüştü. Recep 
beyr.i bpkJ bir su tesisatı gilbi mu 
ayyen bir istiap haddinıe maJ:i.k.. 
tir. Kudretinden fazla tek ke!Jme
yi cWıi kabu.1 etmez. Şu bal gfuö. 
nünde tutulursa, çıocuğun bedcr• 
ve r;'ltir inkişafı zaınanum tesadüf 

• (Dcl';wru 3 ür.cü Salıifcd-') 

Bu.na gijre, alakadar <da~lere 
ücre1lhı kadınlan kadar maaşlı 
memur ıkı:.drosu verilecek \'e Ve

kafotltt arzu ettikleri <memmla
nnı ücreU kadrodan maaşlı kadc 
ıroya geçjrewklerc!ir, 

Ücretten ırnaaıııa gc.;ccek rn&

murlaır bir ıdcr<ıee kaybedooekier, 

fakat teyin keyfiıyctinde mükte
sep hakları nazarı iıFbal'<ı ah .. 'la

cakt,.,. 
Kanun proejsiın<lc mih-iahdem 

Jıeı· ıfashınıda değişikl-i.k yapı,'lma
mıştıır. Ecıııe'bi miirehası;a;1arın 

maaı;a geÇiırilmekr.i me-vzuu ba
his değil dil'. • 

LİBYADA 

Tank muha· 1 

rebesi en 
tehlikeli saf· 

Yeni Mali Sene Başlarken 
. 

1 
Vergi zamları garın 

ı uürürlüğe giriyor 
hasında 
---·---

Kah1re'ye güre 

Bütün resmi dairelerd yeni 
l 1 ve bütçeCer de yarın tati:ıtk 

ı 194~ - 1943 mali seı. C'l;>ni·n y.ar n 

kadro 
ediliyor 

Bu müthiş çarpış
ro a d ~ h a b i r kaç 

gün sürecek 
J.outlıra, 31 (A..A.) - •B.B.c .. 

Lilı~·ada, Tubı·uk'un batı cenıı.bıuı
da •§<ival;ekı- köprfüii• denilen 
çöl 3·olları iithak noktasında, he<r 
iki tarafın tank kuvvetleri ara· 
sın~ln!.i 5iddctli çarı-.. .,.nalar ~. 
vanı c-:nıe~teilir. Ka~ıJıkh 1auk· 
lar birbil'luine kenetlenmiş h le 
giı·m,i~lerdir. 
Muhareb~ en tehlikeli safua~ı

na girmi~ bıılııomalrtadır. Bu çar
pı ınaı11n hirkaç güne kadar ni ... 
hayııtc ereceği Kahirooe beklen
mektedir. 

General Riçi giiufük l'•llll'İııde ·Bu 
ımdıarcbc kazanılınrı3 a kadarda-

(Dev;ımı 3 üı.rü !hhifode) 
0--

Alem dağ 
Yangını 

0

t::{ ıgiınüdfrr \ "" bı' u.n l"t:'1ni r 
oaırc \•e mıı 'Seı-ü!l'<':I<' ,--en• l<l "'- M 

1
.,, ,..

1 
Şo.f 

, t\) \'( ... Ü'!,('( '- ı·i•l ta!'b- ı. e !b· 14- ~ 

n:te..:ık, y(_'fl-1 Vt :g: za.ulcııı·;: da J t .. -
rt.._,;1gu g:ıi:\.."(.'k~ı.r. IJu ııÜl13~ 

bct!t ,~e11gi. ta:nı...'11ı. gfıımüş t-..-şya
ian.l;ın elindt> !>u uı:an!a: buııJ.ı.-ın 
nı 1ı!.ır.arı lıakkırda ·ç ~m çm 
de al..ıl•ad..1I'h..rcı bE-y~nn"-!nıe ve
ra:ek!erri'rr, 

Yeni vHgl uwı-.,.,, do1"'y ıı;:!e 
k!lbr't yarııı s;,,bahtur. it'!baı-.?n 

heı· yerde dört ku .. l'lL'J~ ::;at ~acü'k
tır. El'eri:ıııl.f. k:•br·t bl'1l11Hınl.0 : 

üç güıı lı;inıde >ani avın üçüne ı 

'gü11ü akı;am:na ka<!u: afilada .. :
laı"ı. be'yannamc yeı<:çcklt!rdir. 

D:ğer taraftan iet'ihl:ik ~'er,(> 

arta• madllı>leıin satış fıatlan:-:o 
yo1'uz ve lii'ıumsuz ~m~ar yapıl 
ım,mıası i~·in ~dhirlcr ıtlınıınokta 

dır. Ba-?.ı yerJ<,ı'1c ~imd itlen ku" 
ma ·ve diger rr.addPlc,.;.n !'atları 

<Devamı 3 üncü Sahife<!<> l 

• 
1 
Ankara Topçu 
Atış O al oda 

Ani.ara, :ıı (Jlu"u'i :\tuha-
biriııri:ıdeı) - j\liJli Şef İnii· 
nu dü11 i\ğle üı.eri Ankara ti
varımla alin ıı;r gezinti ~ ap
mı<, bu wada Taı>1:u Atı.~ 0-

1 kıt!unu ziyaret etınl-.tir. Rc>i.İ· 

cu1nbnru1nuz ügle yemeğini 

Okulda l• ldı~ arasında re
ıni~ler ve gt·n~ ~ubaylara kı-

l sa bir lıİl•bed" buhınmu"1ar
dır. )filli Şef bir saat kaldık
ları Okuldan; talebenin e.ın

dan ve co~lıun te:ıahürwtı ile 
ayrılnn !ardır. 

Bugünkü şart ve imkanlar içinde 

Ancakbusabah 
1 
Ne yiyelim, gıda

s~ndür.ü~ebildi mızı nasıl alalım '1 
Dun ak;cıın• u:z,erı saat 16 da • 

Aıltımrlağın:da Taş<lcJPn mmtaka
~ıııJaki OJ'Jnanlarda çıkan y:ını;:ın 
Ü · · :n ja 'amıa 
ilnt'aiarmm ve töylül<'T'J1 dumuı 
narı rtlı<>nxılarına ra·g"ınen aneJk 

' ' bu sabun saat b~tesönıdürcılm\i~ 
t;JT. 3UO h<•ktar .omıaıılık tama
anen yanmı~, Baltacı ç>ltli~ıı· n 
Jbir kı«"nıı <ia zmıa.r göıımü~tÜT. 

Harp sonrası 
için bazı ge;ıi 

sözler 
Lonclra 31 (A.A.)- Sumner 

Ve!5, hatl'ten sonraki mesai hak 
kında beyanatta bul.uııa:rak, At
lant'k an1a~a.sıııdıa bu meselentn 
ana hatlarının çizildiğiın~n baıl:ı

ııetm>iştir. 
Sımıner Vels, ıpoli5 vazifesini 

göı"<X"ek bir aııkeri <teşkil;n kıı.ru • 
fa• ~ğım da füıvc etmi;;L•'. 

Bu teşkilin vazif<'i ha1'pten son 
raki karga-şalııkJarı önlcmek1iır. 
Ha1·p m..,s'ul!eri ada1ct','C cezalan
dıırıl!acaklam, r. 

Di.ğer b!r mesele, bütün dünya 
ham maddeleriıı:n htor mill<'k 
hakttanjyclle dağrlım meı;elts:<lir. 

F ort saatte bir 
.., 

bomba uçagı 
yapıyor 

ifa. ngton 31 (AA.)- Bir kaç 
ay i.çin<l.c, baıtakhk olan 124 kJ~ 
metre muırat.ıbalık bir sah..ı üze
rine Ford fahıfu1ıan yeru bir 
bamiba uı;ak faıbril;ası çıktılar. 

Bu fabrika giind'iizün v<e gece
nin her saatinde b'1' bomba uçoığı: 
yapacakt.r. 

İlk bomba uçağı fabrlıkaıdan 
çıkmışln·. 

lllsPORlll 
ADfJIİRA'nın 
ilk meçı 

İkinci sahifede 
OKUYUNUZ 

ı 1 ı 111111111111111 

Hangi maddelerden ne miktar 
kaloriyi kolayca temin ederiz?. 
Bugiiıı, Trb t'akültcsi Profesör- j 

}erinden doktor Nabi Kastadak'ıa. 

fikir ve tavsi~elerini yaıımcya de
·-..am ediyoruz: 

1 
Biz, şarklılar uınumryctle ek

meğe ve hamura müıeallik ye
mekleri fazla yed'f,'m iz iÇin bu. 

j günkü ekınıek iıitihkak> bize az 
1 gibi görünüyor. F;ıkat jiU!lU bil· 

mek gerektir ki verılcn ekmek, 
vücudürnü.zü.n mmtaç bulundu
ğu kuvvet ve kalorcyi temin ede
cek va;tlıyettedir. 

Gcn,-i harp dıolayısile bazı gıda 
m~elcrl ortadan kallmnış, bazı 
ları da çok fiatlanmıştır. Fakt; 
ağır iıite çalışan bir vatandaıjın 
bugün 115 kuruşluk gııda ilıe VÜ· 
cuci'üne lÜ"lwnlu olan kalıori'y-• 
fazla.sile trmin edeceğini ~ aşa-

NECİP FAZIL IUSAKtlREK 

Ş a-it ıcıa:-ruzu, ~an taarru~u. 
ha bugiın, ha y.'.Jıl.'m derken, her 

:ıey kcı,~1 kendicine, n-,ev.,'! bir n>lida. 
,tae \t"eya ~! b:.r tıaarr~'!z, nıevz..1 bir 
tedbir veya mevıui b r mlik:abeıe yı.i

zünden tan1 m4nasyle- !rUo wa..t devre. 
sine girnl'lç; bulunuyor. 

Evet. büyük Şa?Tk tearruzu, şu anda 
tam n>iln""O'le •ıir\§l'l devresitıe g·r. 
m§ c:b.d:T. Kooıı b!:r kül halinde bek.
lenen Şark taarruzunun, Cenupta ve 
Cenuba yakın m~•'da eW<~ 
b!:rer par~ halnde ba~1ayıp sonra bu 
per~"Oların bütünü k.ı.:ikandıracak. dıe

rec..:<le ~n neti.celer vennes!, Saik 
taan·uıunun a.rtık ·ster fst~m.eı. blı·az 
cıa beklenmedik ve umrumudık tarzda 
ba;;lanıııç <levreıEI b;tTd'.jline l>tik
nllt"tt1r:r. 

~"'ı"ı< taa.rruzu Qavası, b~r tabak ;ye. 
mege benz'(yunlu. Sruıl<: taJllla IY.lul
nıak :9!rı b.>r lroç yerltı.e el uzatıl:ın bu 
;romdı:, m!deye fndiıiJe,1 esas par~la
N gdre, artık yarı yarıya yenm~~ vazı.. 
,.e~te ... Yemek kendj kendiruıe. yan. 
ya Jrodar y1:nm\>, faloat hAJ;i bu ye
Jll.cl· mera.~le ba.şkı.nmış o!manın 

•. nır ve dikka~ doJ=n&ını;,tır. 
Almanlar (Kerç) te 3, (Harkol) ta 

,.Wı.c S Sovye.t ordusunun ~ını ha
ber verd:kl.ertlne göre, 6 orduluk~ y .. nl 
en - Gl b.J: ıT.Jioyon l<Jşi.l>lı: bir imha 
nellice2i Vett-!l harekctı', mcvzt.f pıtında 

ğıd<.Jtı ba;aı--~~ pekiihi anlll)•oh.>io
lim. 

Günde -..n a'i olaraık 225 gram 
alclı{:hnıil." (iki Riinde dört ;ı.'Üz elli 
.graıı, istihkak dolay~ile) ekırn:k 
ten 62.5 idrat dö karbon temin 
edihr. 

Bunun yamna günde 100 gram 
CD..,aını 3 t.ncil .'>ahlfe<H) 

Mihvere harp açan 
11 inci memlekei 
L<ın<lra 31 (AA.) - Me'<si.U 

kıongresj, hüküımeti-:ı n.~hverc 
harp ilanı karwrıııı miittcfikan 
kıı:bul etmi:.~tir. 

Mcks>kıa, mihv.~ı? h:.rp lan e 
den on blrıinci AnJerika Cu!1111u
rjyctıdir, 

1' ....ı-· ı 'tı!ıcr enin bı:rdmbtre kavr.ı.

ıu... ) tar .. fJ, bu işkrln, bel~ d~ 
lıe:n Abnan, nem de Sovyct ir«<l< ·nt 
'1.aşıro ·ak, keııd' keud'\<ı!ne, adeta gı;t:. 
ıterı dil~ret"B ne rnrydana gelmjs 
&ıdJr. 

(Kert;) b:ırokeııı11d n son.a (Ha . ,! ı 
da \'ra.mnası, dogrudan dcgruya Sav ... 
:yet tetf'bbUs \"C Jn:.ıka.Jxlesne çc~·çe

vele<f,ı:::te güre, h.-, ol.rrnw;a bu mm- ' 
3d:ı ol~n b~r SovyM tıez:mct~ ·• Uıi! 

bekicn'rl<en. hôd. b.:.rtle-nl -e ter~e · 
döun1tı~; Scvyet.k-r, mukabeıe ett:z..;erJ 
ra.h,tda mukabe1eleı~n en acısına uc
ramışbırdır. 

Net ce:vi hıabe-1."' \'~ren Alman fe"\. ~ -
IG.de teblılğ!n:n )'o..lan obna.s&. 1bt.n1cı .. 
J;iU kabul edemem. 

BOylece, iti ta.r~r ar.usındaki yil ... :;ek 
s;ev>t ve idare farkını mt~C: 1 ültC:
de gös\cren (Haıi<o!) hareket ~den 
eonnı bi.HqrrıetmE'I-:< 1tı7.ı.rrrl•r kı ,\J'_ 
!1"'-nlar (Kerç) te, b<'kledlllerl ve uır:

dıt.ii~rı me\z, i b.r neili-e alrnı.şl, r, t:; .. 
ko.t (Horlrol) t:ı. beklem~kk . u 
u..rnırıad.idarı derecede büyük hl. ni
mete konmu:ılaı·d:r. 

Ordular b.!:r kürek ku:ı::un mue b!r 
ko~ 1nım tanesi ır,b'. !ıeroı>Jru>am.yo. 
tağlna göre, Sovyetler'n bütün bu 
peşrev hareti.atı!.er'ndCtı 6 orduluk rı: ~ 

knyıl>ı, hemen ~ır.OU!en Saıllt 1ıaıı.rru. 
zunun net!ccs'n.i. bellı1.i.r, 

Farkı.ııa va.nh.nadan y;.rısu~~ · r 
yenen yemeb'6n~ bunda ı l>lıy e :o; JI'-' 
me~ ve ir de şuuru ·c "'"' ... tt• ... 
rı1ırnıya ba$Jıana('4.llın11 sofr - .. e,.clt, 
zamQnln da UZWA ti,Um ,YC(.'E:r,_ llı. S<ı.111• ı 
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HALı< FiLOZOFU -
ASKSIZ 

Yeni bir kanu"'1a, Beden Ter· 
biyesi Umumi :lllidürlüğü l\laa• 
rif V ekilli:;ine bağlandı. 1ec· 
liste, spor t~atının büt<;esl 
görü<üliiıkcıı. bazı tenkl:Iler 
yapı~lı. Maarif Vekili .sevimli 
bir te~kililto knracağrn ı vı;.detti. 

Umumi Müdiirlüğiin bundan 
$Onraki {aaliy etini alakadarlar 
merakla bekliyorlar. 

Bıı münasebetle, biz de bir 
noktaya i~arct etmek İstl"riz, 

Son yıllanb, koı>dilerile temas 
rttii(imiz bUtiin porcnlar b~ 
de >P!'nın ve daha .ziyade fol· 
bolün •iir'atlc gerilediğini söy· 
!emekte müıtefiiktirler. A.ea.ba, 
bu gerileme ncJcn ileri geli
·or?. Halbuki, Boocn TCT'bi• 

yezi Umumi Mü-diirlüğünün va· 
zife-;i sponı •·e bu arada fu~ı
lii i ·i._<af etürmcl<. cleğ:l mt
dir?. 

MESK ••• 
REŞAT FEYZi 

Eğer, fufbolün zayıfladığını 
yalnız bir iki kişi ııöy lese, bu 
bir iki kişinin teşkilita muğber 
olduğuna hlilmedcceğiz. Fa· 
kat, sporla alfilalı herkes, ayni 
şeyi •Öylüyor. 

Demek ki, o:daAl.t iyi yürü
miyen bir iş vardır ""' bu iş 
spor teşkilatıdır. l\lüte.bassısla· 

rın ifade ettiği gibi, spor her· 
şeyden e.-vel bir heves mesele
sidir. Bu hevesi kınwmıak, bi· 
Iakis t cyvik etmek lazımdır. 

Bugünkü manzara kar~asın· 

da, son yd larda mütemadiyen 

tenkid yapao sporculara, 5J10r 
idarecilerine, hakemlere, spor 

muharrirlerine, esl.i oyuncula· 
ra hak vermemek mümkün 
değildir. 

Bakalım, bundan sonra ııte 
olacak?. 

90!1: llliJJI 
~~ul!lll• 

Sinema gişelerı ontln· 
de ııznmıaz lzdibam 

Hür.ınel>e ~ayan bir dostumuz var. 
Bu z:at hte.nııul tniyült; ve meı,:hu.r 
h:ıstaneler!:D<len bi.rın:ın b8"'"1b>~. 
B:.e ~unları anlattı; 

c- Geçen pilZ'11' iünU Bcyoğlunun 
~üyüık. ve m'8.Tuf s1nenıalacından. b1.. 
rine, 11 n1'1""1eene iiJtu.m. Giı;eye 1"
~. B6 l>.ıd!t cl..iım. ll<r acıım at.. 
tını. Ayucumda!d paraya blll<>tı.ın. Ken
dcUıe lk> buçuk lira verd.&im biletçi 
ef~adi, bana paranın fult:ü olerak yüz 
on kuruş ödem.<1». Hall>u!<t ii<l yüz 
on kurU§ verecek.ti~ Hemen döndüm: 

- B.r Lra ekısik verdı.ln.iz, dedim. 
- H.:.yır, dedi. taman:dır, 
- M•Jm1tün deli·~ ded.lm, jfie a.vu-

sun.:tkı; ciaha tir daİ\...(c:a geçti. Merek 
etmeyi.o. cebırıe k.oyntadım. 

Bi.ietçi s~ r)i. idi. Adeııa bent paylar 
g"bi ve hırsı.ı.hkla •tharn eden. b.c ed& 
ile: 

- Ben tamam verdJm, dedi.. ''mdi 
kalaba..tk .. ~e uğraşa<r.n.m .. 

Ben şöyle cevap verd m: 
- Fakat, bana itıJmat etrnellis!iıiz. 

1 Yazlık tarifeler 

Doğru eö;ı>.;lyorum. l'I r lira Jı9lll yallın 
söylenT.şe n:-eabur de~ .. bu vaq~ 

1 te ınüesse.se dı reı!Gtôrüne meseıeyl an
latac~gım. 

G >«ldd. =mur hemen ırtı;ldı: 

HİCABINDAN 

OLACAJC! 

C:C.k ~ükür, meyva ve sebze {oat
Jar~nın hcrgün ihln eJdtıu~n\lcn 
,·aıı:;c~ildi. Eğer, il8nda de\·aın e• 
dibe~ Ji, bıı maddeler .n fiaUarı 
kin•bilir, !<aça kadar yüı.,,elecekti. 

Pivasadald fiaUardan üstiiıt 

fialları ~eııbit ve iliın ede n ak.lı 
evvel zatın kiın ol<luğunu herkes 
merak et!i~ordu. Fak.al, hafa bu 
:ul orlaya çıkıp: 

- ~Le 11cn ,. aptır.1, <!eme<li. 

Hicabındaoı olacak! 

NASIL DA 

FARKINA VAR!\IA:\UÇ! 

Tan ga~eıe,inde aı.-.balilj işle· 
rinde çalı an bicıs~ küı;ıt çalar
ken ciirmü ıncşhul h:ıl.nde )·aka· 
)anmış.. 

Herk<-s, Halil L utfinin, şimdiye 
kadar bu işin na6ıl farkına vara· 
nıadıı:ına hayret etm.,k.teıliT. 

Rivayete göre, Iln lil Lıit!i bu 
plletinden dolayı birkaç gWMlür 
uyku u.yuyanu>:ormıı~! 

TAKUNYA 
MODASI 

Der i ve köseleden gayri bir mad· 
de ile ayOıkabı y a pacak san'a l· 
kira m ükifa t ~ iıdeciilmlşti. Herıüz 
b ir mucit :ıuhur emıed iği!Hlen, 

mii•abaka m üddeti b:.r hafta daha 
uzatunn~! 

Fakat, beri tarafta, altı t ahta 
kad ın ayakJıabıJar ı moda oluyor. 
Bunlar, bir nevi takunyadır. 

Bircok zarif ve itibar bayanlar, 
ÇO('Ulııluk hatıralarına kavuştuk· 
ları için no ka.dar nıeınuundurlar! 

TRAıIVAY 

l\1ANZARALARINDAN 

Tramvay kalabalıktı. Hala rçe· 
ri ginuiyo uğraşan merdivenlere 
asılnu~ dört beş .kişi vardı. Vat· 
mıın: 

- Bu vaziy.,lte ~ah amam.. de
di.. bir kaza olursa beni mes'ul 
ederler, ilii de&il!. 

Yolt'Ulardan biri cevap verdi: 
- .:\le. ak enue, d edi, bir kaza 

olursa, bu va:ıiyelle sen sağ kalır 
mısıu lııi m es'ul mlnler?. 

AHMET RAUF 

Yarından itibaren 
tren, vapur seferleri 

çoğaltı 'ıyor 
Vesa.ti nakl.i}:enin yazlik tar;.. 

fe!er.ııin tatbik olunmasıına y> 
rmfaıı ihbarım lbü..1laııılacaktıır. 

Bu yen.i. tarife ile Ş&rket:ı.'ıayr:ıye 
!dar<."Si adi günlerde Köprüden 
Boğaza 24.15 ve Boğaulım Köp
rü<)~ 21.15 e kadar vaıpv r koy· 
mu~ur. 

Şirketihr"'riye 1da!"'Si adi gün· 
lerde Köprüden Bo{,oru:a 24,15 ve 
Boğaııdan Köprüye 21,15 e kaıdar 
vapur koymuştur. 

s:rkeci banliıyösünde Fkırya
dıarı Si.rkedyıe son tren 21,50 ola
rak tesbit edihn'.ştir. Fakat bil
hao;ısa pazar günleti tariıfe harri 
trenler kaldırılacaktır. Ayrnca 
s:rkeciden cumartesi ve pazar 

güPıü ac<.5amları Yeşilköye kooat' 
g«:ıe yarısından sonra saat yarmı· 
da b'.'r€r tren kalkacaktıır. 

Den.;z,,olları İdaresi l harziran
dan it.lxıren Adalardan Köpruye 
son va,puru 20,50 de ve Köprüden 
Ada '>OJ'a 21,55 de !ıe<ıbit e'Jmİ>jtır. 
Ar:a.dblu, Haydarpa~a. Kıııclııköy 
ve Yalova tarifeler inde b:ıc bir 
degıı;;'kllk yapılmasına irnk.lıı gö
rülanemiştir. Bu batlardd'<i se
ferlt'r bu sene bu şekilde devam 
edect>kt.:r. 

Anadolu sahiline kı8 m-c•1l'ntin
de o'duğu l}bi yaz deovamınca da 
günde yaln:ırı: bir vapur işlzyooek· 
tir. 

D'{:er taraftan tl'amvQy idare
si, halkın pa;zıar günleri gezinti 
yer:eri~n geç oon«ajini dü· 
şünerek 1 ha:zirandan iUıaren 
yaln12 p:aar ı:ıün1eri Köprüden 
!'dırin mu'lıteli! semtlerine sae.t 
24,15 e kadar tramvaylar kald?r
mai!a kıırar ~rmiştir 

tG.wı = m ·:ı 
Salllı:yurıar 

S<tı:er tiatınm 7eniden ortmıyacatı 
söylend', yıı:ı:ıldı. Fıı.l<al, hôla, bakkal
larda ~er yok .. y:ıhuıt, var da, yok, 
cny,,rıa.r. Şekeri sak!•:yan kim? BıJdcal 
mt. toptancl mı?. 

K.:br;.L l: b!T haftadır buJun.mJyor. 
Çünl:ü a.7 baJl'ldac ltl>a.ren ~ ,-ükroe.. 
ıee<k. G•.Jı>t urlı olarak anla$1.lıyor 
IDi tüccar ve perakeocieıct e&DQf bu ne
vd mad<lelerj bol bol ıı:ıi<l•.J<>rla.r. Ve 
halk ö.kml.ı çe1ı;·11or. Amlıa. h<:t' tilc
canıı ve e5nafın d.epo9umın. nerede 
buluııduı1 Lı . .w)rulamaz m1! 

BVRHAN CEVAT 

r EDEBI TEFRİKA: 28 

1 Çıngıraklı Yılan 1 
\. Vu:ın: NEZİHE lUUHİTTİN ..J 

- Ne münasebet! D ,-e gü\crdt ce
vap ve .. :dl. Ve zorıi k.!'Dd.eini: n~'eye, 

o ·evk ve eğlence seline kıapcp bınık
m:.K ' ~ ni cc,ilyorouım. .. B~ bu 

baccke"<!r nlıı b.r iık<nce alarak gü- l 
w:eı ve l'IXUwn yüzünde i.zlcTi beı.ri.. 

yordu •.• Onu ~a. b:'r tarafa, a·'Zf. g~ 
rE.$.vectğ., ba l>..r &al()(\& gotur
rnel:t , tcd 11 •• Bi.ıfm--ı Ontinden ge
çt: it rı du du Una blr ~l i.'<r .. m et... 
'm < ... K - 11 etli. Birer kadeh 

ır.pa..ıya • n: 
ş "i:!ln ze. D ye \· doh;ml kaldır-

dı . o ' 11ce .. t 'd ı etti. &>ıını kad"'" 
deh!. . .. tek" do ... 1.tu: 

Du da Pr<ıı!.OS B'Yzaıtın ~erefl. 
ne!... Dedl. T<i< a ıçt k... Y tıe dal.. 
du.i J. ve acı brr k:ıh' a1'.a fle· 

__ Bı... d. ea yakı ;4.1.ı e keğ 11 11ere.. 

f"'!i''··· 
-ı: ne~-··· 

e "m; fa-

- Gihel! Ded:.m. Siz gat!ba çok IQ
m.ye alış ·ın.ı~? ..• 

- H.;;ıyır. D ye ~hk~rla gülü
yordu. Uic alış"ll< det Llrn ... ömrümde 

;Jlı: defa kyorum... Fok:at ko'1mnıı7I
oız. sarhoş olma.m! ... İstersen 2 ne bu 
6UZ'l1mÜ f.sbat edey:.rıı... Rlca ederrn 
garcon b.ze b>rer vlsk. vertn. -..... VJş. 

lk:>clcn d•ha sert b- lı'ki vareo onu da , 
;çeb.Jeceğ.lm. •• Ve h ç sarhoş olrlllyaca
.,run görccelcs:ın!'z .•. D-.;e mütt'ıuadlyen 
güluyor, güJii)'(>rdu. 

I:uhran başlaınıştL.. Fa.ırn.t bütün 
bu acıkDı neş'esı ona fQle yak-1ıyor ..• 

\ 7ücudündc &yıe ooz. p b&rdcetler olu
)'Ordu ki, onun saıi>osluğundon b r tti> 
!l'ke ekten 2'lyade ben IA tlllcleri. 
me k.dar titreten deılıı b:X zt-vk du· 
yuy rdum .•• 

- Haydi artdı: d;~ D7e 
kend.:d teldit ederek k<> rımın an.- j 
ıınn g l. 

- IYE1'lt1ıör ber<l:n. tk~Uı!ıti dln
}eı:niyortuı1 •• nereye gı.ael'fi.'lıız.. g. dıitı..2-

Bu kıınah ve terb:~ adamın bu 
q.1: çok gucilme ('.:ti. Poı..se rı.:.ın ~ 
raca.at cwneık ll:tl n sürecclct.i. \'.azaeç 
tim. İçeri gl.'ıdm. Fal<at, ""y'emek is. 
ted.·it.m l:Xr nc.kta var~ D'..?fıot a~ Uze
re bekl)yen müşteri o kadar fazhl ı>l
duğu lınlde, am-a« b r tek Reyi açık 
bıra.kıy.orlar. Acaba, bwıdan m'2ıksat 

ned:X?. Halk, bcklcyjp duruyor. Hal.. 
buld bl!Jr g'§e daha a~ıı.a, o kadar faz. 
IJ!. beklenmiree<k ve g'şe önünde lıııdi

he.m o\rr.ıyac~k. Aklıma ;ıu iell,.or: 
Acaba, te!c g·(IC!>ln açık bınıkılmasın

dalo; ıoebq>, )zd:ihamı terefn e!ınelı: ve 
bu sureUe, b~et veriıi<M paranın üs
tOncien OOzı .idron'tolar mı yapmak?. 
Bl!etı;; efendi. be:JC, önümde saysa 
ld'niz, diYe<:ek •• (ı;ke.t, ("!' önürı<ko du
rup s~ T ir.*-.fın yr...--k. Çilr..kU.. nrka
dan gelenler mnt.emadly"n sabırsızla
nıyor, nsanı Wyor ve i!<>rlıye dlığru 

sürüyorlar.>. 
Kendkne t!'lımıt rrt.ğimiz bu dostu. 

muzun sözli."r'ne hak ver'tyOruz. SUıe

rpalar, bu n""11::ıyı hall<*melb:li<. 
R . SABiT 

Halat r:abr:kası; 

işçilerine elbise 
de verecek 

Bazı. lıılırilııe\a ve \>u meyan 
da Anado'.luhisarındaıtı halat fab
rikasının şçi.\erme hen üız tıayat 

pahahlığı zammı ya.pmedıldan 
ya.zllmıştı. Bu hususta cKendir 
ve keten sanayii .anonim şrrketi~ 
id'nZMile &ldıgımnz bir mektcp ta 
şöyle deniJınektroir: 

cHayat pahlılığı zanımı l,.anu
nu işçi ı·e memurltl'l"'l11ıızın =:aten 
biz gibi }ıUS'U$İ müesseselerde şu
mulü olmıyarak tnt~ar etmi§ bu· 
lımmaktadır. 

Hayat phalılığı zam kanunu 
inti{arı11da1ı evvel memur ve iş
çilerimize zam yapılmağa başlan 
mış ve elyevm deı10 "' etmekte 
lnılunmaktcıdır. 

Ücret t'e yevmiyelerinden ayni 
zamanda maliııetimizc de müe•· 
sir olmamak sureti1c umuma pa
rast:ı olarcık sıcak ııcmek ı•eril· 
m«kte ve işçi eföisesi te1'zii hale· 
kında da hazırlıklara !ıaşlanmış· 

tır.• 

Perde ve Sahne 
Bu güzel s'.numa ve ti;yatro 

mreınuasının, haziran sayısı kiiğıt 
buhranma rağm~, yine yirımi 
büyük sayfa olarak lki renkli re
simleı-le ve zengin mooerica1la, 
çı~tır. Tavs..>ye cıderıız. 

Beyııa ile lcol !<Ola •• lonu tıeıi<ettiintl· 
z: görünce, m.avi i:Pv:~ ka.nrıt~arı kırı.L

mış bir kelebek e.'tıi gögo;ümc dü;tü ... 
Onu b.z ti>ır pa,..ası g 'bi kıJı~ıe !arkeb.. 
mt.'Uen kol.'11rlll"f1Jtı. lenha b!Ar yere taşı
mak ls1')'0rdwn. Faloat bU!CD;n önün
den geçerken bana: 

- Soguk b~ şey lçınek !ı;.liyı,rurn! 
DoJI. Durduk. •• :Ct.CJar içm,ye ba.;l.a· 
dı ... 

- Soa.d<> mlL>n ~eref ne! Dedi. İQ
tt. . .1Ju yen1 tangonı..n şere!ne! D'ye 
içt... I>.lir JJÜ."lm, içti. lç<tl .•• Mfırl oı.. 
nak ~ft:d!fn d.l.1lemcd.1-. •• İçiJ ordu, h&
k>ıde üm.b rzl ·Aten • n1'ıhanı. karu ve!."
n'l :. fı.cl bir hal \'J .. ı. Artık k idİcl~ 
T'l ık c .. ğ •. d.1.... Koıı..na g!n:rek onu 
~ k'ımE-n n bul~ TWdığı kilçilk b"r 

oridı)"'Q 'öıJnh .. -m. • B.r kan.::-pey-e ser .. 
p:'d'. ,i&.nıı~a. o~u ·rlum. Yav~ça ellr.l 
Clrc:e ' .t du .\ı.lnr·-na götUırdUm. 

t) bu ~ banc1 ve b erıtlk. t;te~i:"nin a
leşl' t.rz s-Jnu el !en bı..ı. tcm<ısto.n 
bir cey ~ glN Oık rek kend ne gel
ı!J. .. Y zü s ps:ırıyiı •• Gözlen alev 
içinde •• Dwd.kil!'! Ltr!)>er<k: 

_ Oh h::ıyır! Th?d!. Den b r macera. 
lrad.nt t.iei "n1 Nus.cc.t Bey!. .. 

- Af!ci~ z? D.:ye derh;·l ç<lıil· 
.ıim ... 

o, atızeı narin eil'l! uzatarak Olçfa
rımı bir !;.üç ••· k·• k•rdcj g:b,ö ol..-şa-

'l'f'...ra. led1• R ... -1 1 

k.a. kort<r> ya başıare ıım 

B~ d b o un ret. eı .. l D:an.se~e ~~· .••. Kttıf:fnden. ı 
ıc ;ı ~ i~dı'... B "den .:zlıı Preoo°" d. 

Cııaiıramnı•ıl 
MAHKE.MEl,ERt 

Onlar da can ta,ıyo;ı. 
SiDI zebirlese~er razı 

oiar muıan1 
' . 

Harkof meydan muharebesi 
Da\-acı, Belediye fenni t.am;;tat me

murUı.rı.ndıın Meın.ıııt.; dava ~ de 
1'..r müe,..o:rede ka"P F«M ... ve iki tarafın iddiaları 

Yazan: 1. S. Eski E ükreş A teşemiliteri) 
Da vac.ı, k~r .ını.aı kE:Dc:l.tidıe bekaıret 

et~ ldıcl a. td.ıiyor. 50 Ura maııevl 
zarar is~rdu. Davaswı ve hakareıdn 
sebebhıi ŞO)'le aoıo ı.u: Doğu oophesinde: 

Almanlara göre, Ha:ılkıof cemı
bundaki meydan mOOı:ı.rebesi .ikm. 
oi defa olarak bitmiştu. Tıııkri>oo 
20 ıpıyade, 7 süvari ti;aııcni ile 14 
zırhlı tu.gaydan mürekikep 6 ne>; 
9 uncu ve 57 nci Rus Sovoyet ordu
ları imha edilııniş, esir sayısı 240 
bkıi buhnuş. Ele geçiı:ıilen veya 
iır..ha ed'0len harp malzeımesi 1249 
tank, 2016 top, 008 uçaık ve sayıl
anıyacaık dere«.-de büyük mik.tıax
da başka malzemedir. 

Bu Alıman idiliAsıını ıiMi:yaıtıla 
ikarşıhyorırz. Bu Ru·s lbozgunlwğı>
na ve Alman orduısunun Mla 
Harkof • İ"')'um ~mıısında Daneç 
nehrini büyii'k kuvvot!erle şartka 
geç.ıp ilerliyemediğine ak,! erdire- [ 
medik. AL"Tian tob1'ğinde o lkıarlar 
'büyük şc;kilde imha edften Rus dö
Jciintüleri önünde Alman OI'dula
rınm tsal'ru7.a, daha doğrusu stra· 
teji·k ıbir taklbe niçin başJ.amadıık· 
}arını sebeplenıdırecc'k hiçbir ıkıa
yıt yoktur. Bunun içinıeliT Jci, Har
kıof ı;enu!bundrkıi çıkıntıda 3 Rus 
ordusunll'n ta:mmnile inTıha e.c:!ıJ!ıdi,. 
ğine ve .Almanların il.>üyülk \Y.ır :zıa
fer kazandıklarına iMmı.aJ vemıi>
yonrz. BiızWı içİn ölçü n.iihayet ö
nemli şehi.Tlerin alınması veya ve
rilı=siıdir. Almanlar İzyıuıın'u lb<.le 
aldıklat'mı blldirmemi.,<ierrur. He
le Doııcç nehri şarkına geçmiye 
mıwaffak ok!uklarma daiır ufalk 
'hir emare hlle yoktur. HBJllruki 
onların şarka geçilmiş o:lması llm
yük .bir rouvaffaık.iyet sayılli', ve 
tebliğde sü.küt 1le gt>çilınes! ıim
ıkans ı'lXiır. 

Süleyman Ça
kır pavyonu 
Dün Erenköyünde 

temel atma 
mer simi yaplldı 

Hayınoevoer ntanılüşımııı SU!eym&n 
Çııku· bunckn bit- müd~et e"''i!l ~ren. 
köy Snnt.t«.:T)·lJrı.llUOt\ Wr p&'V yon iıl.A

»e.tı. lı;ln ıoo b·n lira leberrücie bulun. 
muŞ(u. 50 ya.taklı <>larait Y'l(>ı.l:masc ka
rar)aş.Rn bu pavyoııon dün saat 16 da 
temeli. &tümış, n1erns ·ınde VıaMı. Ko.. 

mu!.2.ıılaı·, 5eh\r Meolisl. flzası ve bfır 
çok davttl.i buluıımı:ştur. P.u~;yon bu 
yıl ~-e tan.a.ıı"'t~n"cf..laba'. 

--o---

l•tanbul köylerinde mbQfı 
teıl:ilatı 

İstanbul köylerinde m:ıtısul \'&

~·eti işlerile meşgul olmak üzere 
kuruınıa kta olan &ubaşı teşk:latı 
tamam!aımıaktadır. Her kazada 
ya'kmda kaymakamlıklar su'l:ıaş· 
larını ve köy muhtarlarını bir 
ara'v toplryarak: >vad'elerini an
latacaklar ve kendilerine direk
tn)cr vercek!erdir. ---o<>---

Emniyet amirleri arasında 
Beyoğlu oınrıi'/et amiri Niyazi, 

Denizli emni;yet funlrliğine tayin 
olunmuştur. Bl')'Qğlu emn:~·et ii
m;d:ğine ele ancn'yte amirlerinden 
Nail ~ayin olunnıuştıır. Dlğer ta
raftan kaçakçılık bürosu başko
ımitıı: rlerintlen Naz'.f de T rabzon 
oınn.:yet mücfürlüğü kadro.suna 
tayin ve naklcıclilınişler&.r. 

- Beni bıra.lanaşıru:z! D::ye yalvar
dı. Ben art.ıık bu gece il<. ms<'•.z kal
dıın! ... Bana bir arkada§... Bit •ia
bE:y ol.ıoo.k istc.mcz nı!a.niz?. 

Öyle saf, tiyle atıl bir ha !l vardı ld 
ona Aı:l.: olır.oJr.taD ı.>yadc b.r ağ':ıbey 
o!ın2.Jk ruhtıma. (ok ciilha sr.mUnt b:r 
arzu olıırra.k derhal yerleşti, Baslca b r 
erklik ;.,in derm a.ıaplM' çel<en lı.r 
!<adın b..- maşlJka ola'lnaz.rlı!. .. 

Faıkat o o kadar gi..:Lel. öı;).-ı1e CU:p, 
öyle masumdu ki... Bıraıkılıp att!a. 
nıezıch da .•• Ona ya.kın oAn:aic. b r saa
detti. Onu te::.;elll etmek lir zevl<t;; 
ha:ı. r b~: zevk .•• 

l s romancının güZ!<:rf, ruhunun 
ı:ı!i'.kG.t y!e nı.mlervn;~t. Da.ldı ••• 

- S('lr..rn ') Dıye sordum: 
O tılr kaç saıı:ye d:ıhl EuS1tu~r1ıan 

sonra: 
- IJundan ötes·ni bttt>-orsunuz .•• 

Dye hurı b·r s.e3le devıım ettl. H~s
"t.illan.dı. . Ilı\la ümttG!ız b'ı:' ':clırap:a 
yQl!ıağJ serfzn.~ yat:yor .. Bı!Jd şu an· 
da, üroltQ)z. ve uyıeusuz ona h.- ç bi.l' 
!esel .. 1 getl:rrn y olan sabahı brkli
)~rd1u· .. n· ~ zan :ar onu !e~ • 

0

§ o. 
lan ı lb ml•. f .k t 'n ı.tt<! kor
lk..ı:ç şeyt<..,ı d?< 'P at:ırıık ona t<ıa•r 
kosam:ız mısmız?. 

Ka.tılaşm'f, daha doğrusu bk ct'bcn.. 
nem tnı.vusuna ~-en ldı-'bmde A

(Devamı va'T') 

Denilebilir 'ki, Alcrnanlar Har
ikıof cenubunda Rus çı:kmtısmı ı;tt. 
rekli taarruzlarla aşııxlıırmıya ve 
bu arada bazı Rus blı\liatlerinıi 'lru· 
şatıp esir etmi(ye muvaffak ol
:muşlar, repheyi Donoç gatbi sa· 
lhiliaıe kadar ileri süı·müşler; fakat 
Rus orduları üzerinde straıteji!kı 

bir netice elde eclemooılşlenlir. 
Daha kı:sası Hark.of'u Rus 'l:ı...skı
sından kurtarm->;lartlır. Zaten Al
man ondusun un Jta2and?ğ1 :muvaf
falciyetm büyüklüğü, biııkaç gü.n 
sonra ortada hasıl olacaık yeni du
rumla tama.mile anlaşılaıe:ıJJktır. 

Ru:;ilara göre, Moskova r-a.d(yo
su, Maı-c~al T':nnoçenko ()l"dula
rına mensup 3 Sovyet o~dusunun 
Ha.rkof cenubunda kuşatıl:ım; ol· 
dukiarı ihakıkblııdaki Alman >dıd:.a· 
larmı hayal mahsulü Olarak va
sıllaııdırmıştır. Rus kt'alaT İz· 
yum .istika-metinde A'.nıan tank 
ve piyade kuvvetlerine karşı ta
arrw: ımı.rharcl>eleri y:ı,pmakla 

im:Ş. 
GöI'i.ilüyor ki Harkof • İzyurn 

arasında muharebe Donıeç nehri 
şaıikmd:ıki sıı.tıay intik>al etme
mlştir. Ve şimdi bu nehiır boyun 
yunda yeni muharebeler >eereyan 
edecekti.r, Bizce vaziyet ancak 
ıböyle izaıh e<>ilebilil'. 

Ruslar da Harkıof meoyrlan mu
harebesine ait kayıplar listesi 
neşretmişlreilir. Eğer iki tara!ıın 
list~ri ka"iı t~tıırıJm;a, arada 
dağlaT kadar fark görülmektedir. 

Hulasa, Ruslar, Harkof cenu
bunda A'.!manlann ı>ClcHa eWği 
bliyüklil.1<te bozulmuş değ]lerdir. 

LİBYADA: 
Alman tebliğ, Libyadaki m11ı

ver taarruzımdan hala 'l:ıaıhsetıru
yor. Balhsebmediğine göre, m.illl· 
ver ordusu henüız muvaıffak:yet 
kazanmtı.ml!'i demektir. İngi.liız!er 
Gaza)e ile B'ür Hak-cym a.rasmda 
zırffiı ·b'r1ikler ara.sın.ela ça'l'ış· 

manm deva.m ettiğin~ ve bir iki 
gün içi~..de neticen:n bclirece-ğ.i.ni 
b i ld lr.ınİ91:redi r. 

Bu muıiıare<beyi şüp.lıesiız tank 
ve hava üstünlüğünü el'de eden 
taraf 'kazaneaa.ktır. Her iki taraf 
zn'hh birlikleri taarruıı halin:!e
dir; zırhılı :1>:,·Jikler mımteti:f nok
talarda birlıirine girMş'lemiı'. 
Geneal Rommel ga.rpt.en ve ce
nuptan Tobruk ci>Varı:na yanaır 

ma.ğa çalı.ş..yor. Fakat yapbı!ı ta
arru1Ia .. şimdilik geri püskürtül
mfu,lür. 

- Sokak loöpek.ler'.JJI! öldilımek için 
emir o.Idık. Zehir ver<! der Zelılıi alıp 
sabal:ıa kar~ı -ağa c&ı-ı!lt. Rasbla<Ugı. 

mıı kôpeklıere verm,ioce ba9cdı.k Bir 
ara&7a geallk. A..-a iid üç iane iri, 
sah.~sia. köpek vardı. Oııl&ra da ze!ı14-
;ı,ruıt, lk.a yed.l.. B>r -a. inat ettl, 
y·€:rr..ıyor. Zeh"I1 y.)yenJer. biraz sonra.. 
yere yaıtı.p t!tr~rnl.yo ba:;ıladtlar. Bea 
de, o yerriden k.ôpeta zeb·.r vermek 
~m. arkasından g d..)Ordum. Derken 
efeod m, bu bey, b r evden çrkıtı. Ge
ceJJı:t entar.!si ve hırka ıı.e ... Ban m ü
zer.ıne yürüdü. 

- Hayvanl.ıırdan ne t"iilJomm? De
di. Günah dei:.ıt m: zaıyallı bayvaııia.. 
ra? Onlar da sen.ın g_bl can to.iliıyor. 

- Doğru amma efendi;. ded'..m; va
z::te ... Bl!n de cm:r kul'U.yum. Bana e... 
an .r ebUier; zritlır V'!rd.ller; c~ı boş, 

saıh..ps:i.Z sokaık kbpt..k:erlıı.l z.etı..r.lıe!» 

Dectıı.er; ben de 2:ehırl ~orum. 
- Öyie .-nı.:!e mı olur? Dedı, Ba:.&;ı 

vaz.te buUnadın mı? 
- Ne ~pal>m efend'.'I Do<l,"ın. Her.. 

ıkesin b.r vaıo:ıt.,.; var... Benlm va.. 
:iırem de bu ... 

Ondan sonra, ıı.çtı ~ğzını. 1'U1nd11 
.gözünü, ba:t.adı küiiir etmyf' ..• 

- E!ıendi e.me, t."Ylcıme de<lim&e deıı 
diı.lemed;; yııne lciJfur eaıi. 

Artık d•yonamaclun. Orada durııııla,. 
rı ~ tunum. Pt>..,e söyl<ıd.'01. 

Fa.hri, ı~llmtŞn anJa~:ık:larını sükQ
ne-ıle cl!cnl.:yordu. Mcm ~ sözlerlai bl.-
41 rdJk.ten sonra, 51ra kendli.ne geldi. 
.Ayağa kal.<tı. O da şımlan IOİ\}llledi: 

- Sabatı karanlığı u~i<ud:ı.n kall<>. 
tun. Evlin kaJiısınde.ı.l amad:a tıOr ıca
labaılıık gördUm. «BJ ne<L'l'?> d'!Ye pen
cereden bakıtım. Bu, yanıcda da bir ço.. 
c~ köpt-k.lere ttıhlr vef~rJar. Biça. 
~e hayvanlar zeh l'~ yuııtuGd.an sonra 
!)"ere uzanıp 1Dtrem:.ıve, ger'.tıır ... ye baş
ladl)rar, Dft.er: b~r Y.arış dl.ıjarıya clı!lt

mış. Onların o hali bana dolturıdu. 

On.'.ar da can ~ıyor. efendim. Yüre
jjJım b l' tui1•1 <>..du. ı:ıııı: dec, köp<k'J.e. 
ri tap!ayıp Hiinraye Hayvııınat cernD'e..· 
~ne gö .. ürüyor, orada, !..ısanl fakı.de 

ö'.ıdü.tU)'1>r~nrdı . H.ayc~i o, .neyse y(ıne •.• 
Böyles!, insan1n A...., bını bozuyor doğ
rusu ... Hem de o ~ rlcdı&i köpekler
den bir Karabaşlı. Karabaş zaraı'lı 
b·r köpek deJIJ, !>!,;' s, ınıı;l.a.lleııl'1 

bokç:ı.i ld. Mıl"1llcye b4- yabancı gir. 
se hahv?ar,, keG.ter_ tı.Jval:ar, heıık.ere 

ta7dası doku.nurdu. Hde Kar&başın o 
biçare hali çok doi<uodu bana... Ka
pwun önfıre ~ıp bi.r lk: ıKn 567-le
c!.lm amma, nezaket ru.·restnde ... Ben. 
buna hak&ret elımed'm. Sonra da lııı
fUP K<lt'<ibaşa samı:s:ıklı :YOl<urt tün 
gelCT.t> yed!rd•m amma, b.ytla 1'1ımedİ. 
Biçare hayvan, g!ıtf. 

Şoh",Ji!er dlnlen!lm ,-e ba<ıladı. Me
m>ııe beraber köpek :oelıhiem·ıre cı
kıın So.tıl:mıı; Ftıtthr .ut Memi,.,. haka
ret ~ beys n e*\l[er ve aelı"~ed<> 
mulıakenıe gelm.'ıycn i;iEh~cr.:n c-ağ
rıl.onası lı<;ln bo,ıta 'l:'ir güne tüll< o
lundu.! ... 

HOSEYIN BEHÇET 

Admiralılar bugün F. 
Bahçe ile karşılaşıyor 
Fener takımında Cihat ve Büyük 

Fikret oynamıyacaklar mı ? 
Yazan: ADN A N A K IN 

Dün srbah şohrim.iı.:e gelerek. 
Slı'keci g.uında bü~ iiık 'b<r J<a.laiJa,. 
lık taraimdan k3f'iı.larıan AJrroan. 
Ad:mira talkımı bugün saaıt 18 de 
Fenerbahçe stadında ii1k maçJ;111 

Fenaribıahçeileyap~u. Aıvnıpe

mn en ikuvretli cklplerindl'nı bu
luoon ve ·harpten c vvcl d~aca 
tr.kdir kazanrr.ış Avusturya fut

bıolünüıı oolaırını arasında yaşa· 
tar. V:yannmn Admira tnkımı di
ğer şö'Irctli Alman futbolcüleri
mn de lltiha1'1r.rlam sornra 'büytik 
bir kuv\ct ve k.\)'m~t kazunm~ 
olara.k ıooınle".-etiur.ıi.ze gelmiş bu· 

lıınmakt&dır B.lhassa !ıc,{eri'llde Al 
man milli takımında 18 kere bey· 
nelmilel ohnU<ı sol açık Uman ile 
15 kere beynelilel Gowşel ve fe»· 
kala.de futbol tekniğine mail< sağ 
açık Na:be ile orta ha.{ Ha.nriıteT 

roe:r.lıdketimize gelen ecr.'t"bi fot
bokül~ri tçi•nde cr.ıder tıuhmur 
yıJ.dızlardımdır ... Bu şıöılın'eUi ta
Jomın ·karşısına ilk defa çıkmak 
kudretir.>i ve cesaretW Fenufuuh.· 
çelilcr göstcrm:~ bulurnnaı.\tadır· 
lar. Çimen bir saha üzerinde bu 
kuvretli rakip 0nünde i.ır.ıif.'han 
verecek olan Fer.erlil<'l" ta..\ımla· 
rını t.ııkıv:'ye etımck ve lig maçla
nnda bir luı~u tc.::kıl l1<? muvaf
fak a!.ımadtkl&rı bir on biri hiç 
olmazsa bu yaman C'ldp önünP ko
yB.bilm:k iL""Cre bq;üT.lkü tı>Ccım .. 

lıırına ~a.t ve Ankaradan hu;uııl 
olarak geti.rtıtılclel'i ~ yıldızı.. 
anız meşhur soı açık Flikıreti de 

yerleştM'erek 'bu isaibctli ~.>n
celerini knıvvedıen fiıile çkaraıbi
lirse maç her b&luınmdan daha 
büyük bİ!r 'keyımet ve chemmiıyet 
kaza·naroktır. Bıı su.retle de ec· 
nebi temaslarına hasret çeken 
lstanbullular fevtl<aliııde bir oyuna 
şa.Mtliık e<krek ıbu zmlk!erinl luS>
men t&tm'ıı etm.i.ş o1acallclardır. 

.Adrmra'nıın karşısma ç~ka:bilırıelo 

jçin biraz da ierrlkin1i olmak. .ge
rektir. Zira Alman ekipiOOıe yer 

afan meŞ!ıur oyuncuları b'..ırun 
ftr'"..bo!cü!erinıioı de 936 Oliınp!ya.
dmdrm pe.lcl!a taımr ve hatırlıya
biliırlcr. Alman futbol slstominin 
Avusturyanm sistemi.ne uy.gun. ol· 
duğu da düşünülürse lbu lkarşrlaş
anantn çetinliği !büsbütün meyda
na çıkar. Fcnerlikriıı lbuıgı.in ta· 
kınılarını şö~•le kUT>lnaları pe-k 
muhtemeldir: Cihat - Muammer, 
Mu•rat - Ömer, Ali Rfıza, Ayıdın -
Fikret, İbrahim, MeDh, Esat, w. 
yük F>1<ret - Bu laıkıim Fenerin 
çıkar&bil'C'CC'ği en kı.ıvvetli şaı;,. 
dir. Eğer oyunC:a da süc'at ve enel"" 
Perini tatbik ederlen:c bu fuıt Al· 
maıı 'l:lıkımı önünde Satı Iilcivert
jj,Jerin muvaffak bir oyun oy.nıya-
mamalan için ~ ~ ve mıt. 
ni yuktur, 

• ll:q 'I ~· 5\I • 
. Pö·ı· iti 'kd·: 

- - . ~ ·. " .. 

ViŞi ·ROMA 
mtlaaıebetıerl 

1tatrm a·.,,n azasından iBay 
Saılatanın, -~ada İtal:yarw:ı d!f 
p!>litikasını irlah eder yollu yap
tığı son tıEıyanatın, zaten gergin 
lbi.r halde b ulunan İtalyan • Fraı> 
sız münase'betleri üzerine tuz bi.
ber ektiği tahmin oclilebilir. 

Ajans hll>bet'..eri bu beyanatl 
şöyle hul:asa ettiler: S'ıryor S.. 
lataya göre; İtalyan politikası şıa 
noktalarda t<ıp1 amnaktadır: Ak
dıeniz, doğu ve şfilıal Af~kasınd• 
İtalyan ü.stünliiğünü temin clınek 
Bunu lemin ~in yapılacak ~ 
de, 1nıgi!teııeyi AkJıeru:zıc:Lcın çıkar 
mak, Ş'imal ve doğu Afrikasında. 
ki Fransı:z nüfuzunu kurnak tır. • 

Dün Vişlde Mareşal Pc-tenin 
~'.sliğiıırle tıoplanan LBNal k:ıb;. 

nesinin bıı görüşm•Jerde İtalya 
ii.e bir w.laljl!l'la yolu araştrrdığı
na hiç şüphe ed:lcmez. Laval ka
lbin.esinin İtalyan taleplerhı:l nır 
s>l tatmin eck.ee-ğin; kesbir.mek d'e 

müşkükltir. Bıı t:ıleplerin, SÖY'
lıen<iiği glbi, Nis, Korsı4ca ve Tu.. 
nus üezrindıelti iddalanlan mı 
füaret oli:luğu da belli değh.d:.r. Fıo. 
Ulı:Jı.anıın d<ılami:ıa.çlı yo1armdan 
varılmak istıenilen asıl hedefin ne 
olduğıı iyice anlaı;:fuıaıcllgı w 
ortaya da yeni bir viikııa çf.<ıma
dığı iç'1ı, şmdJik V321.ye't koli9 
aralannın kannlıfıı i(:i'nde tıell.e"7 
vüre muhtaç bir halde bıılunmalı: 
tadır. 

Diğer taraftan ~an Genea 
kıunnay Ba~kıını GCD<!raıl Mar
slıal'm Aıınedkan harp akademi
sinden çıkan talebeye söylevinde, 
AmerJkan askerlerinin İng.illte~ 
ye gitf;;n.i ve ynk,nda Frall6aya 
da gideceğini, Anıeı'üan ordll6U• 
nun gelecek •ene dörıt buçuk ıntl
yon u 'bıılacağ:m royleme9. ve 
böyle bir ifadenhı resmi •blr ağız
dan çık:ması drlolmtc değer. 

Çün!oü Aınerôka p<il:tikası po
diye kadac, Vişi'nin d&lma meta
net )-.>lundan ayrıl~ası içUı e
linden geleni yapımışbr. M8'1'1ıinılk 

mesele si belki La.-al'e ~aışı bir 
dargınhk cilvesi olabilir. 

Diğer taraftan İtalyan H~ 
Naz:rı Kont Oiano <iün ııöyle<liğt 
nutukta, Fransa fle münaSElbet.. 
lerd1!'!1 ba.lısedeııken, bu münase
betle~m Ahnan • Franısız mıüna.se
l:ıet.lerlnde görülen ahengiın taşı.. 
dığı vasıfl arı hajz bu.luııı:lııığunu 

t ebarüz ettirmiştir 

Bu söz, ltalyanın v;>;ıi i.l;ı müne
Sl'betlerin; t:ınzimde, AI.man:yasız 
harekıet etmedlğine .büyük 4:ııiı' de
lildir. 

• • 
Afyon k arahisa r, 
Antalya1 Samsun 
ve Siva.sa da tay-

yare işiiyEcek 
D<:vlet Hava Yolları U. MüdÜ:'

lüğü son yJl ,:ç'ooe meV'Cut h:ı'I> 
!ara ek olarak Ankara • E'5zığ 
lh& ttını c-;anış ve Ankara - Af yon 
hatlı.r:ın da ~ı~a0ı h:ız-r:'klan.

nı çok ilerletm' t r 

Ankara • Antalya, S:vıııs, Sam
sun dıava hatları ac;ı!ması iç.n de 
tetklkler yapılrnak'a·dır. Bu böl· 
geler arasında en kısa b:., zaman 
da seferlerin temini ı(in gerekeı 
tedbirler almmak .üzeredir. 

f "" 
Biri!"i.zi."DEDDİ 
fiepımızın 1 

Mensucat tevzi memurları· 
nın uğramadığı •emtler 

iMensuca t fiş tevz;a tı hak
kında B~:ktaştan yapılan 

bcr şikayeti yazn11~hk. Dün 
Kasımpa.p ve Eyiıplen a.ki>
ğıanız iki mektupta bu semt
lerin ekser mahalleler:nc de 
mensucat r;; tC'V7J mcımurl,.. 
rının uğra.madtjı biJd ı:ilmek 
te ve buralarda c"11ranlara 
da d.ı"ğer yerlcrdekl gJ:ıi f'.ıj 
verümm i iSt.eni':mektcd.:ır . 
Gerçi f'ş tevziatı clevımı et· 
mekte i-se de o kısım balkın 
iht yaclarının bir an evvel t~ 
min olurın~sı ·:n Yeri" Mal· 
lar Pazarları Müdürlilı'.;ünün 
meıl'Ur sayısı .ı çoğa'tmaH 
ve bu su etle gec Jonelere se-
iıebiyet verın<mesi lazım ve 
d ha doi(mdur. 

Alfıl·arl-ıor!ar..n na?:lln di!t
!''1' oo1b<--;leriz. 



(Bu ,.azının metinleri Anacıoıu 
AJamL bültenlerinden a.lınmışlırl 

Telhis eden: Muammer ALATUB 

İtalya Ha.ridye Nazll'l Kont Ci
ano dün bir nutW. ı.ü; liyerek ez
cü:n!e dcm-:şti.r ki: cMdfillôyetin 
payidar olllp ohnama.sı, bu har
b,n neticesine bağlıdır. İtalyanın 
bekası da bu medenhete lil!kı ü-

krya bağlıdır. • 
Mfuver devletlerinin Ba~anlar 

daki siyaseti açıktır: Adriyatik 
denizinde İtalyan Jcontrolü, Kara
dağa muhtariyet verllmesi, Anıa 
vulluğa arazi ilhak edilerek top
rak bütünlüğünün tamam!amna
sı, Hırvati6tanla sıkı ışbirllği... 

Yunanistanm vaz.:.yet:ıni dü:oeU 
n;ek için gayretlı>r sarfedümekte
dr. Fransa ile mün:ıso'betcr Al
man - Fransız mümısobeHerinde 

görülen aıheng.n taşıdığı v.asıa!la
Tı haiz buluımıaktafür. 

N;aı.-, İtalya Ele 'Tü:<lt'ıye ve İ.9-
viçre arasındaki i;"i n-ı.Hıasobet
lere işaret etmiş, İspanya hakkıın 
da da sit.ı'.)"iış'.e bulurıo:n~tur. 

l!İTLERİN SPORPALASTA 
BİR NUTKU 

H tler dün Bcrli!ldıc!u Sporpa
le::ta, ks:ra, deniz ve hava kuv
vcı.!erö'1e iltihak edecek Y:'ni sı>
baylıtra hitaben b:.: nutuk söyl<>
m ·Ur. Bu su'.:ı~v ve naımzetlerin 
m~ktarı on bln<le.r. 

Bitler; bu klŞ cerey:ın -ede'l1 mıii 
dafaa haLibinin b: .. tarihçeson.i yap 
Ll;;tan oonra, yii'ksek kLRnandıa. 
'Prens'.p\.eı:':rfn müşkü\ v;ı,1.'ı) etler 
de dayanmak ve zorlul·Ian Y"'rı
mektcn :ıbaTM o'dut}unu sövlamfş 
ve damişfü iri: cNerroe haı:ıbede
cek olursan12 ohmuz, lıttün Al
manyanın sile emanet edıhn'r, ol 
duğunu hlç b:r zaıran unutmayı-
nız.a 

DEMOKRASİLERİN GA YRETt 
Va~ingt'1rrlan W!ıc!irJd'1i:ne gö

rn. yedi mil'J'on .fluı.-b o1ıcM..,..b'1'n 

Hitlcr aubay namzetleri
ne bir nutuk söyledi -
Kont Ciano da bir mr 
hık ıöyliyerek, İtalyan 
dıı siyasetini belirtti -
/.imanlara göre Harkof 
muharebesi bitti - Lib
yada tank çarpı!JDalan 
devam ediyor. 

'lnk ve ta'.Y')'are i:mal< 'ç;fl kull:r 
ı nıl!masına karar veril.m'şti.L-. Bun

lar on senedenbeci paslı bilr hal
de otomobil mezarlığında dunı-
y<>rdu. Bur.larm ayda y8":ırn mil
yonu ha11J sanay'iilıdc kuUanıla
caktır. 

İngiltere t~ Nazın Kana.da ;:,, 
bİr buğday satıııaJ.ma mulkavele
si İimrlalamıştır. 1,560,000 ton lbuğ 
day alınaeaJ<tLr. 

1 .. • • .. 

RUS CEPHESiNDE 1"''-"!'T 

Fe-Ykalade •bir Alm:m tel.Yliği, 
Ifaı:ık.of cephesi1':-IL' mt..bareıbendn 
neticclcıı.dlği.ni b'ldiıımlşt>r. Teb
liğe göre, takriben 20 piyade, 7 
süvari tümeni ile 14 2ırlı-lı tuıgay
dan :r.-..l:rekkep 6 ncı, 9 uneu ve 
5 7 <>el 80\-yet orduları imha edit
rniştir. EBir sayısı 24-0 bi.ni bulinıuş
tur. 1249 tank 2016 txıp, 538 uçak 
ve pek çok g:ı.nai:n ele geçinil
mişt.ir. 

Sovyet t('bliği ise 30 Mayısta 
lıyu:m bölgesinde diişınanın tanık 
ve ;piyade taarruzlarında. lbuiun
duğımu, diğ9r kcsimJ erde e'nem

m.İyC'lli bir şey olmaıdığını 'bi'Idıir
miştir. 

LlBYADP.. 

Libyada ayın 26 sında b'.ışlıyı:n 
M>nver taarruzu hali <ievam ct

mekıtedir, Büyük mooarebelerin 
Eladem bölgesinde cereyan ettıi

ği ve Alınanların tankların üçte 
~ ımu:haceıbeye soh-tuJclaırı 

söylenmektedir. Londra, hoılii.z 
neticenin alınmadığını bikl.iril"i:ş

tir. 

c SEHIRDEN 

ANKARADAN "° ı 
JKE:l.ILEKE'ITEN: 

VI! MEMLEKETTEN 

lllÜTEFERRiK: 

+ Emni7<>ı Umum Müdürlüğü Bl
r::ı-.-.ı D.ı.'.:re R~ <1< L'ı.><ııı SU>r! Ve.caıet 
(.•:W..ne aluımı.qtır. 
+ Tı)prak O.f"t:..' Um.um Miliiür Mu

a.1nllğAJe Mı/. G ıir.;y ııa.r Jn ed. illr'*
iir. * Samsu"""'1 Bıfra Po!llı>haııes!tıe 
ııutürnııee fuıe"' &ldl.il 1 o.ooıı ı<ra7ı çal.. 

oruıkLa suçlu Ali S.ml .Aroahanlı 4 sıe
ne 6 ~ ~ mııohküın o\rnuilur. * M ... r;r Vdlr(~ Hasın All YUcel. 
Beden Te~ 'n::(.od:A11U 1ıeClolte 
ba~'unıı.şur. 

+ 8-ddlı. Reaı: Sa)"da.m, Muııa

kalM 'Wl<'llııi düıı =lııamında ~ 
elnl.ı_tW'. 

+ Hari<Jjye Ve!;ı·ı.-m::., dOn M"ı.lweı

D<v.ıet:erl Bliyük ~l'L ;ıfreüıe h.r 
21 'yafet verm·Şlılr. 

--

+ SuliıaDaiııueüe Afm11et ve Fevci. 
~ ~ a.d;!;.ı:ıun e·r ... ude mi<.hhn 
m lilrda. 'polı: kuın<L,l:ır ve kadın ı:o

rapları b ·uıın.ı;;, ta!i!<lk:ıfa bq.!an
mışiır .. 
+ ~d~ Memurlo.n KooperaUt'! 

toplantısı, E!k>o"l.y"f. olmadıgı.rul&n l>'r 
ay soııı{'ı.7'& laüm~ır. , * Dettıe!'darU<,, 9inemalarda ünL. 
...... ile r.Jebee..,., tooLUiit 78,pL!mQsını 
kabul ee.r.en1'~. 
+ Kun~aptda n!şanlıt>L Ptt'he.nı 

bwaıtı.a öldüren Sodı!c1n akll rn<ivn.e .. 
nea haöJnda ınuoy...,esl kıararlo;ıoııe
tır. 

+ BnlmtcO,.ünde Alımcot adında 

cilı:zaınh bir lıaa ot yiyerek ııe!ıi~!en
m·ış, Cerrar.ı:ıoııa Ha~:ne lra!dL
nlmışlır. 

+ Muhtcl:! dii4dronl<ırdıın ,.., otcl
~den ell>lse . çala.:ı. llııl<lltı be:; aya 
m~~ü:n. <' 1ı:n'U$ur. 

f'UGÜN 

TA ~SiM Sinemasında 
KIZIM 
~DUYMASIN 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 
~ 5 ainci HAFTA 

I!ugün saat 11 de tenzi latlı 

BUG'ON s A R A y SİNEMASINDA 
CA:!!B ve FEVKA LADE BtR PROGR AM 

Ba~ roncrde.. 

MERLE OBERON - -

LAUl!E::.ICE OLİVIER 

Sena.!lar. 10.40 - l:l,50 - 17 
ve 20.15 de 

Uçan Katilier 
Baş rolde: 

NICK KARTER 

Hissi ve güfunçlü Ii.lm. 

Seaoslar: 12.30 - 15.4.5 - 18.55 
ve 22.5 de 

TEPEBAŞI BELEDiYE 

AKŞAM lJEB 
• 

Lava/ Pariste 
bombalanan 

yerleri gezdi 
Vişi 31 (A.A..)- Başw1ôl La

val, şi:mrli Pariste buhnıma.lctadır. 
iBurada de fü,j.nan ik lhava akı
nına uğnyan yerleri ggzrnıiştir. 

Bu totk!.ik gezisinden ıd6ııne 

Başvekil M&tiıgıı.en oteliollde lı'.r 
çok yü.!<Sek şa.hsiyclleri k<:ll:ıd et 
111L~ir. 

+ Loı:tlra, 31 (A.A.) - Mac Fecley, 
Cel>e!i.itt.ıırık J3<ıo,:.rum::tıxf3.nlığma t3-y:n 

Libgada Al
man tankları 

çekiliyor 
K1'hire, 31 (A.A.) - Sekidnel 

hgiliz ordıLsu umumi kvargilhı 
ne:odindeki Röytu hususi muha
~ Ahııan taDlı: iı:nvvetlerin.iıı 
Knight,. Britge cettubuna çeki.1-
clilclcrini cwnartesi alışamı bi.1.dir-
rniştiz. ~ 

Prag suik asti 

. ' 
ALMANYA 
İTALYA 

FRANSA~~ 
(Başmakaleden devam) 

s -=- so N TE LG R A , _-31 •• rıs 1141 

He}~ru ... Aşkı .•• Müziği, neş'eyi tqplıyan essiz ~am 

BUG'ON 
A 

L A L E SİNE.!"ü\SINDA 
Görülmem~ 2 Bü,rü.k Filin B.inlı:n ~ 

~ 

~ 1 -S E V BE N i 2-Dehşet adası : 
müzikle mest.eden lbüyük film 

Seanslar: 1 - 4 - 7 - 9,30 

o 15r 

~ 

Seyr«lenleri ~y.eca"la titre- ~ 

tm, d~lıle s.'lll'an e;.<>'..-z t'töe1' ~ 
Sena•far: 1 - 2 ,30 - 5,10 - 8,30 ~ 

BUGÜ SÜMER SiNEMASINDA 

2 &Uzel ve büyük film birden 
olunmuştur. :. ı .... ı...iJ · 

( 1 ino; S:ı.lı!feden Devamı 
:m;;a>!'a rağmen henüz ya.loalanma 
m.oJ ar>dır. C:ek r:ııdıyosu fai.lıeriın 

PrruJda bulundııklannı ımüıplıem 
suı·eLt.e söyloemiştir. 

Halbuki, Alııı.ıı.ıyaııw ~imdi, da· 
ha doğrusu Sovyet • AI..uıoııı harbi 
ve .Mısı.r taarruzu neticelemne-
41en önce ııe Fransada, ne de İtal· 
yadK bir gaile ~drnıaöına tarafw 
olmadığı muhakkaktır. Fransadıı-
1.i bir kargaşalık Alman i.şgıtı kuv
Yııilerini rahai&n edel>ilcCA>ği ka
dar karşılıklı mücadele vukuu 
taıc..lu:iııde Almnnysıwı tıpla Bal
.kanlarda ve Yunanistan karşısın
da olduğu gibi İtalyanın ya:clımı
na ko1"1:ı.k ilıtiyacını duymaSl da 
şimdiki halde işine elvermez. Bu, 
Böyle olduğu kadar Şark ve Ya
kın Şı>rk zalerini kazandığı tak
dirde Alınanyanın Fransanuı Ue· 
rhi h~':il<ında da tasavvurln~ı var
dır. l\Iuabaza, İlalyuuuı biilün bu 
müliiluıznlara ııe dereceye kadar 
ihtiyat payı ayırmakta devam e
deceği . imdiden kestirilem<ız. Ila
diselerlıı inkişafı kat'i hükmü ve
recek'.:r. Sadece tcbelliir eden ba
iük.i \·auyct şudur kı, ıecaviu vu
~'11unda v;şi ı-~raıı~n:Sl Almanya· 
dao cesaret bulmazsa ilhakı pro
usfo eylemekle ı,.,rabor ınüsellii.lı 
ve fiili bir ımıl<~vemele geçme· 
meyi tcrcilı edec<:k, yfı.ni İlalyaya 
harp iliin cbn:yeccktir, Aot:ak 
Berliniıı miisaadesı \·eya İlalıya
nm emrivakii tercih t:4li~i karşı
sı11da, Kor..ika ve Nis'de halkın 
ekscriıyeti Frnu~ız olınasına ırağ .. 
men belki İtalyanın :ı.ıpt \'e i,ga!
dc muvaffak ohna" kolay' lılkla 
münıkiin olabilecektir. Yalnız, 

Şimali Airila .müsteınkkeleri ;çi<ı 
böyle bir dıuumu kabul etmek 
güçtür. Tunus ve Cezairde yerli 
halk İtatyan diişnıanıdır. Herlıan
gi bir zapt ve istila tc~eL.büsü kar· 
şısmda Fran.,ayı tercih edecekleri 
kadar İtalyaya mukavemeti de 
vata11i 'C milli bir 'azHe saymak
tan herlınlde geri kalmıyaca.klar· 
dır. Ayrıca T uousta ve Ce7.airde 
İtalyan mulıaci.rleri.ne nazaran 
Frırn.ırı:lar da ekscriy .. t halinde 
bulundukları gilri lıer iki müstem
lekede de Genernl V~·ı:ıuwl'ın 
teıısik ve tufiye eti.iği kuvveıli 
bir ordu vardır, Bizerte başta oJ.. 
mak üzere İtı.ly:ının ihraç yapa
bilecei,'i limonlar da esaslı sıı.r81te 
tahkim edi~ti.r. Bir İtalyan ia
~Ui te~bbü.,ü .karpQuda 'burada
.ki kuvvetlerin hür Fraıısaya i!
tihak etmeleri ve lıatli Trablus
garbi geriden t<>hdit eylunelcri 
ihtimali bile vaNill. 

DERUGA· 
DAVASI 

AŞ KIN 
SAADETİ 

----<~--

Rus cephe5i 
(1 inci Salıited'?n Devam) 

rini geçmiye muvaffak olmuşsa 
da, nehrin öbür tarafında tarde
dilmişlerdir. Ruslar biT şehrin ya
rısını iş«.al etmişlerdir. Şiıdddli 

sokak muharebeleri olmakta.dır. 

:BRİANSIC CEPHESİ'!'IDE 
Londra, 31 (A.A.) - •B.B.C.• 

l\IO<lolwva rady<.• J, Almanlarm 
Brfoıısk'da bir nehri geç.ıııJye te
şobbn~ ettiklerini, fakat dubalara 
binen istilı.kiı.m lat'alartnın topçu 
alcşrle dağıbldığmı bildirmi<tir. 

Dava ruuharelıeleri de şiMetle 
devam el.nıektedi~. Perşembe gü· 
·nü ~:; &vyet tayyaresine muka
bil, 94 Alınan tanaresi düşürül
müştür. Çarşamba günü 62 tay· 
yare kaybetımişlerdir. Bunların 
bü~ ük bir kı.:>nu Leningrad ci va
rınd ı düşüriilmilştür. 

Son lıarekatta Almanlar l'rles
serşmid 115 tipinde yeni tayyare· 
!er kullaıııınışlardır. 

Libya da 
(1 f!'rl s~h'f~ı'l!"n DPVR'l't) 

Mı birçok tebk'keli günler geçire
ceğiz •• demiştir, 

Hiir Fran-Lz kıt'alan da mev
zilerini ·tutıınaktadtr!ar. Bunlar üç 
İtalyan piyade alayını pü:Jkürt
mü.<lerdir. Kilibop tipinde kuv
vetli modelde Amerikan tayya. 
refori tanklnra karşı yeni silah-
lar kullanmaktadırlar. · • 1 1 

(1 ine\ Sat.lfedett Devam\ 
eden il.k, ort.a. ve lli;e tclhsili çağ
larında, ıter yılın dimağ neşvün<>

ması ııa:ı:arı dilokate al!.n.aıra·k ders 
müfredatının tayini sır..ıht ve ıbıiilı

vesile h~ti br zarurettiı'. 
Bunamak. bk ölçü ik tıı.hııDt e

diJ.ıruş değildir. Dimağa ·yapıilan 

tazyok.ıer, zoraki öğrctımeler trabi>
atiie bu körpe uzuv ii2ıerinle tah
ırfuat husule getmr. Ve.. şunu de,,.. 
hatır ctmeliy:lz kıi: Çoouğu cllmta
cağız d'.ye salaklaştı.rm;ya O<endiı
ınizde ılı.:ık görm!'k kerıd.\mire, ir;
t'.m<>i l,iinyemize lbJz:mt sıürnst 

y~pn:aktan başka bir şey d<.oğfıdiir. 
Bugünkü d~rs müfredat ;prog

ramlarının a/;ır yükünü farlret
melr iç:n cierin hır tahl:!e lüzum 
yok. Her 'baba bunu çocuklııırı.nm 
çalı~nna rçin ,;.arfetti'ği fazla gG!)'
r('tlcr~, imtıhar.. zarrı:ın'.arında 

ııyk t:suoz ve ma>a bı~:nda gecirdi 
ği oaatler!e pei< yakın.dan görü
yor ve frzül~-ordur da. 

D:ın.ağın irı-'cişa.f d~vresi olan 
klkük ya~lar<la ıısaqi cüıınlede 
dikkat fazladır. Kahi11eııde, yaşı 
ilerliyen insanlarda da muhake
me daha büyük lıir badidNlir. U
fak çocukl:ı,rda uzun mufrıakem.._ 
!ere hlzum gösteren cte.-sler ver
mekle onun kafaca ge1iş;ncsini_ 

değH, ~inir ve run bozu'kluklan
na uğrıa.ınasını meydana gelirmiş 
Qluruz. 

Bütün bu noktalar ~kkat gö
züne alınarak bugünkü prog· 
ra.mlardaki ağırlığı hafifletmekle 
lbirL"kte. d.-rslerin \efıevvüüne cie 
çalı'illla.k bir zarurettir. 

ZAYİ - Eyilp İ<işe Mi"Hiürlü.;ündcn 
aldığıınLZ 10073 - IQ074 18418 \'<! 6554 
s.ıyLlı !ifayı>, Hı>z.'T4:ı el::mek karnele.. 
ıtrmf;si zayi etAC.. Ycnılerbıl alacağı
mızdan c~ı.iın:ın hülwnü yoktur. 

Bedr.yc Fm-eç, Me'ahat Emeç, Os
man Emer., Hcyruııetı ETne(-. 

Pnag ı-.ırilj..ısıı ıı.rakrr11ıda. onu 
kadm olmak üzere 44 Çekin da
ha kurşuna dl~iıi;ni lbiıd.im.1'.Ş
tir. 

T(';",t ed~!ırıı«ven bazı lıaberleT 
Heo;-rlı:ichin ölıdü.ğünü bildırmek

tcdi.r. 

Bugünkü şart ve 
irnkanrar içinde 

(1 inci &ıhlieden Devam) 
patates de ilave olunursa bundan 
da 20 idraL dö kaı:bon hasıl olur. 
Gü.rırle 150 gram yaığ 22,5, !bugün 
ucurı sayıı1.~ak ve kolayca temin 
>()\un.ıcak yımıurtaD.a!l <l.ört tane 
)'enilirse bundan ı50 gram etin 
venl':ıği kakıci ve kudret de elde 
edifuı.i<s olu.r, 

Yeşil sellnelre, yaz mü'1&srbe
tile boklur . .Bunların lıem vitamin 
ve hem de idrat dö karl.Yın it iba
ri-'.e vücvde faydaları çok fazla
dır. Mese'ii. 24 saatte varıım kilo 
kshak, yahut iki eng'~ar, yahut 
300 gram taze fasulyeden 25 !d· 
rat dö karbon ve .bir çok vitamin 
1~r alınıımş olur. 

Her gün nasıl olsa bu yaz gün
lerinde meyva bolluğu k.aq;ısın
da ,bir kaç er.ile, yaJıut başka rne-y
va yeriz. 100 gram llll<!'yVadan 
vücu-;le temin e<Llen fayda ıo id
rat dö karbondur. 

(Yann bu mevzua devam ~.) 

Ders 
Ço k 

Programları 

Ağır mı? 
D:mağ,n su dcstısi gibi :mu

ayyen bir ibtiap haddine malik 
oitluğw.u k~lbııl edoer<:k lbunu az, 
fakat lüzumlu ve ö:lü ıbllgi'lerle 
gel:ştinneğe çalı.,"1llak loazımdı.r. 
Herk0.lin her maltimal1°Jtafasmda 
bulumlurmağa ne k:W.Jiyeti, ne 
de imkan vardır. DLkkat edilirse 
ııon kırk scnedenbe.-ri i.;ütün dün
ya.ıke:i tahlil, en ufak mekteplor
de bile bir lhtisa.s der.>ler. ~klinıe 
ginı-ı.,ktedir, Bunu da bir L'6as gi
bi kı:./.Jul ve mülalea ed"rs('k şu 
mamı~ı ilert sürın~m:ıze liiızuıın 

görü:Ur: Müher>d1s olacak bk 
insanın daha orta lnhsc'ıd"n itio
baorcn mat.ernct'k derslerine fıt.l
yacı vardır. Bu ~'O<.'uğH oodbl bil
gi~ere hi71met ea~cek matiı.matı 

zorb vennek onun m('sloek mü"k
tes'ibatına ııaz,rlaııırnasmdak:i ka
!a ko.ll»Uyoet-rn> körletmekten baş
ka netice verir mi? 

Bu bahis çok uzun ve çok.özlü 
bir 'ha'histir. Yalnıız hulasatan şu
nu i<lld a cdE!bilıril. ki; llı~.ünkii 
d~rs müfredat prcgrambrı· çok 
mcnulell, buııa rrığmcn de ekle 
edilen neticenin sa<rf<!dilıen eme
ğin gert"k hocalıır' >çin, gera'kse 
talebe i(.'in rok az okluğunu lba
d:seler bize isbat .-ım 1ı-..+M.'r.•. 

~1UZAFFER ULAŞ 

ETEM iZZET BENiCE. 

Y eni m ali se~ 
başlarken 

(1 inci Sahlf<Xion Dl'\".ml 
na alavelıer ye.pıldığı görü'.mekıte 
dir. Bunlar hak'kııda s1kı tak'.Llat 
yapıılacaktı:r. 

DİGER ZAMLAR 

Maktu d~ga resimler'.rıe bir 
rnUddet evvel ynpıhnış dla.n yüz... 
de en;. zam yüıode yüze ÇJkaııJ" 
mıştır. Sinema, tty-atro \'e kxnı
scr~rdıen alınma<kta c..lan resme 
b:r müddet evv<>l yapılhnış olan 
~e on zam yÜ'ııde otuza >bliığ 
ediknı:~ Ye lbu suretle res!rn mil<-
1.arı :-.fu'!'ode kvrk oP.mustur. Asker 
ai.)ek ·ıne yard:sn ,parası buncki.ıı 
~ar'ıçliT. 

Nak:>yat restınJ,,..ine yapı Jm!Ş 

olan ""°""' Iar b:ıi.nci me-vlk.\de yüız 
de or. ~. ikirıcitlıe yfuıde on iki 
lnlçwğa ''e üçüıııc:üde yüzde ooa 
çrkanlın19iır. Bu suretlıe naklıyoıat 
ref>rni bimci mevkide yıfrzde yir
mi b~. ildnıcide yüzde y-imı.i.y\. 
ü;ündiıde yüıule onu bulıı:ıuştur. 

Meıneleketimidn sevimli cılruşwıuııu büllıül sesli 1" 

MÜZEYYEN SENAR 
ve sa.b.ııanüzin sevimli iki ail'.k.adaşı 

KElYIANİ NECATİ TOKYAY ve tanburi BASAN TABS!N 

Yann akşım11ian itibar en 20 kişilik pek muhteşem 

B İ R SA Z HEY'E T İ 
Refakatinde olarak; Taıks:mdeki m!Zİ'h .MAKSİM SALONUNDA 
büyük masraflar iıhtıyar'ıle vücude gıcti!-ilen ve gü:ııeı d._.lan 
ile biır cennet yuvası şeklini alan, Adalar ve Marm.araya mü
kenmıel nezareti bulıınan 

M KSiM BAHÇESİNDE 
Seanslarına başlıyacaktır. Tel: 42633 

(Fr~ns.12ca Sö•lü) tf G L O R ~ A J E· A N 'm 
Cına· bır muamma il en guzcl m\izi:k.I filini 

Suareler saat 8.30 da her iki fihn birdeıı. 

Bugu rr saat 11 de tem;;'atlı rna üne 
~-----ımm _______________ , 
is tar: bul bir·inc:i Ecra memurluğundan: 

941/95 
Türk Ticar~-ı; l:aınkll!;ına 19011 

lira borçlu Melımet kızı ALyenin 
ta.sarruıu a.ıtınıda bulunan Şeyh 

Mehmet Geyliıni mahallet;ın:n Ve
zir iskelesi caddesinde 155 kütük 
.J09 ada 3 parsel eskı 35, 37, 39, 41, 
43, 1, 3, 5, yeni 35 ila 39 ve 41 ili 
43 numaralı kıiğir kirş mağ~ı 
ile bir dükkanın 128 hissesede 9 
hissesi mezkür borcun ödenmEme
sinden ötürü 2004 numaralı kanu
nun hükümlerine tevUtan vaıtiyet 
ve takdiri lruvm<>I muamelesi yapı
larak tamamına 40.000 (kırk bin) 
'.'!Ya kıymet takdir edilmiş ve nıez
kür gayrimenkul hJssesi açık art
tırmaya konulmuştur. 

Gayrimenkulün t•az!yeh hazı,. 

rası: 

Mezkür gayrlınenkulün ~-.>niıele
i camekanlıdır. Dahili kıSnı Tci
gir .bfilme dm·;,ıı-Ja Eyr:lrnış salmı

!an ilbarcttir. Zrunlni çini d&elid!T. 
i3ö'1ı:ıe:.Cr~n bir k16rnında mutfak 
•e cep!ı«le yemek ısıtma mahalle
.; mevcut o)dur..ı g'bi b<ito."İ'f· <>"'
nun at<kasmda fayans i!.ııi lavabo 
m1JS!uk mahalli de cıımekAi>Ja ay
nlınıs vestiyer yeri olduğu glıi 
sağ tara! ki\<:e baı;ındaki sakında 
·anıekilnlı. bir yazıflane vııırdır. 
')rtaıdoa ki rnaıhallinden yani mutfak 
inüııden k~" mozayık kısmen 
1'1şan basa!ll1Bl<lı merd"-.,,,n'" >..-1 
'<ata çı'kılır. tlst kı.smıda bıir kat 
'nevcul olU<ı bur::ıdq birl biivük iki 
-da vardı~. Ve aJ'Tlca kıizt;.r iki 
b.e 13 mPV'CUttll!'. 

UMUM[ EVSAFl: 
Geyrimekul kağirdir. Çatısı a

bdranga \rireımtle örtülUdii.r. İ
çinde terkos, elektrik ve harva gaızi 
tesl5ııtlan. me'llCuttµr. 
İçme h.issedarla:rdan Mu6tafa, 

a:tğer hisseda:lardan 1750.- (B::n 
y<><Ü yüz elli) lira kira ile mü.ste
C:r olarak bulu:rıımaktad.ıır. 

HUDUDU: 

Gayr ımenkul Siı·keci Tramvay 
güııergiı.hıruia ve Demıryıolu iStas· 
ycmu karşısında Ankara ve Mmar 
Kemalettin caddeleri köşesinde ve 
Konya Meı<kez Ldkımta&ı aami.le 
marUf olı.ııp hudwu ve sahası tapu 
kaydı ve kadastro te.bı.ti gibidir. 

1. - ~u gayrmı.enlrul umumi 
lıükiimler dairesinde par.ırya Çf!N

rik<:eğ-..nden ırrttnma şartıımıesi 

1/6/1942 tarihinden itibaren 941/95 
numara ile İstanbul Birinci İcra 
Dai1Ui'nin mlfllYYen n-.ıında 
herkes.:n görebilmesi için açı.le.ıtır. 
tlı1ında yazalı ola,,ılardan faızl • ma-
1ıimat Urıak iııtiyıenler .irjbu şart
ooııneye ve 941/95 d:ısya num81'8'" 
sile memuri(yet.imize müracaat et
mel'dir. 

2. - Arttımıaya iştirak ilçin yu
kanda yazılı k~tln % 7,5 nie
betinrle pek akçesi ""'ya Milli biT 
bankanın teın;nat mektubunu tev 
di eıkc.,Ictir. (Ma.Ide 124). 

3. - İpol'Ck sahhi alacaklılarla 
d'ğer alakadarların ve irt:!ak hak 
!arı sahiJleriİıin gayrimenkul üre-

rindeki h?hlarmı hususlle Iai<L vo 
masrafa da r o!an idd ala.rmın ış
bu ilan tarlhinden it•baren 15 güıı 
içinde evrakı müsbl\elcriyle b""" 
likt.e !J\emur ')'<?1.imi:ze b1rl!im:eleri 
icap eder. Aksi halde hakları taptı 
sicilli ile sabıt olmadıkça satıı, bt!
delinin pıry laışmasından hariç ka• 
lırlat. 

4. - Gösterilen ,Ünde arttınna• 
ya iştLrak edenler c.rttııma şartn:ı. 
mesini okumuş , Jüewnlu rnebl· 
matı alın" ve bunlan tamame'll. 

1 kalbul etmiş ad ve itJıar olunı.;~lar. 
1 5. - Gayr.i.ıne:ıkul 2.2/6/1942 Pa· 
; zari.esi gün\i saat 14 - 16 ya kadu 
İstanbul Birinci İcra m:!'lllurluğuo 
da ile defa ba.ğırı:C:ıktan sonra eD 
çok arttrrana !hale edil1r. Şu ita. 
dar ki, arttırma bedeli gayr:rnen. 
kul için tahmin ed..lm;s olan kııy
meti.ıı en az % 75 şlni bultmak ve 
satış isteyenin afo~ağ!na rüı;hanı 
olan d t?cr ala~ khlar o ga<yriıınen.
kul ile temin edfm'~ isP bu suretı 
le rüçhan alıttakların mecrnuWl
dan f.a.zla Olmak V(' bundan baıı!<a 
paray çevi:rme ve pay~rnıa ma.ı: 
raf'l:anru tecavilz etmek şarttır 
Şa}-.,t böyle bir OOcJel tek1-if Nlit
IDCZ9e en ço'k a.-tt.unm taafıttüdü 
baki kalmak Uz.ere arttınna 10 gün 
,daha temdıt OOilerek 2/7/1942 ta· 
rilıine tesadüfen Perşedıe g\Wıü sa 
at 14 - ı.ı ya kadar İstanbul Bi.l"'nıcr 
Lcra memıurlu~unda artırma bedeb 
saUş istiy~nin alacağına rü~aru 

olan alaca.k.lılarn. meamuundan 
•fazla olmak ve bundan ba;A<a pa-

l paraya çevnım: \"e paylaşma nıas
rafla.rıru tecavuz el.ınek şartile eı:ı. 
çok arttın.ne ihale edilir. Böyle 

1 iazla bz bedelle alıcı çık:nazsa. ;... 
1 hale yap>hnaız ve satış taldıi 00.. 

şer. 

6. - Ga:;.-:rn<"nkut kendisine 
ihale ohmar. kimse derhal veya 
verilen mU!tlet içinde para.,.ı ve:r-
•mezse itıak ka«"an femolunarak: 
ktırıd'iı;inden eYVel en y\ll<sek tek· 
lifte bilunan irim ise a-rzıeotrniı; ol
ciuğu bedelle almaıl(a razı olu?'S'& 
ona, razı olmaz ve,•a bulunamazsa 
hanen 7 gün müdietle arttırmv·a 
çıkarılıp en 90k arttırana .i!ı.ab 

"ed:!ir. İki ihale arasındaki fark V" 

geçen günle. iç:n % 5 den hesat 
clunacak faiz ve d!ğer zararlar 
aynca hükme hac .. t kalma.J<.;ızın 

memuriy!'tiııni'zıcp alıcıdan tahsil o, 
lunur. (Madde l3:l). 

7. - Alıcı arttırma bedeli har> 
cinde obrak yalnıoz ta:pu ferağ bar 
cını 20 senelilt vakıf taviz bedelıı:ıı 
ve illıa.le karar pullarını veımei;• 
mecburdur. 

Müterakim verg:ler, teıwirat ve 
tanzifat ve tellıi!iye resimleriı>::len 
müie\.eliit be1ediye rik;lJınu ve 
miit.erakim vakıf icaresi ahcıya ait 
olmayııp arttırm.a b<'delinden tl'fl
zil olunur. İşl:.u gayrırnenkul yô!ca 
ru:la göst.erilen tarmte İsta~bul 
Birinci icra Mmıurlıığu odasında 
· bu ilan ve göslıenlen art ııma 
Rartnamesı dairesinde satılacağı > 
Hin olunur. 

, ...................... mmıı~--=---
0 TEL 

F YE 1 . ..,e arkadaşları 

Yeni Repertuarile Yazlık Seansların& Başlıyacaktır. 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Gil.cükte Asmı l'losap, Ra!fe ~. ve Fruzaıı Eksabın m:..'esarrıl ol'duldıarı 

ı:•YTi meni<ullcrin kM!"'31 Hcy°et' Vei<t':ek=.oyıe •27271 rra 25 kuruş büdell ıı.. 
t'"J.l!!.'4< mul;.obUbıde ."""""1'Mt edilmiş ..,. ..n,,ıerin;n ~ ır. ..-o~ 

~ul iaıldLlıııdı:n ls'..iın!:Jc bedd'ne karşL işbu go:et....:n !Un tarWnden t.Jba... 
ren 15 gün zarfında b!r nt.irnz'ları olduğu t:ı.kd.irde J"Cap f!'den rookam ve m~~ 

TOKATLIY 
• 

TABADYA 
YARIN AÇILIYOR 14 Kişilik Orijinal KARADENiZ ve ZEYBEK Trupları 

-•::ıııı:s!ilWi-ıı:::m::-=~ım--• Ti: LEF ON : 4 2 6 9 O 111Cl5Ell!i3ası:cı;ı::ııc:ısm~ı:ıım- n~ alde-.1ııe nıü -aca.aıı.a. mulıiar buluodu!c..._ ı lilzumu ~}~ı:ı. olunur. c6031> 
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(STA NBUL 

Bilumum 
DEFTERDARLIGINDAN 

Ticaret ve Sanayi 
Erbab1nın Nazarı Dikkatine: 

l - Fevkalade vazıyet dofa ·ısık bnı vergi \'C rcs. 'le<"e zam icı-.... 1 

sura dahil alan 3828 ve 10~0 !'uımi'ra lı kaııuı !arın bazı hukı(i.mlennin 1 
dcı;ışt r!Lnc..i ve bazı veıgı ve r~simkrc yeniden za'll ıcrı<sı lııikkuı
ıLıkı kar.un 30/5/1942 ta.r;Jı;r.~ nc~redi!mı,_ıtir. 

:! - Bu kanu,.,Ja; 2731 nı.ma'11lı kanımun birine_ macL:k ıle 3828 
m naralı kanunun l> inci mrr.ddcsı mucibi.n:cc kühl~k \'ergis!'.ne ta
l> tulııl"OO~ olan maddelerc:!L•n 

A) 2731 num&ralı kanuım.ıı birlnci maddesinin .i>ı;,ın.,ı beı1diılıin 
D, E, F, fıkTalarında yaz,lt kauçuk ve mmnulaiı ile mı'..adctel 9 ve 10 
nu=nılı bencLler'IIlde yazılı parnuık ipligi, pamtiklu mensucat ve pa
nıu::.t::n ha<:ır e~-ya, yiin ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, yünıdcn 
ve krldan ) apılmış hazır e~yr.r.•n 

ve ÇAY. 
ve BAYiLER ile :j 

Çayhane Sahiplerine: ı 
1/ 6/ 942 tarihiıMlen itibaren mer'iyete giren 4223 num aralı kahve 

nun aşağıda yazılı muv.ı.kka t birinci ye beşinci maddeler inde : 
ve çay kanunu-

Muvakkat Madde: 1- B a kananıın yiirürlüğe girdiiii tarilıte, b• mad<'~ltırin tica
retile iftigal edenler, ticaret makıadiyle bıı maddeleri bıı landııranlar veya imalatında 
iptidai madde olarak kullan anlar ve kalıvelıane, gazino. lokanta, otel gibi pişirilmiş 

kolıve ve ç"y sotanfor, mem l"'ket dahilinde ellerinde bula nan veya siı>aris edilmiş olup 
da yolda olan veya akredili li açılarak •İparişi yapılmııı bulunan kahve ve çay miktar• 
larını 48 saat İçinde. bir beyanname ile mahallerindeki inh iaarlar iadreaine, bulunmıvan 
yerlerde en yalım inhisar iJ ar esine gönderilmek üzere ma halli mülkiye amirliğine bil
dirmeğe mecburdur. 

MUVAKKAT MADDE: 5: 

B) 84 tarife numarasına g.wn. yüzleri boy:ılı bt.yas.z derilerden ve 1 
tabanları köseleden veya sah· mcvaddan mamul aya.k..1<~bılor hariç (l). '• 
m:ık üzere 2731 numaralı k:ınırı:ıun bidnçi mıulda.ini.n S nuıınaralı ) ~~ 
b~ndi::<le ya:nlı <kıi ve ır.amıtlatı ik 11 ?r.,ei bcnd:n:Ie y:ızılı her ııc..-i ı, 
<lcmir ve çelik ve 12 nci bcnı:faodc yazılı b:ıkır ve Jıohlas:ın;.n 'I 

C) Gümrük tarifesinin 12!1/B, 132/B nwnaralar.ıır'3 giren sun'i bi.i- '\ 
~lı~cıniş ıı:ım ip;;kle .. sun'i ~,dcten m:nnul boyalı ve ıı:ı~asız ipHk ve :~ Muvakka t b irinci ma.dde de tayin edilen müddet icin de 
>br ·ım harıç o1mak uwre <>B'l--3 numaralı kanunun SC'~>ZmCi madde- 1 

beyan edilmiyen veya eksik 
çayın her bir kilo veya kesir· 
(1 O) lira ai;ır para cezası 

beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edilmekle beraber 
si.ne ~~lı cetvelin 1 /·ıı:"'arah bendinde ~azılı b>kiiııııJr:_ i.peiı. Vl' ipW<- l · 
lerı ue lp(!k ve mahlut lpl'k mwsucatm, ıpck ve mahlut ;.pekten ha- leri idn (2:1) ve kahvenin her bir kilo ve keairler i için 
zır ~anm 1 alınır. 

D) 2731 nu.'Jlaralı kanU!l:,u.ı bidn ci madd,,sinin 6 ve 7 nci baırlleriir r ~ Beyanda bulunrnıyan ıre ya ekıik beyan eden sabcılar hakkında avnea 19 18 sayılı 
de yazı:Jı pffiCCI'e cronı ve h'ığıt ve mllkavva ile 3828 numaralı ka- \ kanunun muaddel 25 madde ıinin 3 ncü fıkrasında yazılı hapis c~zaıı da tat:.ik olunur. 
nuna baıj:lı cetvekle yazılı baharat, terkip :;"Ol:ile elde eililen pıast:k 
m:ıddelcr ve bıınl&rın mamuıatı, kaplamalık ıı-ğaç yaprak ve şeritler, !~ A~akadarların nihayet 2. 6. 942 saat 17 den evvel l:eyanname• • 
p<N'ke tahtası ve .kıontrpı:..k tahtaları ı.cıen , kı>n<l.ir, · m .. !lill kıendİ•"· .~ Ierini inhisarlar idaresine ve taşrada inhisarlar idaresi bulunma- , 
jüt vesa.ir iplik imaline veya c!<X<.:.ı maya elverişli n-0baıti maddel<·r, ~ • 
kctf'Tl, kendir wsa:r mevacto:ıı nebat.iyeden mamu1 ~n;sucat ve hun- ~ yan verlerde Mülkive amirlerine vermeleri ehemmiyetle ilan o!unur. ~. 
lardan yapıbıış hazır eşya, muşamba ve ır.1l~.arrlba mamulatı, ~i'ni ve ~. 1..,H[SARLAR UMUM MÜDU""RLÜ,11.Ü~DEN 

lstenbul Defterdarllğından 
1. - Şe!cer ve gl:ilkxJ2ıd aın alın a n ~ vıergisiti~ arttırılıına., 

.ıa da·iır olan ~1 sayılı Juınuna ek kanun S0/5/942 ta.r<:ihln<lıe nl'§l"&" 
dilun.işt;r. 

poı-sclen mamwatınm :istifrıliık ve:gi:lcri arttmlrnı?tır. ?. n U "-
3 - · Yeni kanu.n'Ulı mu'llakl<a t birinci madJesi bükmiinc göre: 
l ) Bu su-retle .istihlak vergi.l.i!rlne zam yapılınc5 olan eş:;a ve me

vaddı yabancı mem:leketlcroen itlıal ederek tuptan w.-ya perakende sar 
tan ithalatçılar, 

II) B u madıdeleri i'!ıhalatçılardan veya memleket !çir.deki ticari ve 
sınai müesseselerden milbayaa ederek safan toptancılar (mübayaa et
tifıı eşyayı wnumiyd üzeıe doğrudan doğruya müstehlilkJere satma
yıp mutavass:rtlara v~ya sın<ıi müesseselere satanlar kaatcdilnıiıtir. 
Bun.lanıı nıüstdılE<e de tr.al sat.ınahın toptıuıcı vasfını dt>ğlştimıe-.ı.. ) 

IlI) Bu maddokri memlt ket i:çi ı>de i.mal edip de 2731 numaralı 
kar.unun ikinci madde.sinin lıeşirıci f ıkrası mucibkıce >stiihlak ~ 
den mua! bulunan müess.,>'C!lu. 

Bu macldelerden kanunun ne~redikliği güJ>ün yani 30/5/1942 günü
nün sabahında dükkan, mağaza, fabrika; iımalatlıanc, anbaor ve doep<>
larında şube veya acenteler:i veya korn!syoncuJ<>rı ııczd'ıııde ~=air 
y<•rlerde bulıman stoklarının ci'llS, m:ktar ve sikletleriri, pamuik, ylin 
ve kıl mensucatta ayrıca IX•· metre ml.!rabbaın'<n sikletini ve bulun
dukları yerltıri bu ilanın y<qııklığım.~ ertesi gününden ıtlbar<"ll üç gün 

• 
zarfında bir bey2'Ilnarne tle bağlı oklukları varidat dairesine bllrlir-
ıniyc ıuecbtll'durfar (bunlzrdan sınai miicsseselei' kanunun neşri ta
:riJıinde imali tekemmül etmemiş bulunan mcvaddı beyannamelerine 
iptidai madde halindeki miktar ve ıılkletlerinc göre geçireceklerdir.) 

4 - Kibritle çakmak ta~lanr.ıcl:an alına:n rr.üdafaa vcı •,;.J.eri de art
tı.nh-mş olduğundan 

I) Kiii>rit İnhisarı ~letme Şi!'keti Aceııtelerile 

lI ) Kibrit alını ve satımı ile lı}tigal eden diğer bilılınnm ba~Jô '\'\'? 

lı üY.ın i şahı•lar (toptanc• olsun, perı;kcndeci cıhnın) da yukal'>rla 
bu i15run üçüncü madıdEs>inde yazılı mahallerde rn<Ncı.ıt lUbritlerle 
çaknr.ıılk taşlarırııo miiktanm keza bu ilanın yapıldığının ertesi gü
nünden :ıt:ibaren üç gün dçinde bağlı olcluk.ları varidat dairesine bh 
b<-yanname ile böldiıcceklen:Lr. (K ibrit İn.hisarı İşletme Şirketirıe ait 
olup acenteler ne'2X!:nde emaneten bulunduğu kayıt ve \"CSitlrolarla 
teı'S.i:k cdl'len kibritl;)I' beyannameye ithal edilmiyecekti:r.) 

5 - Kanımun neşrlılden evı.~l saıtılmış olmakla beraber nJe'.t.l<ı'.ır 
tarihte mü.,'\'tetiye tevdi veya irsal suret>le teslim cdilmcmi:ş olan mal- ' 
1ar da beyannamede gösterileoektk. 

6 - Kanunun neşrinden evvel satılmış ve ahcıya gör.derilınEik ü
zere yola çıkarılarak satıcı elinden ç1kmış ve kanunun neşri tarihin
d e henüz a.lıcnnn eline geçmemiş mallar alıcıya viisıl olduğu giinıü 
tak:p eden günden )tiliaren üç gün içinde ayn bir beyanname ile va
r idat dairesine bil<Lrilecektir. 

7 - Bu ilanm yukank; bendleri nde mahalleri varidat dairelerine 
veril.me!!i mec'buri olduğu tamih edilen lıe;~ooarnelcri müddeti için
de \"Crmiyen veya mev.cu.tlarını bey anr.a.ınele•·in.e ®ks.~n geçirenler
den beyaımaımesini ve~eri veya oo.'<sall bildiı'<i~eri ınadi:lc
Jcrin vergisi beş kat fa:dasile tahsil edileooktir. 

Altılı:adarla.rca hilinmcık üzere ilan olunur, 
N {J T : 

1 - İstanbulda bu ~le allitalı var'.dat dairesi Galatada Muamele 
ve İsblıl:ıik Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğidir, Ancaık bir kolay
lıık onn.ık üzere İstanbul ci!ıetim:ic bulunan mükellefler'.n b""YW»Ja
nıcleri Sirkecide Hocapaşa -Talıakk uk Şefliginde, Beyoğlu cilıeti:nıde 
bu !ur.an mükellcllorln beyanname !eri Galata B:ı.lıkpazarmda Mua
mele w İstihlak Vergileri Merkez TahaktlnM Şefliğiınde, Üsküdar ve 
Kadıköy e hc~'nde bulunan mülı:ellcfleıin beyannameleri de K~d.köy 
Tahak.nık Şefüğiııde alınacaktır. 

Kdıt":t ve ç:rkmak taşlarına ait beyannameler yalnız Galata Ba
lıkpazar:r.da Muamele ve İstihlak Vergileri Merkez Taha·kıkU'k Şefli
ğinde alımıeaktl1'. 

:! - :Verilecek beyannamelerin huk ve silint\den ari oJ.arnk maki
ne ile wya mürekkepli kalemle normal eb'ad<laki kağıtlara yazılma
st!l'J ve aşağı•faki nü.muneye göre tamim eciHır.esine diklmt olun
malıdır. 

Muamele ve İs ti hlak Vergiler; 
J\lerke:ı: Tahakkuk Scfliğine 

Beyannamenin 
Verildiği tarıh 

I 1. 

a 

o K .. 
o 

AMiL VE BAYiLERiNE 
Alı.i:ren Büyük Millet Medi, ince kabul edilmiş bufon'lln Mı l1i Müd:ılaa vergisi kan unu mn

üblııee 1 Hr.ziran 1942 tarihinden itibaren l\lilli Miidafaa nrgi !erine zam yapılmış olmakla hu-

6 J1"i amiller ve !KeyiJeriıı ellerind11 mevcut fıçılı ve şi.~cll bilfı mum §araplann beher litre.in -

dea 10 kuruş ınu-ı müdafaa vergis.i tahsil edilecekti ... 

Bu itibarla 1 Hu.İran l!M2 sabahından .iıtibaren nihayet 48 saat zarfında aıniJ ve bayiler 

mevcut her n~vi şaraplanmn mlktarlaruu tam ve emlıatli olar ak birer beyanmınıe ile en yıı.knı 

İnhisarlar İd<1resine teWi etme!. ve tahaldruk edecek nwmam veııgi tutarlarıru ödemekle mii

kelldtirlu , 

tıu nıüddct urfml'fa bev aıınaıııeferiııi vermiyeu veya verdikler! lıeyamıaımelerde hilafı 

b•Ult:.ıt JJW<tar i.aı' giiı!ıterenle r hakk.ında ııı.eızkiır 4\anunun cezai hiilıümleri tatbik ~.ile<:ek(ir. 

İnhisarlar Umum Müdürlü~ünden 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Maliyet fiat arının artmasından dolayı bazı av malzemesinin 

1 haziran 1942 tarihinden ıtilaren aşağıda göster.len fiatlarla 
satı lacağı ilan olunur. _xu.m ~': a.-2:°nu dr°!., 
Birinci nevi kara av barutu 260 
İkinci ,, 1t ,, ,, 2~ O 

av saçması, şev•·otinler, kurşunlar 115 
Ytlz tanelik patetl 

kara laruta mahsus av kovanı ~60 
Tanesi 

kara barutlu av tışeği 8 
,, ,, domuz av fişeği 8.5 

Dumansız Larutlu mor renkte 9.5 
1lV fişeği 

130 
120 
57.5 

-· 

65 
60 
-

-
-· 

24 
-

••• 

,, 
it 

,, 

ti 

,, 
• 

Diğer av malzemesi fiatlarında değişiklik yokfur. 

Askeri Fabnkalar Umum Müdürlüğünden: 

Tezgah ve makine alınacak 
Muht.elif müeesesatımu lı,ıin torna. freze, "'"~ap, planya , taş, pres, iav ıx:ağı 

~re g!.bi mlıtenevv~ teıgah ve m.aldneJ.er satJn alına-cg,kt.ır. 

Bunların nele!"d~ ibaret olduğu on be: giln zarfında Un1um MüdürlüğU
müz Fen Şuberlıı.! bizı."'t müracaal.la ııı:r='leb.lc, Ve ş!!a.lıen mütemmim lD°" 

liJ)Nllt o-Jm.ablli:r. Alınac-.k bu maJO.ına1e :ş;lruıden blr ve,oa u&nd W.. buçuk ali 

Yazlığa Gideceklere; 

HASIR KOLTUK 

ve MOBİLYANIZI 
her yerden ucuz 

İstanbulda Rızap~a yoku
ounda 66 No. AHMET 

FEVZİ 'nin Lim . 
iş 
Adres 

zarfmd.a. \<ıkU verllebilecci;i ki.an olunur. <5899• .ASii MOBiLYA 

1 Malın bulun_ l\lalın 

nev'1 

1 

Pamuk. yün ve Tkflri esa~ gO 
lkll mensuca~l"ll re n;!kd ... rı ı KJ.o 
rr.ertre mU!'&.ıb (me!rr. dü7.ı.... • t.ı.kırarı 
'wı!nl stk1~~· ~JUıc.t \'!! f:3 1Xt") - ~- ___ ,_ 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Ciıı.sl Kilom TnJm.in Fiati 

Kuruş 

Temrnatı 

Lira 

K"y"n El.i 65.000 122 ~ôOO 
S:ğ.r > 55.000 9:0 3760 . 

~· Mağazasından alıuı:ı, 

Askeri Fabrikalar Saluı
ı>lma Komisyona 

ilanları 

2. - Bu Joammla. 
A) Gliıkooun ahm ve satıım1 Ye ~gaJ edenler 
B) Glikozu imalMmda iptidai v.ıya tali madde olarak kullar.;aıı 

suıai müesseseler kanunu n neşı:edil~i günfuı yani 30/ 5/1942 gü
nünün sabahında ticarethane, mağaza, depo, ar4ıar, f:ıbriılııa ve 
maliıthanelerhıd<', §11lbe, accnta ve kooniısyooculım ~ztlindk! ve 
sair yerlerde bulunan stıdk!lanııı cin.;, miktar ve slkJetiıni ve buJ.un. 
dukları yerleri gösteril· biır beyan nameyi kan uı>ur, neşredildiği gü
nü takip eden günün yani (bu gün (pnar olduğunda.n) 1/6/1942 gü
nürün akşamına kadar boğlı olduk1D.Tı varidat dairesine \iL'OlleğG 
rnecburduT'!ar. 

3. - G1iknzu i.malatırıda .iptidai veya wli m .. ı<Mc olaraık ku·&• 
nan sıınal m.:ies:seselerden ma•ksat bu ma<ldelcrden ~i'lrolata, tahlr. 
helvası, lokum, fondan, şek~rlenıe, karamclii, aklde şekeri, boo.bcnı 
rnru·1nelat, reçel ve emsal.i madde !eri imal edcınlerdir. Sınai müe:t
sesc tıalbiri de 3843 numf!ralı muamele vergisi kar.'Ununun beşinci 
madrleruıdc tari.f odl~en miicooa;e leri ifade eder. 

4. - 30/5/1942 gününün sa-ba hmtla ellerinde yüz kilodan a.a 
gl;koo bulur.anlar beyanname vermeğe Jll€<'bur dcğ'ldirler. 

5. - Müddeti içinde beyanname veıımiyen veya me~tlarmı 
wynnr.ıımeleriııde OO'ks.m göst<"fenlere 'beyannam~si vezıilım.eyen 
veya ool<5a.n gösterilen mevad için iaııh olmı<ıcak \'C'rgi i:ıeş knt 
!s~nsilc talısH edilceelktir. 

.A:Iakad:ırlarca bilinmek üzare illtn olunur. 

Nat· 

İsta-nbulda bu ışle alakalı varıdat dairesi Galata Balıkpazann
d:ı. muamele ve ist.i'lı.J.3.k vergileri merkez U.!ıakkuk .oıuksidi.r. Be-
yannameler b u şu·beye Vel'.Jecektir. (6034) 

lzmit Deniz Satınalma KomisyonundB.n : 
• 

Bina lnşaa tı İlanı 
1 - K.,if bedeli 12327 lir& 29 ıruruıtan ibaret olup göstcrilccc~ bir mahalde 

inşa etW.·lJecfk. bir temizleme ev.tııin kapalı zarf ııı:.uliyl~ rlreiU~nesi ı Haziran fl.42 
P azal'tesi günü saat ıs de İ.uı.dtte Tersan e kap:tSındaki komisyon lıl.n1:11ındn )rapı
lacaJctu. 

2 - Fennt ve hustl1;i şartna.ıncleri, p roJc ve keşft h\?r g ün kom.i~onda göriJ,., 
lelıilir, Muv&J<ıc.a: teminatı 924 lira 65 kuruştur. 

S - İ.sleldilerin bu işlerle !lglll olrlukl&rma c'air Nat!a Müdürlükler.inden 
alacakları ehl iyet. P.-rrm1i.yettt.:ı çıkaracak ları l\.l.isnü.hal. ves~kala.rı· ı v e. 2490 :;ay~ 
h kan.unun '(.arjfaıt.ı ~itlle tanzi.'ll. edecck.!e.ri tEJ.k.llf mtktup!..ırını, ·karda mi.lr
tart yazılı teminatlariyle blrlikrte belli eün ve saatten tam bil' s.:ıat cvv-e:Ln-c k:ı.dıı.r 

kıonıiısyona v~nneleri. •5532> 

lstanl:.ul Süt müstah· 
silleri v~ sütçüler ce• 
mıyctinden: 

Moolel·n i)e;ley~e m'Cdar olacaJı 
bıts:ı:er) ~·ııtı.fa C>ğreıı.rnfık, e.s.'laf~n ac:a 
ve müıayekaya dü~, hastaları, 

f maıWlıen k:Oru~nak ve emaf arasında 
j<>ınat.ıi<ıt= mütevellit "' iıfları h:ıl et_ 
ım('.J.: nuk-~l:Je müe.:ıse-let") aşağıda ya 
:t.ıh Z('vat t&raüııd<ın tefi ed len (Sü.t 
1mlki<>llsll:k>ri ve sütçüLcr ~.ıı nln 
j3512 say1h ccırn!;>·e:ier Jc-..ı.nununa göre 
unıumi heyet:oe tad!l olunan n.:ıanına

me ta.sel •ıe ol.ıraık i.::;tan.bu.l \~etnin 
'ı-48 No. ve 21/5.<tı.ıı ter.o'lı~r 1~nGh~bcr 
ile tcscl cd Gıcl" gı ve c\..·•nıiY'C'tı:ı TurbC' 

1

Bn.bı:ili catldes!ruf•· 10 No. lı ~haldeki 
b:nada faaJ.i:-..,.,.t:e buiU!lrluğu ~dn. olu. 
nur. 

Cerrt,.-et.in nv..ie-.s·~;<:r~·: 
Ahmet. Sutçu, ~·er:.kcy O'ilThlydani 

cad. No. 115 evde. 
j Yal(up: Sütçü. 1';-.ks.lln.de k.cızaocı 
moll. Boki<:.l oo. 63. 

1 Hacı HU....7 n. Silt~ü. TekSım sıra l"r 

l
vllor No. 19/21 kahvede. 
N~n: Slilçü. Ferrköy Kuyulubağ ön 

oolı:ak No. 70 "'•de. 
Ali Ceııra.1. Sü".t;U. N",.,'j6llt<..~ında ka

rakol !O. No. 6 e\ de. 
Ali Çavuş: Slltçü.. Bey zıt K.o~{a l!n 

&inpa~os b:ını N•>. 23 odad.1. 
i~n:-JJ: Sö!.çü.. T1:1.kdn1 sırei serv~l~r 

No. 150 aparlımanda . 
JvI( hn1ed: SUtc,ii. Ft:J1k,."·ünde Paşa 

31 l~. ayıs 1~4'.l 
18.00 Program ve Memleket 

1803 
18 . ~0 

ı9.30 

Ayarı, 

l\1üıJ.k: Radf't1 D11ns Ork<"Stro..01. 

Mü1J.Jk: Fı>•· Hcy'e1lf. 
l\1cnı.ıe:,cı S.lal. A.)'J.rt ve Aj •• rd 
Haberler', 

10-45 Ankara ilkb.hor Al Koşuiar:-

nın ~'et~('e.leri. 

19.55 Müız· c Kcn~an Sok>'lurı - RJ.. 
» ·ı.:c .1\..::iJ.ay rcı k _ 

20.15 Konuşnı;ı (Tuttım ve B•kın1). 

20.30 Mu.ı..:ıt: Şari<.ı ve Tüı t<.u!ei. 

21.0Q Koııuşma (Z•ra:·t S;ıati) . 

21.10 'l'err..s:ı - K 111g.i A'.les.i. 

21.::!0 Milz:k: K armt:n 
(Pi.) 

22.30 Memlelı<?I Saat Ayarı, Ajaııl 

H~berlerı ve Br•r!ala r. 

22.45/~2 50 Yarınki Program ve !{,.. 

pan ı ş, 

f"-'ı 1 ! ! l _ Yuk.mla oin • ve milttarı y:ızı.lı 'k• l<lik'ın et ayn lk. şartnamede ve ay
r: ayr. ta.!·-pl-crc ihale olunmak ruret.iy.r kapah zurı usuli.y!ıc ek:siıtnıeleri 11 
ııazı:-;"ln 1W2 Perşembe giinü sn3't 16 da. hıı~ ~ Terc;on\.1 bJıls~ndaki kıoın!ryonda 
y~ılaoa.k .r. 

Bakırköy Barut Fabrlltosı arazlııi da- maha"1esi No. 13 evde. 

Z :\ Vİ - Ad~pazu·ı nur s d<.11..-cıt:& 

dln :oklıi!ırr. n: • !! ri.ı"zd:ın ır._a. Ru • 

n&hmct A.«:ıke:·t;·.< Şı.ıbC'&:ndcu .:;.klıgı111 

tıerh~ tezkeren~ k ,:;be-tı:luı. i·~ 11i l 

aıaca~:.nNan esıkls r.:n hii~ınU yoktu r• 
3:!9 Doğaınlu S•l:lı o~h: ŞWc.rü Toz<.~ Müe seme ait imaJa·tJıanr:>, depo, mağaza, ya.7.1hane vesalr yc."

lerde .. / .. / .... günü sabahında m<!V cut bulunan, vergiye tabi madtlc
lerin yukarıda müfrL'<latilc g();>teril.ıııl;i oWuğunu bildiriı·;m. 

'fil e.'i6eiıe 
hüviyet 

(6033) 

(PUL) 
saht4'inin açık 
ve .irrtza"lı. 

2 - SartnameM?ri sae ve 25:1 lturu.ş rr:uka!>l lı·nde kOC".ıtsyOndan a.lınaıbLH:-. 
8 - İşt.f'kl 1C1"'.aı iılgiH oldukları Ticaret v~:icakırını ve 2490 sayl'lı kanlınun 

tar~fatı 'A..'Qbil.e tan.li.m cdee-ekleM. t.ek1r'f mektupl;ırını ve yukan:ln hizalarında 

ı y«zılı tern..·:·u~1Ja.r.ı.y:e bl;·l !Jcte bcclli gün vcsaa!"W:n t.am bir saat evveline kcdar m .. J 

u-:~,1J'ôna vtrır..clt ı J.. •5803.J 

!ı'ilindeldl ottar Salıp=rında A*eı1 V:ıııgel, St>lçü. Beyoğ;uııda Y•ı.ıcı ma 
Fabrik.,ı..r Satı.n Alma Komiayonunea baıllesi Ma.krı çıırmaıı No, 22 e vde. 
aç>k ~lllme ile blçt.ir~cel..-fü. Şart.. Muslofa: Sütçü. Galeta Arsp carniirı 
nom"-'<l her g_un 1ı:omlsy<ında görürebi- ide odalar :.Qiaıd• No. 27 e»de. . . 

. . . . Yusuf. Süt.çil. Knsınıp.1:;.a C'8'm1l~ lreb;.r 
:ıu. ı.Wl<lı~r-n 5 Ha..mın 942 Cuma . ~ K- ,,, 1 ~ No 18 

l
m.n.u. ....~ınltı,,.l o•.J. • • 

go,nli "'"' H de kı>mil!iroockı buluom ıı.- Bok!T ~üto;ı. Beyazı.t Kodta Uaı;an 
~flr. t 58l l :t 'I\.•ş.ı hanınd;l No. 23 odıfud.a. 

Siohip Ve B3.$ın\lh:ırr1rı Eten; iu ef 
Ben1c.e - Neşr:ya.t Uı.rt>k10rü 

Cevdet KARAHJU;İN 

ION 'l'ELG&AF MATUAASll 


