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Tür ki yeye ilk defa olarak getirilen meşhur 

VACHERON et CONSTANTIN 

1 9 4 2 SEKİZİNCİ YIL - No. 2437 . GONLOK · SIYASl - HACK GAZETESi , 

Saatlan, Eminönünde yeni açılan Arlon saat mağazasında 
1 Hazirandan 6 Hazirana kadar teşhir edileceğinden muh

terem halkımızın teşriflerini rica ederiz . 

Mersin Liman Şirketi ~!~~nyaya 1 
BuyukHava ··i 

SOVYET:TEBLiGi 

Son Harko 
Harekatının 

BilCinçosu 
,. .......... Salın Alınıyor .......... "'Taarruzları ' 

· Başladı 
Hazırlanan Kanun LCiyihasına Göre. Şirketin 
Mevcut Tesisatı İçin 400,000 Lira Ödenecektir 

Ankara, 31 (TAN) - Mersin liman te. 
sisatının satın alınması hakkında Münakalat 
Vekilliği bir kanun projesi hazır1amıştır. Mer
sin liman iş1eri Türk Anonim Şirketiyle 3 
Nisan 1942 tarihinde yapılmış o)an mukavele 
kanun projesine bağlı bulunmaktadır. J>ro. 
jeye göre, Mersin liman işleri 'fürk Anonim 
Şirketinin bedelli bedelsiz bütün hisse senet
leri nominal kıymeti olan 400 bin llıa bedel 
mukabilinde satm alınmaktadır. Bu para Dev. 
let Demiryollan İşletme Umum Müdürliiği.i 

bütçesinden ödenecektir. Projenin Büyük Mil
let Meclisince tasdikinden ve yürürlüğe gir. 
mesi:ıı.den sonra Mersin limanı Devlet Demir
yollan idaresince teslim alınacaktır. 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 
Ankara, 31 (TAN) - Görülen lüzum ü. 

zerine Devlet Demiryollan Umum müdürü 
Cemal Ilidayet Vekalet emrine alınmıştır. 
Umum müdür muavini Fuat Zincirkıran, U
mum müdürlük vekaletini ifa edecektir. 

~ .......................................................................... . 

İKiNCİ 
CEPHE 
EDEBİYATI 

Alınan maneviyatını sarsmıya ma
tuf olan "İkinci Cephe,, meselesi, 
bütün inceliklerine kadar, bir siniı 
harbidir. "Almanyanm ilkbahar 
taarruzun etrafında koparılan gü
.rültünün hedefi ise, Alman silfilı
larm!n kudretine olan emniyeti, 
hariçte sarsma]{tadır. Her iki pro
pagandanın da Akıbetini, elbette 
ki, yine, M.diseler tayin edecektir, 
Yalnız şurası gözden kaçamaz l<l, 
1942 yılında, müttefiklerin propa
gandası tecavüzt, mıhverinki ise 
adeta tedafüi bir mahiyet almıştır. 

AFRiKA CEPHESi 

Mihverin 
İlk Hedefi 
Anlaşıldı 

Müttefik Hatlarmrn 
Gerisine Sarkan Bir 
Alman Kolu Tobruk'a 

1000 den Fazla 
İngiliz Bomba 

Tayyaresi 

Ru~r'daki Askeri 
Hedefleri Şiddetle 
Bombardıman Etti 

Burhan BELGE 

' A lmanyanm bu yılki Şark 
~seferi, karşı tarafın iki pro 

Dr. Hacha 

Varmağa Çalışıyor 
Alman ıehlrlertnln bundan böy1e 
birbiri ardınca ayni şekilde bom· 

En Şiddetli Bir Devreye balanacafmı söyliyen M. Churchill 

!~fı~.ateşi arasında inkişaf et. ç e kya da 44 
Giren Meydan Muhare• Londra 31 _<~.A.) -:- lı:giltere 

• • Hava Neıaretının bugünku pazar 
besının Neticesi 48 Saat tebliği: 

Bunlardan birisi, "Almanyanın 
ilkbahar taarruzu,, etrafında ko.. K • • D 1:.. 

lf!inde Bell·ı Ola k Dün ygece ı,ooo den fazla bom 
3' Ca ba uçagı Rulıl' havzasında ve 

panlan ve ustalıklı bir tabiye ile 1 C f a 0 a Kahire 31 (A.A.) - . Ortaşark 
Almanyanm askeri prestiji aley. ~ İngiliz kuvvetleri umumi karar. 
hine tevcih edilen gürültü; diğeri ·ı d a m E d •• ı d ·, gahı tebliği: Dünkü cumartesi 
de, "ikinci cephe", yani, Alınan.. günü Knight Brigde çevresi do _ 
yaya Avrupanın g.arbinden taar- -o- laylarındaki çarpışma artan bir 
ruz edilmesi meselesidir. hızla devam etmiştir. 

Birinci propagandanın gay~si, Heydrich'e Suikast Düşman · zırhlı kuvvetlerine, 
Alınan silahlarının kudretine olan kara ve hava kuvvetlerimiz ta -
emniyeti, hariçte sarsmaktır. yapanı Bulmak İr.in rafından durmadan taarruzlar 

İkinci propagandanın gayesi ;5" yapılmış ve çok önemli zararlara 
ise, bizzat Alman milletinin m3. Mükafat Arttırıldı uğratlımışlardır. 
neviyatıru kırmak ve Alman si.. Düşmanın mayin tarlalarımız. 
yasi ve askeri sevk ve idaresini da yaptığı delikler içinde şiddetli 
sarsmaktır. Slioda Fabrikcllarında da savaşlar olmuş fakat buralarını 

"Almanyan1n ilkbahar taarru. Yeni infilaklar Oldu çok büyük güçlüklerle kullana-
zu,, etrafında, geçen kışt_anberi, bilmiştir. 
yapılan propaganda, bu ışe, kış Londra 31 (A.A.) - Prağ Dört gündür süren çarpışma 

Rhenanie'deki askeri hedeflere 
taarruz etmişlerdir. Ana hedefi 
Kolonya şehri teşkil etmiştir. 

Tam raporlar henüz hazır de
ğilse de hava kuvvetlerimizden 
alınan ilk raporlar, taarruzun 
kayda değer bir muvaffakıyet ol 
duğ'unu bildirmektedir. 

Gün doğarken, taarruz sahasın 
da çıkarılan yangınlarla düşman 
lar Holanda kıyılarından görü -

~ Devamı: Sa. 2, Sil. 3 

ATLANTİKTE 
bitip bahar gelince, Alınan ordu.. radyosu, aralarında 10 kadın son safhasına girmiş bulunmak-
larının müthiş bir taarruza geçe. bulunan başka 44 Çek'in daha tadır. Durum gayri müsait değil. Almanlar yeniden 
ceklerini ilan etmekle başladı. dünkü cumartesi günü Prag'da dir. 

Gerçi şimdiye kadar, ne yapa. kurşuna dizildiklerini bildirmek l:1Jf" Devamı: Sa. 2, Sü. 5 22 Vapur Batırdı 
cağını hep, Alınanyanın kendisi tedir. Mahkumların hepsi, gerek B li 31 (A A ) Alm ilan ederdi. Fakat bu defasında, cuma günü gece yarısına kadar er n · · - an u-

MILL-1 ŞEF AT mumi karargahı tarafından neş.. Almanyanm ne yapacağım ilan kendilerini polise kaydettirmemiş redilen hususi bir tebliğde Al _ 
etmek bahsinde, hasmın propa - bulunmaktan ve gerekse pilisce YARIŞLARINDA man denizaltılarının garbi Atlan 
gandasr Alman propagandasını kayıtlı olmıyan ve devlet emni- tikte yeniden l06,SOO tonluk 22 
geride bıraktı. yeti aleyhinde faaliyetlere işti - Ankara, 31 (TAN) - Milli vapur batırdıkları bildirilmekte. 

Bu, bahar gelinciye kadar de - rak edenlere !ar?~ ve onla~ı ~z Şef İsmet İnönü, bugün jpod. dir. 
\Tam etti. Nilıayet, bahar ı:teldi. lemek suçu ~le_ ıttıham edılmış romu teşrif ederek ilkbahar at Alman denizaltı filosu bu su-

Fakat, taarruz gecikti. Bunun bulunmakta ıdıler. yarışlarını takip buyurmuşlar. retle mayıs ayında 7,67,400 ton. 
üzerine karşı propaganda, orta • ~Devamı: Sa. 2, Sil. 6 dır. luk 140 vapur batırml§tır. 
ya, şu parolayı attı: "Hayır, bek.. ---------------------------------------
lenmesi lazım olan, bahar taar -
ruzu değil, yaz taarruzudur!,, Ya. 
!hut "meşhur bahar taarruzu, ya. 
za kaldı!,, Ve ayni zamanda, ta
arruzun Almanlar tarafından de. 
ğil, galiba Ruslar tarafında~ y~ 
pılacağını, biraz da alaylı bır li. 
sanla, anlatan mütalealar türedi. 

"Admira,, Yenildi 
Bu propaganda, şimdilik bu 

safhasındadır. Yakm haftalarda 
ınasıl bir şekil alacağını, Harkof 
bölgesindeki muharebeler tayin 
edecektir. 

w * 
ikinci propagandaya yani Al

man manaviyatını sarsmağa 
ınatuf olan "ikinci cephe,, mese. 
lesine gelince, bu, bütün incelik
lerine kadar, bir sinir harbidir. 

Bir kere: Avrupanm garbi, bör 
le bir ihtimalin nazarıyatı ile 
beslenmektedir., 

İkincisi: Gittikçe şiddetlenen 
hava taarruzları ile, böyle bir şe., 
yin mümkün olduğu, madde zilt! 
redilerek, ileri sürülmektedir. ı 

Fenerbahçe. 
Maçı 2 !!! 

Üçüncüsü: Arka arkaya be~~· : 
nat yapılarak, bir "ha başlry4fı. i 
ha başladı!,, havası yaratılmaf r:. .r ôi~t, 
tadır. ,,..""' 

Yani .. ihtimal,, ile ''hakikllt) .-°\..•~ 
in, ayni zamanda olarak, bir neli 
teşhiri yapılmaktadır. . . 

ii:§r Devamı: Sa. 2, Sil. '1 

Çok Güzel Bir Oyun Çıkararak 
.1 Kazanmağa Muvaffak Oldu 

+ .• '• 

, ... ·-

. ........... . 

Fener stadmdıı 

binlerce kişilik 

bir seyirci küt. 
1esi önünde oy. 
nanan Fenerbah 
çe • Admira ma 
~ından bir gö. 
rünUş. Müsaba. 
kanın tafsilatını 

ikinci sayfamız. 
da bulacaksınız. 

• 
•••••••••••• 

Almanlar 90 Bin Ölü ve 
Esir Verdi, 
540 Tank 

1511 Top, 
Kaybetti --

Geçenlerde İngiliz tayyarelerinin şiddetli bir bombardımanına marur. ka
lan Rostock şehrinde Heinkel tayyare fabrikasının taarru:zu müteakıp 
havadan alman resmi; 1 - Fabrikada doğrudan doğruya bomba isabet 
eden yerler. 2 - Taarruz sxrasfnda fabrika dışına çıkarılan ve ktsmen 

Hedefi Büyük Alman 
Taarruzunu Önlemek 
Olan Bu Harpte us 
Kayıbı 71,000 Kiş:d~r 

Moskova 31 (A.A.) - Neşredi. 
len hususi bir tebliğde, Rostov 
çevresinde münhasıran büyük 
Alman taarruzuna mani o]mak 
üzere yapılan Harkof meydan 
muharebesinin sona erdiği ,bil
dirilmektedir. 

tahrip olunan malzeme ve tayyareler 

Tekaüt Oldukları Tarihteki RütbeVeya 
Sınıfında 10 Seneyi Dolduranlara 
Üst Dereceden Maaş Verilecek 

Almanlar 90.000 ölü ve esir 
vermiş, 540 tank, 1511 top ve 
200 uçak kaybetmişlerdir. Rus. 
lar 5000 ölü, 66.000 kayıp \'er. 
miş, 300 tank, 832 top, 124 uçak 
kaybetmişlerdir. 

Savyet resmı tebliği 
Moskova 31 (AA.) - Sovyet 

Ankara, 31 (TAN) - Askeri ve fevk rütbe veya sınıf üzerineen öğle tebliği: 
mülki tekaüt kanununun 16 ını-: bağlanır. Hükmen veya sic!len tc- 30 mayıs gecesi kuvvetlerimiz, 
maddesini değiştiren yeni bir ka- · kaücıe sevkolunanlar kanunun bu İzyum _ Barvenkovo istikametin 
nun projesi haZlrlanmıştır. Yeni maildesinden istifade edemezler.,. de düşman ·tank ve piyadesine 
madde şu şekli almaktadır: . Bu madde B~~~- Mille~ Mecl~- karşı müdafaa savaşları yapmış 

"Tekaüt oldukları tarihteki rüt- ~.mce kabul edıldıgı takdıl'de hır lardır: Cephenin başka ke!iimle. 
be ve sınıfında ıo seneyi doldur- ust derece kadronu~ dolmasın~n rinde önemli bir değişiklik olm< 
muş olanlara mafevk rütbe veva dolayı 10 yıl bekleyıp de ~ekaude 
sımf maaşı üzednden tekaütlük sevkolunanlar bir üst derece masşı mıştır. • . • 
maaşı tahsis olunur. Bu gibilerin üzerinden tekaüt maaşı alabilecek- ı Kalının cephesınde 
tekaütlüklerinde~ evvel ver.tıan lerdir. ~~diye kadar bu müddet Moskova, 31 (A.A.) - Sovyet teb• 
vtıkubulursa, yetım maaşları ma- 15 sene ıdı. liği ·eki şöyle de!mektedir: Kalinin • • • •• • • •-• •·• • • ••• • • ••• • •• • • • •• •• • • • • • • • • • • • • ~ • • • • ı cephesinde Sovyet kuvvetleri, m.~im 

11fr Devamı: Sa. 2, Sn. 4 

ALMAN .TEBLiGi 

Şimal Ve 
Merkez 

Kesiminde 
Mevzii Mahiyetteki 
Alman T aarruzlar.ı 
iyi Netice Verdi Şark cephesinde maskelenmiş ağır bir Alnı.an topa 

Ceplie Gerisinde Maca) ı ı 
Kıtaları Büyük Bir Sovyet 

Kuvvetini imha Etti •--------------------
Berlin 31 (A.A.) - Alman or

dulan başkumandanlığının tebli
ği: Şark cephesinin merkez ve şi 
mal kesimlerinde mevzii Alman 
taarruzları muvaffakıyetle neti. 
celenmiştir. Geride Macar teşek
külleri iki hafta devam eden mu 
harebeler neticesinde büyük Sov
yet kuvvetlerini imha etmişler -
dir. Bu muharebeler esnasındfi 
düşman bir miktar esir vermiş. 
4300 ölü, 21 top, 97 mayin topu 
ve mitralyöı; ve çok miktarda si
lah ve cephane kaybetmiştir. 

~ Devamı: Sa. 2, Sil. 1 

Harp Sonrası 
için Proieler 

Askeri Bir Teşekkül 

Nizamı Koruyacak 
Londra, 31 CA.A.) - Amerika 

Hariciye müsteşarı S. Welles, 
harpten sonraki mesai hakkında 
beyanatta bulunarak polis vazi
fesi görecek askeri bir teşekkü. 
lün kurulacağını bildirmiştir. Bu 
teşekkülün vazifesi harpten son. 
raki kargaşalık-lan önlemek ola. 
caktır. Welles; harp mesulle • 
rinin Miline bir şekilde ı ezalan 

, ı:lınlacağını da sözlerine ilave et • 
· nitşir. 

11DANS11 YERİNE "SÜRAT .. 

REFiK 
HALiD 
KARAY, 

Geçen cihan harbinden sonra dünyayı bir 
dans salgını kaplamıştı. Milletler silahı 

atar atmaz, her şeyden önce kendilerini dans. 
vermişlerdi. Tarihin hiç bir devrinde insan 1918 -
28 senelerindeki kadar çalıp oynamamış; dans adı 
altında - seyreden delileri büsbütün zivanadan 
çıkartacak ve en zirzop hayvanlan şaşkınlığr 

düşürecek - isterik hareketlerle vücudünü yorup hırpalamamıştı 
Daha doğrusu ince ve güzel bir sanat şubesi olan dans, yani 
hareket ahengi bir takım acayip zıplayıp sıçramalar, titreşip 
zangırdamalar, hoplayıp haykırışmalar • . sarılıp sarmaşmalarl:ı 
her hangi çağda bu derece dejenere edilmemiş, zencileştirilme. 
mişti!. 

Dans nedir ve insan niçin dans eden bir mahlUktur? Zirn 
dans her ahenk ve tenasüp, her güzel sanat gibi bizi . düşünce 
ve de:dimizden uzaklaştırır; nefsimizle ilişiğimizi keser; dünya 
eziyetlerinin yükünü hafifleterek ruhumuzu rahata götürür 
Dans ederken kasvet verici bir büyüden sıyrılmış, hastalığa ben 
ziyen bir haletten kurtularak bir şifa zevki bulmuş oluruz. Mu 
silti ile birleştirilmiş ahenkli hareketlerin yorgunluğu ruhun 
istirahati, teneffüsü demektir. Bu sebeplerdendir ki dansın çık. 
tığı yer olan Asyada eski milletler çektikleri zulmün tesellisini 
onda bulurlar, onunla tapınırlar ve ilahlara yanaşırlar, hatta en 
ümitsiz hastalıklara, yılan sokmasına bile dansı tedavi vasıtası 
diye kullanırlardı. Demek ki birinci cihan harbinden sonra in. 
sanların dansa sarılışı bunlardan ileri geliyordu; çektiklerini 
unutmak • münasebetsiz bir şekil almakla beraber - şükranını 
anlatmak, gönül rahatına kavuşmak için... Dinlerin ilk ayini 
danstır; dans esasta hem ibadettir, hem de felaketten kurtulma
nın duası ve adağıdır. 

Acaba ikinci cihan harbi sonaerince yine dans kasırgasına 
mı tutulacağız? Hayır, benim fikrimce bu sefer insanlığın baş. 
vuracağı tapınma ve avunma yolu "sürat,, olacaktır: Havada 
sürat, karada sürat, denizde sürat! Ve harp aleti yapmryan fab. 
rikalarm dünyaya çocuk arabası fiytına ucuz ucuz yapacaktan 
uçaklarda, otomobillerde, motörbotlard akil almaz bir süratle 
gidiş, yeni asrın yeni bir avunma, unutma, kendinden geçme ve 
bir an evvel Allaha kavuşma vasıtası olacaktır! . 
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Yuan: MAHMUT YESARi 

Bira istihsali 
Tahdit Edildi 

p 
1 

.... •.aat.cner., artık .,..._ rmdan liderfs. Karanlık llutm!r. Ha- Senede 8 Milyon 
-ırm. Adanın ne bdar bakbn. vac& ek- )'117ddı. 8im4l orası maJıter l 

12 Saat Sürdükten 
w.. otella ...... dol. JWidlr. •· ......... "alupda" -. itre Y apalacak Sonra Söndürüldü 

naru. Sinirlemlaqin. brfini çıkara-
..,_··· Clel:ror.. . hm. Mlbıleket dahllbıc!e ~ )fahlis F b h ç k G.. 1 e· o ç k '- EvveHd rtın saat ıuo da bash7an lılMıWri ....._ Jaemm 711kan"ür Kolmma lnrnetll b"9tli ~: ild buçuk mll1'on lf1re kadar fatlhlAk ener a Ç81 0 UZ8 lr yun 1 arara11 Alemdal orman yangını dtln sabah 
1ılaw tcınra J'UDlda ,aveatr ve - Upk •weleat a. ,..... bir edilen bira lstibWd 'bl1haaa bira ti• .. ı 2 1 K v .. L. ff k Old saat 4,30 da söndilrillmU.tar Bu IU· 

._.... Sadi., 7dJllUs& selcD. enam aldmDıJalm. Corbacmm ce- Jatlannda .,.pı1an ucuırluk Gorlne rna<;t • azanmaga muV8 8 U retle~ btttt\ft hat De 1İ saatte-
virdilf c!ala......,,. anh7alJm. de\ramJı 1ttdlde arbn.,_ be11emıs ve Almanyanm kuvvetli tümu Scbal· yaptı .,. bir .iki daldka Peur lraleel Y'aın etmJftir MaUlltnde 1'8Pftan lllr 

B9tt.t... Beldr efendi.. CeW Ali Naflsiıı alnlrlerl 1*t4a bwet. l9cen .._ latihllk mlktan 12 mlbon ke'nia bneW mabacllderi7le ta1M- önlerinde fırsat yab.lamıya çabftı. keşfe g!Sre, yanan saha 2000 d!Snilm 
-- Dtlp All Nafiz efeadl... li7di. O, dlcllterelr. prpmaralr. caba-~ ~·~-:ın :- yeli Admira, & illı: macmı Fenerbah- Bununla beraber Fenerbahçe, ribılrın kadarcllr ve hazin.,.e aittir. Saha. 

Jletd, sfn.lr9ls in18nlan sinir tı:rarak Qakta claralıU:mlttt. u,le bqQrıJdl h durqm ur çe stadında Fenerbahçeye kartı yap- 111rcbmiyle o)'llDU hemen Admlra ka- fundalık, kara 78lftll ve çalıhktır 
eılecıek kadar sinir bir ''bakire,, "ufak tefek IQI•,. ona ....., pU.Jor- :._ bnallnde-::,._ :..:::;-den tı. Sala& öile vaküadell itU.Ceıı dol- lfflne ıötiirdii ve dewrenin sonana YanaQ auntakada illete atacı anc_~ 
~ ....._.ıü,ı. ..... b- dal,, IDQıe lOaunl ıw.ı edil- rmn 11ailamlıJ n hiç bit aman gö- kadar bu tu)'ikfıd, bir kac ımakabil • Jtllde bir ııllbetbıde oldulun4an. 

eı. ltJe Y1ll'lll' &lbi lromqu. Dtit8alttlııt1 de clotn INJdllla: bllarlar !dinil 'bJnolmut a...ıne. İn- rülmedik bir ıekilde hmcahınç bir va- laa mü11tema. devam ettirdi. On bqln- maddt zarar btıy(lk olmam111tır. 
iletir efendi, hiG konupm • - 01111'.M Beldl,.U.. lltlhalfni tahdit ziyete celmftti. el aaırlbda Admira Fener kaleıi önün- Yandwı ~ Ualdldar 
.... i1llaD 11117c!ı. 70ba ft lakele:re )'llk1aprkea ......_... etmlttlr. Bu _. lcbM1e İdare, ınev- Sehrimiıdeld 1tlltilıD ldlebl blonisi de bit fı!'At kaçırdı. Mukabil akmdıt itfaiyesinin. 'Osldldar temlsllk amele

tllllıl • ....,..,...1 :a.. pek afırlqtmmftık. KltDD WllS ..... ~ ~ :.brlbalrıda 7Ül• 1 pist üzerindeki mevldlertnde nazan iH Fenerb-.1ıçeliler cok uypn •ut- efnfn, bu tnmtakadöl Jd57l• halla • 
çıkmqtı. Ada ha .. ,..u.tlulea an. tmal edecektir. dikkati celbediyor, sahada 1IZ1lll zaman. ,,etlere clrclilot. Ba arada ktlcWr m- ntn, arma muhafua V9lafl' birlikler 

1-6-942 

, DiKKAT:--. ... 
Fırsat Düıkünlüğüne 
Meyden Vermiyelim 

BuıDnd• ltlba,... ltlr ._. ... 
vergilere blP miktar zam ya111ıdı 
l'alaıt ••· ha,,.U mıtddel.,.. ti· 
yat ylllMlltl• ........ , ...... 
recede mOhlm ve yekOnlu delll. 
Hl9 bl• maddenin gayri ta.St bir 
yQMt111a...nm....a ı1am • 

Ve11I vwgl tatbllcatt bu9Dn .... 
!arken bir takim flrut dDıkDnl•· 
rlnln bu tatbikattan - yiyecek, 
giyecek ve dller lcullmnılaoak 
machlelerl11 flyatrnı yDbeltmek 
euretl,le - halk aleyltlwe llMfa· 
de ebnem ..... htl de temin etmek 
ilamdır. Pek oOz'I olan vef'8I 
ur11larını hayat pahattlılına ve· 
ell• 11yanlar hakk111da ama-· 
bir .. kilde takl'-* yapmtılc la• 
amdtr. 

._ılül efenc1l, Od ıanon da ça. aafirine kadar ~ ~ c1eldme ete~-~ mant.. tedarbdn - dır hureti dQulan büYjik bir bcyec;an retln bir ptü ve Mtljdadın iki metre mensuJ)lannm btiy\lk aaıretıerl IG-
de, yanu lekele ...,...._ ..,. c:IYaıa. ... ~ .... erin artmakta olmuı tı- h~ lilri"1'da. mesafede :rabladıiı top clıtaft çık- rOlm~ ----..-------•• 

..,.... '8raber sf&c:ebin. na dökllmtlttl. serine de İdare tnantll' ,..tne .... - Saat tam altıda enelt Alman takı- tı. Adtnlra bundan eoara cok ılepll• • .. 
,. aDdbnilttilk. Çorbacı, Ali Nafta, pnoa1ara 1ııtr llfıt,, .... =-~~ ~~~--~ mı aah117& çıkarak. hem~ forma- manb bİı' ?JUD tııttıırdla. Bilhaıaa tol .V:'= ~~t =daı:ı~ Mucterek 

-- ualenbordu: ti. Bis IWmis atıbahlm ltallM ... na "" ... ......, .... _ ,,.ı~· ar- lan lcind• baJkı e.ı&mla4ılır ve btljlik haf Hanreıter ve sol lç Oauchel fev- S 
.._ pqa ~ederini ll&l'tma. nwtıJr. Her bfadım 'bit ... tdaJor, ntmelttedlr. Bu tetdl mantarın 79rf- bir alkııla mukabele clSrdiller. Bunu kalide çabpnalan ile takımlanna bıı edileınem.ı,tlr. Atefl.n bir klnıtır tor- y T •t ı 

...... llllralan. herkeı meraklı llOt"Q'OI', an1amilı tt- nl tutmakta '" 'btnnm kallteslnl müteakip Fenv._ eh NhaJ'I gel- Y'eri~orlar&. Naclnln f"ltallde bir il- ~~ ...ı~ ~~ ... bir ~~ az arı es 
8ıl ~ ~ Al1 Nafiz ti7orla: boanamaktacbr, dl ve kıa bir meruknclen ıonra o- tinü kaleci Kontrpl79.,. difmelhıe ._. _.... tr'4UU 

7a~~ 
'8D Ali Naftn, ealdainden daha - llmrb Pnmmlt r Diler taraftan lnblsarlar ldaresl, 11ID8 Kemal Halimin hakemliği altm- ralmen SQet .U..1 bir :nmruklı Jcoı-.. tutuıturmasmdan ~ktılı ihtimalleri ı 

,....._ tik. Yolda birbirimi.- Yok. lı:ama cenup rnmtablanndald ormanlarda da başlandı nere cıkarclL Bam mabbil sal ıpk Onrlnde durulmaktadır. •• 1 •b ~~.Atı Nafis. ;ula dinleme:-:.':~ ıuanlı: mantar ve mantar ıtbt lttıDamhnıya Fenerbah~ Anbraclan beklenen Malecki'nin fevkalMe •tr volesi de tttıqlrfn ~le atepn 1ekrar bir' Buqunden tı aren 
81'M1Ddan bana. c1amam üs- elverl.U alaçlar bulmmp baltmmldı- Büyük Pikretin elmedili iGln 0mer· dılllr!ya çıktı. Fakat 41 int.l dakikada )'8nPla sebebiyet vemıemesl ic;ln ıa- T b•k Ed• • 

................ J'Wtiltiri,_.r ~ ~~I ~~.~~ lbır arafbrtoalc n..e bu ormanlarda aol ir mevkline !ımzw orta akmcı :. M'!dacbn kale7e gelen bir twW il- nan aaJuınm etrafında 86ncl0ıme e- Af ı ılıyor 
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........_, Yüah katm ~ lattılar. Bira bnalinde JmDan!!en ,erbetçl ha7a. ~talama ıöyle terüp et- kaGnlmaz bir fırlat •ennlttt. Naci ani 'Hayriye. Ha:rdarı>ata ve Slrkeel ben-
ldr.lnl :retmil1ik cıpraya Garsonlar, acık söz cocaklanmt. otunun Çekoslovakyadan ıetirilme- miıti: olard kalenin We bellrc1I w IJnl- lnchl • lto1*t KeleJ •••..... lbtid U'Ulllcla frtibat1ı seterJerln tat. 
Preıel, lllnirll imitl plda Wr Polia cninaltler. motife sindeki lftçUOOer Qnrlne c!e bu mad Sabri, Muammer, Murat, Ali Rıza, ne diitiP ~ lePll Mr lıüa dep- raPddı. Diler batcelercleaı ..._ edi- bUdne bug(lnden itibaren betlanacak .. 

• llairli Nim: ulqabilmlll•· denfn memekette ,.etlftlrll~etl fdn Bsat, Ay~ın, Fikret. Naci, Miijdat, Ö- Ilımanı ile bot lralen aolı:ta. len en seçme atletlerin de lttlraldJle, t.ır. DISrt idare işletme tarifelerinde 
a.ı.- IDlqıldr. !ıhı taka tarafı Bis, ~ halbl lclne brq- teerilbelere strftllmJltlr Maltepe tO- mer, ~alit. • : Üdlacl ..,.... ._. ......... Al- bem .............. ...,._. uttır- buna ıBre değ!şlklDder :raıınutlar ,-
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........... leırlyorda: Jdmlndm alman mOlbet netice ilzeri- mlz tamı. tılllfl• .,_,...... fabl ........... ,....._. o ... lllUllll .m. edt. Ba tllldratıt Ne Bu tarifeye ı&re, Adalardan Bola• 
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- .... IU. 
1 

- Yalova:)'a, 9,15; ıo.ııs. 14.25; ı1.10; 
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~dreı dcllJttırmelc (2!1) l<uruttur 

I :Il©IJ~I 
Şark Cephesinde 

Yazan: M. ANTEN 

sovyet istihbarat bürosu tarafın
dan neşredilen blr tebliğde Harkof 

harbinin mahiyeti, neticeleri, iki ta-
afın kayıptan hakkında dikkate de

rer tnallimat verilmektedir. Bu tebll
g n esas noktalan 5öyle hülisa edile
bilir: "Kızılordu baş kumandanlığı 
Alınanların Kafkasyaya doğru büyük 
bır taarruza keçmek için Rostov kesi· 
ıtıınde 30 piyade ve 6 tank tümenin
den müteşekkil mühim bir kuvvet tah-
ıt ettiğini oğrendlfi için Almanların 
PlinJannı bozmak ve akim bıraktır· 
lllak maksadiyle Harkof kesiminde ta. 
•rruza gcçmiıUr ve çetin muharebe
lerden sonra bu maksadını tahakkuk 
'ttirmiı yani Almanlann taarruzunu 
kiın bıraktırmııtır. Harkof şehrinın 

Kert alınması esasen Sovyet pllinnıa 
da.bit değildi. Diğer cihetten Alman

n kızılordunun kayıpları hakkında. 
kı iddialan hakikate tamamlyle aykırı 

e guJünçtür. Hakikatte, şimdıki hal
e bitmiş sayılabilen Harkof harbinde 
Alınanlar olü ve yaralı ve esir olarak 
S,000 asker, 570 tank, 1500 top ve 

200 den fazla tayyare kaybetmişlerdir. 
l{ızılordunun kayıpları da büyük ol
tnalda beraber düımanınldnden daha 
azdır. Alman ordusu böyle bir krç 
afer daha kazanırsa bir kaç ay içinde 
llıahvolacaktır.,. 

Son bir habere ıöre: Almanlar Ka
l n n kesimine büyiık takviye kuvvet
leri göndermiıler ve bir kaç defa ta
arruza geçmişlerse de hiç bir muvaf-
kıyet elde edememislerdir. Bu ha

ber, bir kaç ıiın evvelki yazımızda 1-
aret ettiğimiz ıibi Ahnanlann 'lsıl 
UYUk taarruza Kalinin bölgesinde, 

Sovyetlerln ise Smolensk kesiminde 
eçrneleri ihtimalini teyit eder mahi. 

Yettedir. 
Sark cephesinde geçen sene cereyan 

eden askeri harekat ile bu yazın ba. 
ında yirmi gündenberl devam eden 

tnuharebeler arasında objektif bir mu· 
lta:vese yapacak olursak ıöyle bir ne

ccye varabiliriz: 
Geçen 22 Haziranda Alman ordusu 

taarruza başlamı,, teıebbüsU kııa ka
dar elinde tutmuı ve ilk on bet yirmi 
lıun içinde 2500 kilometrelik cephe bo
YUnca dört beı yüz kilometre deıtı-
1 &inde llerleyişler kaydetmlı ve kızıl· 
o duya buyilk darbeler indirmiıti. Fa. 

t kış başlangıcında kızıl ordu teşeb.. 
busu eline ıeçirmiı. bir çok mühim 
tratepilc mevkileri geriye alnuı, Al
ınan ordusuna oldakça mühlm darbe
ler lndinnış ve en nihayet yazın ba.
langıcında ılk olarak Harkofta taa:u-

geçmiştlr. Evveli müdafaada kalan 
Alman ordusu sonradan makabil ta
rruza geçmiş; fakat büyük kayıpla

rına rağmen kat'i bir netice elde ede
rncnııııtir • 

Hava Akmları 
Evvelki yazılarımızda, İngiliz •e A. 

ınerıkan bava kuvvetlerinin: Alman 
nayi merkezlerini tahrip etmek, kı

t ya asker çıkarma harekeUne bir ha-
ırlık olmıjc ve kızılordanun yapac:a

iı büyuk taarruzu desteklemek mak
satıarlyle Fransadakl sahll bölgelerine 
ve Almanyanın aanayi merkezlerı'le 

kar&ı çok ceniı mikyasta taarruz ha
reketlerine yakında baılamalan bek
lenebileceğine işaret etmlıtlm. Son ge
len haberler, bu hava taarruzunun bat
lanııı ollutunu gostermektedır. Filba. 
k ka: İn&iliz bava kuvvetleri Cama 
&ecesi Pariı clvannda Almanlar için 
tanare motöril, kamyon listiii yap.ın 

brikalan çok ııiddetli blr nrette 
bombardıman etm!ıtir n bunlardan 
Goodricb fabrikaları tamami7le harap 
olmuştur. Ba bava taarnızuna ufnyan 

Harp Tarihinde Hiç Bir 
Silah, Gerek Hükumetlerin 
Omuzlarına, Gerek Bütün 
Devletlerin İstisnasız Her 
Ferdine Bomba Tayyaresi
nin Tahmil Ettiği Kadar 
Ağır ve Bunaltıcı Bir Yük 

Yüklememiştir. 

İngilizlerin ağar 'bombardıman tayyarelerinden "Blenhems,, tipin. 
deki tayyareJerdon mürekkep bir filo uçuı esnasında nhyor. Bunun için de dalma yeni 

gayretler cösteriliyir, yeni tecrübele. 
re girişiliyor, bu tccrube ve çalışma· 
lardan yeni modeller, daha mütekl· 
mil, daha seri, tahrip sahası daha ce 
niı modeller doğuyor. 

-ı-

Harp tarihinde, hiç bir harp i-
letinin tesir sahası bomba 

tayyareslnlnkl kadar geniı ve §Ü· 

mullii olrnamııtır. Bomba tayyaresi, 
cephe arkasmm sellmetini, sanayi 
mıntakalannın muharebe sahalaı ın
dan uzaklığını, ııehirlerde ve köyler. 
de yaııyan rayrl muharip insanlıtnn 
hayat emniyetini, nakil vasıtalarının 
intizamını alt üıt etmiı; mekteplcrm, 
hastahanelerin, Abidelerin ve güzel 
sanatların masuniyeti artık birer d· 
sane olmuıtur. 

Gerçi, harpler artık yalnız muha
rip kuvvetlerin blrbirleri1 e dövüş
mesi şeklinden çıkarak mılletlerin ik
tısadi, sınai ve lc;tımai bütun kud· 
reUeriyle yekd ğerine karsı bir mü
cadelesi ıekllne gırmı,tır. Fakat bu 
hal, cayri muharıp kütlelere ruhayet 
her sahada fazla mesai, fazla fcda
kirhk, ve mai•ct sıkıntısı ile konfor 
mahrumiyeti tahmil ed yordu. Hal
buki bomba tayyaresi, kiıtlenln ça
lıştığı tesisata, oturduğu yuvaya, 
hastasını yatırdıiı hastahaneye, yav
rusunu okuttuğu mektebe kadar har. 
bin ateşini getirmiş ve kadın, çocuk, 
ihtiyar hiç birşcy ayınnadan her can. 
h mahluku her an en feci şekilde 
ölümlerle karşı karşıyll bırakmıştır. 

Bu suretle, biıkQmeUer, mılletln 
maddi ve manevt bütlln kabiliyetini 
harp gayesine tevcih etmek vazlfe· 
siyle beraber bir de bu kabiliyeti 
kullanabilmek imkanını ihzar ve te
min mecburiyetı karıısında kaldılar. 

* * cephede muharebe eden ordunun 
bütun muharebe vesaitini te

min edebilmek için önce bu vesaiti 
imal eden sanayi mıntakılarının, ma. 
denlerin, ve bıı madenlerde ve ı.a. 
nayi mıntakalarında çahıan fnaanta. 
nn havadan yagacak tahrip atqlne 
karıı emniyete almması zarureti ha. 
ııl oldu. Böylece pasif ve aktif mü
dafaa meseleleri orta;ya çıktı ki, bu 
meselelerin balll için huıasi ve U· 

mumi ııfınaklar, ııık karartması, 
yangın aond6nne ve temizleme e
kipleri sonra dinleme lletlerl, balon 
baraJlan, hava dafl bataryalan ve 
müdafaa avcılan clbi birçok anıar
ları ihtiva eden muazzam bir mansu· 
meyi meydana ıetlrmek ve teıklllt· 
!andırmak ve bu niurda maanam 

r- Y azan : - , 

1 Necati Yaımut 1 
··--------------------mali fedakarlıklara katlanmak icap 

etti. Bundan baıka bu unsurların :ı
cabmda hiç aksamadan blrbirlerıyle 
hemahenk olarak çah;ımalarını temin 
ic;in büyük gayreUer göstermek, ta· 
limler, tecrübeler yapmak, hat.ti 
gayri muharip halkı bu şeraite alış
tırmak maksadiyle bu tecrübe ve tıt
limleri sulh zamanına da teımil et
mek yani, yalnız muharip kuvvetle
rin sulh zamanı muayyen mıntaka· 
larda yaptıkları manevraları şımıti 
kundaktaki çocuklar da dahil olmak 
üzere bütün milletin iıtirakiyle bütün 
bir memleket sahası liıtünde her fır
satta tatbik etmek mecb1&ri7eti ıle 
karşılaıtldı. 

* * Bomba tayyaresi, gerek iktıHdi 
ıerek ıırıai bütün teıiaatın in· 

p tarzlannın tamamiyle değiştiril
mesinde pek bllyük &mil olduğu gt. 
bi bu zamana kadar kullanılan diier 
harp vasıtalarının da rerek ıekille
rinde rerek inşa tarzlarında bünk 
tebeddülata sebep oldu. 

Fabrikaların, depoların, cephane
liklerin, iıtlhklmlann, dalları OY<'· 
;rak toprağın içinde inşası düşünülüp 
tatbikine de geçilirken harp gemil~ri
nin de havadan gelecek tehlikeye 
karşı mukavemet edecek şekil ve va. 
ziyette inşaları ve evvelce ;yapılmıı 
gemilerin de bu maksada gore ta. 
dili düş6nüldii ve icra edildL Aynca 
hava hücumlarına karşı donanmayı 
himaye için tayyare gemileri dahi 
inşa edildi. 

Görülüyor ki, harp tarihinde hiç Harpten evvel, bomba tay7are11nin 
bir sillb, gerek hlikiimeUerin tesir derecesi hakkında fikirler muh· 

omuzlarına gerek devletlerin isilına. telifti. Bazı milletler, tayyarenin, or
sız her ferdine, bomba tayyaresinin dulann sevkülceyı ve silihların tab
tahmil ettiği kadar ağır ve bunaltı. ye meseleleri üstünde yapacağı tesir
cı bir Yük yüklememiştir. Ayni za- leri önceden liyiklyle görüp anhyıı_ 
manda hiç bir harp vasıtası mesafe· madılar. Tayyare. kendi kudretinin 
terin ve enginlerin dennlıklerinl, ıs- derecesini bu milletlere. onların ha
sız köşelerin lfetten masuniyetini, yat kaynaklan üstünde müthiı bom. 
bomba tayyaresi gibi ihlal edememiş. balarla dikte ederek bildirdi ve ôi
tir. Denizlerin karaları, dağlan ve retti. Harp devam ettiği müldetçe 
çölleri havadan dümdüz bir yol ile de çok açık tecrübeler kar&ısında 
birbirine birlqtlren ve cok yük•ek rafletle, yahut caresfz vaziyet dol:ıı.
aürati ile bu yolları bir iki saat ıçın- yısiyle mecburen, her sillhın onunla 
de apn bu alet, medeniyetin bir ıfti. tam bir itbirlifi yapmak mecburiye
har eseri midir? Yoksa yüz karası tini kabul etm'yenler dahi oldu. 
mıdır? Tayyareyi medeni batnn- Bunlar da hatalarını çok ağır mağ. 
dan çıkarıp ortaya koyan beteriyet liıbiyetlerle, zayiatlarla ödediler. 
bugün bununla kendi ba(nnı parça- (Diier nzımızda okuyuculanr.ıı. 
ladıiına pbit olmuyor ma? za bomba t.yyareainln nasıl ve 

Muharip milleUer, bomba tayyare- kaç kişi tarafından aevkedlldiği-
ılne Jı:arıı bir taraftan pasif •e aktif ni, uzak mesafedeki hedefini na-
müdafaa teşkili.tını tekemmül ettir- ııl bulduğunu, nasıl bombaladığı. 
mlye ve yeni tedbirler almrya çalı- m anlatmıya çalışacağız.) 
ıırken, öbür taraftan da düşmanın 
muharebe kabUi7etini daha iyi ifna r-:- · 
etmek, düşman aanaJiini, dÜfftıan 1 Öğretmenler Cemiyetinin 
kaynaklanru, düşman ,ehtrterinı da- K n re · 
ha fazla tahrip etmek için bomba tay. O g 81 
7areainl mfitemadiyen ıalaha çalıp- İstanbul 6ğretmenleri cemiyeti yıl· 
yorlar. Taşıyacafı bombanın mıtı:- lık kongresi İstanbul kız lisesi kon
dan c;oialtıhyor, o bomba!ann daha ferans salonunda )'&pılmııtD'. Yt111ık 
azak mesafelere aevkini temin mak· faaliyet raporu okurunu~ ve eski ida
aadiyle de tayyarenin mensili arttı- re heyeti fbka edilmiştir. 
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Bir Miidiirun Odasında 
G eçen Bir Saat ... 

Yeni Kurulan Bir Dairede - Ardı Arası kesilmiyen 
Ziyaretler - Müdürü Hayrette Bırakan Veya Hiddete 
Sevkeden Müracaatlar - Bir Mütekaidin Israrlı Ricası 
yeni kurulan da· 

irelerden b1-

rınde müdürle konu 
mı ya çalı!:ıyoru'tl 

Her ne \ad:ır müdü 
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vermiştim: makbuz 
göster. diyorlar, ır-ak 
buzu da kaybetm·
şim Dellletl ilini· 
zl niyu edecektim.,. 
Diyor. rün odasında ve ma 

sanın önündeki koltukta. g yet rahat 
vaziyette bulunuyorsam da konuşmr 
ya muvaffak olamıyorum. "Çalışıyo
rum., tabirini bunun ic;ln kullandım 
Ya ben, ya müdür konuşmak fc;in a 
fız açtığımız zaman ya kapı vurulu 
yor. keri biri girerek s5zUmUz 'c•al. 
liyor. yahut da telefon zili çalıyor 
muhaveremiz. baslamadan b;tlyor F.k 
sikslz tam bir saat 1ıe mUdur bir kt• 
1!me söyliyl"bildi. ne de ben bir ili <'· 

debildim. Nihayet: 
- İyisi mi, dedik biz bu konuş.,,a 

yı paydostan sonr::ıy bırakalım, Ay
rılırken müdür lllve etti: 

- Paydostan da hir saat ıonra ol· 
sun Çünkü ben. bu zlvaretclle-rdeıı 
ancak bir s:ıat sonr ku tulabıllrım. 

Mudür miltehayylr bıı)nyor: 
- Fakat dlvor. bu :i,in bizim dair« 

le alikası ne?. 
Sizin daireyle allkası yok efen· 

dim, yalnız bir kart Uhfederseniz fti
mlri görüverirler. 

Anlamıyorum, beyim, ne diye 
kart vereyim? Bu daire-nin ne beledi. 
ye ile, ne maliye ile alikası yok ki. 
Oıtelik sizinle bir tanıı khhm da yok 

- Aman beyefendi. ıı.liba tanıya
madınız bendenizi. 1334 te- zatı al 'Ol· 
zm maiyetinde, • . . kazaamda • • 
memuru dciil miydim?. 

- Yaaaa.. Öyle m. tanıyamadım 
hatırlamıyorum da. Manmafıh buraya 
kadar beyhude yorulmuşsunuz. Ben 
bir ıey yapamam. 

Ben kısa yazdım. Bu ziyarette eski 
Aşinayı atlatmak kolay olmadı. o, bir 
kort ile vergi dairesinin susacatını 

Ardı arası kesılmeden mudurtin o tahmin ve istediğini almakta ısrar e 
dasına glrıp çıkanlar kimler ve diyordu. N hayet çıktı. Birer ı!rara 

ne iıtıyorlardı? B r kaç mısalle bunu aldık, daha yakmıya kalmadan kepı 

* * 
nnlatmıya çal şayım: tekrar açıldı, bir başka ziyaretçi: 

Bir saat içinde, müduriln odasına _ Efend'm, •.. beyin mahsus s~ 
kendi memurlarından ancak uç kışi !imlan var Kerimem kızınızın badem. 
ııırdi. Bunlardan birı bır kiğıt imza-ı cikleri pek fenalaıtı .•.. hastahanesin 
lattı. bırı b r muamelenin nasıl ya· deki mutehass•s . . . bey dostunuz· 
pılacağmı sordu uc;üncusiı de telefon muş, bir kart lutuf buyrulur11a htm
larda b"r 5.rıza bulunduğunu haber metinizle kurtulur da ömru lfiyeti 
verdi. Uç memurun gırip çıkıtı biı devletinize duacı olur. 
saatin beş dakıkasını bıle almamıştı. Müdur, ezildı. buziildu: 
Geri kalan 55 dakıkada bize aiız aç- _ Vallahi azız m. dedı ne aellm 
lırmıyanların hemen dörtte ilç~ o da. ıetirdığ niz • . . beyJ tnnıdım, ne de 
lre ile alakası olmıyan işler lçın ıel- . • • haatahancslndekı mütehassıs be
mlşlerdi. Biri: nim ahbabımdır. İkisini de tanımam. 
"- Bendenizden 936 senesine ail 

bir vergi bakiyesi istiyorlar, Halbuki Vff> Devamı: Sa. 4, Sü. 1 
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Şarap kendisini hiç bir •akit unut- Bu halin neden ileri reldıflnl anla. 
tamıamıoaa da bur6nlerde kendisinden mak isteyince, keçinin yabani bir as. 
çokça bab1ettiri10r.. Ouun için, tarL madan uzum yemiş oldufuna anlar. 
hın nasıl icat edlldiifnl hatırlatınaın !ar. Bunun üzerine Nuh üzüm salkı 
bunu mevaimsil uymazsınız, aanırım.. mını firetmek iıter .•. Fakat İblis şey 

Bir rivayete göre, prap bir Bekta$i tan salkımı kurutur. Ondan sonra da, 
tekkesinde meydana cıkmıttır. Bir yıl Nuh'un kulafına fısıldayarak: 
0 tekkenin bahçealndo pek çok ilzUm - "Üzümün yer yüzünden kaybol. 
hasıl olmaı. Tekkenin müridleri tizll mamasını istiyorsan, ye~i tane hay. 
mü yerler, yerler, komşulara, relene van kurban et, onların kaniyle bu u.. 
geçene dağıtırlar, fakat tekkenin batı. manın kütüğünü sula! 
c;esinde basıl olan üzün bir türlü hı- Der ve kaybolur .. Nuh, ıeytanın na 
kenmez... Nihayet müridler, tekkenin ıılhatlni tutar, bir aslan, bir ayı, bir 
çesinde hasıl olan üzum bir türlü tü kaplan, bir köpek, bir tilki, bir aak 
kenmiyen üzümii ne yapalım, diye so salan kuşu, bir de horoz kurban ede.. 

rlar. Şeb sakalını eline alıp du&un ıek onların kaniyle asmanın kütüfUnü 
dükten sonra: sular •.• 

_ Tükenmek bUmi,.en üzUmU kUp.. Ondan dolayı tizilmUn verdlil ıa. 
1 b d bakalım Tann ne raptan içen insan, aslan clbl cesaret ere asınız, er, 
[hsan eder?.. U, ayı gibi kuvvetli, kaplan gibi zalim, 

kopek gıbi kavcacı, tilki gibi hiylciı:ir, 
Müridler şebin emrin! yerine geti. akla.fan ku'11 cibl gevue, horoz ıi 

rirler. Tann prabı ihsan eder. bl de bafırtkan olur ... 
Fakat, daha kuvvetli bir rivayete Fakat prap, insana haylice kalori 

göre prap, Tufan'dan sonra Nuhun verir. Yüzde 711lnız aeklı nlsbetinde 
gemlıi, Cudi dafında karaya oturduğu alkolü olan, yani en hafif derecede fa 
tarihte meydana çıkmııtır. Nuh'un ge rabın bir litresinde altı yüz kalori 
misinin hanıi tarihte karaya oturmuı hasıl olur ... Bu da, fÖYle böyle, üç yiıı 
olduğunu takvimler yazmazlarsa da, «ram ekmeiin vereceii kaloriye bedi') 
o gemide insanlardan başka hayvan. dir ... Vikıl bir litre ıtarap, üç yüz 
farında her cinsinden birer örnek bu. gram ekmetten daha pahalı re1ir, Fa 
lunduğunu, tabii billninlz... tıte o ekmek tayininin yarım verildiil run 
kuvvetli rivayete ıöre, Nuh'ıın gemlıl ferde, bir litre ıarap bıaana ekmetin 
karaya oturunca, remidelti hayvanlL vereblleceilnden daha ziyade kuvvet 
rm araaırıda lreei, en oynh hayvan verir. Bir Utre ıarap, iki öiün yemek1e 
~ıdufundan hemen remiden fırlar ve içilirse, bele suyla da kanıbnhrsa. in. 
kırlarda koı;mıya baılar ... Bir müddet sanı aarhoı etmez. Sonra da, saliba, 
sonra, ıemiden çıkan hayvanlar, keçi şarıp tab;i bir mahwl olduiu için o 
nin koıamadığına. hattl yijrilrken fki nun alkolii, rakınm alkolil kadar za 
tarafına sallandığına dıkkat ederler. rarlı olmaz. 

a 
abrikalardan birinin yeni tipte bir 

Alman tanares! iı;;in motör 7aptıiı 
soylcnmcktedir. 

Fakat en aon alınan haberler: lngi-
1 z hava kuvveUerinln Rbln •e Rhar 
bolgelerlndeki Alman aanaJi merkez
lerine karşı bu harbin batındanberi 
gorulmemls bir ıiddetle taarruz et
tiklerini ve ~ilizlerln karoıhktan 
korktuklan için Alman merkezlerini 
bombardımaD etmekten vazgeçtlkle
rıni söyliyen Parlı radyosunun iddia. 

Sonra ne zaman bu btr zabit olu
yor ki, orada kalmak lhmı, o vakit: 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUNAY camın fpekll bir mendil çıkardı; sal
ladı, tekrar kolluğunda kaybetti. Sa· 
mim1 bir veda cümlesiyle elimi sıkıtı. 
çıkar gibi yaptı, tekrar döndll, kıza
rarak tereddütle: 

"Ah! diyor, buruı çok berbat... Ne 
zaman burada ndelolacak?,. anladı? 

- Evet. 
- Bu memleket, ne g{ln onu bıra-

kıyor, o gün memnun oluyor. Bere -
ket versin bir polo var, tenia var, bir 
kaç km İngiliz var, iyi atlar var. Ne 
zaman bunlar var? Her yerde konfor 

1 rına muhalif olarak ba taarruzda var. 
1000 den fazla tayyare bll~ndıklarım - Ben de size büyQk bir haber n-
bıldirmektedir. Haurlardadır ki, on reyim, Belki ben de ıfdecetim. 
gun kadar evvel bazı Amerikan hava - Hayber geçidine? 
muteha1111lan İnıflterenin ayni za. - Bilmem. Fakat herhalde Hlndfs-
ıtıanda 1000 tayyareyi harekete retire. tana. 
cek kadar tayyareye ve bava meydan- Holllcott bundan son derece mem-
lanna sahip oldutuna ıöylemitlerdi. nun oldu. Çilrıkü ağzmdan tnıillzle-

Ba büyiık hava taarruza hakkınc\a rin böyle zam:ında taşlrdıklan kuv
henüz tafsilit celmemişse de Alman- vetll bir: 
Yanın çok mühim bir sanayi ıebrl ve - Bay Jovet fırladı. 
tren hatlarının kavupk noktası olan Hakikaten memnundu. Cünk(l sai 
Kolon;yanm euı hedeflerinden birini yumnıtunu sol elinin awcuna wru
teşkll ettlli •e bu hareketlerde 44 tn. yordu. İnıllterede bu. karar yahut se
giliz tayyaresinin kaybedildliinl bil.. vinç hislerinin işaretidir. 

dirmektedir. - Ey ne vakit siz gelecek? 
Cbarchll ~ taamısa twtlralı edenle- _ Dört. bes ay sonra.. f:Jileltilim. 

:re rdnderdiii bir meaajda tebrik vo vncutça lyllflflilfm saman. 
t91eklriirlerinl blllirdikten sonra bu- - Oh Elbette 1)1 olacaksm dQ 
nun İngiliz bava kuvtttlerinln rıttık- • 
Çe ziyadeleten kudretini röıterdifini Krussett! Yal.na mevsim sizin lçln çok 
ve Alman sanayi merkezlerini bekli.yen soluk olmamah - çOnkO siz nazik 
lkıbet hakkında bir fikir verecelhd bir küçOk Fransızsın - siz Hay~er'e 
ıoylemiştlr geleceksin. Slıl alayın atlarına bındi-

Londra ;.dyon 1000 tayyarenin bir recetım. Beraber kaplan, pan. çakal 
buçuk saatlik kısa bir zamanda bil- ve geyik avlıyaca:ız Eler mevsim i
YUk bir latizamla vazifelerini muvaf- lerleml119 ben, Raca" nm yanma 
f kıyetle basardıklarmı ve Almanla- celecek, sizi görecek. 
rm İngiltere üzerine yaptıkları büyük İyi çocuk! Halinden hakikaten çok 
._.a akınlannda bir ıeferde 500 den memnun ıorünuyordu. Odada enine 
farla tayyare kullanmamııı olchıklan- boyuna dolaşıyordu; birdenbire dur
IU soylemiııtir. , 16,.m• s 7 r du. Merakll bir eda ile sordu: 

HİND DİYARINDA 
- -Kar~ &~14 .. 

- Nlçfn ah dedin kt -Vacutça 1-
yile,tflim nman ... 

- CünkO ruban lytleşmeklilbn da
ha uzun stlrecek de. 

sazame derhal cevap ftl'medt. Al
nmda flmdJye kadar t6rmedlitfm de
rin bir etzCI De end1fell bir taVJr al
m..ıı. 

- Dil Krmsıett1 dedi. Qer sis da· 
ha zayU ise Hlndlatana ıPtme.. 

- Niçin? 
- Tehlikelidir. 
- HQmma? 

- Hayır. ıtJıtan delflt Oteıcinden. 
Siz ondan korkmaz? 

- Neden cuumT 
- Aden'den ttlbaren vapura tnma-

nan şer allheslnden •• 
- E? 
- Buna "kara mabude,, derler. Her 

şeyi tahrip eder. 
- Ne sö7lOyomınuzT 
- BiltQn enerjileri o eritir. fngil-

terenln en bQy(lk dilpnam odur. 
- Siva? 
- Hayır. Siva koca~ıdır. Karısı: 

Klll. Zihinleri yurgun be;yuları mah
veder, onlan uykulaı1nda bildllderl 
b\itün ölümlerle kavran urar. Her 
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akpnr sfzln kamaraya gellr ve yeşn 
parmakJı lSlQ eliyle basınızı ltneler •. 

-un .. 
- Ool Gilhne,inla: Dtı Kruaettl 

Ben dotru s6yler.. Herkes zanneder 
ki, Mtsır ölU memleketi .. Hayır, yan
lış; Mısırda l51Q yok. Yalnız mezar 
var, işleri bitmiş momyalar var •. Me
sut olmıyan lilüler sizi Hindistan çöl
lerinde bekliyorlar. Onlara ben:dyen 

iskelet libi Mfaldr" ler onlan ibadet
lerle, feryatlarla ~ltrtrlar. Rahatsız 
ölUler ancak Hlndistanda aıtlarlar. 
Bu memleket bunun tein ınabsun -
durf 

Ona hayretle baktmt. 
- Bütan bunlan ah mı uydurdu

nuz? 

- Bunlan herkes bilir. Bu :ıtaır
nin intikamı. ve "fakir., in me bed 
duasıdU"I Bunlar !r.,gllls zabitine 
- hlç olmazsa ilk: Oç yahut dört se-

nede - tesir etmez. Ç(lnkO İngiliz 
ey vardtr: Unifomıa, spor, viski, 

zabitinin kendini koruması için Oe 
Amma sonra sonra one da tesir eder. 

Bunlan söylerken onun şimdiye 

kadar gl5rmedilhn garip bir hal var. 
Yüznnlln hatlannda birdenbire yirmi 

sene sonra alacağı eekli gördOm. 
- Siz. dedim; daha ltlll'ye hiç 

rutlamadma mı? 
Cevap vermedi, 

- ltAll'ye rastlamachn!z mı?. Hol
Ucott! Size s6y10yorum! Heyi Yeffr:Y .• 

Arkumı ~rdt. pen<'eJ1!7e dotru 
gitti. Tekrar bana d6ndü: 

- DO Krussett! dedi. Hindistan, 
Seylln delfkUr. SeylAnda yazm ak
repJer var, yılanlar var. tımaklarlyle 
gözlerinizi eıkaran ayılar var, tim -
sah var. pars var, alvrisfnek var, JO
ltn Hindi.tanda bunlann hepel var; 
Ostellk kaplanlar ve pireler var. Fa
kat bunlarla beraber yaşamrya mec • 
bur detllıılnlz. YaJnız pireler mtıstes
na. Sonra başka bir ıey daha var ki, 
çok mOthiş: Gözle görOnmiyen tehll· 
kel 

- Azizim, ııe;yahatlerf datma facla
laıtırmak sana merak olmua. 

ltirz etmek istedi. Fakat bir oto -
mobil g{lrilltOsO sözOn(l kesti. Demin
ki patlangaçtn patırdısmı tanıdım' 
klakson Uç defa çalındı, HoUicott: 

- Beni çaıtrıyorlarl dedi. 
Bir hamlec!e pencereoye atıldı. Kol

luJundan bir hokkabaz tavrlyle ko-

- Dil Krussettı dedi, Ben alzl çok 
ever. Eter Hlndlstanda ne zaman 
adamakıııt hasta oluyor, bana aiz ıo
veneblliyor .• Merak etmeyiniz. 

- Eksik olmayınız! Teaelddlr ede
rlm. 

Son defa olarak bir daha baktı: 
muhabbetli bir merhametle ıcııcım... 
di, mtrıldanD' gibi: 

- Zavalh ltnısaeU! dedi. bptdan 
çıktı, gitti.. 

Bu aksam baranthn aıutıaka otuz 
dokuza çıkacak! 

Vapurda 
Vapur, tdtlım tıklnn, Herkes kama

raa!ndan ılklyetçl; herkes, herkesten 
mateneffir. Hava sotuk. Khuede bir 
tebeaüm yok, Zaten bütün yolcular, 
zabitlerden ve ;y(lbek memurlardan 
ibaret. Seyahat etmiyorlar, aankJ ka
zaya ma gösteri7orlarm11 cfbl, 6rtü
ler altında koltuklara uzanarak so
murtuyorlar ve ... esniyorlar; naıar
larda ne merak, ne de Omlt var. San
ki herkes 7e:-ine dönO:vor.. Seyahat 
eden yalnız benım. 
Vapur. Bombayda durdu. ..Se7lln., a 

utrvarak Avustralyaya giden posta 
ile bunun arasında bilyük fark var. 

Saat on birde "bnr.. kapan!)'or. 
Fakat daha onda bOtOn vapuT u7lru
da.. GUndilz yemeği tam ~itleyin ve
riliyor. Cay dörtte ahnryorl yec!l bu• 
çulda da yemete nihayet ~-

(Devatnı var) 

TAKYiMDEN 
... BiR YAPRAK 

Antikacılıkta 
Nazariyat 

Yazan: ULUNAY 
Eski •e nefis eşya ticareti yapan 

tanmmııı müesseselerderı b'r nln 
sahibi, bu vadide büyük bir vuımf 
16sum gösteren bilgisine kanaat ctm 
yerek, bazı noksanlannı tam mlamak 
istemiş; ve smele denbe i Avrupaı1 
antikacılığın bu krsmında b yuk b r 
"söz sah bi olmak üzere t nıl n b'r 
Türkten muntazaman ders almıya ba • 
lamııı. Hem hoca hem talebe tebr'lte 
defer. Bu h d senin bi~ çok bıkım. 
dan ehemmiyeti vardır Çünkü b zde 
ant!kacıl ğın ticari cephes musbet b'r 
lllm şeklinde de lld r S dece bir "z • 
naat.. olarak k bul ed ld •· için uzun 
seneler usta yanında c;ırakhk kalf 1 lt 
etmek surC'fylc "kul ktan dolma,. b 
renllir. Bundan otiırü antik cılanmı 
r:ın ekseriyet "alaydan yetişme, d r 
ler. 

Tecrübe ve görgü, şüphe yok k 
çok defa en kuvvetli tahsili fersah fer 
sah geride bır k bil r· fak t b' r çc.1 
mesleklerde olduğu g;bı b nda d 
meliyat kadar nazariyata da ehe -
miyet vermek Uzımdır 

Antikacılık bir "esnaO'k,, del ld 
temeli ilme d yanan b' r meslek 
Böyle olduğu halde" ııimdiye kad 
antlkacınm meste i in b inceli 
göz önüne getire ek kendinden 
birisine baş vurduğunu görmed 
Hepsi garip bir ldb'r ve gurur ile lu 
sanatta bir b şkas•nd n geri ol 
dıklarını sanırlar. En bilg çlnden, r 
acemisine kad r bu, böyledir. 

İşte iki misal: 
Vaktiyle antika halı ile meşgul bl 
tanıdım ki. ne zaman anlamadıgı b 
mal kartııı:nda kalsa ortaya: "T b 
halılarında hiç böyle çe t görmem 
tim!,, gibi bir söz atar; muhatabın 
"Amma yaptın bal Koskoca "Se 
bend., e nasıl "Tebrlz" d yorsan?, 
vabiyle halının ne olduğunu otren 
çaresini bulurdu. Sonralan bu "kol 
po" yu herkes anladığı iç'n onun bu 
kumazlıtına bıyık altından rule ler 
ve "Tebriz'd r bul Bazı boyle çeş' le· 
ri de olur!., d ye başlarından sav r
lardı. 

Halbuki bu ad m böyle yapacagına 
vukufunu bir sisteme dayandırsa, h lı 
üzerine yazılmı& mukemmel realm 1 e· 
serleri okusa ve ayni zamanda ulih 
yetll birisine muracaat edip ders al
maktan utanmas ; böyle herkese eı 
lence olmazdı. 

En yukıek ant'kacılardan biri ol n 
Kayserili lnciciy n, iç'ndcn çıkamadı ı 
bir halı jçln "hudut malıdır!,, de ge
çıştirirdi. 

Bir kıymet temsil ederek elden e e 
dolaşan bir pırı nta, alun, güm s ne 
ıae bir tablo, b r bıblo, bir livb , b r 
takım. bir kise, b'r hah velhaıd an• 
ka e11a da odur: zamanı kıymeti r 
tan daimi seçer akçe gib dir. Bunıı 
görmeden, anlamadan, nenin nesi o ;lu 
runıı bilmeden sadece bir "inl ' 
vasıtası gıbi kullanmak doğru o .ı 
ma? Onlar bir nnat abidesi, b r tar h 
sayfası ıayılır... İncelemeli, okumalı 
ve anlamalı. 

Vaktiyle bu gibi ihmaller bize ı;olc 
aitra mal olmuştu: İran hulriimd ıla 
rmdan Şab "Abbas,, ın bizzat nez rc:t 
albnda dokuttutu bir çok Isfalı n 
hahları, İran seferlerinden ıonra Tur
kiyeye geUrılerek camilere d ğıtıl
mııu. Her biri, bir milyondan f 1 
eden bu halıları açık ııöz antikacı' r, 
kayyumları kand rarak camilere Ye'J'l
yenl birer ' Şarköy kilimi,, vermek u
reUyle değıştirdiler. Bugun bunlardan 
belki müzelerımızde b r ıki tane k 1 
mış ve ust tarafı Avrupa, Amerikayı 
boylamııtır. Oralarda kadir ve kıy 
met bilenler bu h3.ldarn yaptırdık ı 
saraylann tavanlarına koydurmak u
retlyle baılarmda taşıyorlarmııl 
Halkunızda eski eserlere kar&ı b r 

raibet uyandıiı inkar edilemez. Bu 
kıymetli heves, antikacıların maf z • 
lanm silip supüruyor; hepsi malıız
hktan ne yapacaklarını bilemiyor] r. 
Halkın bu zevkini, bu hevesini da

ha saf lam temelJer üzerine kurdurmak 
ıçin Avrupa muzelerlnde, ezcumle 
"Luvr,, da oldutu gibi, bu ilmin m tc. 
banıalan kurslar açmalı. İlimde cıı:ı
rlllk yoktur. Bu suretle isteyenler denı
ıere devam ederek umumi bilı lerlnl 
nazariyatta da tam mlamış olurlar. 

Bu bahsin "Ekspertiz = Ehli b h
ı-e,, Jiie temas eden bir cephesi de 
vardır Jı:j ayrı bir yazıya mevzu ola
cak kadar ehemmiyetlidir. 
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Zam Gören Vergi 
Ve Resimler 

Bugünden itibaren Tatbik Mevkiine Giriyor 
Baz! vergi ve resimlere zam yapıl- iplikleriyle ipek ve mahllıt ipek men- 1 

ması hakkmdaki kanunla §eker ve sucat ipek ve mahlut ipekten hazrr 1 
gl koz i tihlt\k vergisinin arttırılma - eşyada bir misli; 
sına dnlr olan kanur. resmt gazetede d - Damacana, şişe, küçük şişe, 
neşred imiştir. Bu kanunlarla: kavanoz ve emsali hariç olmak üze-

1 - Merinos koyununun vergisi 40 
T iftik keçi ve sığırtıı " 45 
Koyun ve kıl keçlrt1n " 80 
Manda, at ve katır " 125 

re pencere cnmı. kfığıt ve mukavva 
ile baharat,r-tcrkip yoliyle elde edilen 
pHlstlk maddeler ve bunlartn mamO
Jatı kaplamalık ağaç yaprak ve şe
ritler, parke tahtası, kontrplAk tah

Esek vergisi 25 kuruşn çıkanlmtştır. talan, keten kendir, Manill\ Kendiri 
jüt vesaire iplik imaline veya doku
maya elverişli nebati maddeler, ke
ten, kendir vesalr nebatı maddelerden 

1 
mamUl mensucat ve bunlardan yapıl- ı 
mili hazır eşya, muşamba ve muşam- , 
ba mamlılfıtı, çini ve porselen mnmlı
lfıtmdn yüzde 50 nüktarlarında zam 
yapılmtştır. 

2 - Damga resmi kanununun mak 
tu kısmına ve 33 üncü :maddesine ta
bi evrakın geçen sene arttırılan re -
simleri bu kanunla bir misli daha art
tırdın ısttr. 

3 - Nakliyat resmi banliyö ve şe
hir içi nakil vasıtnları hariç olmak 
üzere şimendifer ve vapurlarla yapı
lan yolcu nakliyntında birinci mevki 
ücreUeri için yilzde 25, fkincl mevki 
için yüzde 20, ÜÇÜf\.Cil mevki için yüz
de 10 a çıknrllmıştır, Ayrıca ve ye
niden yataklı vagonlarda yatak üc -
retlerinden de yüzde 10 resim alına
caktır. Eşyndan alınan nakliyat res
mi de yüzde 5 den yüzde 10 a ibllığ 

edilmiştir. 
4 - Kibrlilerden a1tnan thüdafaa 

vergisi 90 parayıı, çakmak ta~m -
dan alman milda!a vergisi de 9 ku -
rusa çıkarılmıştır. Bu zamdan sonra 
kibritin beh!ll' kutusu 4 kuruşa satı
lacrı ttır. 

5 - Tiyatro, sinemalardan alınmak 
ta olan resim asker nllelerine yardım 
zammt hariç olmak Uı.cre yüzde 40 a 
çıkanlcaktır. 

6 - İhracat maddelerinden alınan 
flırncat vergisi yüzde 10 a çıkartl -
mıştır. 

7 - Banka, banker ve sigorta şir
ketlerinin muamele vergisi yüzde 7 ,5 
a. imalat ve ithalat munmele vergisi 
nlsbetleri de yüzde 12,5 a iblAğ edil
miştir, 

8 - İstilılilk ..,·ergilerlne de yeniden 
a - Kauçuk mam<iltıtiyle pamuk 

ipllgi, pamuklu mensucat ve pamuk
tan hazır eşya, yün ve kıl ipliği, yün 
ve kd mC'SUCat, yünden ve kıldan ya
pılmış hazır e:şynda yüzde 40; 

b - Ayakkabılar hariç olmak üze
re bilfunum deri ve mamüll\Uyle her 
nevi demir, çelik ve baktr ve halita
larında !ki misli; 

c - Sunl bükülmemiş ham ipekle 
sunt ipekten mamıll iplik ve ibrişim 
hariç olmak üzere bllcümle ipek ve 

Şehirden Röportai 
12fr Baş tarafı 3 üncüde 

Bir yanlıflık olmasın? 
- Aman efendim, nasıl yanlı3lık o

lur? Daha mahalle mektebinden arka. 
da!;ınu: mış, Aksarayda, Ye:1il tulum
bada oturduğunuz. zaman. .. 

Mudur sinirleniyor: 
- Yanlış beyim yanlış, &yor, n~ 

Aksarayda Ye5ij tnlumbnda otıırduuı, 

ne mahalle mektebinde okudum, ne de 
b(iyle bir tancdİğım var •• 

- Fakat bey .. " 
- Fakati makati yok. Rica ederim 

rahat bırakınız, bi\irmiyc mecbur ol. 
duğum işlerim var, 

* * D aha kapıdan girer girmez yere 
kapanarak kandilli temennalarla 

eteğe vara vara gelen ihtiyar bir zat. 
Elinde bir tomar kliğıt var: 

- Ne onlar ••• bey, 
- Efendim, !iU ha.zırlamaklıiıım i-

rade buyurduğunuz kiğrtlar. 
- Biraz müsaade etseniz olmaz mı? 

Pek meşgulüm de •• 
- Hay hay efendim, emredersiniz. 

Yalnız on bc3 dakikadır bekliyorum 
da ... 

- On dakika dalıa mnsaade etsem. 
- Bn5 üstnne efendim, baş üstüne, 

Hatta fazlaca tacize de mahnl yok. Su 

Bu zamlardan kibrM ve çakmak 
taşlarına, ihracata, muamele vergisi
ne, lsUhltık vergisine taall<ik edenler 
30 '5/1942 diğeri l Haziran 1942 ta
rihinden muteberdir, 

9 - Şekerden · almmnkta olan ls
tihlAk vergisine klip şekerde 52,38 ve 
kristal şekerde 35,38, glikozdan ali - I 
n:ın istihlfık vergisine de kiloda 15 
kurus zammedilmlşllr, Yalnız. bu zam 
stokL"ırla şirketin 1941 kampanyası is- 1 
tihsallerlnde küp şekerde 62, kristal 1 
şekerde 45 kuruştur. Bu zamlar do -
lay:ısiyle şeker fiyatı nrtacak değildir. 

10 - İstihlfık vergisine zam yapıl· 
mış olan eşya ve maddelerin ithalM
çıları, toptancılarlyle bu maddeler! 1 
memleket içinde imal edenlerden esns 1 

iptida! maddesi istihltık vergisine ttı- 1 
bi olduğundan dolayı, bu vergiye t~
bi olmfyanlar perakendeciler de dahil 
olduğu halde umumiyetle kibrit sa -
tartlar 30 Mayıs 1942 sabahı bu mad
delerden ellerinde me\•cut miktarla -
rını mahalleri varidat dairelerince 1-
lanm yaptldığı gUnU takip eden 3 giln 
zarfında bu dairelere bir beynnname 
ile bHdinniye mecburdurlar. 

11 - Şeker stokları için y eniden 
beyanname verilmesine ihtiyaç yok -
tur. Yalnız Glikozun alım ve satımı 
ile iştigal edenlerle glikozu lmalfıtın

da veya tali madde olarak kullanan 
sınat müesseseler 30 Mayıs 942 saba
hı ellerinde mevcut stoklarının mik -
tarını Pazartesi akşamına kadar bir 
beyanname ile varidat dairelerine bil
direceklerdir. Beyanruırnelerln vaktin 
de verilmemesi 5 kııt ceza altnmasmı 
icap etı,ireccktir, 

Tuvalet 
istihsali 

ispirtosu 
Arttırddı 

Hariçten esans t ednrlldnin gün 
geçtikçe güçleşmekte olınası üzerine, 
İnhisarlar İdaresi kolonya yerine sıh
ht ibUyaçlar iti:ı kullanılan tuvalet 
ispirtosu imallitına hız verml~ir. Şlm 
diye kadnr nncak 28 bln litre kadar 
yapılan tuvalet ispirtosu istihsal! 100 
bin litreye çıkanlacaktır. Kolonya 
sarfiyatı 70 bin lltreyi geçmemekte 
olduğundan, 100 bin litrelik istihsal 
ihtiyacı tamamiyle karşılıyacaktır. 
Tuvalet lspirtosunun yarım litrelik 
şişesini İnhisarlar İdaresi 70 ku~a 
satmaktadtr. 

Sağhk Ekipleri 
Faaliyete Geçiyor 
Şehir, köy ve kasabalarda sivrisi-· 

nekle mücadele için sıhhat ekipleri 
hazırlanmıştır. Bilhass:ı köy ve küçük 
kasabalarda su birikintilerinin kunı· 
tulması için teşclr işlerine ehemmi -
yet verilecektir. Sulak olduğu halde, 
zeriyata müsait olmayan arazi Oka
liptüs, söğUt ve kavak gibi kökleri 
çok su emen fidanlarla ağaçlandırı -
lacaktır. Yurdun her tarafında Bele-tayin meselesini arzedecektim. 

_ Ne taylı;ıl? diye ve köy idar:ıcri devlet sağ!~ 
- Dairei devlctlnlzdc bir bir.met tcşklliıtiyle lşblrligl yapacak, nafıa 

lütuf buyurulacaktı ya efendim, baş f memurlarının teknik çalışmalarmdan 
kltip beye istldııyı takdim ettim, aldı, da faydalanacaktır. Bilhassa gezlcl 
kaydetti •Cumartesi günü Dördüncü sağltk memurlarlyle köy sağlık koru
Vakıf ~da Ticaret odası salonunda yuaılan su birikintilerinin kurutul -
bntihan var, o gün gelin de imtihana masmda, su akınWarmm tanz.hn.indc 
glnn,, dedi. rol alacaklardır. 

- İyi ya i5te. O gün gidin, lmtiha. -----o-----
na girin, Belediye Kooperatifine 

Yeni Aza Alınacak 
- Nasıl olur, beycfendlclğlm. 30 

yıllık hizmetten sonra .• Çoluk çocuk 
ile bir arada, sınıf geçer gibi imtihına 
girmek. Merhamet buyurun, bu sinnü Belediye mc!nurlar kooperatifinin 
salimden sonra.. genlŞletllerek başka daire ve mücsse-

Müdür içinden ,.Hihavlc, ı;;ekc çeke: se memur ve müstahdemlcrinln de 
- 1mtihnnsız olmaz k i •• . bey. almmasma imkAn bır;ıkacak bir sta -
- İnayet buyurun beyefendi. Biz tü hıız!rlanmıştır. Statü bug{lnlerde 

dinil devlet uğruna tam 30 yıl hizmet Ticaret Vekilliğine gönderllecekUr, 
ettik, Bu hale geldik, b undan sonra ı StatU tasdik edilip geld.ikten sonra, 
bizi imtihanlara.sokmak rev.a 't?lı? Hem kooperatif şehrin muhtelıf semUc -
beccrcbileccfiın bır nane olsa emre- rinde şubeler açacak, halkıı geni6 
derseniz, imtihana değil, münkür ne· mikyasta yiyecek ve yakacak madde
kir sualine bile girerim. Pakai beec· lcrl satacaktır. 
remem k1 Hazll'an ba:;ımdan itibaren koope-

Kerime · •• • dairesinde çalışıyor. raU!c namzet lıza kaydına başlana
Onu da böyle imtihana sokmu$lar, cııktrr. Bu lı:ı:alar yirmi beşer lira 
bılmcdıği §eyler sormuşlar, tabii b-e- vererek beşer hisse ile kooperatife 
cerememi3 kızcağız ... Neyse eşin dos. ortak olacaklardır, 

tun himmetiyle kayırabildik, Hiç ol- 11-------------ı 
Jn:ızsa su:ıllerl IUtfetseniz de cevap- KÜÇÜK HABERLER 
larını hazırlasak.. •-------------· 

Artık müdürün tahammillü kalm'ldı: 
- Azizim, dedi, 30 sene hizmet et· 

mi&, sonra ikra.mlye de alarak tekaüt 
olmuşsun. Eğer l& yapabilecek hal 
deysen neden bu milletten hizmetini 
esirgedin? .• Eğer iş yapamıyacak iscıı 
ne diye gelir de ı;nusallat olur, becerc
mlyeceğin işe kaynlmanı istersin. Bı
rakın yakamızı da isi ehli olan genç
lere verelim, biraz randıman alalım, 
Kendinize güveniyorsanız girin lmti 
h:ına, güvenemiyors::ınız köşenize çekL 
lip oturun. Devlet elinize avuç dolu~u 
tekaüt maaşı veriyor. Birnz da ıenç
fere saha bırakın canım: Hep tekaüt, 
hep tekaiit •• t -

+ P AM UKLU TF.VZIATI - SQmer Bank 
Yeril Mallar paınrlariyle bayiliklerde bu
ıı:D.nden itibaren halka dafıtılan kupoalar mu 
kabilinde ııe,er metre pamuklu dafıtılmasına 
baılana,aktır. Dafııma ıı:Cn ve yerleriyle nu
maralar gazetelerle ilin edilı:nlttir. * HALK DA.GITMA BiRLiKLERi -
Buııiindcn itibaren mahallelerde teıkll edilen 
halk dafrtma birliklerinin faaliyete ıı:ecmesl 
icap etmektedir. Teık!Uunr tamamlıyan bir· 
liklcrde hafta !cinde bu nobaalarııu tamam· 
lıyacalı:lardrr. 

Güc bela bu ziyaretçi de atladı, fa. 
kat o çıkarken bir dördüncüsü ve b:ı 
beşinclsi girdiler ve bu böylece ben 
müdürün yanından ayrılıncaya kad:ır 
devam etti. Müdürün odası Eyüptekl 
Hicet kapısına dönmil§til. • 

-- - -
-- --- - -- ---- :~--- . 

TAN ı. 6 - 942 , , ,~ ............................ : .......... _ i N H ı s A R L A R DevletDenizyolları lşletmeU.MüdürlüğüllCinları 
1/6/942 - 7 /6/942 tarihine kadar muhtelif hatlarımıza 

Umum Mu• •du• • rıu• • nu• • nden Kalkacak Vapurların İsimleri ve Kalkış Gün 
~ ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Maliyet fiyatlarının artmasından d '>layı bazı av malzemesinin 1 haziran 1942 
tar ihinden itibaren aşağıda gösterilen fiyatlar la sat?facağı ilan olunur : 

Birinci nev1 kara av barutu 
İkinci " " " " 
Av saçması, şevrotinler ve kurşunlar 

• 

Kara baruta rnahırns av kovanı 

Kara barutlu av fi şeği 

Yarım 250 100 
Kilosu Kilosu ~ramı Gramı 

260 130 
240 120 
115 57,5 

Yüz tanelik paketi 
260 

Tanesi 
8 
8,5 

65 
60 24 

Kuruş 

" 
" 

" 

" ,, 1 " " Domuz av fişeği 
Dumansız barutlu mor renkte av fişeği 9,5 " 

1 1 Diğer Av Malzemesi Fiyatlarında Değişiklôk Yoktur. ,1 .......................................................... -, 
,._ __ 1JlemLeketimizin 3evimli okuyucusu bülbül sesli-.-------•• 

Müzeyyen Senar 
ve sahnemizin sevimli iki arkadaşı 

KEMANİ NECATI TOKYAY 
ve tarbuka HASAN TAHSiN 

Bu Akşamdan İtibaren 20 Kişilik Pek lUuhteşem 

BiR SAZ HEY'ETI 
Refakatinde olarak; Taksimdeki nezih MAKStM . SALONUNDA büyijk 
masraflar ihtiyarlle vucüde ~etirilen ve ırüzel dekorlan ile bir cennet 
yuvası oeklini alan, Adalar ve Marmaraya mükemmel nezareti bulanan 

MAKSİM BAHÇESİNDE 
' Seanslarına Başlıyacaktır. Tel: 42633 _________ , 

OSMANLI BANKASI 
30 SONTEŞRIN 1941 TARiHiNDEKi VAZIYET 

AKTiF. ' PAS 1 P 
fsterrın Ş, P. 

- - -
Hisse s@nefTerlntn Mentıftı!! Maıme-
mfş olan kısmt M00,000 
Kasada ve bankalarda bulunnn paralar 7,903,441 15 
Kısa vAdeli avansiar ve rliporlar 3,505,000 
Tahsil olunacak senetler 9,314,843 11 

11 

4 

Sennaye 
StntQ muc~ 9"f'llan ihtiyat akeest 
Tedav{ilde bulunan banknotlar 
GörbldUğilnde ödenecek senetler ve 
vıldcll senetler 

{ latel'lln t . P. 

10.000,000 
1,250,000 

340,765 o 

219,669 2 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2,aı 1,880 16 11 Al~klı earl hesaplar 28,117.339 9 10 
BO!"Çlu cart hesapla& 9.252,961 18 
Rehin mukabilinde avanslar :J.000,272 9 

7 
6 

Vlıdell bonolar ve cart h esaplar 
Kabuller 

572,948 6 6 
198,544 10 8 

Kabul ,.ou,.ıe borclular 198,544 10 8 Müteferrik 
Gayri menkul mallar ve mobU,. 507,591 14 1 
Mütefenik 191,699 11 2 

41,186,236 8 2 

JCuyuda muvıfık olduiu tasdik olunur 
Umum Muhaaebe Şef Muavini 

A . A , MAYER 

• 486,969 18 5 

. -
41,186,236 8 2 

TUrtclye Umum MGdDrD 

PH. GARELLI 

~ ...................................................... . 
' K A T 1 -1 TESiRi 

TAZE ~1EYVALARDAN İSTİHSAL EDiLMiŞ 

iDRiS MÜSHiL 
(GAZOZLur 

'LiMONATASI 
~ · Lezzeti Hoş a • içimi Kolay 

:MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizd ir. ............................. .-ı-.-............. , 

._._.: ! Dr lbrahim Derıke 
Beyoğlunda Galntasarayda Eski polis karakolunun hedım ve tahassül 

edecek cnkaz!nm satı~ı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 
3844 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 288 lira 36 kuruştur. Şartname Zabıt 
ve Muamcıtıt l\tildUrlQğU kaleminde görülebilir. İhııle 8/6/942 Pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmaları. (5777) 

Muhammen bedeli 10500 (on bl.ıı beş yüz) lira olan 15 ton bulasık 
sabunu, 11 .6.1942 Perş&be gQnQ sut 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
lı:arada idare binasında toplanan meıkez 9 uncu komisyonca saUn alına
eakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 787 ,5r (yedi yüz seksen yed! lira elli ku
ruş) liralık muvakkat teminat fü kanunun tayin ettiği vesikalan ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a lu dar adı geçen komısyan rcisllğlne 
vermeleri ldznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme Dairesinden. Haydar-
oasada tesellüm V\:l sevk şefliğinden temin olunur. (5846) 

Üsküdar Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden 

Balıklı Hutanul Dahiliye MCtebu11 
u. Her C(ln aaat 15 den sonra Be:rot 
•u • Afacarnil, Sakrufacı caddcıl Cllı>·~ 
Okçeom• aoht No. ıs Telefon: 4246 r 

i LAN 
"Madeni çubuklart doğrultmryıı 

mahsus usul,. hakkında alınmıs olan 
1,6.940 günlü ve 2892 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fille konmak ü
zere ahere devrüferaf veya lcar edi

leceğlnlen talip olanların Gal:ıtada 

İktısat hanında, Robert Ferrl'ye mü
racaatları ilan olunur. 

TAN 

_, 
Gazetesi 

:ıan Fiyatları 
Kr. 

1 

Karaden17 Hattı Snlı 4,00 de Ege, Cuma 4,00 Kadeş Galata rıh
tnntndan. 

Bartın Hattı Cum:ırtesl 18,00 de- Tırhan Sirkeel rıhtımın
dan. 

lzmft Hattı 

Mudanya Hattf 

Perşembe 8.00 de KemAl Tophane rıhtımmdaP 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Ô.50 de Sus. 
Cumartesi 14.00 de Marakaz, Prızar 9.50 de 
Sus Galata rrhtımtnd:m. 

Bandırma Hattı Paımrtesi, Çarş:ımba ve Cuma 8.00 de Mara
kaz Galafa nhtımından. Ayrıcr Çarşamba 20,00 
de Mersin ve Cımıartesi 20,00 de Antalya Top-

1 
hane nhtımından, 

<arabfga Hattı Salı ve Cuma 10.00 da Bartm Tophane rlh
tımından. 

lmroı: Hattı 

.t\yvaltk Hatb 
Pazar 9.00 da Kcm{tl Tophane nhttmından. ı 

Çarşamba 12.00 de Bursa. Cumartesi 12.00 de 
Mersin Sirkeci rıhtımından. ,. 

2 mfr Hattı 

Mersin Hattı 

Pazar 13.00 de İzmir G alrıta nhtımmdan. 
Cumn 18,00 de Çanakkale vapuru Sirkeci rıh
tımından. 

NOT: Mersine kadar gidecek olnn bu posta gi
diş ve dönüşte tekmil arııltk iskelelere uğrıya-
rak yük ve yolcu alacakttr. (6026) 

,,. Jf. 

N O T : Va pur seferler] hakkında her türlü malOmat apğıda 

t elefon numaraları ya.ulı acentelerimizden öi:jrenlleblllr: 

Baı Aeenta Galata - Galata rıhtımı Llm:ınlar Umum 
M lldürlüöO binası altında 42362 

Şube Acentalığı Galata - Galata rıhtım? Mıntıka Liman 
Rclsll!jl Binası nltı nda 40133 

Cjube Acenteliği Sirkeci - Sirkeci yolcu salon J 2.2740 ................................ ~ 
KARAR HÜLASASIDll\ 

Fiynt Mürakabe Komisyonunun tcsbit ettiği miktardan fazlaya kok 
kömürü satmak suretiyle Milli Korunma kanununa muhalefetten suçlu 
Üsküdar Toptaşı Valde camii 571 No. da oturan HUseyin oğlu Kasun na
mt diğer Polat ve karısı Kebire haklarında Üskildar Milli Korunma mah 
kemesince yapılan duruşma sonunda: Suçluhırdan Kebireden üç lira ve 
Kasımdan iki lira elll kuruş ağır para cezası rıllnmasmn ve gazete ile 
neşrine hükmedilmlstir. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Nikel 5, 10 ve 20 Parallkların Teda• 

vülden Kaldırılması Hakkında llCil\ 
Eski tıik~l 5, lO ve 20 paralıklann yerine dantelli bır kuruşluklarla 

bronz on l')arahklar dorp ve piyasaya k{tfi miktarda çıkarılmış olduğun
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30.6.942 tarlhınden sonra tedn
vijlden kaldırılması kararlaştırılmıştır. Mezkılr ufok paralar 1 Temmuz 
942 tarihinden itibaren artık tedav{iletmiyecck ve bu tarihten itibaren 
ancıık bir sene müddetle yalnız malsandıklarlyJe C. Merkez Bankası şu
belerine ve C. Merkez Bankssf Şubesi olmryan yerlerde Ziraat Bankası 
Şubeleri tarafmdan kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu 'Ufak p:ıralard:ın bulunanların bunl;:n mal sandı1tlarly
le C. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Subelerlae tebdil ettirmeleri 
illin olunur. (4129 - 5605) 

TÜRKİYE C Ü MHURİYETI 
ZiRAAT BANKASJ 

·. 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelelerl 

Biriktirenlere 28,800 Lire Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heı;.ıplarında en az 60 
h lsaesl bulunanlara senede 4 defa çekllccek kur'a ile afa(iı dakl pll na gö• 

re ikramiye da!jıtılacaktır: 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 •• 600 .. 2,000 .. 
4 • 250 • 1,000 .. 

40 .. 100 ... 4,000 • 
100 .. 60 .. 5 ,000 .. 
120 ti 40 • 4,SOO il 

160 • 20 "' s.200 " 
DiKKAT: Hesaplartndakl paralar bir sene içinde 60 li radan apDı dOıml• 
yenlere ikramiye çıktı!jr takdir de o/a 20 faıdaalyle verilecekt ir, Kur'alar 
ıcnede 4 defa, 11 Ey!OI, 11 BlrlnclkAnun, .11 Mart ve 11 Haziran 

t ari hlerinde çeklleccktlr, 1 

'ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ııı•ıııı• ıııı•ırn' 

! İDEAL BURO ~ 1 - Üsküdar Cezaevi mahkOm ve mevkufiarının 1,6,942 tarihinden 
1.6.943 tarihine kadar bir senelik 81,000 kilo tahmin edilen ekmek ihti
yacı kapalı zarf usul iyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 15.6.942 Pazartesi günil saat 15 de ÜskUdar Cumhuriyet 
Milddelumumlliği makamında yaptlacaktır. 

Başlık maktu olarak 750 ! Yazan: lktısat Doktoru GASSON 1 = 
3 - Şartname tatil günlerinden maada her gQn mesai saatlerinde 

Cumhuriyet Mllddeiumumtuğl kaleminde görülebilir. 
4 - Taliplerin ihale günü saat 14 de kadar teklif mektuplarını ya 

bhzat vermeleri veya posla ile taahhütlü olarak Üsküdar Cumhuriyet 
Müddeiumumtliğlne göndermeleri ltızımdır. 

5 - İhaleye iştirak edecekler in yüzde yedi ~u~k hesabiyle 1037 li
ra 65 kurustan ibııret teminat makb_q.zlariylc sirKülerini teklif mektup-
la?ina bağlamalan &arttır. ( 5841) 

1 inci sagf a santimi 500 = Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak ı 
2 ,. • » 400 1 istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz .. 
3 Jf • ,, 150 i Satı§ yeri: TAN lstanbuJ il 

._ ____ .... ,,, = Fı·yatı 50 Kuruc = 
Sahip ve Neşriyat M Qdllrll: Halil -1 3 J 1 
Ldtfl DördOncü. Gıtteteclllk ve -
Nesrlyat T. -L, Ş. TAN matba~ '-1111•111111..ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı •ıııı• ıııı• ıııı• ın•ıııı, 


