
'Garpta Harbin 
Meni Bir Safhası 
lcqhyor 

:Alman7antn hava bomhardmwı -
laıVle matl'Qp edilip edllemiye. 
celi bWnema. Fakat bu hava ta
arruslanmn AJm-.,ya lÇin prpta 
bir )'eni cephe açttıak kadar bil-
7ilk ehebımi7eti oldutwıa f(lpbe 
70ktur. Müttefikler karı17a aaker 
çıkarmualar bile, hava taarruala
rmı bu rıiabette arttırırlarsa, her
halde Alman Genel ltUl'DıQflu 
dilfQnceye aevkedeblllrler. Onun 
Jçln Xo10D7a bombardnnaıu, sarp
ta nnl bir cephenin acdmuı ka
dar bib'ük rol 07Dl7acak 79Df bir 
safbanm bqlanıtcı olarak te1Akki 
edileblllr. 
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Yeni Bir Anlaşma 
Almanya 1 ürkige ge 
Yüz Milgon Marklık 
Bir Kredi Açıgor 

1 Yeni Tip lombardunan ... !~nareleri 1 Son Akmda 

Bu Kredi, Alacağımız 
Harp Malzemesine 
Tahsis Olunacaktır 

Ankara, 1 (A.A.) - 1939 ikinci 

1 kanununda yapılmı.ş olan müza - r----------1 ... 
kerelerle ilgili olmak üzere Tür
kiye ile Almanya arasında 100 
milyon markbk bir kredinin Tür 
kiye hükUıneti emrine açılmasını 
istihdaf eden bir anlapna akte • 
dilmiştir. 

Çin Milli 
Lideri 

Diyor ki: 

~olonyaya 
3.000 Ton 
Bomba Atlldı 

Bu Taarruza 1250 
Tayyarenin l,tirak 
Ettiği Bildiriliyor 

Times'e Göre "Bu 
Bir Baılangıçtır .. 

Almanlar Mukabele 
Olarak Bir lngiliz 
Şehrini Bombaladı 
Londra, 1 (A.A.) - Cumartesi 

gecesi 1000 den fazla İngiliz tav. 
yai'esinin garbi Alinanya üzerine 
yaptıjl hava akını hakkında şu 
tafsilat elde edilmiştir. 

lngilterenin muhtelif hava 

Bu kredi Türkiye tarafından 
Almanyadan satın alınacak harp 
malzemesine tahsis edilecektir. 
Bu malzemeye mütedair mukave 
leleri akdü imza etmek üzere tek 
nik bir Türk komisyonu Berline 
gönderilmiştir. 

"Amerikan Malze
mesinin Yüzde 

Onunu Bize Yeriniz., 

Kolonyaya yapdan son haw turruzuna iştirak eden "Stirlhıc,, 
tipindeki yeni hombardunan tayyarelrindeiı birkaçı UÇUf halinde 

meydanlanndan hareket eden bu 
uçaklan Kolonya şehri üzerine 
vardlklan zaman 500 kadar uçak 
savar bataryası ile kal"§llaşmıslar 
dır. Her 6 saniyede bir uçak pike 
olarak hedefe doğru dikiliyor 'e 
hamulesini boşaltıyordu. 

AFRiKA <EPHESi 

y 

---~---- ----- - - ---- --------
LİBYA CEPHESİNDE: Mihver kuvvetlerin.iıı esu t..rrm lstillmnetlni ve mllliarebe uJaa. 

abada taraflann vubetini sötterlr lurrita 

. ...., 
vergi zamları 

SOVVET TEBliGi 

Merkezde 
Kaynaşma 

ALMAN TEBLiGi 

Sıvastopol 
Şiddetle 

Varna Müstahkem 
Mevkinin Planlannı 
Ruslara Sattığı için 

idama Mahkum Edildi Molkova, 1 (A. A.) - Moskova 
adycısunun bu sabah blldlrdillne '6- Sofya, 1 <A. A.) - Sofya harı: 
e, llul ldtalan liddeW muharebele- divanı esti topçu müfettifi müte. 

rin devam etmekte o14ulu Kareli kait general Saimof aleyhine açı· 
cephuinde doku& kasabadan Alman- lan davada karannı bildirmiftir 
Fin kıtalannl tarde4mlflerdir. Bir General Saimof firar halinde olan 
kasabada bulunan Alman - Fin ıar- Prqof ile birlikte idama mah • 
nlzonu tamam~yle )'Ok eclibnlttlr. killn edilmiştir. Maznunlardan 

Me,,zlı "'1'pqınalar Çençirof müebbet kürek cezasma 
Moıkova, ı (A. A.) - Son ıelen mahk1lm edilmiştir. Diğer üç maz 

haberler, İıı::JUm - Barvenkovo cevre- nun beraat etmiştir. 
k'!Jr Devama: s.. z sa. ı e- Denma: s.. t, sa. 'I 
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, .. Oi~L-iJ .. _ ÔJ~D-E_C_E~·y:'.'!lmE_R_l JS~yfiye 
_ _ Kıra~arı 
No. 48 Yazan: MAHMUT YESARl 

Motörden bir mumya çıkmıştı. Se- - Celal beyefendi, nedir bu antika 
yırcıler İkinci Ramzes'ın huzurunda - merakı ... Anlamıyorum 
mışler gıbi heyecanlandılar. Hnlk, - Ben de anlamıyorum. 
b rbırıne sokuldu. Motôriın ônu açıl- Bıyıklarım hiddetli hiddetli biıriı-
dı. Mumyayı bır buyı..ik çocuk araba· yordu: 
sına koydular. Palabıyık kavasla şü- - Para .. Para .. Hep para! 
vester, arabayı usul usul ltiyorlaıdı. Onun bir sıkıntısı vardı açrlamı

Zavatlr, 
içenlere 

Arka~arrndan goz.luklü or~. yaşlı, za· yordu. Ali Nafiz, onu açtı: 
yıf bır ~damla, ıki sırım gıbı hasta ba- l e]<şamcı imiş. Prenseıı, rakı 
kıcı gelıyordu. Gar6onlar, eme düşmüş.. kızarmış! 
!erdi. Mesele anlaşrlrnca, kendisine: 

Halk da, katar halinde cenaze gôtü. - Akşam yemeklerini bira1 hafif 
uyorlannıış gıbı yollara revan ol- yersiniz, gelir. benim odamda kafayı 
muştu. tüsiilersiniz, dedim. 

Bız, alargada yürüdük. Yalnız, ka- Ellerime sarıldı: 
le,. otele yaklaşırken, kendımizı gos- _ Sizi gcininct:, can insan olduğunu. 

terdık. 7U anlamıştım. Sokağa çıkamıyorum. 
Palabıyrk kavas, bizi gorünce can- Odamın da kontrol edileceğini blllyo 

landı: 

- Buyursunlar beyler. 
Gözlüklü adamla ıki hastabakıcı}Tı 

tamttr: 

rum. 

- Mosyö Mahe .. 
Gabriyel .. 

O akşam yemeğini, çatal uclyle ye. 
di. Yemekten sonra, holde oturcluk, 
konuştuk. 

Mis Centi.. Mis Manotaki efendi, yukarı katla nşağı 
_ _ kat arasında toz kanath krıı slnek~ed 

Eller sıkışıldı, soguk soguk sırıtıJ. gibi yapışıp kalkıyordu. Bizı ahb1p 
dı. görünce. artık, pek sevindi: 

Bir Komisyon Eliyle 
T esbit Ediliyor 

Son günlerde yazlık yerlerdeki ev
lerin geçen yıln göre çok yüksek fi -
yatla klraya verllmes.! birçok ş!kfı -
yetleri mucip olmıı:;;tur. Bunu gözö
nünde tutan Vali. Adalar kaymaka
mına bir emir \·erml;;ı ve kiraya ve -
rilen bütün evlerin bir liste halinde 
tanzimini, eski kontrat1nriylc bu s<?
nekf kontratları arasmdııki farkm tes
bitinl ve mukavelede normal fiyat 
yazıldığı halde el alttndan fazla para 
olan mal sahiı::leriyle milştcrilerin ta
kibini istemiştir. Kaymakamlık der -
hal faaliyete geçerek incelemelere 
bnşlamıstır. 

Yerli Mallar Pazarları 
Ticaret Vekilliğine 

Bağlanıyor 
Dağmtma Ofisi Bu TeşkilCitla İşe Başbyacak 

Sümerbankm İstanbuldn mevcut ıcaktır. Dağıtma Ofısinin Yerli Mol
dört mağazasiyle yirmi altı vilô.yettc- lar Pazarlarl teşkilatiyle işe başlıya
kl mağazaları.rıın idareleri İkttsat Ve- cnğ:ı anlaştlmaktadı:r Bu itibarla bu 
kllliğinden almarnk Tkar 't Vekilli - teşkilatta baZJ değişiklikler olması 
ğine bağlanması kararlaştınlmtştrr;. muhtemeldir. 
Bu suretle bütün Yerli Mallar Pazar- Yerli Mallar Pazarlariyle hu~usi 
ları Dağıtma Ofisine raptedilmiş ola- surette tet·ziat yapmak üzere ayrılmış 
cakhr. 

1 

olan magazalarda dünden itibaren 
Bl:ndan so?r~ S~hnerbank teşkilatı h.er nüfus için vetllen fişler muknbl

yalnız sanayı ~lerıyle meşgul ola · lınde basma tevziine başlanmıştır. 

.Sebep 
Facia 

Bir Delinin 
Olduğu 

2 ~ 6 - 942 

Vali Dün r- DiKKAT: -, 
Ankaraya Gitti 1 Ad.alar Tarifesinde i 

1 

--- i Eksık Kalan Noktalar i 
yeni Varidat Kanunu 1 Devlet Denlzyollan i~letmeııl, i 

'

., M Hazirandan itibaren Adalar· Ya· I 
e eşgul oracak 1 lova halt. için yeni yaz progra• ! 

Val. r •tr· K d d"" mını ilan etti. Bu sene bllhaasa 
ı ,u ı ır ar un akşam An - .. 

!·araya •t · t· H k t· Adalara tehacum çok fazla olduğu 
'. ' gı mış ır. are e ınden evvel lcln tarife her seneklleraen fazla 
hır muharrirlmlzle görüşen Vaı!, An- b·. \ lı IUkl b ki · d y t 
karaya g·d: · t fı d 1 ır e a e e enıyor u. en 
lem

. t' ı ış; e ra n a şun arı söy- tarife sabahlari i 9 saatlerinde 1-
ış ır: 

"Mutat işler: takip, Vekaletlerle 1 neceklerhıl mtetmdn.un vFe tkatmt lnd~deu-
vil"yet· l"k l dl . 1 . • cek ma ye e ır. a a on ı " ı a a a an ran ış en milzake- w 1 re v~ b'lt · · t dik . . · saatleri için dogru posta ar mev· •· ı çemızı as ıçın Ankara- 1 
Ya gidı"yo p k t b.. 

1 
. cut olmakla beraber, saat 14, O 

rum. e - ı: ıı o arak ıaşe d · · 
isleri etrafmda da örü meler _ ile 17.45 arasın a hıçbır v~pur 
ca<:rım g ş yapa olmaması nazarı dikkati çekıyor. 

V" ~11:'' v k"ll H ı· k . Sayfiyeye gidenlerin bir an ev• 
n • e ı er eye ıne sev edılen .. . · 

Yeni "ve ·d t k t f d vel denerek mevsımden lstıfade 
rı a anunu., e re ın a da stı 1 1 ... •• ··ıu 

Vekaletlerle ~w •• k B 1 d. etmek 1 yecek er ouşunu r ve 
. . .or~şece ve e e ıye b d Denlr:yolları ldareslntn 

temızlık. ı<ıhhat. ıktı~at müdürlükleri una 8 

bütçelerine münakale Süretlyle ileride tarifesini halka kolaylık esasına 
yapılacak zamları karşılryacak veni dayanara~ ~aptıgl da malQmu· 

j 
gelir keynaklarml öğreneC'ektlr Yeni muz old~gu ı16ve ~~lllrse, orta· 
"va "d t k "1 1· t k.t kt dakl ekıııkllk kendılığlnden mey• 

rı a ·anunuı. " ec: 18 en çı ı · an 
sonra İstanbul Umumi Meclisi fevka- dana çıkar. 

Bu ltlbarla mesela; 16,40 veya 
Uıdc bir toplantı yapacak Ye yeni ge-
lir kaynakları etraftnd;ı karıırl;ır it- 16,45 de KöprUden Heybell ve 
tihaz edecektir. BUyUkadaya blr vapur tıaveslnin 

Otele ~i~dik. Manolaki efendi "he-ı - Hep ahbabız .. Hep arkadaşız .. 
yecanlar ıçın~e,, kapıda; prenses de i:ın Beklrfn sırtını okşuyordu: 
taraçada beklıyordu. - Babayiğit adam! 

Diğer taraftan mobilyalı olarak ki
raya 'lierllen gayri menkullerin icar 
bedellerinin Mlllt Korunma Knnunu 
hOkllmlerlne göre tayini için Beledi
yede bir komisyon kunılmuştur. Bu 
komisyon gayrimenkullerin icar be -
deliyle mobilya kiraslm ayrı nyn e
tnt edecek ve bumı göre bir fiyat tes
bit cyliyecektir. 1\'fobllyıınm hlr s~ne
lik kirası. mobilya kıymetinin yiizde 
yirmisinden fazla olamıyncaktfr. Ko
misvon. mobily· ile kiraya vcrllecck 
evlerin fiyatmı tesbit için kendisine 
yapılan müracf!ııt üzerine bir hafta 
içinde kararmr verecekUr. Komisyon 
otel ve pansiyon işlerine karışTnıya -
caktır. 

Bir Tücca~ K~ısını Öldür~ek İsterken Kendi Kurşuniyle Ot 0 m0 bJ1- Y ede k 
Oldu, Kadın da Agır Surette Yaralandı p I D ... I 

de çok yerinde olacağını dUşllnU· 
yoruz. Nerede kaldı ki, şehrin 
biltün mali müesseseleri, Banka
lar ve bircok hususi ticarethane• 
ler yaz m;vsiml dolayıslyJe me· 
sailerine saat 16,30 da nihayet 

. Dün Fat~te G:lenbcvi ort~ekte~i 1 sirlerle .birçok yaztıar görülmüştür; . arça arı Qgl ıyor 
cıvarmda Sınanaga mahallesındc bır j Cesedi muayena ede.r. adliye tabıbı Evvelce hükumet tarafından elko-

Mumyayı sarsmadan aldılar; herkes Çorbacı sırtını okşarken Beki'"'n 
ıkr?tıdaı: kurtuldu. Manolaki efendi, yüzü değişmişti. Bir şey söylemrdl. 

berum elımi sıktı: fakat küfürden bakıyordu. M lakl 
- Çok mersi Celal beyciğjm. Artık, gidince: no 

ben i~.nci katı~ mcııgu~ olacağım için - Bu, çok soğuk herif, dedi. 

facia olmuş, ksrıstnı tabanca ile öl - Enver Katan. cesedin defnine irin nulmuş olan otomobil, kamyon, b!sik
dilrmek istiyen bir adrun boğuşma sı- vermiştir. Adli tahkikat devam et- Jet gibi taşıtlara ait yedek parçaların 

vermektedirler. 

z katiple blrlıkte apgıyı idare cdın. İçi doluydu: rasmda yaralanarak ölmüş, kadfn da mektedlr. ve aksamının dtlnden fübaren tevzie Tramvaya Atllyan 
Bir Çocuijun 

iki Ayaijı Kesildi 

""':- Olur, olur. Merak buyurmayın, - Sonra konuşuruz. --~--------~----- ağır surette yaralanmL~tır Hfidise şu tabi tutulmast kararlaşmtştır. 
suretle cereyan etmiştir: • " dedı~. . Ali Nafiz, benim küçük odaya giz· 

Alı Nafızle ?a.ş başa kalmıştık. O, lice rakı, mezeler getlrmi11, bir sof-
bender: fazla sınırllydı: ra hazrrlamışh. 

Adli TebUgcit Evrakı 
Zamları 

Turşucu Halil sokağında otur.m Sıhhat T eıkilCitı Bir Kır Bekçisi Bir 
tüccar Kemal Arsal, dün saat 10 da Genci Öldürdü 

.- Bu mum~a~ı havalandırmak için Herkes odasına çekilmişti. Ali Na-
m~ bu~a.ya getmyorlar? Para .. Pıra .. fiz. anahtar tahtasını kontrol etti: 

evine gelmiş ve doğruca çal~ma o- Genicletiliyor 
~ Ayvalık, (TAN) - Mustafa Salgın isminde 

dasına çıkmıştır. Bir nı.Uddet sonra bir rent. G\imrç nahiyesinin otlaklnında ko- 10 yaşlarında, henüz hüviyeti tes .. 
bit edllemiyeu bir erkek çocuk, dUn 
öğledeıı so11ra Koskada Topkapıya gl
den 1raınvaym arka arnbasına ters 
taraftan at'.muş ve tutunamryarnk 
dil rnugtür. Çocuğun iki aynğı basa-

Dışlennı crcırdatıyordu: Garsonlara. kapıları, pençereleri 
Adli tebligcıt evrakınn yapılan zam 

bugünden itibaren tatbik edllmiye 
başlanmıştır. Yeni tarifeye giire teb
liğ edilecek cvraldn beher 20 gram 
ve kesrinden 7,50 ktıı-tı~ adi posta ilc
reti almacak, ayrıca her tebliğ' başı
na 7,50 kuruş da maktu taahhüt ·es
mi almacııkttr. Bundan başka tevdi 
ilmühaberi mazbatasının adi posta 
ücreti 7,50, tevdl ilmühaberi mazba
tasının taahhüt maktu resmi 7,50 ku
ruş ve tebllg başına maktu bıunzant 
ücret olarak 10 kuruş ki, ceman 40 
kuruş ücret ödenecektir. 

Kcmal karısı N::ıdireyl odaslnn c'.lğır- Ankara. 1 (TAN} - Sıhhat ve iç- :ırunlarını otlatırken kır bokc;.; Hasarı uzaktan 
ını~, oda kapısmı kapayıp destekle- Uınai muavenet Vekalet! teşkllat ve iki •I tillh at.,,11 ..-e Mu$tafa:vr yanına ç"!iır-

- Para.. . . . - Tamamız ... " mı~t1r. Mustafa ıırldiı{i ranıarı bekçi lla,an 
dikten sonra süratle jki tabancayı memurin kanununun bazı maddelel"in!n "~lan ben ~•nl çığırd1111 dıı nrdrn ııc1mcılin,. 
bitden kadının alnına dayamıştır. Bu değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad· ilıyerek tııf•illnl Mt•,tafa:v• ç~virlı> ateş et· 

Sayıklayor gıbıydı: kapattı. 

- Pa~a.. . Biz, üç arkada, palabıyık ltavrıs 
- Alı Nafız, parayı cok mu sevi- Bekir efendl. kltip Ali Nafiz, Celal 

deler eklenmesine dair hazırlanah ıı:a. ını~tlr. Muuaıa derhal ölmüı. katil Y•k~lan· 
vaziyet karşısında Nadire kocasının ınrıtır. 

yorsun? . .. İskender Beyefendi hazır aofra başına 
Yorgun yorgun guldu: • geçtik. Katip, benim viskimi unutma 
- O zaman, adam olurdum. mrstı: 

Buna verilecek cevap çoktu, seRimi Sessiz konuşuyorduk. Bekir efendi, 
çıkarmadım. Yalmz, biz ne yapacak- dertliye benziyordu: 
tık? İkinci kat, bir kabus gibi ·çime - Beyler, ben. İstanbulluyum. 
okmliştU.All Nafiz de neşeli değildi. - Riz de, dedik. 
Kavas Bekir efendi, yemeğe, sala- - Onu anladığım için açılıyorum. 

na inmi~ti. Garson Yaninin bir "fıs .. ı Palabıyıklarınm uçlarım ·hiddetle 
le onu masamıza aldık. Salondaki tuttu, çekti, bıraktı: 

m·safirlerin, müşterilerin gözleri b"ze 
dıkildı. Buna katlanacaktık. Sınir kuv. 
veti; yoruldular. Salonda tabii ı.ava 
esmiye başladı. 

Kavas, az konuşuyordu. Terbiyeliy. 
c!i. insan evladına benziyordu Sözleri
nin arasında öyle ince tabirler vardı 
k", ağızdan kapma olamazdı. 

Bu, bizi sevindirmiş~!. Ali Nafi·ı: 
- Fena çocuk değil. dedi. 
- Ahbap olalım mı? 
- Bana, ahbap olmalıyız gibi geli-

yor. 
- Olduk !PttL 
Üç dört gün sonra, Bekir efendi

nin dill ı;;özillmüştü, konuşuyordu: 

fDevamr var) 

fi:tl•i'Z·I 
BUGÜNKV PROÔRAM 

7.JO Provram 
7.33 Mlızik (Pl.) 
7.45 Haberl~r 
8.0D Milzil. {Pi) 
8.15 Evin sa;ti 

12.30 J'roı:ram 
ı :Z.33 Sark1lar 
12 45 fTaberlcr 
13.00 Şarkılar 
18.00 Proınm 
ı 8.03 Orkestra 
18.45 Fasıl heyeti 
19.00 Konu.ma 

1
19.15 F•sıl 
ı 9.30 Haberler 
19,45 Serbut 
19.55 Sttn:ıll.r 
20.15 Radyo ıı:azctesi 
20 45 Halk tOrkOleri 
21.00 Ziraat t&kviltll 
21.10 Ciı:en havaları 
21.3Q Konuşma 
21 . 45 lUhik ınc~>k 
22.SO Habe·l~r 
22.45 Kaparu3 

Yedikule - Sirkeci Hattı 
Takviye Edildi 

Dünden itibaren Yedikule - Sirke
ci tramvayları y;:ılnız Yedikule ile 
Beyazıt arasında çalışmıya bıışlamı$
trr. Bandajslzlık yilzilnden hasıl olan 
bu vaziyet Eminönü - Bebek hatlıntn 
kaldırılacağı etnıfmda dolaşan şayfa
laı•ın şimdilik asılsız oldugu bildiril
mektedir. 

Altın Fiyat1an 
Dün bir altın 3330 kurustan ve bİr 

gram külçe 457 kuruştan satilmıştır. 

elini tutmıya çalışmıı ve fobanca ıı- nun layihası alakalı encümenlerden 
te§ alarak omuzundan yaralanmıştır. geçerek Meclis umumi heyetine aevke
Nadire yaralandığı halde Kemal hfılfi dllmi~tir. Layihanın esaslarına ~öre 
tabanca ne ateş etmiye uğraşmıs \ e kadro geniı>letilıniş ve bazı memul'lo
karı koca arasında bir boğuşma baş- rm bu arada küçük sıhhat memurları, 
lamışhr. Nadire can havliyle taban _ ebeler ve hemşirelerin maaılarına da 
cayı itmiş ve ateş alan tabancadan bir mikdar zam yapılmıştır. Hükumet 

tabipleri sayısı 600 den 645 e çık:ı
çtkan ikinci kurşun Kemalin hançe-

rılmıştır, 
resini delerek çıkmış ve pencerenin Bır müddettenberi 1stanbulda Edlr· 
camlanm kınnak sure-tiyle caddenin 

nekapıda ve Ankarada Etimesutta fa-
karştsındaki evin camlarını parçala - a\iyet halinde bulunan sıhhat merkcı. 
mıştrr. Kemal aldıgı yanının tesiriy- lerine ilaveten rnyihada yertlden 5 
le licrhal ölmilştilr. Ynrası ngcr olan athhat merkezinin tesisi dcrpi§ edil
Nafüre de Haseki hastanesine kaldı- ıni~lir. Küçük sıhhat memurlarının 
rtlmışlır. Tahkikata miıddeiunıuıni sayısı arttırılmış ve kadrosuna dahıı 
muavinlerinden Fethi Sezai elkoymuş 136 memur ilavesiyle sayıları 920 ye 
ve yapılan tahkikat sonunda Kemal çıkarılmıştır. 
Aı·8al'ın bir müddettenberi ak1i mu- Vekfilet Trabzonda yeni bir nümune 
va.ıeneı;inin bozuk oldugu anlaııilmı!Ş- hastahanesi tesis etmiı ve Erzincan 
tır. Kemal Arsal'ın biri Üniversite, memleket hastahanesini de kendi kai1. 
diğerleri lise talebesi olan dört kızı, roları içine almıştır. Aydında yeniden 
babalarının bir müddetlenlieri sinir bir doğum ve çocuk bakım evi tesis 
buhranı geçirdiğini, bu yüzden sık sık edilmesi trahom mücadelesi için de 
kavga çıkardığını söyJemiıılerdir, yeniden iki hastahane "Ye bir kaç dis· 

Ölünün odasında üç tane daha dolu panser tesisi kararlaştırılmış bulun
tabanca bulunmuş duvarlarda tebe - maktadır. 

~~~~~~ ........... --~~~~--------=--------~~~~--'-'---~~~~---....._~ 
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Yapağılı Derilerin 
İhracı Yasak Edildi 
Ellerinde Baryaranmış Yapağılı Deri 
Bulunanlar Birer Beyanname Verecekler 

Ankara, 1 (A.A.) - Ticaret Veka- Hicirlerin, 3 Haziran 1942 Çarşamba 
letınden bıldirilmiştir: Üzerinde na - gühü saat 17 ye kadar İstanbul, tz
turel olarak uzamtş yapağısı 5 santi- mir ve Mersin Mmtak::ı Ticaret Mü
metreden urun olan koyun ve kuzu dürlüklerlne (ihracat balikontrolörle
derılerinin ihracı yasaktır. Derilerin rine) makbuz karşılıgında, malın mik 
ızerindeki yapağıları kırkılmak sure- tarını, cinsini, bulunduğu yeri ve sa-

tiyle sevklerine izln verilmesi ancak hibinin mufassal ve va1.ıh adresini 
bu gibi postların üzerinde kalan ya- gösteren biı-er bcyanııeıne vermeleri, 
pagı uzunlugunun en çok iki buçuk bu mallannı kontrol ettlrmclcri, mat-
, ntimetreyi aşmam;ısı halinde kabıl- lüp evsafta görillccek olanlarını mü-

dir. hilrletmelcri liızımdtr. Bu suretle 
Yeni kararın tatbikinde derilerin kontrol yapılan \C tnülıUrlenen ınal

üzerinde istisna! olarak bulunabilecek !ar eski hukümlere göre ihraç edile
uzunca lifler için natilrellerde 0,5 ve bileceklerdir. 
ktrkılanlarda 0,25 santlmllk bir tole- 3 Huziran 1942 ak~amma kadar 
rans kabul edilecektir. beyannamesi verilmiyen veyahut be-
Aşagıdaki adı geçen ihraç merkez- yannamesi vcrilıp de kntrolde evsafı 

lcrinde, mer'l esaslara göre en çok uygun çıkmıyuh detllerln ıhracı an-
8 santimetre uzunluğundaki yapağılı 1 cak yukarıda yazılı yeni şartlara go
mallardan balyallınmış derisi bulunan re yapılabilecC?kt r. 

&!•N1i•i~:)I(. 1 
l:!lf' Baştarafı 1 incide 

AFRiKA <EPHESi 
ftW Bastarafr 1 incide 

Garpta Harbin Yeni Son Akında 
Bir Safhası Ba lı II:!lr Baştarafı ı incide 

Mecliste Dünkü 
Müzakereler Ş yor Almanlann aldatmak için şeh. 

If:m'" Baştarafr 1 incide rin dışında yaktıkları sahte yan • f.t!ij"' Baştarafr 1 incide 
Bu izahatı vermekten maksadım gmlar şehirde çıkan yan,gınlnr • ki ise şaraba tahvil suretiyle ol. 

her gece bu tarzda büyük taar • dan mükemmelen farkediliyor _ maktadır. Onun için 'Türk köylü. 
ruzların tekrar edilmesindeki güç du. slinün kalkınması, bağcılığın inki 
lüğü anlatmaktır. Zaten İngiliz Bomba uçaklarına refakat et _ şaf etmesi ve Türkiyenin iktısa -
hava kuvvetleri kumandanııun mekte olan avcılar Almanya sa- den yükselmesi sebeplerinden bi. 
yt.ikarıya naklettiğim sözlerinden hillerine aldatıcı bırkaç akın yap ri de buna dayanmaktadır. Me -
de bunun imkansızlığını anla _ mışlardır. Hedefleri hava alanla- sahai sathiye itibariyle bizden 
mak mümkündür. Fakat z<iman rı idi. daha küçük, nüfuz itibariyle biz. 
zaman yapılacak bu büyük akın. Kolonya şehrine yapılan akın den daha az vaziyette bulunan ve 
larla Almanyanın büyük şehirle. Rostok ve diğer büyük Alman topraklan üzünı yetiştirmeğe hi. 
ri, sanayi merkezleri ve liman - şehirlerine yapılan akınlarla hiç zimki kadar müsait olmayan 
ları birer birer tahrip edilebilir. bir vakit mukayese kabul ede • memleketler şarap istihsalinde 
Bunun da Alınanyanın harp kud mez. Akın o kadar şiddetli olmuş Türkiyedeki istihsal yekünların -
reti ve halkın maneviyatı üzerin tur ki, ertesi sabah şehrin üzerin dan cok ileri gitmişlerdir.,, 
de husule getireceği tesir herhal de 5,000 metreye kadar dumanm Vekil, burada şarap satışını serbest 
de az olınıyacaktır. yükseldiği uzak bir mesafeden bırakmakla istihlakin artacağı nok -

Alınanlar 1940 sonbaharında görülebilmekte idi. tasından itirazlarda bulunan hatiple-
İngiliz adalarını ve bilhassa Lon Bu bomba uçaklmının içinde 8 ton re cevap vererek şöyle demiştir: 
drayı bombardıman ettikleri za • bomba taşlyan Stiding uçaklnrı vardı. "Bir hakikattir ki, t:eşerlyct bugü-

ne kadar dalına şarnp imal etıniıı ve 
man, Ingiliz halkını yıldırmak, Press Associated'in hava muhabınne i~·miştir. Bilmiyorum, istikbalde de 
lngilterenin harp istihsalatını dur göre, atılan bombalar 3 bin tonu bul-

t belki içıniye devam edecektir. Mem-
durmak, ve Churchill'ı· devirerek maldadrr. Taarruza lş irak eden uçak leketlerinde üzüm yetişmlyenleı- veya 
I·nkili"t mı"lletın· ı· sulhe mecbur et 1arın adedi 1250 dir. . az üzüm yetiştireiıler bunu aramak-
mek gayesini takip etmişlerdi. 44 uçaklık kayıbumz, taarruza i:ıti- t 1 t . d a·· 

1 
rak eden uçak fayısI kar§ısrnda pek ta, sa In a mak adır. Bıı; e unyaya 

Şimdi de ngilizlerin ayni mak • ehemmiyetli gözükmemektedir. ayak .uydurmak mecburiyetindeyiz. 
sat icin hareltet ettiklerine şüphe Bir buçuk saat süren akında uçak'.- Şarabın memlekette .fazla istihsali lft
e<iilemez. Alıiıaiıların 1940 bom. larımu ilk olarilk uçaksavar batarya- r.ımdır, Bu i"e Farap sanayiinin yer
bardıman1arı esnasında Londrada latınt tesirsiz ölr hale getirmişlerdir. le ınesine, kökleemesim. baglıdir. Bu
bulunan Amerikanın meşhur ga. İngiliz - AJnerlkan uçak istihsalinin günkü şekiide şarabın imali serbest 
zetecilernlden P. M. gazetesinin artmasiyle bu akmlarm de ne kadar olduğu halde şarap satışmın inhisar 

ti.. · · nltmda bulunması yüzünden bu i$in 
sa ıbi Ingersol o vakitki vaziyeti şiddetleneceği tahmin edilebilir. 

müteşebbisleri sıkıntı çektnekt-e ve 
anlatırken, Almanların 5 eytul * teşebbtıs edecekler de Urktnektettir. 
ile 15 eylı'.ıl arasında temirı et - Lottdra, 1 < A.A.) - Haber veril- Bunu önlemek arlcalt sııtışT serbest 
tlkİeri kat'i hava üsti.inlü.ğü saye. diğine göre. Almanya~a ~olonya. il - brtakmalda mümkündiir. 

indct Rus kuvvetlerinin Almanları 
pil kurttt.iklerini ve dU. manm §lddet
e müdafa ettiği en yi.ıksck tepeye 

Kadar dt.işmanı geri atmak suretiyle 
bır köyü ele geçirfültlerlni bildirmek
tedir Bu çevrede Almanlar tarafın -
d n yapılan taarrttzda kullanılan mu-

sinde harbi hemen de kazanmış 1 zetlne yapllan akınn hıçbır Ameı-ıknn Arkadaşlardan bazdarı, "şarao ser 
Beı-lin, 1 (A.A.) - Tebliğ: Şimali t · · ti ak tmemlctlr 

t olduklarını ve bu hafta icinde ayyaresı ış r e " · be.st satılırsa "Ok i"ilir,. dediler. Ken-

zzam malzeme ve a!:ker mevcuduna 
r grnen, son 15 gün içinde Sovyet 
kUvvetıerl düşmanı durdurmak ııute
t yle mükemmel iş yapmışlardır. 

Almanlar, hayatl ehemmiyeti haiz 
bulunan bir ırmaktan yalnız blr ta
bur g~çlrınlye muvaffak olmuşlarsa 
d bu tabur iYOk edilmiş ve geri ka-

n a kerler esir altnmtştır. 

Prağ'da Yeniden 
Kurşuna Dizilenler 

Londra, 1 (A.A) - Pıag radyo;;ıı
nun dü11kli Pazar akşamı bildirdiğine 
gote, başka 20 Çek daha kur una dl. 
Jmişlerd·r. 11unlarm arasında, poJL 

e kaydolunmamı3 insanları gizlemek 
c yard m etmekten ve Heydrich'e ya 

p l n su kasdı açıkça muvafık bulm k 
tan suçlu, h'm;ıy<' ıd:ıresı ziraat nen
ret"nın iki yüksek memuru da buiıın
maktadır 

Afrikada ngiliz mukabil taarruzları ' "" ., 
İngiltereye .asker çıkarmıya ·veya Almanlar da bir Jngiliz dllerine soruyorum. İnhisar altında mlihim kayıplarla geri püskürtülmüş

tilr. Alman ve ltnlyan avctları dün 
hava muliarebel rlndf1 24 İngiliz tay
yatesi dU Urmü lerdlr. . 

İnatla yapılan muharebelerde Al -
man ve İtalyan krtnl:ırı imdiye ka
dar 2 binden fazla esir alfnt. lar. 350 

paraşütle asker indirmiye teşeb. olsa dnhl herkes aradığını bulacak 
büs etselerdi muvaffak olacakla. şelıri.ne hücum elti değil mi? sat~ı b~nlm inhisnrım ol-
rmı, fakat Almanların o vakit bu Berlin, ı (A.A.) - Kolonya $ehrl- lmdrı olsa bunu muhıık k satacn -
vaziyeti görememeleri yüzünden nin merkezine in~iliz hın·a kuvvet - ğım. Bayllerde bulundu ucağtm 1 U
neticeyi alamadıklarını söyler. leri tarafından yapılan tethı~ akınına yen oradan yine alacak. Bufıun tc -

bir mukabele olmak ürete mühim min edeceği fayda)"! izah etmedıle * * muharebe teşldller diin gl'ce tn· n - Menetmeyi teklif et.;inler. • klı 
Bu defa tngı.lizler ay .... r yol u-ze terenin cenul:iu şarktsinde Canterbury rer, münakaşa edilebilir bir m 1 

den fazla tankı 53 top ve birçok harp ıu ·· ı ed 1 t h 
malzemesi !ğtınam etmi.,lerd:r. rindedirler. Hava bombardıman. peskoposluk mefkezine taarruz ede - dır. Fakat oy e _dem i er. n 

8 

l ngiliz hava akınları 
1 rek binlerce yangın ve lnfilfik öoın - altında olsWl dıyorlar. Bunda ne 

lan ile A manyayı mağlup edip öıısı atrriı~lardır. İyl görüş şrırtları i- I fayd~ olur? ~ğ:Z- . müskiratm . ~uzır 
edemiyecelderi bilinemez. Fakat çinde alçaktan uçan teşklller geniş 

1 

oldu~ nerı surul?yor, bunun ıçın ne 
Kahire, ı (A. A.) - İhglliz hava bu hava taarruzlarının Almanya yangınlar çıktti?mı görmiişlerdir. tedbır alalım denıliyorsa, bunu bera-

tebllgl: Kara kuvvetlerimizin yardı - için garpte bir yeni cephe açmak ,, l t ı berce düşünelirh. Bu tedbirlerin en 
miyle geniş ölçüde ra:ıllyetıerınc de- kadar büyük ehemmiyeti olduğu Bu bir baş angıç ır,, cezrisi onun istihlakini menetmeklır. 
vam eden tayyarelerimiz Mayısın 31 na şüphe yoktur. Müttefikler ka Londra, 1 (A. A.) Kolonyaya Bunu ifıl.pamadtk. Biz tecrübe ettik, 

· raya asker çık· armasalar bile, ha- karşı yap!lan taarruz hakkında Times di.lnyanm mUhtelif memleketleri tec-
irıci Pazıır günü Sırenaik muharebe 
bölge.si üzednde öüşınanın makineli va taarruz1arım blt nisbette arttı gazetesi şunları yazmaktrıdır: Büyük rübe etti, yapamadılar. Bu çare, ça-

rlrlarsa; herhalde A1man Genel. Britanyadan hareket ederek indirece- resizliktir, hiç faydası yoktur. Mem-
kııvvetıcrjne karşı devamlı hücum - d b 1 . "dd t k d b"' . t ğm 1 i il . r kurmayını düşünceye sevkedel:H. giıtıiz ar e erın şı c ı o a ar u- tıuıye e ra en şarap y ne ç mış ır. 
l:ırda bulunmuşlardır. Dllşmanın ha- - yiiktiir ki, bu darbeleri ycmiye ha - ı Hem daha fena sekilde, muzır şekil-
vnda ve karada rttııkm c>metl hissedl- lirler. 1.ırlananlar şimdiden deh et içinde ne içilmişllr. O halde onun istihlliki-
lir derecede olmu sa da, bomba ve Onun icin Kolanya bombardr • kelınışlardır. Bu yold:ı Kolonya henüz 1 ııı tahdit edici bazı tedbirler nramak 
a\' 'tayynrel<'ıimb: taarruz! rını mu- manı, garpte yeni bir cephenin bir başlangıçtır. Gelecek haftalar i- Fızımdu-. Şüphe yok ki, biiliın bcşe
v f!aktyctle ida'lle etmişlerdir Bir - acrlması kadar büyük rol oynı - (,'inde Alnıanyanın fabrıkaları. liman- riyct onun arkasında koşuyor, nesil
çok diişman ta ıh tahr p edıın;iş ve- yacak yeni bir safhanın başlan - lan ve demiryo11ari: için feltıketler lcri çiirüttüğünii söy1üyorlar ve öni.i
ya h:ısara uğrntılmtştır 'gıcı olarak telfıkki edilebilir. ı birbiri arkasından gelecektir, ne geçelim diyorlar. Fiyatı yükselte-

çorlu ve Edirnedeki magn takılarak sı.irüklenıni~ \'e ll""! 
yakları kmlmıstır. 

Dokumacılık Kursu · Yolcuların bagrışması üterine tram 
Edirne, (TAN) - s~hrimiz ceraevlndc hir vay durdurulmuş ve çocuk feci vazi

d?~umacıhk kunu açılınıştır. Ikt11at Vekil<- yette arabanın altır.dan c;ıkarilnrak 
tının dokumacı alretmeni Ihrahi.,, Kaccr bu t t 
kursa i,tirak edonlere tczdhla rhakkında ders Gurcba hasUıncsine kaldırılm ~ ır. 
nrmekte ve kcı•dllerinl çalr~tırmakıadır. Hastanede çocuğa ameliyat yapıla-
. Çorlu, (TAN) - Iki ayda.,bcri rlevam cılcn "k - k kl d k ilmi 
ık~ıut vckiıletinin dokumactlık kursu •ona er J rak ı 1 ayagı -ası· arın an es Ş• 
m•ş ve ~ıırstıı. ıtıuv~Hak olan beş ırence tu· tir Müddeiumtımt muavinlerinden 
ııA h hedıv,. edılmı•ttt. • · l 

i"Körôi(-HABERLER .... 
1
. Fethi Sezal tahkı~oymuş ur. 

...,. Rafine Yağlarına El Kondu 
+ J1'AKIR MAHKUMLAR - Dıin Adliye Bu sabah Tfcııret Vekilliğinden Vi• 

Vcklleti tarafından şehrimiz umumi hapiıha· 
neıinde bulunan ve kimseleri bulunmayan fa· layete yapdan bir tebliğle evvelce bc
klr mahk(lmlara gıda maddeleri tcvıi ettiril· yann:ııncye tAbi tutulan rafıne yeğla
ınlıtlr. Vekalet yakında yeni bir tevalıt daha 
yaptıracaktır. rma hi.lkumetçe ell.,,onuldı.\ju blldiril-

+ KARNE ALAN TALEBE - Dün orta tnlştlr. Vfü1yet keyfiyeti a!Akalılara 
okUl ve listlerin kanaat notlarına tabi talebe 
şıne karnoleri verilı.ıi~tir. Diğer taraflan ilse teblig ctıniştli:, 
bllirım: imtihanlarına d!ln banlanmı,ıır. ----o-----

j- EYUBE oToBus tşLıvEcEK - Be- Tek 'p Edı'len Bı'r Haber 
led•ye Kerestecıler · Eyup hatt.nda yeniden Zl 
otobils seEerleri yaptlmasın~ müsaade dmiıtir. + HALK MATINELERI - Birinci ve 
ikinci sınır bütün sinemalu ha!tada bir ı:ün 
halk matineleri yapmayı kararlaı:tırmı~tır. Bu 
matinelorde !iratlar 20·25 kuruı ol•c•ktır. + UN TASARRUFU - Ekmek karneleri 
fırıncılar tarafından zamklı k!ğıtlara yapıştı· 
nlma:va başland1ktan ~onra ayda 150 (:ıval 
un tasarruf edilmiştir, 

Çin Milli Lideri 
t'1fr Başta.rafı 1 incide 

"Çin milleti, Atlas paktında bildi
rilen amaçların gerçekleşeceğine ka
tıi hııunm:ıktadır,,, 

Çi11liler bir ey{i},et merkezini 
geri aldılar 

Londra, 1 (A.A.) - Uzak Şarktan 
gelen haberlere göre, Çekiang eyale
tinde Çinliler Kinhva §ehrinl geri al
mtşlardır. Bu aradaki çarpışmalarda 
Japonlar 700 ölü vermislerdir. 

Çinliler Yengtse nehri dolaylattnda 
birçok mevzileri de geri almışlardır. 

Yunnan eyaletinde, bir Japon ko
ltına yardtma gelen başka bir kol 
Çinliler tarafından pusuya dU ürül -
müştür. 

Bir Japon taaı·ruzu 
Tokyo, 1 (A. A.} - Cenubi Çind 

hflreket yapan Japon sefer! kuvv t 
!eri kumandanlr..(iı 31 Mayısta şafak 
vtıkti Japon kuvvetlerinin Kanton'un 
75 kilometre doğu şimalindekl Kishui 
tıehri kıyısında kaifı stratej lk önemli 
bir mevki olan Çunkfa'ya karşı yeni 
bir taarruza geçtiklerini bildirmekte -
dit. Japon kuvvetleri Gene[·al Han
mon'un emrinde bulur.an 10 bin ka
dar Çin askeri ile çarptsmaktadıtlar. 

== 
rek, mekteplerimizde ö etmenler, 
evlercle ana b<.b:., nihayet Ye ı1ay gi
bi haytr müesseseleri tarafından ya -
pılacak telkin ve ikazlarla ve müma
sil faaliyetlerle ön!ine geçilebilir. B 
yolda almııcak tedbirler hiçbir za an 
ışarnbın serbest bırakılmasını ve şa -
tap sanayllnitı tnemlekette yerleştne
slni tnen~tmenıelidlr Şarep imnlinı 
~erhest bırakıyoruz ,.~ fakat arzu et
tiğimiz zamıın şataptar. re~irn almak 
hııklumrıı: mahfuzdur. Bununla bera
bc>f Şarabın muzu maddeleri ihtiva 
etmemesi için icap eden mürnkabeyi 
daima yapacağız. Bu kanun bunu te

ın elm ktedir ... 
R r K. rııa nb:. Baha sonra, Tlirkl-

yedt: ı tı11Hlldnin arttığı yolun -
k" l 15aları redaetmiş, "umumi 

te ne şarap istihliıki, ne r kı is
lhl k memlekette diine n11z r n art
mış deglldir, Bılakis, rakt s rfıyatı 
azalmakta, onun yerini bira ve at:ıı:ı 
tutnınkladır .. demiştir. 

Kabul edilen layihalar 
Meclisin bugtlnkü toplııntısmda An

kara şehri imar mtıdUrlüi;!üniin 1939 
maU yılı hesabı katlsine, gi.imrilk ta
rife kanununa bağlı gümriik ithalAtı 
umumt tarifesinin 815 inci numara -
stnın değiştirilmesine ve 816 mcı nu
marasının kaldtrılması:tın, gUmrilk ta
rife kanununa bağlı ithalat umumt 
tarifesinin muhtelif pozisyon forma 
tl:ıhil bazı tnaddeletin gümrük resim
lerinde İcra Vekilleri Heyetince y -
pılan değişikliklerin tasdıkine ait ka -
nun liıyihaları kabul edilmiştir. 

Ankara, 1 (A.A.) - Devlet demir
yolları umum müdürü Kemal Hld:ıyet 
Sertel'in Vekalet emrine ahndığına 
dair bazı İstanbul gazetelerinde in1i
şar eden haberin aslı ve esası olma
dığı Öğrenilmiştir. 

1E!wfJ(liJ:l1tc.1 • 
1:- Baştarafr 1 incide 

balarla iki büyük şilebi hasara 
uğratmışlardır. 

Getıtı bombardımanlar 
Berlin~ 1 (A.A.) - Askeri kay 

naktan oğreni1diğine göre, önem 
li Alman sava~ teşekkülleri, dun 
doğu cephesinın cenup kesimın -
deki Sovyet sahra rnevzileriy le 
bataryalanm bombalamak vazi • 
fesini almışlardır. 

Alman birlikleri eyi neticelerle 
birçok defalar demiryillarına, 
Sovyet cephesinin gerilerindeki 
önemli muvasala yollarının birles 
me noktalarına taarruzlar yapmış 
!ardır. 

da Sivastopol müs
mut' sir surette 

b mbalanmı ır. Rıhtımlarda, :ıntrc -
P<>l;ırdıı bire: t m is::ıbeUer elde e
dilmiştir. AlhUıri h.ırtr v uçaklnrı 
Siv opol ehrinin ke arında bulu
nan f<ıbrll alarıı da t rruz etmişler
dir. Bu münasebetle bırçdk yangın .. 
ların çıktıgı görillmilştür 
Doğu cephesinin merkez kesimin

de Almah pik savaıı uçakları dün 
bilhassa ordunun yaptığı t arruz ha
reketlerini desteldemisler ve bundan 
başka, Sovyet kuvvetlerinin barın -
malarma ynrzyan me\•kileri, demlryol 
g rleı mı ve Sovyet h tları gerisin
deki deıniryollarını iyi n!!tlcclcrle 
bomba lamı laı dır 

* Beı·lln. 1 (A.A.) - Rl!Smt kaynak-
lardan bildirildiğine göre, ıtünlerden
bcri Kalinin ketiminiie tam bir sil -
künet v:ırdır ve ne Sovyetler tora -
fındrın, ne de Alınanlar tarafından hiç 
bir tnarrm:. olmamtştır. 

f nglliz rnavosunutı dlinya efkfir!nı 
Harkof 'e Dotıet:r. bölgesinde Alman-
1,ırın kazanHiğı biiYtlk zaferden çe -
~ h ınr.k için sözde Ka lihin çevresinde 
Uç tin 13Uren b!r muharebe olduğu
nu \ e Alman karşı tearruzlarmm pUs 
kiltt idil ilnü bilairen haberleri ta -
tnaitıiyle uydUrm dır. 

lir Bulgar Generali 
1:.!fr Baştarafı 1 incide 

Hüküm, galip bir ihtimalle bu· 
glin öğle üzeri infaz edilecektir. 

Alınan malllmata göre, muha. 
keme eshasında general SaimoJ 
Sovyetler Birliği hesabına casus· 
luk yaptığını, Sovyet dostlarına 
Varna müstahkem mevkiihin pi
liirt1arını temin ettiğini ve Sofyn 
dan Vamaya gizli bir verici alt?t 
getirdiğini itiraf etmiştir. Maz -
nun bundan başka bu hizmetlPti. 
ne mukabil Sovyet Ruryadan p:ı· 
ra aldığını da söylemiştir. 
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Yazan: M. ANTEN 

1 ngı1iz ınahfillerl, Alman sanayi 
mcrkczlerıne kütle halinde ya

llı! n hava taarruzhırma buyilk c
eıtııniyct vcrmektcdırlcr, Bu taarruz 

1 
akkında f ngıliz kaynaklanndan ge
en Yeni ma111matn gbre: Bu taarru-

13 muhtelif tipten 1250 tayyare fş
t r ctml tir. Bunlar hedefleri iize
tınc 3000 ton bomba atmışlardır. Ba-
21 bava generalleri de taarruzun ne -

elen hakkında rnu:ı hedelerde bu -

YENi VEAGiL.ER 
r-·-· ................... - e e ~ 

Muhtelif Maddelerin Beyanname Verme Müddetleri Ne Vakit 1 
Bitiyor 1 .. Hangi Vergilere Ne Miktar Zamlar Yapıldı? - istihlak ı 

Ve Muamele Vergileri Ne Suretle Tatbik Edilecek 1 
'-------· .. ·-··················-----·---· e • e ....... -...... - ...... __________ ,,/ 

Fevkallde ahval dolayısiyle ihd.ıs 

edilmiş olan yeni verıP zamla. 
rı, dun sabahtan Jılbaren tatbik mev
küne girmiştir. Bu zamlar arasında 
istihlak vergisi artan maddelerin satış 
fiyatlanna halk aleyhine lilzumsuz ye. 
re zam yapılmaması için icap etlen 
tedbirler alınmı tır. Bu arada bazı 
tacir ve esnafın kumaı ve kundura fi· 
yaUarını arttırdıkları gönilmüı bunlor 
hakkında kanuni takibata girişilmek 
üzere icap edeh muameleye baş vu
rulmuştur. 

Ellerinde zam görmUş maddeler bu 
lunanlar üç gün içinde alakalı makam. 
tara birer h<'yannamc vererek bu mal· 
ların cins ve mıkdarlarını bıldlrm'k 
mecburiyetindedirler. 

fiyatlarında hiç btr defişlklik olmı· Yani vaktiyle mesela, 1stnnbuldan 
yacak, halk şekeri yine eski fiyatl:ırı Ankaraya birinci mevki tren ücreti 
üzerinden satın alacaktır. ı 766 kuruş, ikıncl mevki 1310, üçuncu 

3 - KİBRİT FİYATLARI: 31 mevki 854 kuruş idi. İlk defa yapılan 
Mayıs akşamına kadar 100 paraya sa.. zamdan sonra bu fiyatlar şu şekli at. 
lrlan blr kutu kibrit dünden itıbııen mışh: Birınci mcvkıde 2099, ikinci 
dört kuruşa çıkarılmıı;tır. Kibrit pi. mevkide 1495, üçüncu mevkide 918 
Yasada istenildiii kadar mevcuttu ... kuru, olmuştu. Dunden itibaren yeni 

4 - KUNDURA FİYATLAR!: zamlarla bu fıyatlar ıu şekli almıı;tır: 
Peri ve kôsete vesair iptidai madde- Bırl"'i mevki 2279, ikinci mevıti 
lerin isUhlak vergileri art.mıı olduğu:ı 1628 ve 3 uncu mevki 954 kuruş. Nak
dan yalnız dünden sonra yapılacak o- liyat resminden banliyö halları hariç 
lnn kunduralara bir mikdar zam y:- tutulmuıtur. Yalnız Erzurum, Sarıka· 
pılabilccektir. Fakat bu zam bir kun. mış, Samsun, Çarıamba, Ilıca, Pala
durada ıs · 20 kurutu ıeçmlyecektlr. mutluk, Bursa - Mudanya banliyöleri 
Dünden evvel yapılmış kunduralar zamma tabidir. 
zamma tabı değildir. Bundan baıka talebe ve bm;ın ÜC· 

r········· .. ·····-...... ' 
1 ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR 1 
\.. -' 

YENİ TİP KUNDURA 
YAPMAK MESELESİ 

Dün Ayakkabıcılar, Bu lş İçin Toplandılar, Bir Çok 
Yerlerden :Fikir Beyan Etmek Üzere l\tuhtelif Kimseleri de 
Çağırdıktan Halde Müsbet Bir İş Görmeden Dağıldılar 

Bu 
Bu 

TAKViMDEN 
iR YAPRAK~ 

Perhiz 
Turşu 

Ne? 
Ne? 

Yazan: ULUNAl 
vaktiyle ötede beride bir takım ... 

calp isimli evliya türbeleri var 
dr. Bunlann kendilerinden istenilen 
dilekleri mum, plrinç, zeytinyağı gibı 
adaklarla bdemiş olmalannn eore ru
hani bir "kredi" lerl; ve o "kredi,, le
re dayanan isimleri vardı. 

Mese18 beleliye durak yerindekl es
ki Maarif nezareti binasının böğrüne 
sokulan ''Tez veren" dede. Genç Turk 
idaresinin genç zihniyeti memleketin 
llim ve irfanını yenUeşUrmesl linm 
gelen bir mlicssesenin cephesindeki bu 
sivilceyi kopanp atamıyordu. O, pcn. 
çereslne bağlanan paçavraları, § mdan. 
lara dikilmlş adak mumlariyle, ha}!f 
sahiplerinin rUkn' ile takdim edecek
leri sadakıılara gozilnü dıken tıirbc
dariyle orada -her şeye rağmen- fer. 
matıfcrma oluyordu. O kadar kl tür
bedar bile dunyarun ve aklın menet 
Ufi batıl itikatları istismar eylediğitıl 
ınkllr edemiyordu. Kendisine sorardık: 

- Naısıl hocam? Tezveren dede .. 1unın k üzere bu akma iştirak etmiş
rdır, Alınanyanm UçUncu ~ri o• 
n Kolony d tasav\urun fevkinde 
liyijk tahribat yapılmı ttr. Bu şehir-

Beyan11ame müddeileri: 
5 - SİNEMA, T1YATROLARD·\: retleri bütün hatlarda zamlardan istls

Bunlara yapılan vergi zıımları, evvel. na edilıni:1tlr. 
ce yapılan yUııde on resimle birlikte, Yalnız yataklı vagonlarla seyahat 
yüzde kırka çıkarılmıştır. Bu sure!Jc edenlerden yatak iıcretinln yuzde onu 
sinema, tiyatro ve konserlerin dühu- nisbetinde ayrıca bir zam alınacnkur. 
liye resimlerinin de yüzde otuz nıııbe- Bunlardan başka yolcu mkllyau ha
tlnde arttrılmasr icap etmektedır. As- rlcindeki her nevı nakliyattan salın
ker ailelerine yardım vergisi bunilan makta olan yuzde beş nakliyat rcsmı 

Veriyor mu? 
- Nezir sahiplerini bilmem aın -

Bana bol bol veriyor. de tıkanlan ynngtnlar Rostock ve 
Lubecıc yangmlariyle mukayese edl-

Yccck derecede muazzalnfür. 1250 
t J'Yareden yalnız 44 tanesinin kay -
edilmesi bır muvaffakıyet sayılmak
dtl", Bu kütle halindeki ilk Uıarru.z, 

!\gUiz ve Amerikan tayyare lstihsa -
tının sUrntle ço lması dolayısiyle, 

hali b şk bir zaviyeden görmek 
n1nı verme i dolayısıyle çok mü

dır. 
Bu t rruz Jıakldnda izahat veren 
ndra radyosu, İngiliz hava kuvvet

cfının su soılerlni nakletmek ... 
dır: "Almanya uzcrlndc dcvaınlı 
rak gundc 1000 trtyyare Uçurabll

z gün Almnnyayı sonbahardan 
1 m lOp etmek mumkUn ola

ltr .,, 
Bu ha a t am.ıdarı mün cbetıylc 

gcl n ılk sual &UdUr: Alınanla -
on sekiz ay k dnr evvel lngllte-

Y k rrı yapbklım kütle halınde 
reklı hava t rruZlnrma İngil -
n hava kuvvetleri ve mudafaa 

e batının kifayetsiz bir halde ol -
ra m n muv !fakıyetıe karşı 

k Ymu olma ı ,;~kıa ına i tınat ede
' butün müdafaa vasıtalarına ma
olan Almanyanm bu İngiliz hava 

nrru7.lnrm mukavemcl edebfleceğl 
tı t cesi çıkanlnbllir ttıi? Bu suale ce

p verebilmek için, ikı ayrı znman
iki t rafın vaziyetleri hakktnda 

r mukayese yapmak 1 zımdır: On 
ay evvel İngiltere yalım: Al-

n ha\ n tnarruzlaı1ntı karşı koy -
ml'CburlycUndc idi. Ve Almnn

' hiçbir kuvvet tarafından tehdit 
ilmiyordu. Bugün İngiltere ad la

rnıda toplanınıs olan on binlerce taY
r yalnız Alm ııynya knrı;ı sefer -
r edilmiştır. Muazzam bir kuvvetle 
u d le h tinde bulunafi Almanya 

kuvvctlmnin en biiyilk kısmtnı 
rı... cephe inde bulundurmak mcc -
urıyet"nded·r. Kolan kısmını da, 
!unnan k'd n 1 p:ınytt hududuna 

• d t uzayan nhllll!fdc işgali altın• 
d ki mcrnlckeUerin muhtelif yerle
r de ve bizzat Almanya için bulun -
durmak meeburiyetlndcı1ir. DIRer cl
h ttcn on sekiz ny evvel Almanya, 
in Itc:rcye karı;t hava taarruzlarına, 
Polonyada, Holanda, Belçika ve rtan 

da yaptı ı harplerde oldukça bil -
Yuk g yretler s riettlkten ve ruı çok 
tlpr ndıktan sonra hemen basiamış -
tır H lbuki ingılterc uzun bir hazır
ı · devresinden sonra kutlc taarruz -
l nha ba lamı tır ve arkasmdn 1942 

nesi i nele 50,000 tayyare yapacak 
l n Am rikn vardır, 
F kat bugünkü vaz.iyei birçok el -

h lerd n müttefiklerin lehinde ol
ın sına ragmcn bu hava taarruzları
ntn, Alınan harp makinesini ve harp 
anayilhl felce u rntnbllmesi ve Sov

:Yet Rusya 1 in clddl bır yardım tes
kıl cdcbılmcsi için, haftalarca ayni 
hızl devam etmesi lhnndır. 

Fransa - ltalya 
italy n matbuat ve radyolafmı.n, 

t~ lyanm Fransadan isteklerini, Fran 
a ın tahkır ve tezyıf edicl bir 11-

nla ve gUrüllUlU blr ı;ekllde tek -
rarlamalnrı Nls ve Korslka gibi Frah

z topraklarml ltalynnm aerhal !&-
le bazırlandığt liayialırmı ortaya 

~kartmi ve birkaç gün evvel ltaiya 
Kralı ile Mar nl Pctnin'm müıterck 
hudut bolgcsındekl kuvvetleri tettl;i 
tm rl bu §aylaları kiıvveUendir

nustı.. M re al Pet in bu tenııten 
onra soylcdı i nutukta, Fransanm 

znn lOp olduı.runu idrllk etmesl lAzun 

Qkuyurularımızn bir ko1ayhk ol· 
mak üzere zam gören ve be· 

yanname verilmesi icap eden maddeler 
ile beyanname verme muddetlerinl kı
saca yazıyoruz: 

hariçtir. yüzde ona çıkarılmıştır. 
Ancak, belediye daimi encümeni he. 7 - DAMGA ~ESlMLERİ! Dam. 

Dünkii toplantıya i tiriik edenler 

eskı Kemankc 
medre11esine ders 

hanelık yapan uz~:ı 

hücre şimdı umum a
yakkabıcı sanatkar
ları cemiyetine top 

r- Yazan: -"'\ 

1 SAiD KESLER f 

Bır kısım snnı:.t

k!l.rlar henüz yııp. 

ukları nUmunelcrl 
gondemıedller, b r 
kısmı gondenldi 
Gönderilenler mU. 

Bunlara el sürmek kimsenin had 

1 - ÇAY VE KAHVE: Beyanname 
verme müddeti bu akıam sona erecek. 
Ur. Piyasada bu mallıır üzerinde 11:ıtış 
yapılmamaktıtdır. lkl üç gUn sonra 
Yine eskisi ııibi satı• yapılacaktır. 

2 - FIÇI VE ŞİŞE İLE SATILAN 
B1L0MUM ŞARAPLAR: Bunların 
ınilli mudafaa vergısıne ylizde on zam 
yapılmııtır. Ellerinde şarap bulunan 
husuıi amillerle bayilerin beyanname 
verme müddeti bu akşam bıtecekt.ir. 

nüz sinemaların loca, koltuk, ve lnev ga resimleri lle diler bltlimum evrak 
kilerinden alınacak ücret tarifesini ve harçlara yapılan zamların tatbika 
tesbit etmemiıtir. Bu tarife yapılınca tına alt listeler defterdarı kça yapıl• 
ya kadar sinema sahipleri yeni vergi maktadır. Bu listeler tamamlanınca 
Eamlarını kendi gelirlerinden ödiy~- bu huıuııta okuyucularımıza ıenlş iza 
tekler ve o günı kadar halka yine hat vereceğiz. Yalnız ewclcc de yaz
eski fıyatlar uzerindcn bilet verilect•k dıiımız gibi pullaı•n yapılan zanıl.ar 
tir. Yeni tarife yapılınca arad:ıki f&r- yüzde yuzdür. Mesela, bır rapor pu· 
kı halk biltıtlcre yapılacak .ıamla 6- !una evvelce 15 kuruş damga pulu ya· 
deyeccktir. Tiyatro ve konıerler ae pı,tırılırkcn bu mikdar seçenlerde y ... 
boyledir. pılan vergi zammiyle 23 kuruş olmuş 

ıantı salonu olmuş. Kapıdan gırince 
göze lk çarpan şey eski usul e<ım\ı 
kitap dolabı oluyor. Yaldızlı clltlerın 
i.ızcrlnde okunan kitap isimlerı: 

hilrlenerek saklanmış, mlisabakada 
daha on ııUn uzatılsın ki, sanatklirl r 
yeni nllmuneler yıı.pabılmek imk!l.nını 
bulsunlar. 

ne düşmemiı;tl. Bursayı imar eden A 
met Vefik paşn gibi bir vali bile b 1 
mem hangi evliyanın türbesini kalö 
tamamış. kazmayı vuran amele oldıı 
lan yerde tas kesilmişler ve biz at 
vali mezara kadar gelip de dokunul. 
mamaaı emrini vermeyince işçfler hey 
kel rom yapmaktan kurtulamamıela 1 

Direkler arasınlakl Osman b b 
türbesi de böyle mezarına klmıey 
dokundurmıyan tiryaki meşrep cvlly 
dan sayılırdı. Hattli belediye met rı 
knldırmnk deill, Osman b banın ke. 
ıhiklerlnl karı;ıdoki mezarlığa naklet. 
tirerek yolu genlsleteceğ! sırada, ı k 
kazmn darbesi vurulduğu zaman L 
banın başında kalllvlsl, sırttnda ye 1 
cübbesiyle meıard n kalkışmt sey r.1

• 

mek üzere, bir UrU edam türbeıun 
yanında topl ıımı lardı. 

3 - KİBRİT VE ÇAKMAK TAS· 
LARI: Beyanname verme müddeti 
3 Haziran akıamına kadardır. (Beyan· 
nameler Oalnta muamele ve lsllhllk 
•erıilerl şefllflna verilecektir.) 

6 - NAKLİYAT RESlMLERl: lu. Şimdi bu mikdar ao kuruşa çıka
Vapur ve trenlerde evvelce birinci nıcv rrlmıştır. Bir kuru3 tayyare pulu bu 
kilerde yapılan yüzde 15 şlmdı yiııde yekilndan hariçtir. 
10 ilavesiyle dünden itibaren yUıde Esluden olduğu eibi, yine istida PU· 
yirnıi be$e, ikinci mevldlerde evvelce lu tamdan istisna edllnıişUr. 

4 - PAMUIC lPL1Ci1: Pamuklu 
mensucat ve pamuktan ha2:ır e31a, ini 
fpllfi, kıllı veya yunlü mensucat. bo. 
yatı veya boyasız deriler, tabanları 
kosele ayakkabılar, diğeı deri ve kö
sele mamulit, ithal edilmiş her uevi 
demlr ve çellk, ipek İpliklerlyle ipdc 
ve mahltlt ipek mensucat, mahlut veya 
İpekten mamul hazır eş)'a, pençere 
camlan, kltıt Ye mukavva, bahuat, 
lastik eşya ve mnmulitı, kaplaml\lık 
afaçlar, kontrpllk ve ptırke tahtaları, 
keten, kendir, mıınila kendırf, jUt, ve 
bunlarıh hat:ır ttıenıucatı, mutıaitıb11 ve 
mamulAtı, (ini ve porselen: BUtUn 
bunlıırtn ithallt(ı ve sntıcıları !!ile. 
rlntlcki ma1Jar için birer beyann1me 
vermiye mecburdurlar. Bu beyanname 
ler için vı:rilen mühlet 3 Haziran ak
şamı sona erecektir. 

yapılan yüzde on zam dünden itibaren S iSTİHLAK VERGiLERİ 
yüzde on daha arllırılarak yUzde 20 Memleketimizde istihsal veya lnı:ıl 
ye, üçüncü mevkilerde ise yüzde 6 o. I veya haric;tcn ithal edilen bir çok mad-
Jan resim yUzde 4 dahi katılarak yiıade . 
ona çıkarıtmaktadtr. ~ Devamı Sa. 4. Sü. 1 

5 - GLiKOZ: Bu maddeyi ith-ıl 
eden veya kullanan sınai milesseıelcr 
dün akşaıtıa kaaar beyannamelerini 
vehnls olacali:laraı. Bu lı:nbll müessese 
sahipleri diin allkalıtara btyıınnme
lerlni vertttı,ıerdlr. Bu beYnhimel"t 
bu &iltıdcn !tib.ıren tasnif edilecektir. 

6 - AYAKKABILAR: Bugün pi 
yasada ve dükkinlnrda mevcut her 
nev1 ayakkabılar ı~tihlak vergisine ve 
l;eyanrtaırt,ye tabi deflldlr. 

7 - DERİ MAM0LATI: Kadın 
çantaları, para çantaları, cüzdanla::-, 
keınerl't Ve elhsalJ yalnız deriden 
mamul maddcıtr beyarltıame;e U81-
dır. 

ıc•Jtt~a~~%•m 
ÇIL!GI NASIL YEMELi? 

Çilek, guzel kokulu çilek, kendisini bindeki şeker nisbet az oldu und.ın 
sevenlere hlç bir utnan y\iı: veı m.-- çlleğlh iıterlne §eker toııu ekmeden, 
mbUr. Her sene, mevsim nde me1dJ. yalnız inci ve altın tozla ı ekerek ye 
na çıkınca kendisini naE1ı tutar, ~a nilince, lezzeti kaf derecede ta lı o 
ten pek kısa olan ömrünün sonuna lup olmıyacağını .. bu usuliı kendim 
kadar da ucuzlldıfıi:tı kimse bllmu... tecrUbe ed~meaıilnı için- doğrusu tc
Fakat bu sene, yiyecek şeylerden be. mln edemem ... 
men hepsinin İşkodra lokantalarınm Ondan dolayı, çlleğı yıkladık'an 
ziyneti olan kuru fasulyarun bile naz· sonra üzerine sadece pudra şeker e· 
!anmalarından canı sıkılmıı, onlarm kerek yemek dJha fhtıyatlı olur, un 
da klbarhia 1ıaalkışmalarından Uflte· ı\edcrim ... Bas lan, çileiin -ınıpc icr 
lenmiş gibi, inadına her senekln<!cn içinde bizim önümüze gelmeden önce
daha çokc;a g3rUnmlye b şladı .. Ottun yellıJtlil yerlerde itıprnk Utei'lııde su. 
içi.il, batlta senelerde, 1;llelin yalnız i'Undiiğünü an ıirterek, çlleğln m krop 
kokusunu, manıtv dilkktnlannm 6nUn !arla bulaşmış tılmasırtı merak cd .. r 
den geçerken. koklıımakln lı:ınoat ge- ter ... Onun için. Hem çilek Bo!ltu, h"m 
tirerek onu hiç ylyemiycnlerin bile, de mikropların meraklı dustn nı olııa• 
işportalarda ıatılan çilekten bir, iki !ar, c:ilefin üzerine şarap dökerek oy. 
kilo alarak yiyecekleri geliyor.. le yerler ... Şarabın tetk b ndekl !kol, 

Her teyin pahalı olduiu bu zama.,_ o kadar kısa zamanda, çileğe bulm;
aa. çllel!n böyle ucuzlaması. başka mış olan mikropları telef edememiş 

Beyanname verme mllddeti 
rııtı akşamıftli kiilll.rfüt. 

3 lf.lzi- 111larda onu t>ahah pahalı yiycnlcı-ın olsa bile onları h ylice uyuştur:nu~ 
belki hoıuna eltmlyecelnir.. Bu ib olacağından, Çilek yemenin bu usulil:le 
1emişlerin en kibarı ve daima kibarla. bit ey denilemez . z ten, Çileğin Ü Yeni zamlar: tın 1etnl1! olliH ıuıeı ltoltulu çllelt '" terırı,. iafı\ptan ô te. 11ua ek t 

y eni vergi zamları dolaYuılyte tin, yazık olacak, onun her vakit yük. ekmeğe de mani yoktur ... 
i1Uhden Uibaftn ıa&ı götert mad kek olan kadrlıll düıUre ektir. Fakat, bana kalıtııa ç !ek ycmenın 

CieteH 8e olı:uyucularımıta ktaaca tm. Vaktiyle, çileğin pelı nadir, pek pa- en iyl usulü şi:ıylcdı : 
airiyoruz: balı olduğu zamanlarda, çilek seven· Bir kilo çilek1 bir kilo vişne, bir 

1 - ŞARAP FİYATLARI: Yalnıi ler ve onu yiyebilenler, çlleiin kad- kilo ahududu, bir kilo frenk üzlimU, 
hU!ıust lm!llerltt 1aı:;tıfı şaraplartn be rini daha ziyade yükıeltlnek üzere, beı kilo pudra şeker karııtırıldıktan 
her Hlreslne on kurut ı:ammedllmi3tlf. albri.la inciyi havanlarda dovdiiretck sonra, beş altı dakika kaynatılır. l~a

tnliiııar şaraplarına ıeç@n Martta tozlarını çileiin üzerine ekerler ve vanozlara dağıtılır. kavanozların ai11 
:tam 1apıldığt için bunların fiyatları çileii öylece yerlermiş ... Bu sene, çi- kapatılarak hepsi birden pek h1fif 
yeniden arHıtılmamı3hr. leğin ucuzlamasından dolayı onu be. hararelte bir fırında ıiç dört saat bı-

2 - GLİKOZ VE $.KER FİYAT. ienmiyenler olursa, eski zamanlardııki rakılır ..• Birer eBBns 'işesi gibi, ııüzel 
LARt: l3u b1ıhlilelerdeh alınmakta o. çilek dostlarının usulünü, onların ha kokuların mahfazası olan o kavanoı-

1 tah istihlak verıllerl mlltdarı arHırıl- hnna getiririmı ••• Ancak, çileğin koku. lan kilerde. nitubelsiz bir yerde nk. 
mıştir. Fakat bu aftı& hasebiyle telier ıu pek güzel otm~kla beraber, telkl· 1amak lazımdır. 

: ZF' u HV'P:na · nn·z 'l n ·azı ı 

Yazan: FltANÇ!S DE CROlSSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAA.INDA 
.-:3 . .Kar~ ... J(a,., ... 

Hafta6a fk:i d a orkestra va.r, vapUr
dan ba;ıka kımse dansetn\lyor. Bir 
lngillz Pazar glınUnü ;yaıf1ôtttiu uz 
gibi .. Ben o kadnr yalnızım ki, Adeta 
bir yanaşmıya ben:ıiyorum. ''Tilbury,, 
de binen briç oyuheülatt dört iUn 
benden ileride oldukları için partiler 
teşekkül etmiş, dördUncU olmak lir -
tuslyle yttntin bir ai:lam lHılljle 6ra
da bumda dolaşıyorum. 

Oturmak için güne~li tarafı tercih 
~diyorum. Fakat herkes o tarafta ol
tııılu içia, bwıa imktln bulaıntyorum 
ve nasıl olup da vapurun bir tarafa 
eğilmediğine §aşıyorum. Gölge tara• 
fında sıkışacak daha birkaç yer kal
mış. Yalnız o kadar sert bi rrllzglir 
esiyor ki, 1Bzlerlmden 7a1lar akıtıyor 
ve daha bitirmeden kitabın sayfala
rını çeviriyor .• 

Hiç bu kadar bol çocuk görmedım. 

k\iz 1 kadtnlart da tanıyorlaifül$. 
Yaşça benden genç olmdları daha zi
yade ho5uma giaiyor. zııt~n iııt par
tiden sonra ben de onlılrm yn ınt a
lacağım. Hayotla her Şey hUlyndan 
ibarettir. 

Oyunculardan blrirun Hlntıl olması 
benim çok meraknnı üyanaıroı. fn
gtllzleri nl5.kıraı söylemlye tenezzül 
etlikleri \ek Hintli bil adtimdtt. Fa -
kat aöran ae ~ok ğcnç fıldilklıifı için 
füilia üimamiyle lnglllı: sayılamaz1ar. 

Cotrafiyayı mufassal mcmalıkı ne\ 
leti aliyyei Osmaniye, Çulluk, ek ., 
senelik post.ı ve telgraf mecmuası 
cofrafyayı umumi. münteh bntı eş ar 
ve Whitakers almanak, ahkamı adlıve 
şerhı, devlet salnamesi. 

- Hay hay. 
- İkinci madde deri renklcrlnın 

tahdıdl hakkındadır. lktısnt VekD.letl 
ne gidecek olan heyetl:ı kahve rengi, 
iyah, lacivert derıden başka deri ya
pılmaması işi lle de meşgul olması 
faydalı ol cak Bdlıki keyfiyetten zıyadc kem:ye e 

ehemmiyet verilmi, ve kltapl okul
ması için değil de ciltlerinin sah:ınu 
süslemesi ıçln kiltüphaneye konulmuş 

* * umum ayakkabıcı sanatkS lan 1..e. 
mlyetl reis Vekili HUsnU S .. -

ranın ıonderdiği mektupta: "Tcda ik 
ıııLt kçe gUçl şen deri lşlerlıu gurU~ 
mek uzere saat 14 te yapılacak P. 
lantıda esa lı ve samimı m ıaın t e
dinmek Utcre , haz r bulunmam t 
nıyordu. Aksılık bu ya, ı ım çık ı, 
ben mntba dan ayrıldığım z m rn 
14,lS ti. Oh beıı dııklk:ı d yol 
ayırıncn toplanuya yarım s t 
kalıYordum. uzuldüm. Kn e 
salona gl d glm zaman ılk gozüme 
c;a p:ın bl:zıitt foto roportoru Ş h ıık 

- Elde mevcut renklerın kull rul
ması se best kal cak tnb i. 

- Tabii Şu halde bu da kabul. A~
kadaşımızın deri mevr.uu üzer ııde 
oyliyecekleri var dinlıyelim 

Ortalığı Utreten Osman b banın kf' 
mıklennden arta kalanlar amelenin 
ho7rat elleriyle knrıık mezarlığa fır. 
!atıldığı h ld evi yadan hoşnutsuzl.ıfa 
delalet edecek ufak b r h reket go lil 
mcdi Hat15. bir gün dıiımanları m 
hucumun u rayıp dort beş kişinin 

oldu: 
- Yarım 

Bu iş uzadı. 
Anladım kı dalı top! nh b lı-

mam ştı. Gem b r nefn nldını 
Reis olduğUnu tahtn n ett i m bir • 
- İsmail Kemal bcyef .. nd1 gelme. 

den mı.izakerey atm k b ı az tuhaf o 
lacak, d~tli Biraz d h intiz a mec 
bu ruz. 

Bereket t maıl kemal dah:ı k 
bekletmcd 14,35 de gehverd . Ş hc!t· 
gııı ııabrı tUk nrtt olat k k hem n 
yerinden fırladı: 

.._ Musaııde edersenlt bir fotoıı 
alıp ben g deyım. 

Rels oldğunu tahmın etti ım 1 t 
Jsm ıl Kemale donôü: 

- Reylnıze a zediyorum, efendim. 
fotoğraf çekılmesi h kkınd b r mU 
talca vaı mı? 

Arif veya Hali is mi bir z : 
- ro g fa ne !ur.um v r 

ti m, mutevaE ane b r topl n ı yapı)' 

hız b z. Fotograf • 
Reis oldugunu tahmın ett m z : 
- Reye iktıran ett efendim, dedı. 

Buyurun fotografımızt çekin. 
Şahcnk, hepsini bır mnsanın b:ışmn 

topladı. Ayrı nyrı poz verdi, objektıf 
işlelti, bermutat: 

- Tcttkkür ederim. Dedi, .gitti. 

* * Müzakere başlamrştt. ~eis oldnfu 
ııanılnn zat sadece lsma!I K 

male hitap ediyordu: 
- Efendim, deri ve kBseleden ta 

sarruf c6erek kundura yapılması iç n 
blr mlisabaka açtık Bu mllsab.ıkıya 
iıtirak edenlerin yaptıkları kundurt>
lar gelmiye başladı. Bunları tetkik 
Ye nıUkUotlarıru tesblt ~decek bir JU 
ii seçmek icap etti Riyasete zatı 1-
llhizi Usmıill Kemnli), az lıklara da 
Ömer YorU1yU, Faik Alpanı, Muhittin 
Tezyenerl, Hlishü Borayı Sf'çtik. Ne 
buyrulur? 

Reisin kendisine bakarak söyledik. 
terine yine İsmail Kemal Güzelaydın 
cevap verdi: 

- Hakkımdaki tevecci.ıbünı.izc teşck 
kür ederim efendim. 

- Reye ikHnın etmiştir efendim, 
ruznamcdeki ikinci maddeye geçmeden 
evvel şunu arzetmek istiyorum: 

anırdıml 

ku tarmasını Oımıı.n 
olduğunu s nan f'!k.I 

A ap Abdullah hıle 

bu p sıı ıklığına dava-

de eni blr ıe1 

Dıye bağırın ştı 

Bugun boyle kud ı muafyetlere d 
yan n gulUnç ve b!l.tıfl t katı r kalm 
dı Me a 1 rın, iç nd y tan mqhur 

damlara hatıralık eden Abid le den 
b k bir ey olm d klar nı h kes n 
ladı. 

den b k sına satı y pılmnsının oııu
getllmeıılnl. buhranın sonuna lHı 
deriden çanta yapılıp satılmasın:n 
olunm sını i tedi 

* * MU! kereler bitmişti Bundan on 
ra kıs:ı bir h sb hal yapıldı. S.ın

kı uısttime vazıfeymıs gib bu hıl!iblhııle 
ben de karıştım. 2 liraya satılan b r 
oy kk bınm malzemesını 11 !ıra 10 
kuru :ı muba)' a cd b ld ğiml soylı7e,. 
tek b r ayakkabıcının bunu dah ucuz.a 
al b lmıye mukted r olduğu halde n: 
ye bu k. dar pahalıya sattıiıfiı rıni -
dum. 

- Ayakkabıcılıkta kaı yoktur, de. 
diler. Buna işçi patasını 1 lmalith:ıne 
masrafını, imalathane kirını. toptan~ı 
karını, pcraketti:let:I Htınl fllttt koyar
sanız niçin 32 liraya satıldığı mey. 
dana çıkar ve anlattılar: 
İsmail Kemal 24 liraya ısmarlama 

ayakkabı yaptığını soyledl. Kir olnı:t 
dığını, bu kar olmavııına rağmen ae 
neden Beyoglu caddesinde bir başltn 
bir başa yeni yeni kundunıcı dukkln
ları açıldığına akıl erdiremeaiiini bil· 
dirfü: 

- Eskiden kunduracılar araıııııtla 
rekabet vardı, fimdi mUsabaka bas
ladı. Dedi. 
Toplantıda konuıulanlan ekıikıılr, 

fazlasız buraya 1azdım. Bu yazıyı k ç 
dakikaaa okudunuzsa toplantı da o 
kadar sıirdii ve ben ikram edilen çay 
bardagının dıbl sogumadan toplantı· 
dan ayrıldım. -Edirnelilere Pirinç Veriliyor 

Edirne, (TAN) - VılJyel mlı len Kel n 
ııirlncler d nden itibaren il ruı batını 250 
~ım olmalı: Unre dılıtılmth bı,lııuttıtur 
Pirine ll:ratı 65 lıuru,tııt 

F lan dedenın f lan bab nın mc 
cereyanlarının önü ~ 

d.ılga kır nlık demiyor. Camii 
traflnrı temlzlen yor açılıyor. Me e-

15: İşte Ycnıcam .. O muhteşem ey 
danıı yan nd motiflerle süslenen M•. 
sır çarşısı •. Genış sah .• Ortada asır ık 
c:ınar 1 Bir sark minyntilrunü andıran 
yeşıl tarhlar .. 

'Bunları seyrettikçe goztimüz gon u 
miız dinleniyor. 

Fakat o ne? 
Dunyanın en bU;yuk mimari Ab d.-

lerlnden biri olan kemerin yanında 
caminin boğriıne yapışan kundu ıcı 
dilkkBnı şekl n6eki bu "gene", ~u 
ıı akırga, ne? 

Bunun "trl ln , illet g bı etle d ... rl. 
nın arasına gırip nefis bir eserin ""l 

nat k nını emmes ne n sıl mUs3 de 
ed liyor? 

Bu dlikkAn bu kadar imar planla .. ııu:ı 
savletine nasıl dayanab'lmiş? 

Evnlden olııaydı on:ı kudsi bır f"\J 

harıl)'et atfei:lillr "yapışkan ded•,, 
"kös dınler babıt,. gıbı bir likap t • 
!tarak kepenklerıne paçavralar bağla 
nırdı. 

Fakat şlmalP 
Bu mesele hakkında belediye n ri-

1at mUdUrlilflirtUn gi.lnderecetl buı 
teni merakla bekliyoruz. 

Ece Gölüniln Saz Vl 

Balıkları 
lılıa (TAN) Sebrlınhe ı:ıır ' aıl 

bir ıneufede o an ''Ect, ı 1 n n bıl lıl r y e 
urları. bıı ene 15600 lirayı sııt 1 ur. ı u 
rllldc b nlerce ton yılan bahir ile HUl1 var 
ilıt Bunlar tutulup harice nktdllectlı • 
larından da fada miktarda huır y;.p ak 
tuval lbtıyıcı ttmln olunataktır. 

Liseye Levha Asma Tören; 
Dcnltll lıscsl 'ismet lnlln LI cai, 

ılmııtır. Bıı mUn.uebctle lıalabalılı daYc t 1 r 
nünde <rall Osman Nutl Tekel tlltaf 

ıncraalmle le •ha ırrındelıl bayrılı: 1 n ı 
mUıulılben lise mQdUr vekil! Şnket A un r 
tarafındın lise in kısıca tıarl e ndcn ba 
clılmltılr 

TEŞEKKOR 

eldi i noktası uzerinde pek fada 
ısrar etmekle beraber, Fransa ile t -
talyn tniln ebctlerliıe hiç tfünas et
ınettıiştlr. İtalyan hükOmet adamları 
da muhtelif nutuk ve beynnattarmda 
bu meseleyi bahis me\ zuu etmemiş -
1 rdlr Kont Clano da fiti gün evvelki 
nutku'nda İtalya - Fransa münasebet
i rınm Ahtuı.tt - Frnn ı:ı: münasebet -
lerlnin ayni olduğunu söylemekle ik
l fa ~iştir. Alınan hilkOniet aaam
lart da bu mesele hnkkmda sükutu 
l?Ui.hafaza etmekle beraber, Wilhelms 
tr e'nin bazl s6zcfileri mağ1Clp Fren 

Genç kndtrilar pek nz; :f{izbaı;ılar
dan, mülftzlmlerdcn yahut mUlcma
diyeh not alan mUstemteke memur -
!arından ibaret bulunan genç erkek
ler de daha şimdldetı ayrıldıkları tn
gıllerenin hasreUfil çe1tiyotle.t. 

Birkaç Hinltl de vdr: Fakat o 'tca
d:ır unululn1u5lar kl, ~Ortlıiınilyorlar 
bıle ... 

Hele tlç thlıe fulfıl iiıliil Vnr, ynlnı:ı: 
bana bağırı;yorlaf ve ükemlcmf ne· 
reye taıllaıtt; bfilart kat'Jıöitla lıut\ı -
yorum! 

Bunlardan baska iki de gQul ka
dın varmış anuna, hasta imlı;ler. Ha
lat ôyünu iljiHhHilt !çift 11U Mteye 
çtktı!h. Oyun baıkaları tataftndan 
meşgul. lfenls yerlrle gltliffi. 

Meseleyi öğrendim: Adt Sindera
mati ôliih Hlfilli, lrtgllte!i"eae tloltnus, 
o dört dellkanlı :Ue Okstora·aa bere -
ber bulunmuı ve ilk defa olarak Hirt
dlslana g18iydmıu:ı! 

SÜM E R SiNEMASINDA 
Çok güzel 2 film birden: 

1-

0PERA YILDIZI 
-2 

Bir cned nb i 
çektiği hasUılık
tan urtulam~ • 
rok vefat ed ı 
Knndilli Ktz 1 
mezunlarından \ 
yuk ek mühend 
mektebi tale 
sındcn kızım Ü 
Gö o lunun 23 
942 Cum rte ı karşısında tnlip Alıhan - İtalyan 

c J>}ıesl ouluntluğunu sbylemek sure
tıyle Fransanın mukadderatmıh Al -
ınnnyanm elinde bulundutrunu anlat
ınak istemi lerdlr. 

Müttefik ıyast mahfillerinde M
kim olan k nnate göre: Almanyanm 
kontrolil nltnida btllunnn Ualyatt 
ın tbu t \e rııdyo1 rı brtUh mllsaatlesl 

ı n h re t edcmiycceklerlne 
, bu n ıy t Alm ny nln Fransa 

d i cd klcrlni kop rmak m ksa -
dıylc Vıchy'yi tehdıt 'c tazyik için 
f pılan bir m ncvr dır. • 

Üç defadır uzun iskemlemin ycrihi 
degi5tiriyorum, arkamdan çekerek 
vepurutt bir baıthi!an ahtır ba:ıiha sü
rüklüyorum. Bu dı:ı. hayli güç oluyor; 
tUnkU lıstilndc manto, kitap, kfiğıt 
bıçağı: ;razı takımımı uyuduğum za -
man yuzUme oı tlugum mcndıl, siyah 
goı.1Ukler ve ı uıom var .. iskemlemi 
begendıgim yere getirdi~im zaman, 
bakıyorum ki. dıleklerundcn hiçbirisi 
kalmamış! 

"1'1lbufy,, d nbffi'i 6yfuyanlat' hAll 
devam cdiyorlıırl 

Daha önümde on dl5rt #Qn. var! Ne 
6edim de, b!T Fransız vapuruna bin -
medim. 

* 
Briç nattiihl e mtyc muvaffak öl

dum. Oyuncuların be olmasına rağ
men, ben de aralarına sokulacaıtmı .• 
Oyun arkadaı;larım üstellk gcmidckl 

B~ eket \'efsln denl:r. tulmnstna: 
Briç oyuncularından ikisi hastalandı, 
fiç kalftılat. B~n de her z.aınanltl gi
bi tnasalnrınm yanına oturdum. Beni 
her gün orada görüyorlardı. Fakat 
bugün dlkll'.atle bıiktılnr. Kadınlarla 
tanışıklık oltnıyan bir vapurda briç 
parlisiıHh ne 8emck olduğu snat be&
ten sonra anla tlrr' 

Bu gece ı;ok fena uyudum ve ncaip 
bir rüya gbrdüm, tekrar aklim:ı ge -
tirmek istemfyonım .. (Devamı var) 

Morgarfta Garoslo ve 
Galliano Masini 

Tarafından Yaratılmış Çok 
Güzel Rir l\fiizik1i 

Süper Film 

Umumi talep üzerine 

HAV AY 
GECE L ERi 

Kilaralar, Caz 

Şarkılar \ e nnn lar 

'----------------------~ 

na defni törenine: Hlka öster 
yük ek mühendis mektebi ve K n 
dilli Kız Uscsı saytn müdiırlerlylc Jı 
zır bulunan sayın muallim ve ark:ı 
daşlan ve diğer zevata şükran 

minnetlerimizi ayrı ayrı sunmıya t 
e ürlerimiz mftnl oldul':und o 
t nlıdn deUılet ni rica ederl:ı. 
Babası: E(jrldir Ziraat Bankasi m 

dDrü aklr ÖISkoftlu 
Kardeil: '1ıks:k mühendis mekt 

talebesinden Saim Göko 

l 
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• del~r, ötedenberi istihlak . vergisine y_apılan vergi zamlarının bu maddele· / 
tabı bulunmaktadır. Bu vergı, eşyanın nn toptan ve bilhassa perakende satı, 
cinslerine gorc pozlsyonlıır halinde fiyatljll"ı üzerindeki tesiri cüz'i olacak-
ayrı. a~rı nısbetlcr ı.iz:erinden tesblt e. tır. 1 
dılmıştır. Ayakkabıların vergisine ise biç b 1r 

Yeni kanunla, esasen istihlak vergi- zam yapılmamıııtır. 1 
sine tabi bulunan bu maddelerin sa- Muamele ve istihlak vcrıilcrinden 
dece vcrgılerlne muayyen nisbetler ca muaf olan ufak sanat müesseseleri 
hılinde zamlar y<ıpdmııı bulunmakta- stok vergisi ile mükellef defillerdır'. 

1 dır. Bu sebepten bunların beyanname ver·· 

müesseseler, yeni vergi zammını aylık Mükelleflerin verecekleri stok be-

TAN 

TAHTA K U RUS U, 

SiNEK, SiVRiSiNEK, 

BiT BÜTÜN 

HAŞARATI 

ve 

FAYDA İstıhlik vergisine to.bi olan ı;ınai melcrine mahal yoktur. ı 

teslimatları üzerinden tanzim edecc!k· yannamelerJ üzerinden defterdarlıkı;:ı İ 

!eri normal beyannamelere müsteniden gereken kontroller yapılacak ve bu mha Eder. Hergün Elbiselerinizi ve Eşyalarınızı FAYDA İle Tathir Ediniz. 
verginin aslı ile birlikte 6diycceklc!r- kontroller neticesinde varidat daire- Ö 
dir. Bu kabil müesseselerin ellerinde since tarhiyata tevessül olunarak tar- GÜ\'eleri ldürür, Naftalinden Daha Müessirdir. 
mevcut stoklar içın beyanname ve:e- hedilen vergi mlkdarları, bu husust-1- Hasan De Ş bel · d K" .. 

2. 6. 942 

•:zevcim Gözlaı:Jne 
İ.nanaoııupr"· . 

,1 ~ 

... 1-0 YAŞ' DAHA GEN~ Ga 
RÜNQOGüMü SÖYLiYORn 

EayanfWA~NER, Montreuil, (Seine,l 
jt>~Ç.ı..sebeb_ini şöyle anlatıyor:{ 

rek ayrıca verı::i odemeıen mevzuu- ki hesap cetveııerıy1e birlikte mükeı • posu ve u erın e uçuk 50 - Orta 95 - Büyük 180 _ Kiloluk 
bah s değıldir. Yalnız burada şu nok- leflere tebliğ edilecektir. Mükelleiler '•••• 350 - Büyük Tenekelerde Safi KiJosu 300 Kuru~a Satılmaktadır ~ 
taya dikkat edilmesi lazımdır ki, ye· vergilerini ihbarnamelerini tebellüğ •••••Sil' 
ni kanun, neşri tarıh! olan 30-5-91:? etlikten sonra Galatada Balıkpazann. 
tarlhınde muteber olduğu cihetle, is- da muamele ve istihllk vergılerl Mer
tıhlak vcrgısine tabi sınai muesse ·e- kez tahsil şubesine kanuni müdd~ti 
lerın Mayıs muamelatına ait olup Ha. zarfında ödıyeceklerdlr. 
:uran ayında verecekleri beyanname. 9 - MUAMELE VERGİSİ: lmı
Jerde, bu tarihe kadar olan teslimat- lit ve ithalat muamele vergisine sa
lannı eski nisbetler üzerinden, 30-5· dece %2.1/2 zam yapılmak suretiyle 
942 ve ondan sonraki teslimatlarını da bu verginin nlsbeti % 12,5 ğa c;ıkarrl· 
zamlı nisbetler üzerinden vergilendi;- mrş~ır. İmalit vergisinde olduğu g-ibl 
meleri ıcap eder. Binaenaleyh 30-5-!142 aynı esaslar dairesinde iptdai madde 
tarihinde muam._elede bulunmus olan tenzilatı yapılmıya bittabi devam e
sınai muesseseler, Haziranda verecek· dilecektir. İmalat ve ithalat vergisi'l
Jeri beyannamelerde Mayıs ayına ait de yapılan zam dolayısiyle istihlak 
muamelelerini eski ve yeni vergi nis- vergisinde olduğu gibi ayrıca bir stok 
betlerine gorc ayn ayrı gösterecekler- vergisi alınmıyacaktır. Binaenaleyh bu 
dır. bakımdan müesseselerirı varidat ıhı-

İstıhlak vergisine tabi olan sınai resine ayrıca beyanname vermelenne 
miıesı:eseler haricinde ithalatçıhr, mahal yoktur. 
toptancılar ve istıhlak vergisinden Banka, banker, sigorta şirketlerinın 
muaf olan sınai muessescler, yapılan % 5 olan muamele vergilerine '1ı 2.1 ' 2 
ilanlar dairesinde Çarşamba günü ak. zam yapılm15, bu suretle vergi nisbeti 
§amma kadar ellerınde mevcut st:>k.. % 7.1/2 ğa çıkarılmıştır. 
larıni bir beyanname ile varidat da· . Aynen istihlak vergisinde oldufu 
iresine bildırecekler ve bu beyanname- gıbl, beyanname üzerinden muamele 
ler üzerinden bir defaya mahsus olmak vergisine tabi müesseselerde eski ni~ 
üzere, yeni vergi zamları nisbetin:le betler üzerinden (yani sınai müessese. 
bir stok vergisi ödeyeceklerdir. ı:r 3 10, banka, banker ve sigoıta 

Stok vergisıne tabi tutulan ithalat- şırketleri 3 5 üzerinden), bu tarihte
ç.ılar, vergiye tabl maddeleri hariı;ten ~i ve bundan sonraki muamelelerl.ıi 
ithal ederek toptan veya perakende ıse yeni zamlı nlsbetler üzerind~n 
surette satan tacirlerdir. Binaenaleyh (yani sınai müesseseler % 12,5 bank:ı, 
bu vasfı haiz olan bir ticnrethane r.tok banker ve sigorta ııirketlerJ % 7.1/2 fr.. 
vergisi ıle mükellef olacağı cihetle zerinden) vergllendirec~kler ve Mayıs 
elinde mevcut vergiye tabi bilumum muamelatına ait olup Haziran ayında 
maddeleri (bu mcvad ithalat eşynsı verecekleri beyannameleri bu esaslar 
olmasa dahi) beyannamesinde goste- dahilinde tanzim edeceklerdir. 
rerek, bunlara alt vergi zammını öde- Tefsiri istenen noktalar: 
mck mecburiyctindedır. 

Stok vergisine tabi toptancıdan mak· 
sat, dahildeki sınai muessese veya ta. 
cirden mubayaa ettiği malları eksc
rıyet itibariyle yine tacir, mutavassıt 
veya sınai müesseseye satan ticaret
banelerdir. Bunlann ayni zamanda pe. 
rakende satış yapmaları toptancı v~ 
sıflarını değiştirmez. Bu itibarla bun· 
!ar da ellerinde mevcut vergıye tabi 
bilumum maddeler üzerinden stok ver
gısı odemek mecburiyetindedirler. 

Bu vergiye tabi sm:ıi müesseselere 
gelince; bunlar imalatlannda kullan
dıkları esas iptidai maddeleri vergı:i 

p iya.sada müessese ve tacirleri en 
zıyade tereddüde sevk eden mu· 

amele ve istihlak vergilerinin tatbiki 
şekilleri olmuştur. Bu itibarla bu ka
bil müesseselerdm bir kısmı dün mtı 
amele yapmamışlar ve vaziyetlerini 
tavazzuh etmek ile uirıışmışlaıdır. 
Bu arada sigortacılar Ankaraya bir 
mümessil göndermiştir. 

Komisyoncu, ithalatçı ve ihracatçı
lar da ayni şekilde hııreket etmişler
dir. Difer şirket ve tacJrler de kan•ı. 
nun tefsiri ;cin alakalı makamlara baş 
vurmu§lardır. ı 

olarak mübayaa ettikleri cihetle, is- YENi NEŞRIYATı 
tihlak vergisinden muaf olan fabrika.. 
lardır. (Mubayaa ettiği iplikten konuş DON KISOT - DOn~a 1aheserlerlndmıfir 

lapany0I edibi Servaıııu urafııuba .,,a.cılmı; 
dokuyan mensucat fabrikalan gıbı). ve Jiamdi Varoflu tarafından tOrkçe.PC çev-
Bu fabrikalar da ellerinde mcvcnt rılmiıtir. Hılmi kitap evi tarafından neıre· 

' k · t'da• k l dı!mııtir. Eser, baıtanbaıa 21 tablo ile 
gere lP ı ı gere se mamu madde- slislenmiıtir. Renkli bir kapak itinde utıp 
lerın kaffesi üzerinden stok vcrgısi çıkanlmııur. 

d ki dl St k • . 'l . HARJCI TlCAP.ET TAHLJLLERJ -
o eyece er; r. o vergısı ı e mukcl· htatistik Umum MüdürlUılO (IUO - 38) ae· 
lef olan müesseselerin verecekleri be- neelrindc TOrkiyc harici ticaretinin milletler 

1 d 11 • d k" ) arası ticaretl,.ıe mukayese ve tahlilini ıı:lh· 
yanname er e e erın e ı mevcut annt, teren ve Umum MOdllrlük ıube Müdürlerin· 
vergi pozisyonlanna ithal suretiyle ı den Şevket Kaya tarafından huırlancn bıı 
tarhiyatın yapılmasına imkan vcrccı:k (~e~r~) ~~~c;,acıı:f~~d:eı;:~~:r::'i'!~;" Ebi:i~~i 
fjekilde cins ve nevileri üzerinden ayıı 1 cilt baılıca maddelerin lthallt ve ilıracatla· 

hat •· t 1 • · nna alt malmatı ihtiva eylemekte idL Şimdi 
ayrı ve şara en gos erme erı ıc.ıp neıredilen cilt harlcf ıicaretlmiıln memle • 
eder. lıttler iılbariylc tetkik eylemektedir. Ese· 

ı ·hı~k • • · 1 d ld ~ rin tertıblnde TQrk i'1ati1tiklerlyle birlikte 
stı il vergı.sının as ın a o ucu ecnebi i.ati&til<lerdc nazarı dıkkate alınmıı, 

gibi bu verginin zammı da bittabi eş. bu itibarla tahlil ve mukayueler cihan piya-
kl t• " • d 1 V ,- sur bakımından da yapılmıııır. 

yanın sı e ı uzerın en a ınır. crgı. Yakinen aUkadarlara bcdebiz olarak ve· 
ye tabi e:;yanın ise fiyaUarında vul-J :ri!mektcc!ır. 

• 
TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASl 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zifai ve Ticari He.r N~vi Banka Muameleleri 
' .ı\.. .... • ~. • 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

zır::t" Bankasında kumbaralı ve lhb•l'lız taHrruf hesaplarında en az 50 
hissesi bulunanlaı-a ıenede 4 defa çeklleeek kur'a ile aıaCıdakl pllna gö• 

re ikramiye daOıtılacaktır: 
4 Adet J,000 • Llrılık 4,000 '-lra 
4 ,. 1500 • 2.000 .. 
4 " 250 " 1,000 .. 

40 .. 100 " 4.000 " 
100 " 150 .. 5.000 " 
120 ti 40 • 4,800 .. 
160 .. 20 ,. 8.200 • 

DiKKAT: Hesaplartndakl paralar bir sene içinde 110 llradın apDı dOıml· 
yenlere ikramiye çıktıOı takdirde % ::?O fazlaslylo verlleeektlr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tırlhlerlnde çekllecektlr. 

e·oc...-..taor~ 

. KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

~ ............................. ~ ....................... _, 
TESİRi KAT 1 f 

TAZE 1\fEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMiŞ 

iDRiS MOSHIL 
(GAZOZLU) 

·.LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • e içimi Kolay 

. --- ... ' 
·a;ya,ıw-;ıner'in''1aiöeeİ., i 
yeni clld ·unsurunu kull;ın. 

mudan evvelki fotoğrah"' 

zevcun:. "bu e~den ·bır .... harika"'.:' 
dır,. diyor. Ancak, iki ay kadar 

evvel alnımda 6 ve gözleriınle ağzı
mm etrafında Çizgiler ve buruşuk
luklanm~ vardı. Hakikaten yaşlı gö
rünüyurdum. Bugün ise, butün çiz
ıilerim silindi ve arkad~larım, bir 
ıenı; kızın cildi gibi saf ve yumuşak 
olan cildi~ takdir nazarlarile bakı-
7orlar. Onlara, benim yaptığım gibi, 
eild •unsuru olan "Biocel., U Toka-, 

1 

fon kremini 'lrullanmalarınrttavsiye 
ettim Evvell onlarm,birçoğu bana . . \ ' '\ 
ıülm~lerdi.'tFakat dah~ sonra biz-, 

ı zattıecrübe ettikleı;inde,lıör~Ukler~ 
şayanı hayrelt semeresinden, ı cid-

'.'I' "~ • • ' 
den benim\ kadar• )m«nnlln •kaldı~ ' 

..,_ 
- ·"~~-:-=--Sayan vvağner;in birkaç haftaıı 
zarfındaki pyanı hayret lf•aYı 
\flkllği göstercn ... fotoğr~fı( 

...._ r --.. - ~ 
lar.~ Cıld gıdası olan pem'be renkı.eı 

1Tukalon kremini her!akşam ya.• 
'mazdan,evvel kullanınız.• Terkibiı 
de Viyana Üniversitesi, Pro!eaörk 
rinden biri tarafından ke§it ve tıj 
kı ci.ldimiııin talbii besfey.icHunsuı 
!arına ,benzeyen~ ve ıenç hayvar: 
lann cildinden' _istihraç\ '4edilq 
ıc~lijin kıymeUiQ ce\'herı"': lolı 
"Biocel,. fvardır, Gündilzlerlfde,t>ı 
yaz renkteki Tokalo~ krem!ni .. kul 
lanmız. '\Buf !Ayedeı cildiniz bey.ıj 
yumuşak, ve bi.ıtünt'fi:yah~rdttalıl 
dan ve açılrruş mesam':ıttan(}k~ 
tulmuş•bir hal k~er.{'tlTokalj 
kremlerinde mÜl!lmir ve ... şayanı meıı 

.ouni')'etfnetlceler teminaUadır.Aj 
ltalt'dlrde paranız iade'T olunur'f· 

•h • 5 1 

MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. ÜÇÜNCÜ İLAN İKiNCi DAVET 

'~--~---------------·-~' Omn~m ~~Sın~A~~m ~~~ l' K ı z 1 ı ı' 1 İkinci içtimada kanunen Hizımgelen müzakere nisabı hbıl ol· L A Y C E M Y E T madığından Ticaret kanununun 386 ncı maddesine tevfikan şirke. 
timiz hissedarları 1942 senesi Haziranın 19 uncu cuma günü saat 

,_ Yazlığa Gidenlere 9\ 
HASm KOLTUK VE 1 
MOBİLYALARINIZI 

Her yerden ucuz 1 
İstanbulda Rızapaşa yoku. İ 

şunda 66 N o. ı 
A H M E T F E V Z l'nin 

ASRI MOBiL YA 

- Cenup VilflyetlerJnde -

1 
İstihdam edilmek üzere bir 1 

GÜMRÜKÇÜYE 
ihtiyaç vardfr. Taliplerin Gala
.... ,ı., o\ltmcı Vakıf Handa 4 ncü 

kata milracaatları. 

• ANAPIYOJEN ~ 

!streptokok, !stafilokok, pnO- 'ı 
Dr. lhf.AN SAMI 1 

mokok, koli, plyosiyanlklerln 
yaptığı çıban, yara akıntı ve cilt 
hastalıklarına kıırşt çok tesirli 

' taze asıdır. 1 
- Cenup VilAyetlerinde -

1 
İstihdam edilmek üzere bir 1 

MUHASEBECİYE 
ihtiyaç vardır. Tııliplerln Galn
tıı'rl-ı A.ltınc1 Vakrf Han 4 ııcıi 

!tat:ı müracaatları. 

KAYIP: Beyoğlu nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus kftğtdım ile 
Beyoğlu askerlik şubesinden aldığım 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağrmdan eskisinin hükmıi yok:tur. 

Andon oğlu Ape~tol Andonladiı 

lstanbul 1329 

KAYIP: Üsküdar nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus cüzdanımla Üs
küdar askerlik şubesinden aldığtm 
terhis tezkeremi kaybeltim. Yenileri
ni alacağımdan hilkümleri yoktur. 

Beyoölunda Kevork Taıçıyan 
lstanbul 1320 doOumtu. 

KAYIP: Gebze nilfus memurluğun
dan almış olduğuır. nilfus tezkeremle 
Gebze askerlik şubesinden aldığım 
terhis tezke:eml zayı ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Tuzlada: Bayram o~lu Salih 1327 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
LOtfi Dl5rd0nc0. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L, S. TAN matbaa111 

G A Z M A S K E 11 de Galatada Ünyon hanının beşinci katında 57, 58 ve 59 numa
ralı odalardaki şirket mer~ezinde toplanacak f evkaladc umum 
heyet içtimama yeniden davet olunurlar. 

Fabrikası Mtidüriyetinden : 
Ankara - Mamak 

Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptırllacak 
1 - Mamak'ta Ktzılay Gazmaske fabrikasında inşa olunan İdare ve 

L~boratuvar binaları kalorifer ve sıhhi tesisat yaptırılacaktır. 
2 - Talipler bu i~e al~ proje, şartname ve mukavelename suretlerini 

mesal saati ı:arfrnda Fabrikada tetkik edebilirler. 
3 - Talipler bu işe ait teklif mektuplarını en geç 15/6/942 Pazar

tesi günQ saat 12 ye kadar Ankara - Mamak'ta Gazmaske Fab
rikası Direktörlüğiıne tevdi etmiş bulunacaklardır. 

4 - TekliOer Ktzılay Genel Merkezince tetkik ve tasdik olunduğu 
takdirde en ehven fiyat ~kli! edene ihale edilecektir. 

5 - Talipler teklif mektuplnriyle beraber 5000 liralık bir muvakkat 
teminat mektubu vereceklerdir. 

Harp Okulu Komutanlığında~ 
1 - Aşağıda yazılı şartları haiz okurlar harp okuluna alınacaklardır. 
A. - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okulunda, An

kara haricinde bulunanlar bulunlukları yerin askerlik iUbesine mUraeaat 
edeceklerdir. 

B. - Kaytt ve kayıt muamelesi l/Haziran/1942 den itibaren 20/ 
Temmuz/1942 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki mü
racaatlar kabul edilmiyccektir. 

2 - Giriş şartları: 
A. - Türk ırkından olmak, 
B. - Lise bitirme ve olgunluk lmtihanmı vermiş bulunmak. 
C. - Tam teşekkilllü hey'eU sıhhiyesi olan askeri hnstaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak. 
D. - ıs iUı 23 yaşında olmak (24 yasma pirmiş olanlar alınmaz,) 
E. - Diğer şartlar askerlik &ubelerinden ve Harp· okulundan öğre-

nilebilir. (3552) (5817) 

Gaziantep C. M. Umumiliğinden 
l - Gaziantep ceza evinin 1.6,942 tarihinden 31,5.943 tarihine ka

dar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ihaley2 konulmuştur. 
2 - Tahmin cdi!eıı ihtiyaç fiktart yüz altmtş dört bin iki yüz elli 

kilo ve bedeli otu: iki bin sekiz yüz elli liradır. 
3 - Muvakkat tııminat iki bin beş yüz liradır. 
4 - İh:ıle 15 HAZİRAN 942 Pazartesi günil saat 15 de Gaziantep 

adliye binası içinle C. M. umumilik dairesinde yapılac&ktır. 
5 - Teklif mektuplan 10 HAZİRAN 942 Çarşamba günil saat 17 ye 

kadar Cümhuriyet Müddeiumumlllğlne verilecektir. 
6 - Eksiltmeye talip olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cli madde

lerinin emrettıği vesikaları abraz edeceklerdir. 
1 - Şartname Gaziantep müddciumumiliğiyle Cezaevi müdürlüğUn-

dc her gün calışma .saatlerinde görillebilir. . (56GO) 

~111111111111111111111111111111111111111111111ıııır11111111t111ıı11111!~ 

$ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ - -i Dr. Gauon diyor kl:. . . i 
i "Her tacir bu kitapta gösterdiğim 1111111eri tatbik i 
i etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde 1 
~ müşterilerinin adedini bir misli arttırabll!r. B~n bu = 
: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, : - -E Fiyah 50 Kuruı 5 
- -'••1111111111111111111111111111111111111111111111111111111İltlıı1111111~ 

.MÜZAKERAT RUZN&,IESİ 

1 - Ticaret Vekaletinin 2 maddenin şirket dahili nizamna 
mesine ilavesi hakkındaki teklifi. 

Sahip olduklan hisse mikdarı ne olursa olsun bilumum hisse 
darların içtima tarihinden bir hafta evvel hisse senetlerini vcyı 
banka makbuzlarını şirket merkezine tevdi etmeleri rica olunur, 

IDARE MECLlSI 

Nafıa Vekaletinden 
Osmımctk - Gümüşhacıköy - Merzifon - Boğazköy arasındaki takrl• 

ben 120 kilometrelik demiryol etüt ameliyatı kapalı zar.f usullyle müna• 
kasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11.6.942 tarihine tesadüf eden Persembe gilnU saat 
on altıda Vekfıletimiz lemiryollar inş:ıat dairesindeki münakasa komis
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 35 900 ve muvakkat teminatı 2692,50 
liradır. 

3 - Mukavele p.""Ojc 1, eksiltme şartnamesi, etüt fenni ve umumi 
şartnamesi ile diğer t'H kton mUtesclckil bir takım münakı:sa evrakı 
179,5 kuruş· mukabilinde dcmiryollar inşaat r lığınden tedarik oluna
bilir. 

4 - Bu i§e girmek istlyenler her tUrlu m:ıU ve fenol kudretlerini 
gösterir veslkahnnı raptedecekle b r istidayı mUn t sanm yapılacnı;t 
tarihten en az üç gün evvel Ve te vererek bu i e girmek için ehliyet 
vesikası almaları ve bu vesikayı münakasa komlsyonWla vermiş olma
ları Hı.ıımdn·. Münakcsa tarihinden en nz üç gun evvel istenilmemiş eh
liyet vesikası talepleri nazar! dikka\e alırunıyacaktır. 

5 - Teklif ver~clcler, teklif zarnarmı 2490 num:ıralt kanunun ve 
eksiltme liartnameslnin tnrifatı dolresinde hazırlıyarak miln:ıkasanm ya
pılacağı saatten bir saat evveline kadar numaralı m:ıkbuz mukabilinde 
demiryollar inşaat d~iresl arttırma, eksiltme ve ihııle komisyonu başkan-
lığlna vermiş olmnlnn lazımdır. (3578 - 5652 

i stanbur Beledi esi- . la~lprl 
Florya plajları gazino ve müştemilatı için tan

zim edilmiş olan kira ihalesine ait şartnamede taliplerin 
ibraz etmeleri lazım gelen evrak ve vesaik arasında ti
caret odası vesikası dahil olmadığı halde bu hususta 
yapılan ilanlarda sehven ticaret odası vesikası ibrazı 
şart konulduğu vaki müracaatlar üzerine yapılan tetki
kattan anlaşılmakla taliplerin şartname mucibince ibraz 
edecekleri vesikalar arasında ticaret odası \'esikasının 
dahil bulunmadığı alakadarların malfımu olmak üzere 
ilan olunur. 6080 · 

KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. 8 - Fiyat Müraknbe komisyonunun tesbit etUğl miktar .. 

dan fazlaya mangal kömllrü satmak suretiyle Milll Korunma Kanununa 
muhalefetten suçlu Üsküdarda Seltıml Ali mahallesinde Mumhane soka
ğında 11 sayıda oturan Abdullah kızı Milveddet hakkında Üsküdar Milll 
Korunma Mahkemesince yaptlan duruşma sonunda: On lira ağU' para ce;. 
zası almınasına ve gazete ile n~rine hllkmedllmlşlir. 

Satihli Traktör ve Harman Makinelerl 
30 beygir kuvvetinde D!rlng ve 20 beygir kuvvetinde Fortson mo

förlerlyle 1000 llk ve 900 lUk 'iki harman makinası satılıktır. 

MÜRACA."ı.T: Çakmakçılar Sabri Safa han No. ~ latanbul ' 


