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Dün Mecliste 7 Vekiletin r .......................... : ............................... ~ ......... 1 

Başvekil ve Bazı Hatipler Fren9i ve Trahom Mücadelesinin 
Maliye Vekilinin Şiddetlendirilmesini, Tahsildeki Çocuklarımızın 

V ergısının Esasları! 
• • • 

Beyanatından Terbiyesine ihtimam Gösterilmesini istediler 
~ğrendiklerimiz ~',, 

1 • Sulh Zamanındaki Vasati Karların Fevkinde Görülen i 
Kazançlardan 2 • Bina ve Arsa Satışlarında Alış ve Satış Bede~~ i 
Arasındaki Farktan Yüzde 15 - 60 Nisbetinde Yergi Ahnacak i 

Her §eY MılU Müdafaa içindir. 1 
.. ~kara, 26 f!AN) - Fevknladc kazançlar \ Bu mevzulann biJ.'incisinde ''ergi. nomrnl ! 
u;e;ınden ve~~ .. alın1!"ası hak~r;11dnki kanun kazancı aşan kazanç kısımlarım!:.m alınac:ık- : 

Dünyayı saran harp afetinin hu
dutlarimtza dayandığı bir devirde 
bundan tabii bir şey olamaz. Mem
leketin hudutlarınt ve istikl:i.llni 

l~yıhasm";l ~uyuk Mıllet Mechsı "encümenle- tır. Normal kazanç da, sulh Dmanındaki ,.8~ati : 
nnde ~~tkikine ba~l~nmıştır. Bu lay~ha. e!!asla: karlardır. Harbin başladığı 1939 yılından '-'"- • 
rına gore başlıca iki mevzudan yenı bır vergı velki üç senenin, yani 1936, 19:Ji ,.e 93.S tak- ı 
aJına~aktır. vim yılJan kazançlannm vas;ıti-.i ele nhnncnk ı 

korumak vazi!esinl üzerine alan 
ordumuzu, medeni milletler ordu
lannın seviyesinde tutabilmek için 
giındc 1 milyon lira sarfedildiğini 
öğreniyoruz. Fakat hükumet, di
ğer işlerini de ihmal edemiyeceği 
:için, müdafaa masraflarını karşıla
mak üzere yeni gelir kaynakları 
bulmak ve yeni telbirler almak zo
runda kalmıştır. 

1) ikinci .d~11ya har~inin doğnrd'!ğt1 iktısadi ve şayet 1939, 1940, 1941 ve daha .,0ııraki : 
şartlar~an ıstıfade edılerek uornıahn fevkinde seneler kazançlan bu ,·asatidf'n fazla bulunur- t 
elde edılen kazanç1ar, 2) Gayrimenkul kaymf't sa yalnız bu fazla kısımdan (fevkalade kazanç ı 
artışları. ~o s 2 S" 6 + H.!."1 evamr. a. , • u. + 

~····································· ..................................... : 

M. Zekeriya SERTEL 
BESIKT AS YANGINI 

Büyük Millet Meclisinde büt
çe müzakerelerine başhı~ 

ir.::ısr münasebetiyle Başvekil ve 'Adliye Vekili H. l\fenemencioğlu Abdurrahman Naci Demirağ İktısat Vekili Sırn Day 
Maliye Vekili tarafından yapt • 
l:ın beyanat, birçok mesP.lelerin 
aydınlanmasına hizmet etmiştir. Vekillerin izahatı 

Mrl. Keitel 
Romaya 
Gitmiş! · 

Amerikadan 
Haberlere 

Gelen 

Köı icinde 8 Ev, 14 
Dül«l<•n Yandı 

Göre İlk öğrendiğimiz şey, memle • 
ket müdafaasına verilen ehemmi. 
yettir. Her şey Milli Müdafaa 

~::t·u~u~~~~=r~Y~:zğıa.~T; Maarif \ır ekili, Memleket Gençliğinin Güvene Layik 
~~t1:irb:~~t ta~i~:Z. b~t.~ Olduğunu Söyledi • lktısat VekiR "Önümüzdeki 

Fransız - ltalyan 
Münasebetlerinde 
inkisaflar Olacak 

bugün orduıarnı ihtiyaçları. eski Kıc Halkın Kömürü Emniyet Altına Allnmfctır" Dedi 
zamanlarla kıyas kabul etmıy~ - 'S .. 'S Vaşington, 26 (A.A.) - Siyasi 
cek derecede büyük ve genişti!'. Ankara, .26 (TAN). - .. Bugun !-

ALMAN TEBLiGi Memleketin hudutlarını ve istik.. saat 1~ ~:. Şemseddm Gun~~t~. • I 1 
lalini korumak vazifesini üzerine yın reıslıgınde toplanan Buyük l 

mahfillere_ gelen haberlere göre, 
Fransız - Italyan münasebetle. 
rinde ehemmiyetli değişiklikler 
beklemek lazımdır. Bunun askeri alan ordumuzu medeni milletler Millet Meclisi sırasiyle düyunu 

seviyesinde-ıutabilfüek için gün- umumiye, gümrük ve inhisarlar, 
de bir milyon lira sarf edildiğini ~~~~i~e, emniyet umum müdür
öğreniyoruz. Demek ki, senelik ~ugu, Jandarm? genel k~mutanh
bütçesi 400 milyon lira olan bir gı, sıhhat, adliye, m.aarıf, nafıa 
devletin geliri ancak müdafaa ve iktısat bütçelerini müzakere 
masraflarını k~şlyacak vaziyet _ ve kabul etmiştir .. 
tcdir. Fakat devlet, diğer işlerini Gümrük ve inhisarlar 
de ihmal edemiyeceği için, müda bütçesi 
faa masraflarnı karşılamak lizere .. . .. . _ 
yeni gelir kaynaklan bulmak ve Duyun~ ~mumıye ?utçcsı mu. 
yeni tedbirler bulmak zorunda ~a~~re edılırken. Faik ~urt.oğ~u 
kalmıştır. Bu hususta diğer mem. Dlfyunu umumıye,, kelımesı n· 
lı>ketlerin tecrübelerinden ve al- zerınde durmuş, ona cevap ve -
dıklan tedbirlerden de istüade e- ren Fuat Ağralı da bu kelime üze 
cliJerek muamele ve istihlak ver- rinde düşünüldüğünü bildirdik -
gilerinlıı arttırılması ve harp t~~ so~ra gü~rü_k "'!e i~hisarlar 
sartlan yüzünden husule gelen butçes~e geç1lmıştır. Soz .. al~n 
fazla kazançların bir kısmına el ~erç_ Turk~r ~sk~nderun gumrük 
korunası kararlaştınlrruştır. Bun- ~şlerınde bır ıntız.ams~.zlık oldu -
la.tın dışında önümüzdeki mali yrl gunu, bunu ~eş on gun evvel o· 
i~inde müdafaa masraflarına kar- ra<!an gel:n bır .ar.kada!indan duy 
şılık olarak 150 milyon liralık da- dugunu soylemıştır. _ .. 

Kuşatma 
Muharebesi 
Gelişiyor 

Ruslarm Çenberden 
Kurtulma Gayreti 
Boşa Çıkarıldı 

Ha rk Of 1 ta mahiyette olması muhtemeldir. 
Alman genelkurmay başkanı Ma

Taarruz 
reşal Keitel dün Romaya vasrl 
olmuştur. Trablusa gitmesi muh. 
temeldir. 

İtalya Kralı San Remoya git-
Tekrarlanıyor miştir. Burası, İtalyanların ilha· 

kını isledikleri Fransız Rivyerası - hududundadır. 
İtalyan veliahdi orduya neşret. 

Buna Mukabil Ruslar tiği günlük emirde demiştir ki: 
"Yeni imtihanlara, ayni zamanda 

lzvum'un Cenubunda· yeni zaferıere hazır olunuz.,, 

Müdafaaya Gec;tiler 

ÇevrHen Kuvvetler iki Taraf ta Cepheye 
ÇİNE KARŞI 
TOPYEKON 
TAARRUZ Havadan Şcddetle Çok Büyük 

Bombalanıyor Kuvvetler Sürdü 
hill bir istikraz akdi düşünülmek- . ~una cevap. ~eren. ~mr~k ve 
tedir. inhısarlar vekıh demıştır kı: Bertin, 26 (A.A.) - Alman or. Moskova,26 (A.A.) - Sovyet 

H 
1 

• d h d d _ "- Ahval~ hazıra dolayıs~.yle dulan başkomutanlığının tebliği: gece yarısı tebliği: Çunking'in Sözcüsü, 
k 

1 
a11, .. f.? ~ ftl 3!P .. rr~ 11 Iskenderun lımanının.,gerek gum- Har kof cenubundaki kuşatma mu Pazartesi günü Harkof istika-

~t:çl~r~~ k~;ş~~X:.: %~n ab:: ~ De'Vamı: Sa. 2 Sü. 1 harebesi en hararetli d~v_resinde m~t~de çarpışmalara dev~m. edil Japonların Buna 
vurdukları çareler de bunlard!r. ar ... " n ... - - .. A -. - bulunmakt.::ı-dır. Çe~b~r ıçme a~ mış~ır. İzyum Borvokovo ı~.tika - H 1 d ... s .. 1 d" 
Bugün muamele ve istihlak ver- Rana Tarhan'ın Sozlerı mış olan duşm,~m butu~ gay~etını metınd~ Sovyet ~ıtala~ duşman azır an ıgım oy e ı 
gisi ihdas etmemiş, harp zengin. Müstakil grup reisinin yeni bütçe t?playara~ doguya dogru bır de- tanklarıyle ve pıyadesıyle kanlı Çungking, 26 (A.A.) - Japon-
[erinin kazançlarına e1 koymamış dolayisiyle Meclisteki beyanatının t:ım lık açmaga çalışm8:lüadır. Bu çarpışmaI::ı-r y~pm~şlardı_r. . lann Çine karşı topyekfuı taarru· 
bir devlet kalmamıştır. Hatta bu metni dördüncü sayfamızdadır. ~~satla yapıl~ Çi!tın savaşlar .. Cep~eı:ın otekı kesımlerınde za geçme planları Çin askeri söz. 
!tedbirlerin fazla olarak iktısadi ~~~ dun boşa cıkarılmıştır ... Al~an, o?.eı:ılı bırşey olmamıştır.. Pa~r cüsü tarafından ifşa edilmiştir. 
tnüvazeneyi tesis hususunda da Rumen ve Macar teşekkullen ta- gunu 10 Alman tayyaresı tahrıp Sözcü, bir taraftan Kinhwa 

:faydalan görülmüştür. Gerek A m e r·ı k a n l:tir Deva.mı: Sa. 2, Sü. 5 l:!ff' Devamı: Sa. 2, Sü; 4 mahallelerinde çarpışmalara şid· 
!harp kazançlarından bir kısmının detle devam edilirken, diğer ta. 
piyasadan çekilmesi, gerek mua- r•••••••• •••• •••••••• ••••• ••• ••• • •• ••••••• •••• ••llllllıı.. r~ftan Japonların Fulden eyale.. 
mele ve istihlak vergisi şeklinde T ' tıne karşı daha büyük bir taarru-
b_ir 1?5ım pa~anın devleteJeçme- ayyar.e İ Nu··fus cu··zdanlarında za geçmek için: aralarm~a ~or-ısı, pıyasadakı para bollugunu a- mose adasındakı uç:ak gemılerı de 
rzaltmakta, bu sayede paranın kıy dahil olmak üzere harp gemile. 

metini muhafazaya sebep olmak- F·ıloları Askeri.ık Yaz·ıye+·ı de riyle deniz taşıtlarını toplamakta 
!ta ve fiyatlarm yükselmesine ına. bulunduklarını ve Hindiçini'ye 
rıi olmaktadır. Japon makineli birliklerinin çıka-

~ _Maliye ~ek~in beyan:atına -*- Kayitli Bulunacak rılmış olduğunu söylemiştir. 
gore tedavuldeki para miktan Almanyaya Kari!liit 
600 milyonu bulmuştur. Bugün. 3 

kü iş hacmine göre bu para faz- Taarruz için lngiliz 
1aaır. Bu bolluk paranın satın al
ma kabiliyetini azaltmakta, elin.. Adalarına Geli1-or 
de para bulunup da bunu işde -
kullanamıyanlar binaya, arsaya, 
kıymetli eşyaya, lasmen de piya- Bombardımanlara 

NÜFUS CÜZDANI OLMIYANLAR iKi 
AY iÇİNDE YENiSiNi ÇIKARTACAKLAR 

Bir Moförümüz 
Torpillenerek 

Batırıldı . 

Yangın, Biri 
Çocuğun 

iki 
Çıktı 

Beş Diğeri Altı Yaşında 
Tutuşturduğu T alaşlardan . 

İtfaiye ateşi söndürmek için gayretle çalışıyor 

p~ saat ~2,30 da Beşiktaşta 1 yaşındaki oğlu Özcanla, seyyar 
Koyıçın~e hır yangın çıkmış, 8 satıcı Nezir'in 6 yaşındaki oğl11 
ev 16 dükkan yandıktan sonra Hüseyin, ellerine geçirdikleri bir 
i~a~re ~ara!r~dan güçlükle sön - ızr Devamı: Sa. z, Sii. 7 
durulebılmıştır. Yaptığımız tah -
kikata göre vaka şöyle olmuştur: 
Yangın, Jstanbul arşiv dairesi MOSKOVA BÜYÜK 

memurlarından Sabrinin sahibi El • • G• olduğu ve yumurtacı Ahmediı1 ÇlmlZ rdayor 
kira ile tuttuğu Beşiktaşta Köy Mezunen memleketimizde bu. 
içinde Köprübaşı caddesinde 14 lunan Moskova Büyük Elçisi 
numaralı dükkinın bahçesindeki Haydar Aktay'ın yakında tedavı
yumurta talaşlarından çıkmıştır. sini ikmal ederek memuriyeti ye. 
Dükkanın bahçesinde oynamakta rine döneceği haber verilmekte· 
olan ve mal sahibi Sabrinin 5 dir. 

1 
GÜNDE BiR MİLYON LiRA 
RE F11I K 
HALiD 
KARAY 

Milli Müdafaa masrafımız, orta hesap günde 
yalnız bir milyon lira tutuyormuş... Ka

raca Oğlan'ın başka bir vesile ile candan, gönül
den söylediği gibi "Bir milyon da benden!,, diye 
haykıracağım geldi. Şu kıpkızıl kıyamet ortasın. 
dasulh ve salah istediği için cenge hazırlanan ve 

._ ___ _. bugüne kadar ne şerefi, ne de bir tek eri eksil-
meden, eksilmek şöyle dursun, her ikisi de artan ordumuza ayır
dığımız parayı kim büyükseyebilir? İkinci cihan harbinin di.in 
tam bininci gününde bulunuyorduk. Bu bin gün - başka devlet
lere ve milletlere kıyas edilince - bin gün süren sürekli bir bay
ramdır, Bin giindenberi dünyanın bağn deşilmekte, medeniyet. 
lerin, en eskisinden en yenisine kadar, enkazı her tarafta yığıl
makta, külleri savrulmaktadır. . 

sada fiyat yükselmesine sepep o
lan mallara kapatmaktadır. Hü. Yakında Başlanacak 
kfmıet istikraz ve yeni vergilerle . 
tedavülde bulunan paranın bir Vaşmgton, . 2~ (A.A .. ~ - ".Reu-
kısmını piyasadan çıkarınca, bu ~" bazı .belırtılere g?~· ~ırle -
bolluk kalmıyacak, ve bugünkü şilt ~e~a yakında ~ıncı hava 
müvazenesizlik de devam etmi - cephesını aç:x-ıak suret~yl_e Alman 

Her erkek vat;rndaşm mutlaka bir nütıs hüviyet cüzdanını hamil ol. i 
ması ve bunda askeri vaziyetinin yazılı butunmau hakkında yeni bir 
karar verilmiştir. Bu hususta vitiyet tarafından bır tebliğ neşrediL i 
miştir. Bu tebliğe göre, elinde nüfus hüviyet ciizdanı olınıyan veya 
olup da bunda askeri vaziyeti tcsbit edilmemiş bulunan her erkek v;ı. 
tandaş önümüzdeki temmuz aymm son gününe kadar bu kabil muame-
lelerini ikmal ettirmek mecburiyetindedir. • 

Hiç nüfus cüzdanı bulunm1yanlar, oturdukları mahallin kaymakam
lıklarına müracaat ederek yenisini çıkaracaklar, ondan sonra askeri ev
rakları veya terhis vesikalariyle birlikte mensup bulundukları askerlik 
ııubelerlne müracaat edecekler. Niıfuı cüzdam olup da bunda askeri 
muamelesi yazılmamış bulunanlar da ayni müddet içinde mensup ol. 
dukları askerlik subesine müracaa1 ederek nüfus cüzdanlarına asked 

T a~~ruzu Bir Rus 
Denizaltısı Yapmış! 
SOfya, 26 (A.A.) - D. N. B.: 

Avrupada İsa adına yükselmiş kiliseler göçer, kutlu tasvir
ler tüterken Asyada Buda ve Brahma için kurulmuş tapınaklar da 
çökmekte, Afrikada ise camiler yerle bir edilmektedir. Din me. 
deniyeti ~bı s'!naat medeniyeti de sayısız fabrikaların, barajlar111 
teTSanelerm, Iaboratuarların yıkılması, yakılmasiyle ortadan 
kalkmaktadır. Dünya, kendinden büyük bir devin uğursuz elin
de bin gündür, durmadan hırpalanmakta, temelinden sarsılmak
tadır. İşte böyle bir ejder, dört yanımıza pençesini atarak a!nr. 
lara kafa tutmuş medeniyetlerin kemiklerini dişleri arasında kı
rıp yutarken biz, bin gündenberi o çenenin yalnız sınır aşın kor
lru1'.ç talardısmr işitmekteyiz. Bin gün geçti; ejder henüz iştahını 
kaybetmiş görünmemekle beraber birdenbire t11tsinti duymasını 
artık bekliyebiliriz. Onun kan dolu şiş karınla boylu boyuna 
yere uzandığı, tokluktan gebermiş bir laşeye döndüğü gün ba. 
~ı ucunda elim dik dinç duracak millet, inşaallah, biz olacağız. 

k b' 'stikrar husule gelebile. lara karşı hucumlara ıştırak ede. 
ye:ı. ır 1 , v cektir, Kudretli bir Amerikan ha 
ee ır • ';I( * va .. f~losu içi.n gereken benzin ve 

• A • mühımmat Ingilterede toplanmış 

Fakat ~alnız fU !_11alı ted~ır - bulunmaktadır. Amerikan filola
ler iktısadi muvazeneyı te· rı kendi kumandanlarının idare -

ııse, fiyatların yükselm.esini sinde bir İngiliz hava mareşali _ 
nıen'e ve piyasada bir istikrar nin kontrolü altında harekatta bu 

durumlarını kaydettireccklerdir. . 
Yabancılardan İstanbul cihe!ınde oturanlar Eminönü, Beyoğlu ta. 

rafındakiler Beyoirlu · aııkerlik -su besine müracaat edecek~rdir. Ancak 
Sarıyer, Kartal, Adalar •e Şile mıntakalannda oturan yabancılar men.. 
sup oldukları\ şubelerde . muamelelerini yaptırabileceklerdir. flusulüne kafi değildir. Bunun ya hmacaklardır. 

_. 'LW Devanu: Sa. 2, Sii. 3 lt!lr Devamı Sa. 2, Sü. 2 • • • • • • •• •••• • •• •-• • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • •• '• • • • • • • 

Türk bandıralı Zafer motörü, 23 
Mayıs sabahı Zarevo yakınında 
Bulgar sahilinden 1.800 metre 
mesafede bir Sovyet denizaltısı. 
mn taarruzuna uğramıştır. Sov· 
yet denizaltısı üç torpil atmış ve 
motör, üçüncü torpilin isabeti ile 
batmıştır. Mürettebatı teşkil e.

1 den dokuz kişi sahile çıkmty3 ......... _. .... ..,..,.. .... .+4.+4~---~ muvaffak olmuştur. -

• .. 

İşte, günde bir milyon lirayı böyle bir güne ş~r~fünizle eri~
mek için veriyoruz. O para, yalnız bu baknndan değil, sapasağ
lam kalan erlerimizin ve ecdat yadigln eserlerımizin, yurdumuz 
ve onurumuz gibi kurtulmuş olması itibariyle ® olsa olsa bir 
mnu şenlik masrafıdır! 
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O·· n ecliste 7 ~kCiletin Sinema Fiyatı 
Artt~rdacak Bütçesi Kabul Edildi --0-

Z;ırn Miktrırı 

Tesbit 
Bugün 

Edilecek 

/Halk Dağıtma 
illirlikleri 
Hazirandan itibaren 
Faaliyete Geçiyor 

27 - 5 - 9~~ 

r- DiKKAT: --"\ 
1 f Başkalarının 
1 Haklarına Tecavüz 

1 Fabrl=~:!ı~~!~:~lu men-

i!?f' Baştarafı 1 incide kat hiç birinde b" kadar liıübali!ik 
rlik. gerekse liman isleri artmıs - görmedim. Evvelden bunlar olsaydl 
tır. Fakat şimdiye kadar gümrÜk bıle, bu devirde bu nahoş halleri gör
işlerinı:jen hiçbir şikayet görül - mek istem .. ctim. Çocuklarımızın fyl 
memiştir. Bilhassa limanda biri • terbiye sahibi olmalarını istemek hak 
kPn ınalJarın gümrük muamelele ktmu:dır. Cocuklarda büyüklere kar
ri ihtıyaça uygun bir hale geti _ şı hürmet his<i azalıyor. Hodgômlık, 
rilmiş, bu muamelelerin gümrük ahsı menfaatler onlara hakim oluyor. 
!erde değil gittiği yerlere yapıl _ Bu hal karşlsında öğretmen tarafm
ması gibi mühim bir kolaylık te. dan kabahat aile relsl•rine. aile rels
min edilmiştir. Ayrıca antrepo !eri tarafından da öfr•lmenlere ntıh
bakımından da mühim tedbirler yor. Bu~ün memleketi alAkadar eden 

bu mesele halledilmf'lidir Çocuklar 
· ınmıştır ilk zamanlarda liman ı~tlkbalin ümididirler Aile namusu. 

d•(!IO, tahmil ve tahliye işlerinde büyüğe hilrmet. vatandaşları rahatsrz 
baıı şikayetler işitilmişse de bu etmemek nediı·• Bunları öğretmeli ..• 
"•ler şimdi halledilmiştir. Arka - Sö7. ahın Bavan Bı-Tkhı dt çalı$8n 
,ı fşım galiba gümrük ve liman i' l<aclınların cocuklartnı barındıracak 
Icrini biribirine karıstırıvor ına rnf'ktrnleri ardma!'ı teklifindr hu-

Sinema \·ergllerine yüzde yirmi zaın 
vaoılacaktır Bu husustaki kararname 
yakmda rıeşredilecektir. Bunu göz ö
nünde tutan sinemacılar dün belediye
ye baş vurarak. evvelce vergilere ya
pılan yüzde on zamların da hesaba 
katılmaSı suretiyle, s.inema fiyatları
nın yeni baştan tesbit edfJmesinl is
temişlerdir. 

Belediye iktisat müdürlüğü. sinema 
fiyatlarTna ancak yüzde yirmi nisbe
tinde zam yapmıya taraftar oldu~unu 
dUn ~ınemacıJ:ıra btıdirnıiştlr, Fakat 
bu mikdar ~inemacdar tarafmdnn k~fi 
ız:örttlmemektedit". Bugün bu hususta 
kat'i bir karar verilece:ktir 

Bütün Orta Tedrisat 
Müesseseler·nde 

Dersler Dün Kesildi 
BUGÜN ÖGRETMENLER TOPLANTISINDA MAARİF 

VEKİLİNİN MÜHİM BİR TAMİMİ OKUNACAK 
Dünden itiba!'en bütün orta tedri- Bu tamtmde bildirildiğine ıtöre: ba-

sat müesseselerinde ders kesimi ya- zı öğretmenler bu der~ yT1ında tale
pılmtş ve okÜllır tatil edilmiştir. beyi şahsi çalt!JMalara ı-evkedecek 

Kanaat notu ile geçEmlyen talebe i- tedbirleri almakta ihmal etmişlerdir 
le orta okul ve liselerir:. son sınına- Beden terbiy~i. resim. mhsiki, dikiş 
rmlaki talebenin hangi ırtin hana! der., .ığretmenlerinin de der..- dışı c:-alıı:;ma

lerden imtihana tabi tutulacakları !ara anem vermedikleri anlatılmıştır. 
kendlJerine bildirllmiştir. Bilhassa musiki öıtr('tmf'nlcrinin derı; 

Ay başından itibaren gerek şehir sı
nırlarT fcfndeki mahaJJelerde ve ge
rek vt15:yete ba~h kaı:alarda kurulan 
bütün °Halk rlaJttma birlikleri,. faa
liyete ~e('ecek1ir Bu l(ilnlerde bütün 
birlik idRre heyetleri toplanacak ve 
l-:ıu toplantıda Vali tarafmdan kendi
lerine vazifelerinin önt-mf anlatılacak 
ve yanacakları islerin iktısadl ıııahada 
'T!emleket" yaoaca~ı lyl tesirler belir
tilttekUr 

: ;ucat lmalStından lıtlanaaız biltUn 
İ vatandaıların faydalanabllmelel"'t 

için fyf bir uau! bulundu: Kapı 
kapı dolaplarak bütUn vıtandaı• 
lara flı daöıtılıyor. Bu auretle 
flmdlye kadar 300 bin kfılye fit 
verilmlı bulunuyor, lıtanbulda 
•talı yuk.arf 800 bin vatındat 
olduOuna gHre daha bet yUz bin 
kitinin flı bekledlöl ıantlır Hal· 
bukJ ilk ılınan netice, en ~z 400 
bin vatandaıın pamuklu menıu· 
cat haklarını evvelden aldıklarını 

g<Sstermlttlr. 

Kasım Gülek. vekAletin i;Ütçe 

1 

lun<luktan ·~nra doktor 5•1m Ali Di
r ~ltlarında harice stajiyer me - te:nr.e kur~uye gelmi;) ~unları söyle
mur göndermek icin para buJun. I mıqtır. 
rı-ı .. dığınr, bunun ihmal edilmeme " Ö~1f' ı'tnlrvn:um ki Fa1:rI Ahme! 

13zımg Jd"g ... · .. 1 · V k"I 

1 

Beye yeıs gelmı~... Demındenberı 
, . · e 1 L.ını soy emış. e ı dikknt e~lvorum Mr.arif Vekili cevap 

I Ji! ~~radenızde Avrupaya me- "·ermek ;çin not alıyC\r Bır;ıksın da 
n ur gondermekten müstağnJ ol- ı ben cevap vereyim. Een ondan daha 
madıklarını, ahvalin şimdilik mü yaşlıvtm 
~~it olmamasına mebni bütcenin Arkad~şla:·. bir def~ okuduıtumuz 
bu faslına tahsisat istemedikleri. ril 0 diyelerl göz önün• eetlrin .. Belle-
ni bildirrni~r ri bt<;aklt tt'e yarısı ttılumbact olan 

Sımıat bütçesi taleb•lrri dil•finün .. "Terbiy• 1ft•ı"1-
... dır,. diye mütemadıyen söylemeli Bu 

.. Sıhhat V~kaleti bütçesi görii - faydalıdır. Fakat şimd;ki g•ncliAi it
ıılurken Mumtaz Berker. nüfusu ham etmek do~ru de~ildir .. Ben genç
,ıuzun arttırılması icin esaslı ted lerin ıidi~inden memnunum Eskiden 
birler alınmasını istemis ve sıh • gençler tulumba koşarlardt. $imdi eo
hat vekaleti bütçesinin 2 milvon cuklar !u!bol oynuyorl•r. Umumi ah
l••a fazlasiyle meclise gelmesin _ !Ak denizin dalga" gibidir. İner, çl
·4Pn dolavı memnuniyetini bildir kar ... 
l"'işt:r. Sıhhat Vekili HulUsi Ala Bundan sonra ~•lim Ali D lern•e 
!11:s. bütceye yaprlan zamdan cio- cerrahlık içln Avruoadaki cert'v~nl'lrr 
ı 1 takip etmek üzere b:r takım esk ho 
"'Vt mec ise teşekkür edPrP.k Sıh calan himaye etmek lü?umund~11 b.1h 

hat Vekaletinin bu senrki pro~ ıetmiş, İsmail Utur da kö•l"Tdcki ud 
Nmının ana hatlarını şöylece an- dı~hn tek mua'1imle yürümediiinl. 
'ıtmı~tır:. cünkü talebe sayısının fazla olduğunu 

·- Bu 5:ene yeniden 17S hiik\ımrt söyl~miştir, 
b•beti ihdas edilec•k. 139 sıhhat Maıırif vekili kürsüde 

,,~murunu kadromuza alacalız. A:n-ı
, a Erzincan ha5"t11hanes! umumi rnü
' z~n~ye 0ılınarak idare edilecektir. 
n ı ene köylere daha ziyade yaklaş
rrı Y~. dog"um evlerini arttrrmıya, co· 
,.. k \"f'fiyatrru • azaltn1Tya çalL-;acattz 

Kürsüye gr-len M?ar:r Veklli eırU.n 
le demittir ki! 

"Cumhur!vet dcv•inde Maarif :ne. 
tıelesi iJk saft~ Re1m .. kteıii.. Nl rki..,, 
maarif için ayrı1~n paral<'l .. bütç .. nin 
umumuna ni,bet edilirse v~riJen e. 'r ~·tma, trahum. vtrem mücadele 
hMTtmiyet derhal kendin• ttöst•rir, 

t 5k IAtın.t ıenl~Jetttetl1 Bütcf"ve koy Maarif i'l'erimi.r jkl nnk••d, t~merkü~ 
rt·ıtumur: para ile çok roc"uklu all!!
1•re ı-ttilmesi lizmı grl•p dt" '.ltimeJive 

etmektedir Biri ilk nğr .. ti'""' dJ\vamr-
zın rnhıınu tf"'fkll cd .. ıı kö·ı en.; .. İ~l'· 

rlar verllmiy~n bort'ları derhal taıs- ıert. diieri de teknik öıtretlmrii.. l); 
,. edecek, bundan ıonrıki seneler ier ııubelerin de inkiı.·ıfın11 imkln v~ 

,., ihti7aca kadar para alarak bu ka- ri1mf"ktedfr. İlk öiretim davamp· kiiv 
1 ailelerin istihkaklarını müntaza- enstitülerinin h-:ıl ve istıkb,Jivl .... :A. 
an \·erecefiz. Ayrtcıı Ocretll mtmur- detle alikadardır Bucün g bin talebt'si 

ı rm maap kalbediJmelerl yolunda bulunan bu enstl+illerlmizin t<Jıleb .. :ııı.·v 
1a hülc:Ometin çaltşmakta oldujunu cudu önümilıd,.ki ıene 12 biıı bi,. yıl 
dun Başvekilimiz bildirmiştir. Bu ıonra da 15 bine ç kacık ve 2 v1 ı oııon 
•ntler~ hiç bir şey ilive etmlyece- ra mezunlarını vermete baı..lıyac1'.<ftr. 

im... Dlin bütçenin umumı h·vetl Ü?.~,.:~
~öı alan Abdurrahman Naci, Sıh-1 de konu!julurken ıtaJi1 M .. nte$enin bu 

tı vt Vekt.lett kadrogunun ne kadar J enıtitUlerden meıu" olacak tRltb'"'vi, 
rttınlaa. yerinde olacrıl:mı söyledik- Ziraat Veklletinin de deıteldemeıl vo 

Köylüye Sapan ve 
Uç Demiri Temini 

Bugün bütün okull&rda öiretmen- dışında korolar te~kil rtmesi. musiki. 
ler mttlfql toplanacak ve talebenin AleUerl kullanılmastnu ehemmiyet ver 
hakkında icap eden kararlar verile- mesi bildlrilm~ktedir Her öğretmen
cektir. Bu toplantılarda Maarif Ve- nln kendi der!llfnlrı karakterine göre 
kili Ha<:::an Ali Yfıceliıı öğretmenlerin !Aboratuvar çalısmasfn<l önümUzdekl 
talim slcillerl hakkındaki tamimi derı yılında fazla vakit ayrılması ve-
okunacaktır. · lcil tarafından istenmektedir. 

ic:in Yeni Bir Karar • 
Ansara, 26 (TAN) - İıtihsali ar•- y ıyecek 

hrmak maksadiyle köyltive. ucuz ve 
~~l•yh.kla sap•n ve uç demi~i ıem'ııl Maddeler·ı 
ıçın hukümef bundan evv~l bır karar. 
name neşrederek t,S milyon liralık 

tahsisat ayırm•s ve bir çok fabrikal:ır. Rakk ... IJar 
da kövlünün ihtiyacı olan bu malZ'e. Q Tarafından 

Dağıtılmıya Başlandı 
nıf"nin hazırlanma!!lına baılanmı,tı Hü 
lcUmet. varın neşredilec~k bir karaT .. 
name ile b•ı ma1.,.emeyi jc;ıhırırf::ı onı 

livet fiyatınd,rı daha ucu7 bir para Ht 
kövlüv~ !&t~bilccektir. 

Bundan ba$kll yjne ayni lrar.arn11"1".tt 
il,. v,. virıe Jrövlünün belli baslı ib~i. 
yac:larınd:1n oJan pulluk fiyatları da 
tf'~l"-ft .. rııımektecfiı- Bıı k::ı.r:1ra gt)re 
yurdun her tarafmdan Ankara t;:>l 
pulhıkl;ır 25 v,. Eı~ tioi pulJııkJ .. r dı 
t5 liraya ı:ııhlacaktır Satı1lır, Zira"lt 
Bankası ttnbeleri ve ajanları v"sıta. 
,iyle y•p·I~caktrr 

Yeni Çin Elçisi 
C"unıokinq 26 (A.A.) Çinin Şili 

"lrta P1 '"iliı'ine tayin edileon Chan~ 
Pene- rhun'un yerine M Chow Shan 
Yo Çinin Türkiye ortJ: plrlliğin"' ta
,..in edilciiii bildirilmektedir. 

Dumlupınar Vapuru 
Dumlupınar vapuru lCJO tonlıı\.r mal 

ile 3 Ha7lraııdA pt .. "'V~ ~lrittektlr. 
li'rzurum v~ourunun JZffırileC"ek Yu
nan rocuktnrma ayrı1ma51 hakkında 
lıeniJ?: Krzılaya: malCı:mat veril:nemiş
lfr ---

Yivecek maddeleri tevziatına dün 
sabah ba$lanmıştır BakkaUar halk~ 
turya~. oirinç ve peynir dalıtmakta
drr He-rkes elhıdekf ekmek karnt-!!!:l-
nin (Mayıs) yazılı kt~mını ke~tlrmfc: 

ve 53 kuruş üzerinden karne ba$fna 
yarım kilo pirine, 155 kunış üzerin
den ıoo gram tur yağı, ıoo kuruıı:: ii
zerinden 100 Rram peynir almıştır 

Yalnız Beyoflundaki iki büyük 
bakkalın halka küflü plrfnr sathgt 
ı?öri.llmüş ve bölge iıışe mHdürlü~ü 

tarethndan bunlar hakkında takibata 
başlı:ınmışttr Bir kısor. bakallara da 
peynir geç \.'~rildili için o bııkkallar 

tevziatn öğleden sonrfı başlamışhırlır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7 .30 Program 
7 ,33 Ork~ıtra 
7,45 Hıhf-rler 

8,00 Orkestra 
8 13 Fvin ~aati 

12,30 Procra.m 

1

10,30 Haberler 
ı 9.45 Serbest 

Biıralılara Kükürt Verildi 12,45 Hnberler 

19,55 Fasıl h•ve~ 
20,15 Radyo K""'zet 
20,45 Halk türkü'i 
21,00 Ziraat takviı 
21,10 Fasıl heyeti 
21,30 Konuşma 
21,45 Bando 

. . 13.00 Türküler 
Bı&"a. (TAN) - Zıraaf Banka91nca 18 00 Pro.-ram · 

t,..ri:ıırik edde,, göztışr ve kükürtler bağ 18"03 D k ı 
1 1 k 

.1 . b 1 • ans or eı 
c- arı ucuı o ara verı mıye aılıu. 1 ıa,45 Şarkılar 
mı!'itrr. 

22,30 Haberler 
22.45 Kapanı, 

Meyva, Sebze 
Fiyatları· 

- .......... 
Her Gün Belediyece 

Halka Bildirilecek 
Belediye iktr.ıat mUdUrlülü meyva 

ve sebze fiyatlarını şf'hrin muhtelif 
hö!ge!erlne göre tanılın ettlrmlye ka
rar venniştlr. Her b61gede hancı cins 
.::ebze ve meyvanm n:ıumf kac kurı..ış 
fizerfnden satılması lA,.-tm ıeldiA:i ya
otlacak bir liste ile halka blldiril•
c-ektır. Lf,tcde gösterilen fiyatlardan 
fazlaya mal satıınlsr Mfllf korunma 
mahkemelerine verilecektir 

BİRA FİYATLAR! - Bira fiyat
larıntn artn1a~ı dolayu•iyle lokanto.cı
tar belediyeye ba~ vurarak bir şişe 
biranın lokantalardn 40 - 45 kuruşa 
gatılmagtnı ~temi$1erd1r 

BULGARİSTANDAN GETİRiLE
CEK KÖMÜRLER - Bulgaristan~an 
l{etirilecek bü.tün mangal kömUrleri
nin mahrukat ofisine verilmesi karar
laştrrı lm~tır. 

BUt';DAY ZAMMI - Bir ınUddet 
önce bUldıy sattn alm11 fiyatlarına 
yaptlan 2 kuruş zamdan istifade ede
miyen kimselere kilo baı:;ına 2 ku· 
ruşlu kummm verilmesine al8kıılı
tar taraftndan başlanmıştır. 
AKSARAY TELEFON SANTRALI-

Aksarayda kurulacak iki bin abone~ 
llk yeni tele ton santrali diln Vali, 
narla mühendlA ve alAknlı müdürler 
tarafından tetkik ~dil~i-ıtır, 

'"" ,onra demiştir ki: !undaki fikrine tamamen i1tir3'k .. cİi 
·- Siv .. m bazı yerlorinde <ıtma ve vorum. Nit•kfm bu rih•• hilkıl-••·· Başvekil ve Maliye &1'.•1'i'~···~:ji"f.3W 

r·~n•frıin cok oldufunu ıördUK. BR- 1 de diloııilnülmüı h'lll7trlan11n kö" en!t'.. -- - --~ · - - - -~~ 19 
., ko:rtcrln yUzd• otuz. klrk. h•tti tülerl kıınunund• 7.'f1•' V·~il-ıh·n Vekilinin Bevanat;n- l.{'1!" Baştarafı 1 ın~1'1P ,,. Ba,tarafı 1 inriıle 

Esnaf cemiyetleri ile tarım satış ko
operatifleri. ithat3tcı. tnptancı ve ya
rı toohın~ı tacirlerin kuracak1:1rı bir
liklerin !aaJlyetl He belediye iktııııat 
rrıUdürlUIU me~ırul otataktır. 

Ay ba$ından itibaren bütün iaşe 
bilroarı IAfvedilecek ve bu büroların 
vaomı:ıkta oldubl bütün f$ler halk 
dalıtma birltkleri tarafından basarı
lacaktrr 

fa~e büroları:ıda caJt..-an memurlar
rtan seksen tanesi. f!'iılerindc .R:öster
diklerl yararlıktan dolayı kaza iaşe 
:1mirlikl,.rlne ıretirflecf'ktir Bölge i
qse müdilrlülünUn vaıu:catı iaşe mad 
desi tev?.latı ay başnıdarı ı:ı:onra hı:ı1k 
1afrtma brllkleri vasıtasiyle yapıla-
caktır 

Vali11irı tetkikleri 
Vali. dün bölge ias• mUdürlü~ünde 

me$~l olmuş ve ~f.ımtaı Rekten i
fl!;e i~Jerl hakktnda izahat almtştır. 

Odun vP Kömür 
isi Hallediliyor 

Odun ve kömür istihsal böhcelerin
cteki tetkiklerini bltlrf'r~k sehrfmfze 
rlönen mahrukat otisl müdUrü diln 
tetkiklerini valiye bildlnnlstir. Veri
len malumata &öre: ofi!I! için 250 bin 
<'ekillk odun kat'ı temin edilmistir 
Kesilen odunlardan bir ktsmı Podima 
ioııkeleslne lndfrllmlcttir Ofi!ıı avrıca 
500 ton kadar manı~l kömürü temin 
etmt~tir, 

Yunan Çocuklarının 
Getirilmesinden Vazgeçildi 

Ankara. ~1.6 (A.A.) - Yunanistan
daki büyük iao;e sıklntısı dolnyıs.ivle 
bilhassa çocukların karı gıda bula
mamaları ÜZ"erine, bin Elen çocuğu
nun yurdumu7.. getlri"lerek korunma
larT fcin lüzumlu hazırlıklara başlan
mıştı, 

Habe raldığın1!z~ ~bre bufilnlecde, 
Yunan Kızılhaçı başkanı Türkiye Kı
zılay cemiyetine mürt!caatla, lisan. 
muhit ve aileden ayrtlmn bakımla

rından cocuklartn yurtları dı,,.ına çı
karılmamasını istemesi üzerine bu 
te..-ebbüsten vazgeçilml5tir. 

Fevkalade 
Vergisinin 

Kazanc; 
Esasları elllıl trenaiye :rakalaıımqlardtr. Bir de alikııı kanunı hHkme b--ilanm,~ ~dilmistir Biz 7 tavvare ka,·'1Pt. r~f1ndan CC'nup. batr ve simaJden 

muallimin ,aylectitln• ~öre talebenin tır 3 ""'''' köv ~k"l'•r.nd·" 0 ,,., dan Ögv rendİk~erİm~z tik. ·· • vanılan faarrıızlar düsmanın ha. ~ Baştarafı 1 ;.,cide 
t7<1C' otuzu trahomludur. Bazı dok- ço~ukların bir müddf"t 5,..,ıır• b•lrlikı.... Moskova. 26 IA.A.l _ So\·y"t ,_ t h . . h . 1. vergisi) adiyle yeni Vt n1unzam bir 

~- r,..1<<' ser <'~h!'i,..ı e emmıyct ı nis 
t •-rlar bulundukları mrntakanın !fihhJ rini unuttuk111rın, ı~hit olrl ·~u,..,u:ı: j. flt.-.n,~ Baştarafı l Lılcide tehlittı·· · h"' . . . . vergi tahsil edile<:'ektlr. Vaıı:atl kazan-

ti · · · t 1 • üt ı· · ·ı · d n..... ..:: ,-tte t:ıfıdıd f'tmısJerdır. Dar bır cın rev'·ı"nde '·alan k··•lıTidan evvel-vaz·ye nı 1yı ve ora ıır;ı s ıman c~n maarı <iur 5tn 'lll k'lllrar'~-;•ırtlrl·<tıınında bir takım i.k.tısadi tedbirle· 25 kıtalarımı7 h d k 1 k. 1 1 " " • 
•'1$te-rrnek ve kendi mesailerinden gıbl hu okullara brctcr !!iınıf, ç k~rm.ı _ m.ay.ıs g~esi ~8 a :ı ~ 1 rc:tın an iıt e er. hava ce normal nJsbette alır.mış olan vere;i 
VtkAleti memnun brrakttrmak i~ln i:a cahştrk o ier med"ni memle;cp•- re de ıhtıy~ç vardır. Bu ~~bırler liark.of ıslik.ametı.ndP mevzılPrını kuvvPtlerimizin .'{ittikce artan 1 de ındirllecek V«" venı vergi nrtn kn
"'nR yanlış malOmat veriyorlar. Va:ıf- lerde tatbik edilen bu usul oııayes:ntie de, ~alkın ıaşe mad~eler~ı uzerın. tahkım e~m~ş1erdı~ fzyum Bar • ı tahrip edici n~rbPlerinc maruz lıın mfkdar üzerinden alınacaktır, Fa-
•Pt çok recidir. Siv;ıo:ta bazt köylerin bu mekteplerin veTdlti mezun ıd rJi de fıyat oyun1arına ımkan bırak· vrnkovo ıstıkametınde kıtal~rı - h11lıırırf11nılmnktadır . k11t fevkalfide kazan(' ver~hıine tabi 
baştan bap frengili olduğU sö:vlenl- ıon 2 sene içinde 70 bin .. vük-:elmi~·:r mamak, istihliık:i tanzım ve istih- ı mız Alman piyadesine ve Alm::ın H'lrkofun şimal doğusunda Sov .. tutulmıyacak olan vaııatl veya nor-
"'nr. Sıhhat Vekilinden rica ederim. ki bu rııtkkam evvelce 25 bindi, sal il~ münakal.eri organize et ·!tanklarına karşı müdafaa harf'k<'t yetler tar.ıfınti:1n tekr<1r edilen taar- mal kazançlar, sermayesi belli olan 
Buraya bir mtite-has~ıs müfettiş gön- Dün General İzzr.ttln Ç:tlı•' ,. da ~eo·· mekt.ır. Başvekılın beyanatından leri yapmışlardır. Birçok Alman ru7l;1or pü~kürtülmüştür, teşebbüslerde ııermayenin yüzde onu-
""l'~rk... nik öfretimden. bah,.etmi_~ıerdi Bu ;şe anlıyoruz ki, devlet bu yol üzerin ta,.,k 1 t;ıohrip ediJmistir 1 Poh cephe!!linirı merkez kesiminde nu aşhlf takdirde yalnız bu yüz.de 

Tekrar kürf:üye (elen Sıhhat Vekili 3 seedır buyuk bır dıkkat'e el ov- dedir. Muayyen iaşe maddelerini Büyii.k kuvvetler rarpı.:ıyor kuvvetlerimiz tarafrndarı y<ıyulan mev- on normal kazan<: sayılarak bundan 
Jı ç hır: mıntakada frenginin yüzde duk. Yakında huzurunuz'lll _. .. ı,.cclr: Bu kendi elinde bulundurarak bun • ı v · ıii taarrufl'lr yeni toprak k~zaneJa:-ı yeni vergi altnmıyacaktır. 
altm ~eemedltini, hattŞ yurttaki u- kanun_ 2 ıene iclndP C'"'rtf'kleştirlJ ları asgari fiyatJa halka dağıt • Mn~kova, 26 ( A.A.) "Reuter": te-min etnıiştfr. Gayrimenkul kıymet satışlarından 
rıumt fnn.ci vaziyPtlnfr: !iilfır onda do- mek u.ıere yapılmıştır Yekfinu 8t k b l . tihı-k· . t Timorenko krt<ılarr ··t1n 4.8 !laati v"'nl Alman hücum kıtaJarın1n cephenin alınacak vergi t~c Ar.kara, t!'l:tanbul 
ku.rdan bu ene !!!:lfır onda ~ekfzt in· milyon lirayı tutacak bir procrl'nıla ":13 ve un ann ıs a ını an.. ka?:andıkları mevzileri !!!:ı:l1'1amlaşttr- ,imal kesiminde yaptıklar1 hareketler ve fzmlrde veo İcra Vekilleri Heyetin-
d A:lni bıldirmü,ı ve e(;yle demiştir: her sene 9 milyon lira sarfed·lec~l< zım e~t~e~ kararındadır: Halkın makin ll«"('İrdikten sonra Harkor cep- muvaff;tlnvr-tle neticeltnmi$tfr. ce tayin edilecek diğl!r yf'rlfl!:rde 1 
"- Ark•daı1mıl7.m ısöylediti dotru mevcut teknik mekteple ıenişletıl~ zarurı ıhtıyaçlarını teskıl eden a~ hesinde taarruzlarma t4!krar ba~la- EylO.l 1939 tarihinden ftfbarl!!n ııtıl-

"'" Sıhhat VeltAleti gaflet gö~termi:1 cek, ak,am ve k z s~nat mc'<t~p1·· .. i na maddelerin fiyatları asgari mışlar ve yeniden duraklamaksl7m i- Sıvastopol boınbalandı mtş ve sattlacak olan bina ve anala-
ıiemektır. Elimiz.de bu sene tarama çofattılitcak köv kur<fları 10 - ıs m\q,_ haddinde tutulabilirse, bu da, lert hareketlerine devam etmişlerdir. Ber1in 26 A.A.) - Alman savaş tay rm alış bedeliyle satıs bedeli arasm-
heyetı 7oktur, İlk fırsatta bir tarama line çıkarılacak yüksek mühen<tiı diğer eşya fiyatlarının ayarlan - İzyum - Barenkova kt'!imlerinde şid· yarelerine menıaP ehen1miyetli bir te- daki fark üzerinden tarholunacaktlr. 
hevf'tini göndereceğim... mektebi yapılac-.k köyJ~ .. ~ makine ıl~ masına hizmet eder. Bu suretle detli müdafaa muharebeleri devam e- şekkül dün yeniden s=v::ı.stopol müıs. Yeni vergi, fevkal8de kazançlarla 

.'\bdui-rahman Naci Sthhat VekAle- ~, Devamı: Sa. 4. ')ij ~ alınmakta olan iktısadi tedbirler dıyor. Burada Alman hücumları ıs- tahkem mevkiine iyi neticelerle taar. l(ayrlmenkul kıymet art1$larında, yu-
t nin değil, oradaki doktorun ~aflet mali tedbirleri tamamlıyacak ve rarla yapılmaktadn-. ruz etmişttr. karda gösterilen matrahlar üzerinden 
ıo terdl~inl söyliyerek bu mmtak•va Amerikan Tayyare memleketin içinde bulunduğu Her iki taraf, bu harbin en kor- D. N. B. nfn öğrendiğine ıtörc. şeh- "!. 15 - 60 nlsbetinde tahsll oluna-
f!Vvf'li bir müfettiş gönderilme~i fik- buhran bir dereceye kadar ön • kunç bir mücadelesini teşkil eden bu rin merkezine, tersanelere, kışlal;ır~ caktır. 
r nde tıırar etmi<;tir. fifolars lenmiş olacaktır. muharebede büyük ordularm çarp!ş- ve ba1ka hedeflere isabetler olmuş, FevkalAde kazanç vergisine tabi 

makta oldu~nu ve muau..am mikdar- yanı1nlar çıktıit görülmüştür. Alman tutulacak mükellefler şunlardır: 
Yalnız bu meselede devlet üze- da malzemenin kullaruldıllmı söyle· savaş tayyarelerine refakat eden avcı-

ıd ğ b .. ük. l" • ı. A) Bugün normal kazanç vergisl-
rine a ı ı uy mesu ıyetın a mekte birliktirler. !arımız bir düşman uça~ı dil•ürmü, -

a " ne tabi bulunan ve beyanname esa-
tından kalkabilmek için yeni bir Karştlaı;an iki ordu iyi teçhiz edil- terdir. •!na göre vergi verenler, B) Ticaret-
devlet teliikkisini kabule ve bu mlş ve henüz atze kuvvetlerden iba- /ki taraftan yarım milyon ~ahlarmm gayrisafi iradı ile ıündelik 

Adliye bütçesi k" Ba•tarafı J incide 

.>.dliye biltç.,; görUşUtorken Abidın Bir Amerikan heyeti 
Rınkaya,.a cev•p veren Adliye Vekili Londraya geldi 
Ha. an M111emencioğlu, bütçedeki 3 

Bu vatandaııa~ htıklarıni 1stan• 
bul, Beyoğlu ve Kadıköy ma6az•· 
!arından almişlardır. Kııa bir za. 
manda Uç dilkkSndt: 400 bin va· 
tandat• met,.o ile ı•tıı yapmanın 
ne kadar güç bir iş olduğu dUtO· 
nUIUrae ıatıı ııraıında raılantıan 
ufak tefek ılnlrltllklerf mazur 
görmek de insaf icabı olur, 

Bu ılnlrlenmeler neden llerl ge• 
li,.? Bunun en açık a,.neaı ıon fit 
dağıtıminda görülmü9tür. Azlık ol· 
makla beraber haklarına razı ol· 
mtyan bazı inıanlar, tekrar mal 
almak için nUfu ~ klUıtlarındakl I· 
taretlerf k1h silerek, k1h Dzerlne 
pul veya k1ğıt yapııtırarak yok 
etmiye ç•ITımıılar hem memurla· 
"'• hem de kendllerlni 11kınbli va
ziyete do,urmUşlerdir, Memurlar 
bir çok vatandaşların lılnl yapmak 
vaziyetindedir, Bir vatandalfn, 
aykın hareketi ile uzun mUddet 
uğraımak zo,.unda kalınca lıle· 

leri ve yorgunlukları artmaktadTr. : 

Vatandaılarııı dilsen vazife memur ·='. 

larin itlerin! kolaytaıtırmak, 'bu 
i ıuretle kendi hakarını da aağ1a· • 

maktu·. j 
Devlet, bUtiln vatandatları ayni .! 

haktan. ayni ml~darda latlfıde 

ettirmek fıterken. bhdm hlııemlze .i 
dUtenden fazlaıın1 almıya calıı· 

mınıTz batk• vatanda,ıarın hakkı· ı= 
na tecavUzdUr. HakkTmıza razı ol· j 
,,.,alı. ba,k;ıılarının hakkına teca• 
vıı.,- ~tmekten ceklttmellyl:ı:, 
'~---~~~~~~~~; 

El Konulan 
Zeytinyağlar 

Vi!Ayetten tebliğ edilmiıtir: 
25.3.942 tarihti vflAyet tebliği ile 

beyana Uı:bl tutulmuş olan ı:-eytlnyat
lardan: 

A - Ecneb! mndd~I y07.de yarımı 
""f"Cmiyen lAmpat yal,ları ile; 

B - Yüzde beş il.A yüzde !!!:ekiı a• 
•itli ve aıamt yüzde bir eC"nebt mad• 
deli sıra mallarına l\tillt Koruııma 
kanununa ı~ lnaden Tıcar VekAle
tince e-1 konmuştur 

Keyfiyet alôkad:ırlar"'l teıbliğ olunur. 

Beşiktaş Yangını 
l:7jf" Baştarafı 1 incide 

kibritle bu talaşları tutuşturmuş. 
]ardır Çok kuru olan talaşlar Jcr. 
sa bir müddet içinde tamamen a• 
ley haline gelmiş ve etrafa •ira • 
yete başlamıştır. Yangın biraz 
sonra pek fazla büyüyerek yanın 
daki dükkan ve evleri de sarmış
tır V aka yerine biraz sonra Be
yoğlu itfaiyesi yetişmiş, fakat 
yangın çok büyümek istidadını 
gösterdiği için İstanbul itfaiyesi 
de çağırılmıştır. İki itfaiye grupu 
tam on saat çalışarak ve ancak 
6 evle 16 dükkan yandıktan son 
ra ate i bastırabilmiştir. Ev ve 
dükklinlann tamamen ahşap o.. 
luşu yangının büyümesinde en 
mtihim Amil olmuştur. Zabıta, 
tahkikat yapmaktadır. 

Yanan evleı 
Koyiçl Köprübatı ıokalmda 14, 16, 

18 numaralı üçer katlı Sabri, Cemal 
ve Kemale alt 3 ev, Hasının 24 numa• 
rah dört katlı evi, Yüzbaşı İzzetin 32 
numaralı, Mar!nln 34 numaralı üç kat
h, Şekerci HaHlin 38 numaralt 5 katı 
Muıtafanm 38 numaralı evi tamamen 
r--nmııtır. Ayni sokakta Berber Ra. 
ıtidln 12, kunduracı Hristonun 12, yu. 
murtacı Zfyanın 24 numaralı dükkln.. 
lan ile bakkal Aliye alt 30 numaralı 
dükkin ve 25 numarh boş dijkktn da 

milyon fazlalıktan bir kısmının fev- Londra, 26 <AA.) - Vaşington 
kal~de um!ardan, diğer bir kısmının da İngiliz ve Amerikan kuvvet • 
da mahkeme kAtiplerinln terfih etti-

1 

!erinin iştirakiyle yapılacak sid -
r Irııeslnden ileri geldiğini, eskiden detll bir hava taarruzundan bah 
10 ~ 12 Ura ma>ş alan mahkeme baş-

1 
sedildiği şu sıralarda Londraya 

kAl:pl.erıne aıt maaşın ı~mdi aıgarl 30 yüksek riitbel! Amerikan subay. 
azamı 40 liraya çlkarılcı!ğını, baş kA- !arından mürekken bir ıırupun 
tıp!erln m•hkemelerln ço~ mühim un- geldiği bildirilmektedir. Bu su . 
urları olduğunu .ı>ylmııı. Mllll ko- baylar İnııiliz - Amerikan askeri 

telakkiye uygun yeni devlet teş. ret olduğundan cephenin şu veya bu gayrisafi kazancı Uyzerinden vergi ve-
kilatı yapmıya mecbur kalmıştır. istikametinde muhtemel olarak mQ- kişi çarpışıyor ren milkelle!ler arasmdan yalntz yanmıtttr. 
Eski bürokrat devlet sisteminin him arazi kazancları olmıyacaktTr. Berlln, 26 (A.A.) _ Harkol mu- kanun \Aylhasınad ıaytlı olan mil- Yenlbamam ıokaiında koltukçu Yu 

runma davalarına bakan lstanbul, . b" l"ğ" h kk d ·· ·· 1 
İzmir, Ankara ve Zonıuldakta açılan ış tr ı ı a tn a gorusme erde 
hususi mohkemelerin faaliye!Jerinden bulunacaklardır Grupun basınrla 
memn.univetıe bah<etmisfir Amerikan kara ve deniz hava 

Maaraf büt,.eai kuvvetlerinin Sl'fleri olan gene _ 
.. ral H. Arnold ile Amiral J. H. 

Maarıf Maarif bü~tdnde söz alan 
f"uıl Ahmet Aykaç Maarff VekAle
tlnin memleketin iJtJkbali bakımmdan 
bedeni, fıtri, ahllıkl, bedii. terbiyemiz
le utraşmayı !llerJne •lmtJJ oldutunu 
l!öyliyerek bedent terbiye hakkmda 
edindiiJ kanaatin mer.n oldujunu 
bedenJ terbiyeden maksadtn yalnız 

!1.por olmadıfmı sQyllyerek: 11Bedent 
terbiye manevi oh!Akl terbiyenin ba
Z1 anasrriyle elele vermezse memle
kttte Adeta blr zorbalar sınıft türer ... 
Of'miştir. 

Towers bulunmaktadır. Bunlar 
Amerikan miisterpk hava kuvvet 
!erini tl'm•ll l'tmektedirler Son 
zamanlarda bahis mevzuu ol•n 
miisterek hava taarruzunun b"" 
mıizakerelere voı acacajV. mulınk 
kakttr. Aml!rikan hava kuvvetle
rinin Almanvava kaMı yapıl.acıık 
olan ,cıenis ölcüdeki hava akınla
nna istirak PdeceklPri zamanm 
yaklasmıs olduğu söylenebilir 

M. RoosevPlt. Yeni 
Tahsisat İstiyor 

bu yeni vazifeleri görmesine im· Fakat bu muazzam mücadele netice- harebeai, bütün şiddetiyle devam et. ketlefler (bir kısım mükelleOer, ti- ıuf tle kunduracı Yuıufa, taınlrcl Ce
kiın yoktur. Onun için devlet bu sinde, iki muhasmıdan h.angisinin top mektedir. Bu muharebe, askeri müt'"- caret mahallinin nüfusu ve ticaret· male, Keorka, koltukçu Ahmede, ta. 

.. nk .. t k"l"t "A d "Z lanmak lçin "endlsinde daha fazla hassıslara cöre. Şarkta Avrupa h:ır .. .,~htnm gayrlsaft irad: nazarı dikka- mirci Cemile, mobllyecl Suphiye, ve 
gu u eş 1 a mı ., an " bı·r kud-t muhafaza etmı·ş olduğunu • H · d".kkl 1 

k d · iht" J g·· tA H;;; binin en büyük çevinne muharebesi te alınmakst.ım vergiye tabi tutul- mobllyecl asana aıt u n ar y;uı. 
ye a ar yenı ıyaç ara ore ... ~öreceği•. 
dil etmek lüzumunu hissetmek • ---------- olarak tarihe ıeçecelrtlr. makta, bazı tan da yirmi bin nüfus- mııtır. ____ ...,. ___ _ 
tedir. i Berllnde tahmin edildiğine göre, lu veya nüfusu on binle (20.000) a-

ngİIİzler Beş Tonluk Harkohın cenup doğusunda ccrey,n raaında olup da ı.tasyon ve lak•lelere 
Görülüyor ki, bük.O.met, daha eden muharebedr- çarpqanlann saJ'lSI on kilometre uzak şehirlerde ticaret 

harbin başlangıcında kabule ve Bombalar Hazırllyor yarım milyona yakındır Burada, TL. yaptıkları ve tıca~tgAhlarmm py-
tatbike mecbur olduğu fakat ka - moçenlı:onun en iyi ordulan her ıarai4 rfsafl Iradı beş yüz liradan yukarı 
buJ ve tatbik etmemek için çalış- Vaşingto~, 26 ~A;·A.) - Maruf tan çevrllmie bulunmaktadır Bu ku•- bulundujlu takdirde mükellef tutul-
tığı harp ekonomi sistemine ni - tayyare muhendısı Albay Alek- veUerin teçhizatı muuzamdtr maktadır.) Gayrimenkul klymet ar-
hayet gelml~tir. Hükflmet harp sander, İngilizlerin 5 .. ton ağırlı-! tııı verıısını. bina vo arsaları satan-
sartlarını münferit ve geçici ted- ğında bo~?alarla t~beler yap. J 1 G• I" lar. kıymeUI maden ve lüks e,ya sa· 
birlerle kar"1hyacağını ummus ve tıklannı soylemektedır. Bu bom- apon ann iZ 1 t" vergisini de. bu m•denıerı ve es· 
hu yüzden iki sene kaybetınistir. b.~~ koca mahaııeıerı kökünden Sil..c.h A I !d yayı satın aıan1ar verecekıerdır. 
Fakat simdi artık harp ekonomi supurebilecek kudrette olup infl- U 1 n aşı 1 F•vkallde kazançlarla kıymet ar-
sistemiTii benimsemiş ve tatbika- lak ettikleri yerde zelzele tesiri Sldne,. 25 (A.A.) - Japonyanın ilk tıeları için mUkelle!lerden be;ranna-
tına da geçmiştir, yapmaktadır. "ırizll ılllhı .. Rıbıut ve L•• lizerlnde me latenecektlr. Şimdly• kadar tlca------0-----. ilk defa olarak ıörntmüıtUr. retgAh!nm goyrlaa!I Iradı Uterinden 

Almanlar, E!irlerı Mllttelik pllot!anmn anlattıkları~• vergiye tabi tutuımue Qlan mill<el-

Meksikada Harp 
Hazırhkları 

Devam Ediyor 
Meksiko, 25 (A.A.) - Konıre dal. 

mi encU.meni Reis Kımaıo~un mihve
re harp tllnmr tıtiyen mesajını itti• 
lakla kabul etmiştir. 

Encümen Relıin harp zamanında 
lrendtı1ne fevkalldP ıallhiyetler •eril· 
meal hususundaki talebiııl de kabul et. 
mlıttr. 

* Danimarkada Hayvanlar 
Açlıktan Ölüyor 

çalı t 1 g-öre, bu ıiUh mahruti t•ldlde bir •eller, ıayet ticari defter tutmuelar-
Ş ınyor ar hava bombasıdır. Japonlar bu bom <> bunu göstermlye mecbur tutula- Meksika orduıu 70 bin neferden 

Londra, 26 (A.A.) - Britanovı bayı hareketlerden dönmekte olan ha. cakhırdır. Defter tutmamı$larsa fev-. mürekkeptir. Buna yakmda silAh al 

Ziya Karamtirf.el de tahsilde bulu
""" çocukların i1;;timat terbiyelerine 
tf'mas etmiş, c:-ocuklarda 1Aübalilikler 
olduğ"Unu '.Cöylemiş, bu i('timat maraı:m 
.nı:Pltilmesı l~llİ-n gf'1difint be1lrtfırek 
d,."Tı ıştir ki: 

•·- Ben 3 de\'rl de idrnk ettim. f"a-

Stokholm, 26 (A.A.) - Tidnlncen bildiriyor: Almanlar. istihsal buh .. anı.. va te,ekkUllerine kareı kullanmakta !{alAde kazançları salAhiyetll k:omls- tına çafırılmış ve yarı tallm gl5rmü~ 
~Rzetesinin Kopenhag muhabiri ya- nı önlemek fçln esirleri çahştırm'\k dırlar, 0 0,. tlpfnde av uç::ı.kları mü~te~ von]a rtarafmdan takdi redilecektir 400 bin kişi lllve edilmelidir. YaJniı 
7.ıyor: Danimarkada hayvanlar o ka- üzere bir kararname neşretmişlerdir. fik bomba uçaklarının toplanmaların1 1939 - 1941 lienelerJne ait olarak ordunun dJlhları e!!lkl ve bakımsızdır. 
dar açtır ki, kum. ve toprak yiyorlar. Bu karardan yalnız İngiliz eslrle-ri le. bekliyor ve ıonra hava teş~kkülünü-ı tahakkuk ettirilen (fevkalAde ka· Havacılık hususunda 100 kıdar ct>kJ 

Vaşington, 26 ( A.A.} - Cümhurre- Bu yüzden hcr:ıor- blrtok hayvan tfsna edilmiştir. Bunun da sebebi. A1- bir kaç yüz metre üstüne çıkarak, pat '!anı:) vergileriyle kıymet arlışı ver• sistem tayyaresi, bahriyede ise bet 
tı;i Roo!!ievelt. knn~rerit-rı bcıhrlvt- için ı ölmE>kte ve baz? hi>:llerde ölen hay- mantarm. fnrllizlerin ho$a C"ftmiyecek ladıiı vakit mahruti ıekilde şarannel q-lsinin yarrst 1942 de ve diğer yarısı biri 2000 tonlllto hacminde 3 torı<:e 
8.14 milyon munzam tahsisat istemi~- vanlarm mlde!i!inde kilolarca kum bu- bir aksüllmelinden korkmaları olarak daneleri fırlatan bu bombaları atıyi... t94S te ve he rbiri ikişer takıltte kerJe kücUk: 12 aahil muhafaza gemis: 
tır lunmaktadır. 1 '°öriltmektedir, lar. tahsil olunacaktır, vardır. 
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1 =I!Ief !J~I 
Şarktaki Harekat 
Ve ikinci Cephe 

Yazan: M. ANTEN 
Harliof bölgesindeki taarruz ve 

karşı taarruz hareketleri, henüz 
kat'i netice vermeksizin gittikçe zl. 
yadeleşen bir şiddetle devam etmek. 
tedir. 

Son Sovyet tebUği: Kızdordunun 
Harkof istikametinde yaptığı taarru~
larda kazandığı mevkileri tahkim et. 
tikten sonra taarruzlarına yeniden baş 
ladıklan ve Alınanların İz;yum - Bar. 
venkova hattı üzerindeki taarruzlarını ı 
düşmana ağır kayıplar verdirerek i>ÜS 

kürttüklerini bildirmektedir. Almarı 
tebliğleri ise kızılordu taarnızunun 

kırıldığını ve teşebbüsün Almanla•m 
eline geçtiğini ve bazı kesimlerde mü 
hlm Rus kuvvetlerinin çember içine 
ahndığını iddia etmektedirler. 

İngiliz kaynaklarından gelen haber. 
lere göre Almanlar son on beş gün 
çjnde Harkof bölgesinde 40,000 olü 

ve 120,000 yaralı vermişler, en aşağı 

1000 tank kaybetmişlerdir. İngiliz as. 
keri mütehassısları, Timoçenkonun, 
Almanların büyük bir itina ite hazır
ladıkları Kafkas taarruzıınu geci!ı:tir
dıği, hattl felce uğrattığı kanaatinde 
ısrar etmektedirler. 

İki taraf tebliğleri de Şark ceoh~
sinin diğer kesimlerinde mühim ha. 
reketler olmadığını söylemekte isel'!r 
de Almanların Smolensk bölgesinde 
bazı hareketlerde bulundukları hak • 
kında haberler gelmektedir. Bu ha. 
ber, bir kaç giln evvelki yazımızrla 
da işaret ettiğimiz: gibi kızılordıınun 

bu bölgede büyük bir taarruz h:ıreke
t ine geçm.eğe hazxrlandığım ve Alman. 
t a rın da - Rusların Harkofta yaptıkları 
gibi - bu taarruzu önleyecek tedbi: 
ler aldıklarını teyit eder mahiyette 
gorünmektedir. Kızılordunun büyük 
taaı-ruzunun müttefiklerin Avrupaya 
asker çıkarmaları hiç değilse İngiliz 
ve Amerikan hava kuvvetlerinin AL 
manya üzerinde çok geniıJ mikyasta 
yapacakları hava taarruzlriyle ııyrıi 

zamanda başlaması ihtimali kuvvetlidir 
Bir kaç giln evvel Londrada biri k'l
münistler diğeri konservatörler tara
fından tertip edilen iki metlnjde bu 
ıkinci cephenin derhal açrlmaeı isten. 
mıştir. Amerikan hava kuvvetlerine 
mensup yüksek rıitbeli subaylard ın 
mıirekkep bir heyetin Londraya 
gelmesi ile bir ikinci cephe ve 
yı:ıhut şiddetli hava taarruzu arasmd:ı 
sıkı bir münasebet sezilmektedir A
ınerikalı hava mütehassısları 1n~iliz
lerin Rostok bombardımanında tecrü
besini yaptıkları 5 tonluk bombalıır . 
dan çok şeyler umduklarını bu taarruz 
da kullandıkları dört motörlü Ster. 
ling, Halifax ve yeni tipteki daha k•ıv 
vetli tayyarelerle yapılan tahribatın 
çok büyük ve uğranan kayıpların ı;ok 

az olduğunu söylemektedirler. 
Hitler 24 haziran 1940 da ıarpte 

harbin bitmiş ilduiunu söylcmiı.ıti. Bu ı 
ı:un ıse garpte harbin tekrar başlamak 
uzere bulunduğunu zannettirecek kuv
vetli sebepler vardır. 

Labour Party'nin Londrada topla. 
nan senelik konıtresinde, harbin sevk 
ve ilaresine ait hayati meseleden baş. 
ka, kömür sanayiinin milli kontrolü 
hakkında partinin projesi ve mebus 
seçımlerinde partiler arasında kabul e
dılmi;ı olan siyasi miıtareke mesel'?le
r i de tetkik edilen meseleler arasında 
bulunuyorda. 

Avam kamarası basından Green 
kongre reisi s1fatiyle verdiiH nutukta: 
Bütün İngiliz milletinin daha tlddetli 
hir harp gayreti istediğini söylemiş ve 
kızdordu şefleriy?e daha sıkı bir te. 
masta bulunulmasını tavsiye etmiştir. 

Attlee de tam galibiyetin kazanıL 
maıu için lizım gelen bütün gayret. 
lerin sarfedileceğini beyan etmiıstir 

Kongre, harp kabinesinin siyasetini 
tasvip etmiş, hülcUmı!te müzaherete, 
nihai zafere kadar mücadeleye deva
ma, istihsalitın arttmlmasuıa. karar l 
vermi1tir. 

Labour Party İngilterenin en kuv
vetli ıiyasi partisidir. 4,5 milyon aza. 
sı vardır. Bu bakımdan kongrede ve. 
rılen kararların, İngiliz efkarı umu. 
miyesinin fikirlerini ve arzularını i
fade etmesi bakımından, büyük ehem. 
miyeti vardır. 

latanbul Asliye Üçüncü Hukuk hl· 
klmll6fnden: Kasımpa§a Şişhane ka
rakolu Bedrettın mahallesi 16 No da 
mukim Feriha Ekimli tarafından Ka
dıköy Söğütlü Çe~e Şair Sürurl so
kağında 5 No. da mukim iken hali 
hazır ikametga.btnın meçhul olduğu 
taayyiın eden l\Iahir Ekimli aleyhine 
mahkemenin 942/606 No. Iu dosyasiy
le açtlan boşanma davasına ait arzu
halin hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 141 ve 142 nci maddeleri 
mucibince davetiye ile birlikte ilAnen 
tebliğine karar verilerek arzuhal ve 
davetiye divanhaneye talik edilmiş 
olduğundan mumaileyh Mahir Ekim· 
linin mezkil.r arzuhale 10 gün zarfın
da cevap vermesi ve duruşma için 
tayin edilen 8-7-943 Çarpm.ba ıünü 
saat 14 te mahkemede hazır bulun
ınası veya bir vekil ıöndermesl liau
mu tebliğ makamına kalın olmak ü
zere Uln olu,nur, 

KAYIP - İstanbul seyrisefer ida
resindeu aldığım arabacılık ehliyetna
memi kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükmi.ı kalmamtştır. Meydanctk 
iskeles inden arabacı Mazhar Uzun-
7;ıyla. 

-.... .t"- ,i. .. 

Muharrir Bu Yazısında, Zehirli Gazları Beş Sınıfa Ayırmak Yerine Halka Bu 
Gazlar Hakkında İyi Bir Fikir Vermek İçin Bunları İkiye Ayırmanın Daha 
Faydalı Olacağını Tebarüz Ettirdikten Sonra İkiye Ayırdığı Bütün Zehirli· 

Gazların Vasıflarını ve Tesir Sahalarını Tahlil Etmektedir 

() o o 
Harp Gazlarına 
Umumi Bir Bakıı 

Bundan evvelki yazımızda, tesir 
sahası yüz ve teneffüs ciha:ı:ı 

na inhisar eden - birlııci sınıf diye 
tesmiye edeceğimız • gazlerden b 1h 
setmiş ve umumi mahiyette neticclt'r 
çıkarmıya çalışmıştık. 

Gözyaşı aetirici, aksırtıcı. boğoru. 
öldürücü ve yakıcı diye ;cehlrlı g.ız· 
teri beş sınıfa ayırmak adeta kla. 
sikleşmiş bir tasnif yapmak demek 
tir. Bunun yerine, biri ilk dört sı 
nıfı ic;.ıne alan bir grup . diğerı başl ı 
başına bir grup teşkil edecek kaıtır 
ehemmiyet kazanan yakıcılar olmak 
üzere ikili bir ta~n i f kııJ1anmak ıa 
ı:ımdır. Bu takdirde h::ılka zehirli 
gazlerin tesir ve korunmala:ıııı 
Öğretmek içın daha iyi raııdıman 
verecek daha elverişli bir yolıi:ın 
gidilmiş olur 

Vakxa, her· ilim şubesi kendi ~~r
çevesi dahilindeki mevzularının da. 
ha kolay tetkiki için mümkün old:l 
ğu kadar onlan sınıflandırmakla ışe 
başlar. Fakat zehirli gaz bahsir.de 
bu makiil yolu sadece bu mevzurl ı 
bilginlerini çok genişletecek olan ih 
tisas adamlarına bırakıp halk için 
daha basit ve anlaşılması kolay o 
lan yolu takip etmek lazımdır. lş· 
te bunun için biz, bu beş sınıf ye. 
rine gazlerİ tesir sahaları ve korun 
ma vasxtalanna göre, ikiye ayıraca. 
ğız. 

1 - Tesir sabalan yüz ve teneffüs 
cihazı olan gazler - Bu gazlere 
karşı tam korunmayı temin eden 
şey, maskedir. 

2 - Tesir sabası bütün vücut o· 
lan yakıcı ga:ı:ler - Bu takdirde 
maske sadece yüz ve teneffüs .:iha· 
zını korur •. Vücudün korunması i~in 
daha ba§ka tertipler almak icap e
der .• 

* * 

,---YAZAN: ' 
İ HÜSEYiN PEKTAŞ i 
i /Jlühendis Kimyager ! . . .. __.._. ............ ·-·---·-···········----· 

cut ve hatta butün yiyecek, giyee<!k 
ve kullanıl;ıcak eşyadxr.. Mesela 
iperitlenmiş gıda maddelerini yiye. 
bilmek için bir çok ameliyelere mü 
racaat etmek lazım gelmektedir. Sı:. 

yet iperitlenmi, bir gıda maddesi 
yenecek olursa evvela midede bır 
ağrı hissedilir. Kusma tevlit eder. 
Ve muhtemel olarak öldürür. 

İperitlenmış her hangi bir e';iya 
uzun müddet iperit gazi ne~retti 
ğinden etrafrndaki havayı her zam:ın 
tehlikeli kılar. Onan için. ikinci ııı· 
nıftan bir gazle gazlenmiş sahanın 

hududu tesbit edilerek o sahanın ıçc 
r isine girmemek, ve ihtiyaç halinde 
maske ve iperit elbisesi ile girmek 
laum gelir. İperitlendiğini hisse.. 
den insan mümkün mertebe süratle 
iperit merhemi kullanırsa tehlikenin 
önü alınmış. olur. Fakat bir çC1k 
defa ılraz geç tezahür ettiği için bu 
hususta yan•lmak mümkündür. 

Bu takdırde tedav isi aylarca su
ren yanıklar meydana ıtelmiş olu~. 

Bu yanık · yaralar hakkında fazla 
tafsilata geçmeden ikinci sınıf g:ı;.:· 
lerin birinci sınıf g;ızleı- g ibi ani 
tesir göstermeyip azami 12 saat 
zarfmda ir5.ı göstermeğe başla•Jılc.. 

!arım belirtmek isterim .. 
Ekseri gazlerin kendilerine malı. 

sus kokuları varsa da bunları bi:
birinden tefrik etmek kolny değildir 
Mesela, iperitin sarm1sağa benziyen 

-ikinci smrftan, meseHi, iperit gazi 
gözde evveli ağrı tevlit eder ... Se. 
kiz saat zarfında göz kızarır ve bi· 
Jahare muvakkat körlük yapar. Ma. 
yi Jperitin tesiri ise daha müthiştir. 
O da ayni yoldan daha süratle gi· 
derek daimi körlük yapar .. 

İkinci sınıf gazler}n ciğerler Ü' 
zerindeki tesiri bırinci sınıftaki ot. 
durücü ve boğuculardan daha az teh 
likelidir.. Ga.: ipcrit ciğerlerde ani 
tesir göstermek. Fakat bir kaç saat 
sonra bitkinlik hissediUr ve öksii. 
rük başlar •. 

Elbise üzerine düşen küçük bir 
iperit damlası tehlikeli bir durum 
yaratamazsa da dıımla büyük olacak 
olursa elbiseyi çıkarmak gerektir. 

Görülüyor ki. ikinci sınıf gaz kul. 
lanıldığı takdil'de gazlenmiş sahad:ın 
uzaklaşmak ta kıHi bir tedbir değil
dir. Bil.akis gazli yerden u:ı:aklaşır· 
ken, ayakkabılar, elbiseler ve saire 
ile gazi daha başka taraflara da bu· 
!aştırıp trh!ikeyi büyültmü<1 oluruz 
Bu takdirde gazli her şeyi gazleıı: 
miş sahada terkedip uzaklaşmak i. 
cap eder .. 

Halbuki bu gazlenen arazi, terlı:et
mememiz icap eden mühim stratejik 
bir sahada olabilir .. 

Bu takdirde ne yapacağız?., Otu 
rup tehlike miiddetinin geçmesini mi 
beki iye tim? .. 
Hayır. Kimya ilmi imdada yetiş· 

miştir, O kı~a bir zamanda, mez. 
kur sahayı tehlikesiz bir hale geti. 
rebilecektir, 

Bu temizleme ameliyesinin na.ul 
yapıldığınr diğer bir yaz1mızda iz1-
ha çalışacağız., 

bir kokusu vardır.. Fakat koku ol 
madığı takdirde iperit buluıımad;ğı -
iddia edi iemez .. Veyahut g:ız kulla· ı HALKEVLERINDI:, 
nan taraf kokuyu tadil eden ba~:Ca - - -- . 
bir madde ile beraber kullanarak Beyoğlu Halkevfııden: Izmir mebu-
karşz taı·afı şaşırtabilir. su Mahmut Esat Bozkurt tarafından * * bu Perşembe gilnü verileceğini yaz-

Birinci sınıf gazlerden her haf18İ 
biri kullanıldığı zaman burıa 

marul': olan insanın yapacağı tek is, 

Birinci sınıf gazlerin göz üzeri- dığımtz "SiUıhlı Ciimhuriyet., mev
maske takmak ve mümkün ise guli 
yerden uzaklaşmaktır. Bunun için . ne tesıri . . ya~ .getirtınekte!1 zulu konferans 4 H~ziran Perşembe 
kullanılan gazin gözyaşı getirıd. ıbaret olup tehlıkesızdır.. Halbukı, gunu saııt 18 de \'erilecektir. 

aksırtıcı, boğucu veya cildurücü 01 1-- . , .. . . 
dutunu anlamağa Jüz~m yoktur. , , ._ Mevsımın Son Surprızı 

Bunu anlamakla nıukellef olanlar I Sinemacıltğın en kıymetli harikası 
musapları tedavi edecek olan do!c • ~ 

torlar ve alakadar gazci şahsiyetler ÇENBERLl.TAŞ s·ınemasında 
dir .. O halde bu kadar srrııf sayara'::, 
halka zehirli gaz bilgisini öğretrnı· 
ye çalışmak beyhude bir iş, ve h 1t. 
ta halkın kuvvei man('vıyesini kıran, 
cesaretini yok eden ve gaz tehlik 
sini dev ayn3s•ndn gösteren menli 

iLSE VERNER'in Yarattığı Şaheseri 
Bugiirı matineleı·den itib01·e1ı 

bir İli değil midir? i S VE Ç BÜLBÜLÜ 
Programa İlaveten : 

CASUSLAR YUVASI 

Bunlara ilaveten gazlerin tehli . 
kelerinı tasvir eden duvıır afişlerin 
deki formül ve kimya isimleri h~lk 
ıç_in anla~ılmaz ve korkuya davet e· 
den tehlike işaret'eridir. Bu gıhi 
afişler kendilennden beklediği•n!z 
faydamn ancak bır kısmını ve bu-
nunla ber ber. yukanrh izah ettiğı Başlatı llilıayete kadar lıe11ecaın ve sergüze§t filmi 
miz &ekilrle bir kısım na zarar, tev \ı. .. ---••••••••••••••'91111!111'9• .. ••••••'" lit .ettıkleri zannındayız. j ZSQ z LD&ZSQ 

Bııincı sımf gazler, umumiy~tlc , - il\ 
atıldıkları andan ıtibaren azami 3 - 41 LA-LE Z:aferinin en muazzam kudreti-M•••d ı• 
saate kadar müessirdirler. Yani bun nin en biiyük varlığım UI e ıyor 
lar, erken tebahhür edip erken dJ~:· • 
ıan ve tehlike ko~santr:ısyonu erken Yarm Matinelerden İtibaren 
zail olan gazlerdır. 

senenin en güzel ve görülmemiş iki filmi birden İkinci sınıf gazler ise, çok kalr::ı 
- haftalarca hatta aylarca . olup u. 
zun müddet tehlike teşkil edebilir 
ler. 

1. JJ.Iusiki dünyasının en 2. Heyecanda.rı yaratılalı 

Bu cihetten birinci sınıf gazler 
her zaman canlı hedeflere, ikinci ı.: 
nıf gazler iıe, ilerisi de düşünüle
rek ayni zamanda ehemmiyetli c:e. 
çit noktalarmdan ibaret cansız hı.!.. 
deflerde atılabilir. 

* * 9~nci sınıf ıazlerın mahdut te 
sır sahasına mukabil, ikınd 

sınıf gazlerin tesir sahası bütün vu 1 

parlak güneşi Q.§kla süslenen esrarla 
GIUSEPPE LUGO'nun ateşlene büyük film. 

YARATTIÖI 

SEV BENİ DEHSET ADASI 
Sizi Müzikle mest edecelr. zevkle çıldırtacak korku ile 

titretecektir. , 

(ŞEH°ıRıiN RÖPORTAJLAR) l 
Yiyecek Tevziatı ı"Tesanüd .. ü 

Emreden Noktalar 

r 
Masd Y aplldı ? ·w" ... :,::: ~~~::'" 

e e e ' pışmasrndan ç1kar.,, Diyen şöi 

d 
• ri haksrz görenlerden değilim; fikir i Muhtelif Semt4erde Dağıtma Esnasın a i mücadelelerinin kıymetini takdir ede. 

: I d N ( ., . . 1 ·:.İ rim. Münakaşa mevzuunu aşmamak; : Ne er Gör üm, e er şıttım muanzırun haysiyetine, şerefine hu.. 
• ~ cum etmemek, tefahür yoluna gitme-
\.;,_ ....... _............... • • • "' mek· muhatabını techil etmemek 

'.!jarti~le vckarlr bir ilim münakaşası 
elhette o münakaşayı yapan kadar, ta· 
kip edenler için de istifadeli olur. F;ı. 
kat l>ezı meseleler vardır ki bunlarda 
bütün gazetelerin aynı fikir etrafuıda 
toplanmaları ayni hedefe doğrn ,,yü 
rümelC"ri 1 a2:ımdır Teferrüat da ols.ı 
halkın rahatına taalluk eden böyje 
meselelerde "bir elın sesi çıkmıyaca. 
fını .. takdir rtmt-li ve ufak tefek diı
şüniış ve görü~ ayrıltılarını bır tarafa 
bırakarak elele vürümeli. Bu "mesleki 
tesanıid., ün lüzumunu hissettirdiğı 
noktalar vardır. 

Fransa, matbuatmın fikir ayrılıklat'ı 
ile tanınmış bir memlekettir. Aralar n 
daki bu fark onları bazan birbiri.:. 
rinden öyle uzaklaştırır ki ateş p;ı 
kürerek ettikll'ri kiifürler. it\5_ıınt m• 

1 
buat hürriyeti hakkında şüpheye d -

Dün bakkallardan birinde halka yiyecek maddesi dağıtrhyor 5ürecek bir_ derece.ye ~etirir. . 

1 
Buna ragmen bır gun, blrdenb· c 

12,30 da Kadıkö. 

yünden kalka., 
vapurdayız. Biri çok 
gene;, bıı i orta yaşlT, 
üc;iinciısıi de · ihtiyar 

pıyı örmüşler, had- görülür ki bütün gazeteler bir mesl'.e 
,- yazan: ' dlnse y::ıktaş baka.. etrafında toplanıvermişlerdir ve o gıı. 

l 
lım. Buradan ra - ye istihsal edilinceye kadar aralannJ.a 

KESLER hat; yok. Oh benim su sızdrrmıyac::ık derecede bir ya!<:•n. 
------ evladım, kurbanın o- lık hisıl olmuştur. Bunun şahidi oJ. 

ca demiyelim · yaşlıca ~ 
üç kadın. Güvertedeki kanapelerden \gıda koy da 

layım, şunları kil.. duium vakalarından biri şudur: 
veriver bona.. Bak saka- Fransada demiryolu geçidleri, ya 

b. . . k d ' I . . t -"'! ".7ac. hm da ırısıne en ı erını a ıverw er. ~ .r ı 
bekçllerm ihm:ıli, yahut yolculaı m 
tedbirsizliği yüzünden bir çok kazal. -
ra sebep oluyordu: her gün gazetele ... 
de bu gibi geçitlerde trenlere kurbarı 
verilen adamlara ait yazılar okunu
yordu, Bundan halkı kurtarmak iç• 'l 
geçit yerlerinde bir köprü yapmak ,.c 
arabalarla ahalinın demiryolunun nl· 
tından geçmelerini temin etmek knii 
idi, 

lıcası; 
- Ohhh ... Dedi. Aman. öldüm, b;ı.. 

yıldım. Az kaldr , cntlıyordum. 
Orta ya~lısı : 

- Ne yap;ılım? Diye cevap veı-di. 
Hakkımızı feda edecek değildik ya 
vapurun hatırı için. 

Genci: 
- Amannn anne diye lafa karıştı. 

Bir avuç pirinç iı;;in de bu ı;ekilir mi 
ya?. 

Anne, hem durgun, hem sinirli: 
- Önünüze sofra kuruluyor amma 

nasıl kurulduğunu sorduğunuz yok, 
Bu değirmen döni.lyor, suyu nereden 
geliyor, diye hlç mernk ettiniz mi? 

- Ne vardı bizi böyle çerkesi tutu~ 
muş çingene gibi koşturacak, yarın 
alsan olmaz mıydı?. 

- Kalır mı ki. Geçen sefer bir şey 
alabildik mi? 

Gene; cerbezeli, her IAfa tll.f y:tiş.. 

tidyor: 
- Almasak ne olur ııanki. Küflen. 

miş pirinç, taş kesilmiş peynir, diyor
lar, Vapur kaçırmıya değmez doğrusu. 

- Affetmişsin sen onu. Her b!ri 
nohut tanesi gibi pirinç. Kaymak gibi 
peynir. Yağ biraz yavan amma, oe ya· 
palım, şimdi kızartma mevsimi o da 
işe yarar. Hele ev idaresine başla da 
gör. Vapuru değil, aklını bile kaçırır-

sm. 

yeznecilerde, Letiret apartımanr. 

nın altında bir dükkan. Vitrin· 
. !erinde kocaman harflerle yazılmış bir 

levha: 
Turyağ 100 gram 
B. Peynir ... ,, 
Pirinç 500 • 

Kuruş 15 5 
10-.. 

Jt 2fi,5 

<' 
/ 

YelcUn 52 
Bir karne mukabilinde bu ka· 

dar erzak verilir. 
Kapının önünde 15 - 20 kişi var. 

İçeriden bir ses geliyor: 
- Kifıt yok, Kap getirmiyene er

zak verilmez. 
Sağ bacağı dizinden kopmuş, mun

tazam kesilmiş bir sırık üzerinde 
- yürüyen demiyelim - aeken, kara ku· 
ru bir kadxncağız: 

- Gör~ün mü olanları diye hayıf. 
landı. Tai.... Edirnekapıdan geldim, 
şinıdi ne yaparım ben?. 

- Zaten sana burada erzak v:ril
mcz ki teyze, mahallendeki bakkaldan 
alacaksın. Buraya kadar neye yorul
dun? 

- A oğlum, mahalledeki bakkala 
yana§marun mümkünü mü var, Sulu. 
kulenin ne kadar ı;ingenesi varsa ka 

Lalelide Tayyare apartımanlarının 
altında kepı:mkleri açık bir ardi 

ye,. Önü ana bııba günil . İnce yaı:>ılı, 
kırmızı saçlı bir genç barbar bağI!l-
yor: 

- Beyhude beklemeyin hanımlar, 
Siz Kumkapıdan alacııksınız. Burada 
yalnız bizim mahalleye dagıtıyoruz. 
Terbıyık bir genı; kız itiraz ediyor: 
- La.ıtır ki edoorsun .. Hafuduha

mam ilen burası nedir blleorsun? Bu 
sıcakta dabanlarımın altz patlamı,tır. 
Bir de vermem deorsun. Fesika ilen 
değildir, neden vermiyecekmişsin? .. 
Verirsin pekal6.m ... 

Fakat nedense bu, bir türlü yapıla. 
mıyordu. Fransa, kıı-taı;iyeciliie c;ok 
düşkün bir devlet olduğu için bir 
ıürlü silkinip davrarlamıyor ve bu lU. 
.ıwnlu tedbirin alınmasına karar vere
miyordu. O zam::ın bütıin gazeteler, 
bir aiızdan bir münebbihli ~aat gıhi 

- Sen istediğin kadar bekle, 
verir miyim vermez miyim?. 

bak seslerini çıkarmağa başladılar. Bu 
"tesanüd., hulcUmeti hemen faaliyete 
sevketmeğe kah geldi. Bugün Frans:-ı. 
da bu tehlikeli geçıtler ortadan ka k. 
mıŞ"gibidir. Her yerde alan gidiyor. almak 

isteyen sokuluyor. Fakat ne a. 
lan, ne de almak isUyen rahat. Bir 
heyamoladır ki görülmiye değer. }la. 
ğıran, çağıran, kasesi kırıl::ın, baııör
tüsü sıyrılan, kaba etine iğne batın. 
lan, karnesi yırtılan, hülha, birbirine 
girip çıkan bir kalabalık, bu k:ılabalı. 
ğın içinden arada strada makQl bir 
adam çıkıyor: 

- Herkes nasıl olsa hakkını alacak. 
Birbirimizi ezmesek de, sıraya di:il. 
sek olmaz mı? 

Bu mütalea, yahut bu ses bir ka; 
çığlığın içinde boğulup gidiyor: 

- Ayol. ne oluyorsunuz, taze iki 
canlı. Şimdi bir hal olacak, boyumuz· 
ca günaha gireceğiz . 

- Ah, kör olası gelin, gördün mü 
yaptığı işi, Torbanın dibi delikmiş. o 
lanca pirinç aktı gitti. Ne olacak, ge. 
lin değil, yüz karası. Aklı fikri park 
ta, parklar paklasın inşallah •• 

•• Ara sokaklara ~irmiye lüzum yok, 
Sirkeciden başlayıp Beyaz1da, 

doğru yürütülürse üç beş yüz adımıh 
-..ır bu kalabalı fa rastlanıyor. Birinde 
yanda bırakılan cümlenin öbür taraf. 
ta son kısmı işitiliyor. Çünkü bütün 
söylenilenler blrbirınin ayni: 

- Bak ne güzel pirinç veriyor1:ır, 
halbuki Lalelidekiler küf kokuyormQş. 

- Bak ne güzel pirinı;, halbuki 
Sultanahmetteki yemyeşil küflü imiş 
Sultanahmette de: 

- Veznecilerde bir pirinç vermiş
ler, diyorlardı. Görmeyin. küflenmiş, 
küflenmi\j de, kapkara olmuş. 

Bizde de umumi menfaate dokunan 
bazı meselelerde hepimizin bir gave 
etrafında toplanmamız lazım geliyr r. 
Mesela geçen günkü toplantıd:ı vE1 •i, 
sayfiye kiralarındaki mantıksız yi it.. 
sektikten bahsetti ve hükiimetin JU 

bapta alacağı tedbirlere kiracdarın 
• keneli menfaatleri b::ıkımından - yar. 
dım etmeleri şöyle dursun, bilfilrls ev 
sahiplerini vurgunculuğa sevkedc.:~k 
surette davrandıklarım battli, ko ıu. 
ratoyu kanunun sınırlandırdığı fı~ ~ 
tan yaparak fazlasını elden verdı\ .. e. 
rini söyledi. Bu müşterek cürüm ~ır. 
taktığına karşı ne yapılabilir? V ılı, 
matbuattan bu ahlak bahsinin kuv ı. 
le eşelenmesini istiyordu. 

Bir ev sahibi ile kıracı arasında ı!C. 
çen bu dalavere, hususi mahiyette ka. 
lamaz, Böyle bir vakada bir k.iracın n: 
"Ev sahibi razı, ben razı,,.., Deyip ı,:u 

içinden çıkmasına imkan yoktur. Ç n.. 
kü mesele umumun menfaatine doh~ 
nacak mahıyı:t edıı. Fena örnek oıuı 
ve netice itibarıy)e hiildlmetin :ıl 
dığl tedbirleri hükümsüz bırakac'l& 
vaziyetler çıkar. 

Bu halde matbuata düşen hep bır 
ağızdan bir feryat koparm:ık •e a. 
lakadarlarda bir intihan uyandırmak'z; 
yapmadık, Buna dair yazılan yazılar 
muharrirlerin he!' hangi bir mev.ıu 
hakkında ya;ı;d kları hkralar oekl l

de kaldı, 
Geçen gün gazetelerde Emiıı·> 

İKİ GÜNLÖK HÜLASA 
- ~ 

Ya7an· PY? A Nrt.~ mı rRnts.~F.T Çeviren: ULUNAY 

On dükkin gerdim, onunda da ve
rilen pirinçleri gördüm. Hepsi de ter. 
temizdi Peynirler yağlı ve güzeldi. 
Zaten bir an evvel almak iı;in yapı. 
lan tehacüm de bunu gösteriyordu 
Fakat afızlardan Mili: · 

- Verilen erzak küflüymüıı lafı do. 
!aşıyordu. Bu neden?. 

nünde tramvaya arkadan binilip, ö.ı. 
den inilmesi h<tkkında bir intizam tec'
rübesi yaptıntdığını okudum ve :ı:abı. 
ta memıırlarırun nezaretı ile bu ışe 
ahışıvereceğimizi ümit ederek sevin· 
dim. Çünkü arabalara intizamsız bin. 
mek yüzünden yerlere yuvarlananlıı.rı, 
nasırı e.ıitenleri, diığmeleri kopanları 
her gün görüyor, hatta ekseriya hızım 
bile böyle !lavletler ettiğimi7'. olu·ıor
du. Dün $ı§li - Emınônü arabası, mey
dandaki mevkiinde durdt1itu zaman ôn 
den arkadan hücuma uğradı. Vatm ırı .. 
la, biletçi: "Esir almaca, paı;a pı~t!., 
seyreder gibi idman oy1.1nuna tasvib. 
kir bir gülümseme ile baktılar ~ ı.. 

buki ufak bir ilıtar, bu fuzuli &poı ı u.. 
!arı arabalarR inth:amta bind!rm ğe 
kafi gelecektj. 

Acaba seyahat edı:bilecek miyim? 
Yatağımın ucunda beni baıtan çı· 
karacak olan davetname duruyor. 
Kapurtala mihrac.eafnfn saltanat 
yıfdönUmü münasebetiyle yapilacak 
tenllklere çaöırıltyorum. 

Acaba mümkUn ofabllecek mi? 
Papae (M.) ziyaretime geldi. Ve 
giderken iyi olacaksınız., Hindia· 
tana gldecekainlz, buna emlıılm, 
dedi, Bu sözler bf'nde bir sadaka 
tesiri yaptı. Doktor, mutat muaye. 
neıfne geldi. Fakat bu aefer mu· 
ayenenfn ıonunda: 

- Yataktan kalkmalı, dedi, 
Bu ıöz ciddi miydi? Aya§ımı ye. 

re basabilecek miydim? Doktor, 
elbette, dedi, evvell yazı odanfza 
kadar gidersiniz, bundan memnun 
ofrnazsınTz? 

- Bu sözü, Hlndfatana kadar 
gidebilmekten elbette memnun o· 
turum, der gibi aöyfedlrıb:. 

Ve ben, hemen yataöımın !lıtUn
de duran davetnameyf gösterdim. 

O, bundan llmftvar olduğunu 
aöyleylp gitti. 

Doktorun ziyareti rDya değildi, 
ryı olmak azmindeyim, Yola 91k•tl 
Bu bOyOIO kelime beni dalma ya· 
kaza halinde bulunduruyor. BU
tUn eıkl seyahatin, hatıralar deni· 
zinden halatlarını kopararak bana 
do!jru gellyorlar. Oh, hemen yola 
çıkmak .•• 

Bu sabah Parlste bulunan Mar
ki Dö Dürlngnam taraftndan tele-

HİND DİYAAINDA 

fon ettiler. Bunun Halliot oldulju· 
nu birden bire hııbrftyamadım. 
Yarın Marallyeye gidecek ve Hin· 
distana gitmek üzere hemen va
pura blneeekmlf, Efganlıtan hu
dudunda Hayber geçidinde muha· 
fız bölUöünde im ı~. ölileden sonra 
bana uğrıyacak, onu yataliımda 

kabul edeceljlm. 

* Başkalarmm üzerinde tesir yapmak-
tan nefret ederim. 

Hollicott hastalığmun başkalarma 
geçici bir illet olup olmadığını sor -
mak için bir daha telefon etti. Eğer 
değilse bir ıeno kadınla beraber ge
lecekmiş. Hastalığtmm sarl olmadığı
nı, fakat ayni ıamanda iki kişinin z.i
yretinden yorulacağunt söylettim. 
Ahbabm:ın çok güzel olduğuıw söy

ledi; buna rağmen yine benl yoraca
ğı cevabını verdim. 

Adeta gelmemesini istiyorum. Ya
kalığım çok geniş ve ben Ç-Ok zayı

fım. Onun da her vakit inadına ya
naklarından kan damlar. 

Saat beş. Ne kadar tatlt bir gün, 
Odama yerleşen güne:;; ı:itmekte geci-

Kar~ Karış .. 
Tefrıka N o. a 

kiyor. Çay sofrasını getirdiler. Dost
lartm çiçekler göndermi§ler. lstırap

tarmım, hastahgımm son şahitleri o
lan il~ç şi;ıelerinl kaldırmıştmı. 

Yatak odam neşeli ve ben daha i
yiyim. Hollicott•a niçin gi.lzel arka
daşını getirmemesini söyledim? 

Zavallı Krussett ! 
Bulvarda bir patlangaç patırtısı i· 

le otomobil gürültüsü Wtthn. Adam a
kıllt bir araba için bu kadar &Urülta 
biraz fazla lüks olacaiı için bunun 
küçük bir araba olduğuna ve içinde 
de Hollicott'un bulunduğuna hükmet. 
tim. Bellti arkadatlarmdan birl onu 
telefonda. bahııettili güzel kadınla be
raber getirrniıtir. 
Kadının da iinneslnt ricı ettirmek 

tçin zile atıldım, fakat geç kalmtştm. 
Araba homurdanarak gitti. Kalkmak 
ve kim olduğunu görmek istedim, bu
nu da ancak fikrimle yapabildim. 

Ks.pı açndı: o ... 
Üniforma ile gelmiyeceğini biliyor

dum. Fakat sırtındaki sivil elbise de 
beni şaşırttı. Ona ait bütün hatırala
rı:m hep naki renktedir, 

Eşikte durdu; benı ıJU uenbıre gö
remedi. Asker elbisdi değil; fakat 
sivil de delil. Boynunda alaytnm kı
ravatı var. Bu kadar sthhatll sima 
karşısmda şa§kın gibiyim. 

Dostum ne kadar genç görünıiyorl 
Eskiden bunu üniformasına veriyor-
dum! 

insan hasta olursa İngilizleri daha 
genç, daha sıhhatU görüyor. 

Nazarları odanuı her tarafmda do· 
la;ıb, yatağtıntn W:erinde durdu. Be
ni görünce: 

- OHl Dedi. 
Erkek ve di~ kelime kaidelerine 

riayet etınb'erek:. ceml ve semir ile ı 
müfret tın kullanarak, Fransızcayı ne 
kadar müı:nkünse o ltıdar yanlış ko
nuşan Hollicot biç bir :ı:aman işmimi 
do~ söyllyememfştir. 

Bana daima Knıvasse yerine Xru· 
sett der, 

EvvelA beni birdenbire görmi1ş ol
maktan incinmiş gibi irkildi. Fakat 
kendini topladı: • 

- Zavallı Krusset! Dedi, Sizin renk 
çamur .•• 

- BiliyOI'Wl\ (Arkası var) 

YENi NEŞRIYATı 

YENi FİKiR - 15 günlük ilmt. 
felsefi. edebi mecmhadtr. 13 üncü &a

yısı renkli bir kap içinde istanbulda 
çtkmıştır. 

iKTiSADİ YÜRÜYÜŞ - 15 günlük 
lktısadl, ticari, smal, zira!, mall; iç
timaı mecmuadır. 59 uncu sayısı İs· 
tanbulda neşredilmiştir. 

KAYIP - İstanbul Iştlc lisesinden 
940 - 41 ders senesinde aldığtm 15-

Böyle meselelerde matbuaun h 
tnen bir kaç gün el daha doı;rusu it 
birliii:vle bundan devamlıca bahse 
meııi laT.TITJdır Cünltü bunlar teferr ıcı 
gibi görünen, fakat bize "tesani.it., cnı 
reden ehemmiyetli noktalardır, 

=============== = 
5-941 tarih ve 1245 numaralı olgun- KA Yl P - İstanbul seyrisefcrlnr" '!n 

luk ve 294 numaralı ve 30-7-41 ta- aldığım 3467 numaralı bısiklct pl&. ;ı
rihll bitirme diplomalarını kaybettim mı kaybettim. Yenisini alacağımd ,, 
Yenilerini alacağımdan hükümleri eskisinin hükmü yoktur. Yeşilköy 
yoktur. Fikret Erkrvan(' Mığn-dı_ç Deveciyan. 

• --=B=ug=u= .• n==M=a=t=in=e=l=er=d~en~;;:i=ti=b=a=re=n~40mmii1İmtl_ 

MELEK SINEMASINDA 
2 Film Birden 

1 • BEN ÇALMADIM 
Maceralarla dolu mükemmel bir eser 

Artistleri: FLORENCE RİCE - KENT TAYLOR 
2 - Senenin en büyük muvaffakıyetlerinden 

VATERLO KÖPRÜSÜ ı 
VİVlAN LEİGL ROBERT TA YLOU _J 



, 
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BUTCE DOLA YISIYLE ) Dü~_Mecl!s+e 7Veka_ıe~in ' 
----.. • \ Butçesı Kabul Edlldı 

Rana Tarhan Mu sta k ı I birlikte Türk zı~:ş~:ra:ı~ !ı:~:~: ~:~ru:ı::~:u~:~~~ o~~~:n:~1~r: ka:. 
1 ı calctır. Yapı okulalrımız çoğaltılac,ğı bil yazıların burünk!i insanın edebi 

G G 
• • • • 1 e e lribi Adana, Malatya ve Bursada sa. kültürüne lazım olmadıcını, ayrıca bir 

r U P U n O r U c er 1 n 1 nat mektepleri açıyoruz. tercüme külliyatı vücude cetirilmette 
~ Milli müdafaa ile anlaşarak tayyare olduğunu, Bayan B•lkı~in ilkokuldan 

mofor mektebi yapmaxa ba•ladık 1n. öncekı çocukların devlet eliyle terbi-

M e c l •ıs t e Anlattı ıatr bitmek üzeredir. B
5

u mektebin.ma- ye olması işine henüz ba~lanamıy3ca. 
kineleri için teşebbüslere girişilmiştir. imı söylemiş, direr bir ıuale cevaben 
İki sene içinde Gazi Terbiye En~ti. de yabancı memleketlerdeki tahsilin 
tüsünün arkasında bir teknik mah3\le yüzde yüz faydalı olduğu kanaatinrl~ 
vücude retirilmiştir. Erkek teknik mu bulurımadrğını, yalnız teknik tahiil 
silim mektebi için bina yapmakta ve için oralara talebe eönderildığini, kü. 
makine almaktayız. tu;Jhanelerin ıslahı ve tekemmülü için 

Fazıl Ahmet Aykaç arkadaşımız, Halk Partisi ile işbirliği yapıldıiın• 
dalma güzelliğini severek dinlediğlmiT. İstanbulda bır reis ve beş azadan mü. 
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DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Kırıklık Bütün Ağrılarmnızı 

icabında nünde 8 Kaşe Ahnabilir. 

ve Derhal Keser 

.. 
Ankara, 25 (A.A.) - Bıiyük MiJ., dar azaltılmasını ve mübayaa ve te

let Meclisinde 1942 butçe kanununun sellüm işlerinin miıessir bir kontrole 
muzakeresi dolayisiyle evvelki sun I tabi tutulmasını temenni etmiştik. 
Maliye Vekılinln izahatınden sonra 1 Encümen mazbatasrndan öireniyoruz 
milstakıl grup adına soz alan Reis ki, el konan maddeleri satın alma ve 
Ali Rana Tarhan liU beyanatta bulun.. dağıtılmaları bır elden idue edilmek. 
muştur: tedir. Satın alma ve tesellüm işlerin. 

"Muhterem arkada3lar, bütçe mü .. de daha şilrnull6. tedbirlerin alınıp a. 
zakeresi munasebetiyle grupwn:ı:ı:un lınınadığının beyanını sayın hukumc. 

sözlerinde bucün gülümser görünü- rekkep bir kütüphane komisyonunun TÜRK 
yor. Sayın Karamlirsellide de ayni şe- tarihi eserleri tetkik ve tesbit etmelıtc 1 ÇiMENTOSU 

KiRECi 
1şç1 ALI NACAK 

bazı goruşlerrni arzetmeme müsaa. timizden rica ediyoruz. 
denizi rica ederım. Yuksek tasvibi- Gecen ylkl temennl1erimizden biri 
nıze sunulan ad! masraflar yek6.:ıu • de şu idi: Eşya fıyatlannda yükset. 
nun bu yrlınklnden 84 kusur milyon menln içtimai ve iktisadi mahzurların 
lira fazla oldu&una ve bilhassa encii- dan başka, butc;;e müvazenesinde yap.. 
menın tahminiyle bulunan 10 milyon 1 tığı maküs tesiri de rözönünde tuta. 
lira varidatın buyuk kısmı da yine idi rak bunu önlemek fc;;in bütün tedb!r. 
masrarıara ayrıl@rık bundan ancak !erin kül halinde, birbirlerini tamam. 
bir kısmının borç itfasına tahsis e. lavıcı ıekllde alınması idi. 
dildiğine bakınca bütcenln hazırlan • Pahalılık l\J"tmokta devam ctmektc
masında ve incelenmesinde. harp za. dir ve memlekette mevcut hayati lhtl. 
manına uygun bir tasarruf zihniyetir.in yaç maddelerinin bazılarının tedari • 
tamamlyle bakim olabileceğini ka. kindeki rüc;;liık istırap vermektedir. 
bule imkan yoktar. Masraf fazlasının Harp ekonomisi icaplarını tatbik et. 
büyuk bir kısmının hayat pahalıhğ:n. mek üzere alınmakta olan tedbirler 
dan Heri geldiği tebarılz ettirilmekte- ayrı ayrı kıymet ifade etmekle bera
dir. Bu esas meseleyi şimdilik bmı- ber, banlar mevcut bir esas plinrnm 
karak, yeni teşkılit hakkındaki görü. un:ıurlarını teııkil etmedikleri ic;;in her 
şümuziı arzedeyim. Yapılan ve yap•!. zaman beklenilen tesiri her vakit tc
mak istene nyeni teşkilatın bir kısmı min etmemektedirler. 
zaruri olabilir Fakat bu fevkalade zn- Uzun süren bir harbin ekonomi sa. 
manda yapılan teşkilatın masrafı co. hasında ortaya c;;ıkardıfı türlü ve ka. 
ealttığı nlsbette kadroları kuvvetlen • rışık meselelerin halll ancak bütün JJ.-_ 
dircceğl tapmin edilemez, İyi unsurlar tlsadi faaliyet sahalarına ıiınil ahenkli 
bulmak zorluğu yiızunden hem buırü- insicamlı, birbirlerini tamamlayıcı tcd 
nun işleri ehliyetlı ellere tevdi edL birler manzumesini ihtiva eden bır 
lcmiyeceğl, hem de muhterem Başve. harp ekonomisi plAnrnın tesbit ve 1:ır. 
kihrtıizin, kemmiyet yerine keyiiyet bilciyle kabil olacağına kaniiz. Bu pli
vadinin yerine getirilmesi gittkı;e da. nm cerek yapıhıında, cerek tatb!k!n. 
ba guçleıeceğ endi§esinl duymaktayız, de devlet kadroları dışında bulunan 

Münhallere yeni tayinler yapmamak, 
mevcut kadrolardan tasarruf ederek 
artacak memurlan yeni Jıılerde kul
lanmak, askere alma i3lerinde cephe 
kadar mühim olan cephe gerisi l!ilerirıl 
&arsmamak, iaşe iılerinde resmi ol. 
mıyan teşekkullerden azami istifade 
etmek bugıinun işlerini temin için 
başvurulacak tedbirlerdendir, Devlet 
kadroları bahsinde grupamuzun ehem 
miyet verdiği malum olan ücretleri 
maaşlı yapmak meselesinin burunkıi 
safahatı hakkında Bıiyük Meclisi ten. 
vir buyurmalarını bu münasebetie 
muhterem Başvekllimizden rica ede. 
rim. .. ı . •• 

Paranın kıymetiol korum.ak hu
susunda hükümetimizln hassas buluıl. 
dugu encümen mazbatasında da kay. 
dedilmektedir. Çok yerinde olan bu 
hassasiyetin artmasına zaruret vardır. 
Geçen sene bütçe mıizakeresl mü.. 
nabesetiyle devlet mubayaalarrnın 
kabil olduğu kadar birleııtirilmesı'li, 
mutavassrtlarrn mümkün olduğu k:ı. 

ihtis:ıs erbabının fikirlerinden ve lş. 
birliğinden en genİG surette istifade 
ettJk ve taraftarız. 

Muhterem arkadaşlar, bu temenni. 
lerde bulunurken bilhassa bugünün 
şartları içinde tatbikin tavsiyeden çok 
rüç oldufunu biliyoruz. Hukilmete 
bütun kuvvetimizle yardım etmek az
mindeyiz. BüUin vatandaşlara du:ıen 
de budur. Çünkü hiç bir tedbirin ne 
kadar isabetli olursa olsun bu müş
kül umanlar içinde hafifletilmesi vıı. 
tandaşlarm feragatli ve sıcak müza. 
heretlne dayanmazsa, tam muvaffak 
olmasma imkan yoktur. İnsanların ö. 
lüm dirim kavıasında boiazla,makta 
bulunduğu fU zamanda durumun fev
kal5.de ıığırlıiını tam lı:avnyarak hı
fifletılmesi hiç kimsenin elinde ohm. 
yan ıstıraplara bilerek katlanacağ.ı:, 
Hiç bir vatandaşı aç ve çıplak bırak. 
mıyaralc ve fakat bundan fazlarını d.ı 
beklcmiyerek ve asıl kuvvetini iman•. 
mızdaa alarak safları sıklaştıracağız 

ve silah elde ımıruk 4ipcliri d<ıyaruı-
cağız. 

................................... ~ 
Devren Satllık Fabrika 

Sabun, berber s:ıbunu, leke sabunu, terzi sabunu, soğuk su "bu- ' nu yapabilecek buharlı ve çift cidarlı, elektrikle muteharrik bir ka
zan, pres, silindir, kurutma dolabı ve bir sabun makinesi ile ayrtca 
bir kücük kazan ve amonyak imaline lüzumlu ve o teskllAtr havi a-

l monynk imal tesisatı ve nişadır imaline mahsus tertibat ill' ylne ayni 
mahalde her nevi ıtriyat imalini yapacak Uıboratuvar tesisatı biltün 
bunları!l hep!'! bir arııda satılıktır, İstanbul tütun gümrük karakol so· 

' kak No. 5 İbrahim Soykana müracaat. ti 
Emekli Dul ve 

' ı Malullerin 
Yetimlerin ve Askeri 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
1 - Maaşlarını bankamızdan temlik suretiyle alan, emekll, dul ve ye

timlerin Eylül, T~rinievvel, Tesrinisani 1942 ayllklannm tediyesine 1, 
6,942 Pazartesi l;lilnil saat 13 ten it! baren b~lantlacaktır. 

2 - Askeri harp m:ılüllerinln isf ayni günde saat 8 den itibaren ma· 
8'lan verilecekUr, 

3 - Maaş sahiplerinin ellerinde bulunan fiolerde yazılı gün ve sa
atte bankamıza miıracaaUarı ve bur.un haricindeki milracaatlarmda ka
tiyyen kabul edilemlyeceğl ehemmiJetle illn olunur. (5837) 

İstanbul Vilayetinden 
i - Her erkek vatan:fasm ı Haziran 1942 den itibaren iki ay zar· 

!ında (Yani T~-:-··ı 1942 sonuncu gününe kadar) muthıka bir nüfus 
hüvıyct cüz-' ~:una sahip olmaları ve olmıyanlımn bulundukları kaza 
ktlyr.:akamlıklarrruı mürııcaaUa vesika almalnrl, 

2 - NU!us cüzd:ınlartnda askerlik muamelelerin! kayıt ettlrmlyen· 
lerin ıL."ln tarihinden itibaren askerlik ~bclerine şahsen müracaat ederek 
yoklamıılrırmı yaptırmaları-. 

3 - Nü!us cüzdnnlan bulunmıyanlarm mahalli hükümcte müracaat
ları alacakları vesikolart ve askerlık ettiklerine dair ve:.clkle terhis tez
kerekrlnl şubeye göstermeleri ve hüklımetten aldllkları vesikaların altma 
askerlik muamelelerini yazdırmaları. 

4 - Yabancılardıın İstanbul cihetinde ikamet edenler Eminönll, Be
yoftlu cihetinde bulunsnlar (Sarıyer ~besi müstesna) Beyoğlu yabancı 

şubelerine. 
Anadolu cihetinde bulunanlar (Kartal, Adalar ~ubelerl müstesna) Ya-

bancı Kadıköy şubesine müracaat etmeleri. 
5 - Sarıyer, Kartal, Adalar, Şile şubeleri mmtakasında bulunan ya

bancılartn i§bu şubelere müracaatla m~amelelerini ikmal ettirmeleri llAn 
olunur. -

KARAR HÜLASASIDIR 
Kıırar No. 29 - Beyanname veımemek sure,tiyle Milli korunma ka

nununa muhalefetten suçlu Bostancıda Ba~dat caddesinde 542 No. dıı 
Bakkal Taha oğlu Haydar Çetin hakkında Üskildar Mılll Korunma 
mahkemesince yapUan duruşma sonunda yirmi beş lira ağır para ceza
sı nlınmasmn ve gazete ile neşri ilanına hükmedllmi5Ur. 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No: 31 - Beyanname vermemek suretiyle Mlllt korunma ka· 

nununa muhalefetten suçlu Bostancıda İstasyon arkası Bahçe yolu 30 
N da Tütüncil Niko oğlu tstavri Fındıkoğlu hakkında Üsküdar Mll· 
ıı °korunma ml\hkemeslnce apılan duruşma sonunda yirmi lira seksen 
kuruş ağlr para cezası ile mahkllmlyetlne ve ıazete ile neşrine hülane-

dllmiştir. -'""' • · l 

!Sahip ve neşriyat müdürü: 
GHctccilik ve neşriyat T. 

Halil LQtfi Dördüncü. 
L. ş. TAN Matbaası 

yi gördüm. Bunu tabii bulmaktayım. olduiunu ~öylemiştir. 
Memleket çocuklarına baba şefkati ile Nafıa bütçesi 
bakan kimselerin onların daha iyi ol- Nafia bütçesinde söz alan muhte-

~~=~~:~!!e~:ıe~ü~:Y~11~~~~~\~~ lif hatiplerden .tbrnhlın Diblan, Ru· 
sek seciyeli oldu&unu söylemelerine şen .Barkm, Emın Esen, ~bdurrnhman 
raimen çocuklarının terbiyesini menfi ~a~ı şu meseleler uzcrınde durmulj-
buldalar. Ben bunda tezat rörüyo. I ar ır: . 
ram. Mitlet ahliklr kalıyor da talebe . 1 - İ~ir elekt~ık t~amv?y ve su 
adedi bir mllyonu bulan bu memleke. ııırketlerı ecnebllerm elındedır. 
tin çocukları ahl&ken, fikren. cismen 2. - Amel~ taburla rından l~yikıy· 
nasıl geri telakki ediliyor? Biz şim· le ısU!ade edı~~emektı;cilr. 
diye kadar bir milyonluk bir talebe 3 .- su.dan ıstıhsa~ edılecek elektrik 
devri rörmemlıtik. Bunların arasın • malıyet fıyatmı düşürecektir. Vckfılet 
dan bir kısım talebenin noksanıı bu. bu sene de daha hızlı adım atmalt· 
larak bunu tashih etmek Fazıl Ahmc- dır, Kuc;ük sulama i: leri bir plAna 
din söylediği gerçeklikle bir noksan- ollnmalrdır, 
hktır. Biz son senelerde kat'i, sert 4 - Memleketin ana damarlannr 
bir terbiye usulü takip etmekteyıı:. teşkil eden yolların programlı bir şe· 
Biu usul dayağa değil, müsbet ve men. I kilde ilerlemesi temin edılmelldir. 
fi takdire dayanmaktadır. Bu usul Bugünkü teşkilat ve tnhsisatTınızla 40 
sayesinde son 3 senede koiulmak ribi bin kilometreyi bulan yollarımızı 
inzibat vakalarının adedi azalmıstır, yapmıya imkan yoktur. 

VE 
Anonim Şirketinden: 

ikinci davet . /kinci ilan 

7 Mayıs 1942 fevkalAde umumt he
yet toplantısında nisabı müzakere 
hastı olmadığından, hissedarlar, aşa· 
ğtdaki ruznamede yazılı hususu gö
rilşmek üzere, ikinci defa olarak 15 
Haziran 1942 tarihine mUsadif Pazar
tesi günü saat 16 da, GrJatada, Voy
voda caddesinde kam Agopyan hanı
nın 4 Uncü katındaki Şirket merke
zinde fevkalAde surette içUmaa davet 
olunurlar. 

Mıizakerata bir hisse sahibinin da· 
hi iştirake ve tevdı edeceği senet 
mikdarmca rey itasına hakkı vardır. 

Mezkür içtimada haza" bulunmak 
istiyen zevat. hisselerini içtima tari
hinden bir hafta evvel Şirket Merke-
1:ine tevdi etmelidirler. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İşletmelerimiz Şişlı tamirhanesi için imtihanda göstereceği liyakl?h. 

göre saatte 35 kuruşa kadar ücret verilmek suretiyle 12 fosviyeci, 3 bo· 
binör, 3 frezeci, 6 tornacl, 6 elektrik tcsviyecisi, ve 12 marangoza ihti
yaç vardır. 

Aı.:kerlikle alAkası olmryan isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnü· 
hal kağıdı, 4 adet vesika fotoğrafı ve ~mdiyc kadar çalı:şnılş oldukları 

müesseselerden almmtş iyi hizmet vesikaları ile birlikte 30.5.942 tari· 
hine kadar saat 14 ten 17 ye kadar idarenin Metro han zemin katmdakl 
zat i<:leri ve ~icil miidürlüğbne müracaatları l!izumu bildirilir. (5867) __ , 

Mühendis. Fen Memuru ve Bi~ 

Anbar Memuru Aranıyor 

3 sene evvel 205, reçen sene 113 bu Bu meseleler etratmdıı cevap veren 
sene de yalnız 60 kusur vaka ile kar. Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy, hmir 
şıla,tık. Demek ki bizim münasebette ı su şirketinin ssttn alınması için te· 
bulunduğumuz okullar iç inde vakalar 

1 
maslara ba$landığmı, elektrik ve tram 

azalmaktadır. Ayrıca hocaya çaı...,,a vay şirketinin de yaktnda mitlileştlri· 
falan cibi gazeteleri kirleten vakala. leceğini. amele taburlarından yuzde 
rı da artık rörmiıyoruz. 71 randıman alındıgını, gelecek se· 

Bankalara tevdi edileçek senedat 
makbuzlar! Şirket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

Anadoluda bir inşaat ~rketlnde çalışmak üzere tecrllbell bir ınn
hendis, A.let kullanabilir, tecrübeli iki fen memuru ve anbar işlerinde 

çalışmış yaztsı güzel bir memura ihtiyaç vardır. Taliplerin vesikala· 

riyle beraber her gün saat 17 den sonra Karaköy Büyük Tünel han 

No. 6/7 ye müracaatıan. 

'-----------------------------~ Evvdce ben de Vefada okudum ne bu randfma:un dahn artacağını. e-
Naaıl esrar içilir, Acemin kahvesine tüt şleri !ervislnin etütlerine devnm 
nasıl gidilir, hepsini bilirim. Amma ettiğini söylemiş ve demiştir kl: 

R U Z NA 1\1 E 

"Ticaret VekAleti 1ç Ticaret Umum 
müdürlilğünün 10·3-1942,, tarihli ve 
1790 numaralı tezkeresi ile Şirket E
sas mukave1enamesine illvesi emre· 
dilen iki madıknin mflzakeresl. 

' idare Mecllal 

biz iy olmak stiyoruz. Fakat buna r:ıi "- Sakaryantn Ankaraya yakın bir 
men hiç bir zaman işlerimi de unut- yerinde bir baraj yapılarak Kırıkka
muş değilim. Memleket gençliğini muh le ve Ankarnnın elektrik ihtiyacı te
tellf cephelerden imtihan ettiğimiz za. min edilecektir. Bu baraja yakında 
man, bana inanınız, bu gençlik gij. başlanacaktrr. Adannd:- da bir baraj 
vene layıktır. Bir memleket davası yapılmaktadır. Bu baraj ile tekmil E
olduğu zaman bliyük blr duyıu ve ge havzastnm elektrik enerjisi temin 
hassasiyetle hareket etmektedir. Bun edilecektir. Diğer etiıtlf're de devam Beyoğlu 2 inci Noterliğine 
lan söylemekle kimseye yaranacak edilmektedir. Su m~elesinde evvelll 
~e&ilim. Fakir b!r balıkçı çocu • müstacel olan kısnnlar ikmal edil
runun kaybolan bır parayı bularak mektedir ve yol meselesi diğer mese
sahibine verdiiini Ileri süreb!Urim. İc;- lelerden daha güç dahıı masraf! 
1 · d 3 S k" b·ı· h · ' 1 ve ~rın .e :: .. t~n~ ı~ ı ır angı ter. daha ziyade zamana muhtaçtır. Bir 
bıye ıle lı:otu gorunmuş çocuklar ~ar. çok tetkikler neticesinde bi ı k • 

b 1 d .. 1 k · b. · · r Yo a sa un arı uze tme yıne ızım vazı. nunu hazrrladık Relkl h d ı . 
f • dl s·· .. k k'.tl . ti . . . arp o nyı 
emız r, uyu u eye emnıye mızı siyle bu kanunu tatbika ı klı l • 
kıracak bir ıekildc bakmak benim gö yacaktır Faknt Dokt R m!.k nS o dmı 
ü ·· d ··ıru . . · or e ı av am 

r ş~me uygun ecı r. ~ız bır defa hilkümeti yol insaatrna azami ehem· 
realıst olmnğı prensip edınmlş bulu. mlyet vermektedir Yapılmtyan yolla. 
nuyoruz. Çocukları asırlarca mille. ı rımızın bir an evv·el lk ı · 1 1 
• · • kar 11 ma ıne ça ışı -tımızın asına musa at olmu$ şeyle mıı'lrh•drr .. 

den kurtaracak onlara bugünkü ha- / k · l TT k Al • ·• • 
yatta Uizım olanlan vereceğiz,,, llsa " e a etı butçesı 

Vekıl bundan sonra beden terbivesi Bir çok hatipler, gecen kr~ çekilen 
davasının ele alındığını, bu maksatla ve bilhassa fstanbulda kendini cok 
da beden terbiyesi umum müdiırlüğii- fazla hissettiren mahruknt noksanı Q • 
nün bu mali yılbaşından itibaren Raş. zerinde durmuşlar, fktu:nt Vekili Slrrt 
vekaletten alınarak Maarife baelana. Day söz alarak demiştir ki: 
cafınr, ortada cılız bir nesil olmadı- "- Halkm kömürii emniyet altına 
ğıru, hıfzıssıhha teşkilatı için Tıp Fa- alınmıştır. Zonvulcfakhıkl kömilr is· 
kültesi He temaslara başlandı&ım, tihsalfltı gün gjinden artmaktadır Ö· 
gösterişe ehemmiyet verilmediğini, nümüzdeki km stktntısı7. geçire~eği
diğer Vekaletler kadrosunda vazife a. miz kanaatindeyim. Herhııngl bir buh 
lan gençlerin daima muvaffak olduk. ranm doğmaması ic::in icap eden ted· 
larrnr, mem1eket çocuklarının ve or~ birler alınmışhr. Cerek kok ve ge
lan terbiye edenlerin itimada lay·k rek mangal kömürfi tev7.latı esaı:lı 
bu~unduklarrnı .ııöyle~ekle iftihar duy. kararlara bağlanmıŞttr ... 
durunu, Fuzulı, Bakı, hatta Fazıl Meclis 20.30 da müzakerelerini bi
Ahmedin Bakiden farkı olmıyan bazı tirmiş. yartn saat lo! te toplanmak ü· 
yazılarının tercüme ettirilerek çocuk. zere dağılmıştır. 

Gaziantep C. M. Umumiliğinden 
1 - Gaziantep ceza evinin 1,6.942 tarihinden 31.5,943 tarihine ka· 

dar bir sen~lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ihaleye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen ihtlynç !iktnrt yüz altmtş dört bin iki yüz elli 

kilo ve bedeli otuz iki bm sekiz y(jz elli liradır 
3 - Muvakkat ~minat iki bin beş yüz lirada". 
4 - İh:ıle 15 HAZİRAN 942 Pazartesi günü ·saat 15 de Gaziantep 

adliye binası içinle C. M. umumtllk dairesinde yapılcıcı;khr 
5 - Teklit mektupları 10 HAZİRAN 942 Çarşamba gUnil saat 17 ye 

kadar Cümhuriyet MüddeiumumUiğine verilecektir 
6 - Eksiltmeye talip olanlar 2490 sayılı kan~nun 2 ve 3 cü madde

lerinin emrettiği vesikaları ahraz edeceklerdir. 
7 - Şartname Gaziantep müddeiumumtliğiyle Cezaevi müdürlüğiln-

de her gün çıılışma saatlerinde görülebilir. (5660) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden 
Dağıtma Ofisi merkez kadrosu için 100 - 260 lira ücretli memuri

yetlere müsabaka ile memur altnacaktn-. 
l\lüraeaat edeceklerin memurin kanununun 4 üncü maddesiyle tayin 

olunan vasıflan haiz olmalan &arttır. 
Yüksek İktisat ve Ticaret tahsilini bitirmiş olanlarla ticaret liseleri 

mezunları. resmi ve hususi İktısat, Ticaret, Maliye ve Sanayi milessese
terlnde vazife görmüş olanlar ehliyetlerine göre tercihan alma"lar. Bu ı:i· 
bilere 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine göre ve Milli Korunma 
Kanununun 6 mcı moddeslyle tasrih olunan müktesep hakları mahfuz o
larak tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağıtma Ofisi Umum Mil· 
dilrlilğüne ve taşrada VilAyet İa5e Müdürlüklerine yapılmaktadtr, 

Milsabaka ve imtihan gilnlcrl ve 5artları ayrıca illin edilecektir. 
(3773 - 5800) 

lst. 2 No. it itirazları Tetkik Komisyonundan 
Beşlktaşta Akaretlerde Armal(an sokuk 16 No. lu mahalde ikamet 

etmekte iken halen adresi meçhul Recep Erkmana: 
Kasımpaşada Güllehane sokağında ktıin ve tahtı tasarnıfunuzda bulu· 

nan 17 No. h mahalde bekftr odalar! lşlettiğinizden dolayt 940 ve 9U 
yılları için tarhedllen vergilere vakl itirazınızda komisyonumuzca şifa
hi izahatmızrn istimaını talep ettiflnizden ilfın tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında izahnhnlz istima Edilmek üzere komisyonumuza mlİ· 
racaat etmeniz lilzumu tebliğ makamına geçmek üzere ilün olunur. (5842) 

Belediye Sular idaresinden 
ı - İdaremizce sarı madenden 120 adet muhtelif eb'atta nilmunesi 

gibi vana tlJ ve somunu döktilrülecektir. 
2 - San döküm hurdası idarece verilecekt!:r. 
3 - Dökülecek vana tij ve somunları idarenin atölyesinde l~lenecelin

den yalnız döküm için fi at verilecektir. 
4 - Vana tij ve somunu nümuneleri idaremiz levazım servisinde 

görülecektir. 
5 - Bu dökfui, tııl {}zerine almak istiyenlerin 2 Haziran 942 Sah ıü· 

nü saat 12 ,ye kadar bir mektupla fiyaUarmı Taksim Siraservllerdekl 
idare ~erkezine ı:ondermelerl, (5866) 

Hususatı atiyenin Cümhuriyet, 
Akşam ve Tan gazeteleriyle ilanı 
nı rica ederim. 

Prenses Fatma İsmailin ve 
Mahmut Sırrı Paşanın mahdumla 
rı BayMehmet Cemalettin ve Bay 
Ahmet Celalettin tarafından mu 
kaddema tevkil edilmiş olan ba -
zan İzmitte Sarı Meşe köyünde 
Muhtar Fethi evinde oturan ve 
bazan Üsküdarda İmrahor cadde 
sinde 123 numaralı hanede bulun 
duğunu bildiren ve hala Anadolu 
hisarnda Y enimahallede Kuyu so 
kağında 16 ve yine mahalli mez. 
kurda Kücüksuda Nişantaşı cad· 
desinde 7 ~e 14 numaralı haneleri 
ikametgah gösteren Bay Saip Hil 
mi Araç 1940 senesinde gerek 
Bay Mehmet Cemalettinin ve 
gerek Bay Ahmet Celalettinin ve. 
kaletlerinden azledilmiş olmakla 
beraber bunlann vekaletlerini 
suiistimal ettiğinden bahis ile 
hakkında emniyeti suiistimal da
vası açılmış ve bu dava elyevm 
Üsküdar Asliye ikinci ceza mah
kemesinden 942.329 numaralı dos 
ya ile hem Bay Mehmet Cemalet· 
tin ve hem de Bay Ahmet Ccla. 
lettin namlamı.a Bay Saip Hilmi 
Araç aleyhine takip edilmekte 
bulunmuş olduğu halde ahiren 
Bay Saip Hilmi Araçın Bursa vi
layeti idarei hususiyesine Bay 
Ahmet Celalettinin vekili sıfatiy
le arazi vergisi tediyesinde bulun 
duğu haber alınmıştır. MumaL 
leyhin gerek Bay Mehmet Cema
lettin ve gerek Bay Ahmet Cela
lcttin namlarına hiçbir suretle ve 
kaleti bulunmadığının ilanma 
mecburiyet hasıl olduğundan key 
fiyct ilan olunur. 

Adres: Bay Mehmet Cemalet. 
tin ve Bay Ahmet Celalettin umu 
mi vekilleri avukat Seniyettin 
Başak Galatada Sigorta hanında 

Dairede saklı eşine uygun olan 
bn ilan istek veçhile ilan edilmek 
üzere Tan gazetesine !_!Önderildi 
T. C. Beyoğlu ikinci Noteri A. 
Hilmi Umar. 

ZAYİ: Aşağıda numara ve ta· 
rihleri yazılı ve Demirköy askeri 
posta 954 numarasına 2500 lira
lık sığır eti vermeği taahhüt eden 
Cemal Başarana ait dört kıt'a 
ayniyat tesellüm makbuzunu za. 
yi etmiştir. Yenisi alınac gından 
bu ayniyat makbuzlarının hukmü 
olmadığı ilan olunur. 

Tarih No. 

3/ 8/ 941 
10/8/941 
10/8/ 941 
12/ 8/ 941 

53447 
13006 
13007 
13010 

Ticaret :Aritmetiği 

Profesör K. KÖMURCAN'ın iki kt
sundan ibaret bu son e!er:i yeıAne ti· 
caret aritmetiğidir. 100 er Kre. ti· 
yatla İkbal Kitabevinde satılıyor, 

İstatistik işleri 
Memuru 

Yazı ve 
Aranıyor 

Zonguldak Amele BirlDğinden 
Amele birliğine 3659 sayıh kanunun birinci maddesi mucibince haiz 

bulunduğu derecey • göre 140 liraya kadar ücret verilmek üzere bir ya
r:ı işleri ve istatistik memuru alınacaktır. 

Bu evsafı haiz ve yazı i.şlerini müstakilen tedvir ve idareye kabili
yetli bulunan taliplerin tahsil ve şimdiye kadar görnükleri vazifeye da• 
tr evrakı müsbiteleriyle: 15,6,942 tarihine kadar Amele birllsi ba~kanll
lına müracaatlar!. {5840) 

,----·----------------------1~ SKARPATYOTİ YORGI 
Tel işleri ve Tel Örgü lmalCithanesi 

Amele İçin Tel Gözlük Yapılıı 

Her nevi kafes teller. Bahçe asansörler, kalbur ve kümes fçhı 01· 
çfi üzerine çerçeveli ve çerçevesiz bllümum tcller yapılır. Fab.Iar için 
\'nakine telleri Belediye ve parklara mahsus teller, bentler tel sepetleri 
(gapyon) bllOmum malümat için meccanen izahnt verilir. 

Galata - Buyük Baltklr Han altında Arstn sokak No, 5 - 7 

'-•••••••Telefon: 42771 No. yu isteyiniz. •••••••111' 

Behermev 
re murab
batntn tah
min bedeli 

450.00 

450.00 

450,00 

ttk temi-. 
nat! 

7905, 50 

Şartname ve saire ocdell 

6, 66 Eminönü, Çelebi oğlu mahallesinin 
Yenicami ve Vakıf ham sokağında 2 
parsel No. lu 295,80 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

9777. 50 - 8, 53 Emlnönilnde Çelebloğlu mahallesinin 

7849.25 

Yenlcami ve Celfılbey sokağında 3 
parsel No. ıu ve 379 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

6. 60 Eminönilnde Celebi oğlu mahallesin
de Yenıcaml R hvancı Vakıf han so
knğtnda ı p r l No. lu ve 293,30 
metre murabb ı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ilk teminat mikdarları ve mes:ıhal sathiyelerl yu• 
karda yazdı 3 parça arsa toptan veya ayrı ayn satılmak uzere knpnlı 
~ırrf usuliyle arttlrmaya konulmuştur. İhaleleri 11.6.942 Perşembe gilnli 
saot 15 te lstanbu! Beledıyesi daimi encumcnl odasınd yaptlacaktrr. Bu 
arsalara ait şartname, proje ve sair evrak yukarda hlzalannda gostcrI· 
len bedeller üzerinden hesap İ§lerl müdürlilğilnden olmacııktır. Talipler n 
ilk teminat makbuz veya mektupları, imzalı şartname. proje ve saire " 
kanunen ibrazı !azını gelen diğey vesaik ile 2490 No. lu kanunun tarifatı 
çevresinde haztrlıyacaklart teklif mektuplarını ihale gilnü saat 14 e k • 
dar daiml encümene vermeleri lftzımdır. (5768) 

Glüten Ekmeği Satışı Hakkında ,_ __ , 

ECZAC IL ARA iLAN ) 
T Urklye Eczaoılan Oepoau A. Şlr1<etlnden! 

Toptan tevzii Müessesemiz tarafındnn yapılacak olan Glilten 
meklerinin satışına başlamıştır. Ekmek karnelerinin bir günlük kupo· 
nu mukabilinde 125 ıram verilecektir. 250 gramlık paketler 2 gUnlilk 
kupon mukabilinde İstanbulda 55 kuruşa halka satılacaktır, 

Eczanelerın Depomuza mürııcantlıırı Telefon: 23730 ,..., .......... ._ ..................... ... 

Muhammen bedeli ( 20278) Ura oıan 36 adet sıcak hava üfurme cl
hazı 617/1942 Pazartesi ırınü saat 15 de kopalı zarf usulO fle Arik:arada 
ld:ıre binasında toplanan Merkez 9 uncu kornlsyonca satın alınacakbr, 

Bu işe girmek istiyenlcrin (1520,85) liralık muvakkat teminat ile ka· 
ounun tayin ettiği vesikaları ve teklifierlnl ayni gün saat 14 de adı ge
çen Komisyon Reisliğine vermeleri lhtmdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şe.flliinden temin olunur, (5620) 

. -Muhammen bedeli 10500 (on bin beş yilz) lira olan l~ ton bulaşık 
sabunu, 11.6.1942 Perşembe günü saat 15.30 da kapalı zart usulü ile An
karada idare binasında toplanan meı kez 9 uncu komisyonca satın alına· 
cakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin '787,5C (yedi yüz seksen yed! Ura elli ku· 
nı5) liralık muvakkat teminat ilE kanunun tayin ettiği vMikalan ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar adı geçen kom isyan reisliğine 
vermeleri lbmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme Dairesinden, Haydar-
pasada tesellüm ve sevk şeflijinden tmdn olunur. (5846) 


