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imtihan günleri 
Acaba imtihanlarm en çetinini 
Maarif Vekaleti geçirmiyor mu? 

Yazan : Allmet imla YALMAN 

n imtihan sünleri.ndcyl_z. Bu ,
sıralarda memleketın he- ı w.~·~·...r---

men her evinde te!Oşlı, aH!ka!ı b r .... 
hava var. ocİmtıhanı verdi, verme 
dl, fiHin dersten ikmale k::ıldı. ıı\. 
ktrdı!arı harbi bil.:? ınuvakl:a~ b ı 
zaman ıçin unutturuyor. Ana. ba
ba, kardeş talebe ile beraber tm· 
hhan geçir;yor. 

Fakat imtihan olan yalnız on
lar d ğildır. Mualllm, mektep ve 
Maarif Vek51et de imt•handan gc. 
çiyor. Son sene ı;lnde talebeye i
yi fikri gıda verdlier mi, vermediler 
in·? Kolaca gel şmesıne iyi destek 
oldular mı olmadılar mı? Alaka· 
larını uyandırmanın yolunu buldu
lar mı, bulmadılar mı? Bunlar hep 
bugünlerde bclJt olacaktır. 

Yeni talebeyi kucaklarırn alır
ken orta mektep ilk mektebi, lise 
her ikisini, universitc haz.ırlayıcı 
mektep s1stem!ni, nyrıcn imtıhnn

daıı geçlrmış olacaktır. ünıversitc
nın ve yuksck mekteplerin kendL 
1cıri de bugün umumi hayatın hu
zurunda sürt'.kll bir ımt .han geç -
r Yorlar. 

Her sene tekrar edılen bu lm
lıhanlar acaba maarif sistemimiz 
hakkında ne kanaat veriyor? 

İnsana oyle gel yor ki ilk mektep 
iyi vaz fe gdriıyor. bir sınır iyi bir 
nnıallımc duşmüşse. orada anlayışlı 
bir müdür ve müfettiş te varsa tm. 
tihan, hattfl bozun pek iyidir. Ay. 
ni muallım bUtiln bir sınıfı alıyor, 
çck.rdektcn yetlşUrır gibi ll:na ve 
sevgi ile yetlştıriyor, talebcs•nl ya
kıı:dan tanım2k, kuvvetlerini, za
aflarını anlam·k, aUıkalarmı ve öt
:ern1e zevkler•nl harekete getirmek 
•rnktınını buluyor. İlk mektep ta
lebesi arasında kafasını yi kullan
mayı bilen, dOşilncn, gören kQçilk 
lıısanıara sık sık tesadüf edersiniz. 
Demek .ki ele geçen umumt talebe 
malzemesi esasından çok iyidir, 
rnıııı duyguları çok canlı, uyanık
tır. llk mektep; binıı, muallim, vıı
ıııta bakımından ihtiyacı en iyi 
karşıhyan mektebl.mlzd·r· 

lngUlzkr tarafından bombalanan Kolonya lfelırlnln me,hu.r kilisesi 

~~~ ..... ~-, Çörçil'in İngiliz 

J r Alman • !tas J tayyarecilerine 
1 barbl h ı t a b ı 

( ') 

f Şimali .A lrlka I 1 llarltl J 

l Almanlann J 
Jnihai hücumu 

bekleniyor 
İng il izler, Alman ~ 

1 
ı 

levazım kot l arını 
bombclıyorlar 

Mihverciltr, ik i 
gedik açmağa 

muvaf fak oldular 

1 B;r Alman generali j' 
) e sir clındı J 

Londra, 1 (A.A.) - L.byadaki ha
reket Tobruk kalr.sinln cenup batı
sında inkişaf etmcl<tedır. Kahiredc 
resmi mahfiller, 48 saat içinde Al
manların levazım hakımından bir 
karar alacaklarını tahmin etmekte
dirler. 

Zannedild.ğine göre hUtUn Mihver 
kuvvetleri Akroma dolaylarına top
lanmış bulunmaktadır. 

Mihverin nihai bir hllcuma geçmek 
emelıni güttliğfl sanılıyor. 

lnıô'iz uçakları Alman levazım 
kollarma karşı faaliyette bulunmak
tadırlar. Bundan dolayı ,Mlhverciler 
levazım kollarını daH'.ı sıkı b .r em-

(Devamı Sa. 3, Sii. l de) -

Bir Bulgar 
generali 

idama mah
kum olmuş 

Almangadan, güz 
milgon marklık lıarp 
malzemesi alıgoruz 

Almanyanrn, 
milyon liralak 

Türkiye hükumetine 
bir kredi açması 
anlaşma akt~di l di 

•• yuz 
• • 
ıçın 

bir • 
yenı 

AnkMa, 2 (A.A.) _ 1980 lklncıkfmununıla yapılmış olan mii
zakert"lerlP. ilgili olrnak üzere Tı.irkh·e Jle Alınanya arı:u<ında 100 
milyon marklık bir kre<Unln '.J'iırkl;·c hükumeti emrine ~ılnıasını 
lııtbclaf eden bir anl:tşma aktedllmlştlr. 

Bu kredi Türkiye tarafından AlmAnya'dan satın alma<".ak 
harp nııılLeınesıne tanı.ıs edll()(·ektir. Ru rnıtlzr•nıeJe mlitcdalr ınu
ltavf'Jelerl akdii im7.a etmek tnere teknik b.' r Tlirk komis.}ı>nu Bcr~ 
Un'e göl}{Jerltml,ur. 

Çan-Kay-Şek 
Şarabın serbest Amerikadan J 
bırakı ·masımeselesi yardım istiyor 

Rai f Kar o d e ni z d edi ki = ı J Ç in Moreşoh, isfih• J 
D ünyamn büyük iktısadi kuvvet ve faaliyeti yanmda se tlerinin yüzde onu- J 

Mec l is ·müzak e rele r i 

durmamal!yız, dünyaya ayak L'Y Jurmalıyız veri li rse yüzde yüz J 
Ankara, 1 (A.A.) - Büyük Mil- J 

Jet Meclis.nin bugünkü toplantısın. ) neticeler ohnacoğı- 1 
da, ispirto ve ı~pirtolu içkiler ka- > nı bildird i > 
nun layıhası müzakeresi sırasında 1 J 
soz alan hatiplerın ilerı sürdüklerı J 
mütalaalara cevaben Gümrük ve ÇiDlller vınb•a J 
İnhisarlar Vekili Raif Karadcn·z, A • 

iU demeçte bulunmu~ur: şebriDI geri J 
Ark daşl r; 1 Şarabın serbest bırakılması mc- aldılar 

selesi, bu kanunun tahakkuk ettir-, 
mck istcd ğı bir prens p olduğu i- ") 
ç n huzurunuza yeniden çıkmak Japon cep denizaltı- ~ 
mecburiyetinde kaldım. Ntçin şa- J fan Sydney'e taarruz J 
rabı serbest bırakıyoruz? Bundan . 
memleket için ne :{ayda bckliyonız? etlller 

Raif Jiaraılcnlz 

Sonra ne oluyor? Kalite üze
rine değil, miktar üzerıne daya· 
nan bir gidiş başhyar. Orta mek
tep, Use, İstanbul üniversitesi mil
racaat eden ve yeUştlrUmesl iste
nilen miktarlara gore kurulmamış
tır. Binaları, techizatı, m u allimlc
r.n vnsnti kalite ve miktarı ona gö. 
re değildır. Türlii türlü derslerin 
talebenin kafaca inkişafı bakırnın
:an bir gaye değil, bir vasıta ol· 

~ark cephesi Düşmanm göz 
bır durgunluk 

GeaeraısovyeOere 
Varaaaın askeri 
plAalarını vermı, 
Sof ya, 1 ( A.A.) - Sof ya. harp di

vanı eski topçu müfettişi mütekait 
General Saimof aleyhine açılan clA
vada kararını bildirmiştir. Genernl 
Salmof firar halinde olan Praşof ile 
birlikte idama mahkCım edilmiştir. 

Maznunlardan Çençlrof' mfiebbet kü
rek cezasına mnhkOm edilmiştir. Di
ğer Uç maznun beraat etmiştir. 

Bunu layıhanın havale buyurulmuş 
olduğu beş encümende mevcut ar
kndnşlara etrafilc izah ett m. Haklı 
buldular ve hepsi kabul ettiler. 

---- Yalnız o encümenlerde bulunmı-
~.-.-ı11ı1111._.-.._...--..-._...,,_._.._.ı yan ve ızahatımı d nlememiş olan 

B 1 • k d j bazı ıırk&daşlar ş~rabın serbt'st bı-e çı a a rakılmasıle memlekete bir köh.llük 

ı 
1 yapılacaj;-ı zehabına düştüler. O· 

uğu hatırdıtn çıkıyor, rnfüredat 
Jlrogramlarr denilen hunilerle 
talebenin kafasına ezberleme ma
~m~~ doldurmıya çalışılıyor. Fa. 

at oğrenmenln asıl zembereği oL 
tnıısı lazım gelen altıka, merak, te
Ccssüs, -zevk umumi bir surette u
Yandırılamıyor ders angarya halL 
nı ' f alıyor. Sene sonunda yapılan 
mtlhanlardnki ölçUler de talcbe-
nın sınıfına ve yaşına mahsus ol· 
fUnluğa varıp varmadığı değil, fi
;n ve :falan .şeyleri ezbere bilip 

1me<ıı~ldir. Öyle şeyler ki çoğu 
)'a 

rın hemen hemen iz bırakmıya
ı·ak 

1 unutulmıya mahkumdur. Ka-
ası lşliycn bir talebe bu maluma
~a rnuhtac olduğu zaman icap e
h en kitaplara başvurmsğı zaten 
d llir, çoğunu muallimin de tanıma. 
% talebenin b r kaç dakika için-

di:! k .... . 
h o, "arak, tıtrlyC'rck, lradcsıne 
h fıkım olamıyarnk geçirdiği imtl-
1 on, hakıkt b'r olgunluk blçOsil o
t arnaz, bir çok hallerde ancak b r 
csadüf ve talih meselesidir. Bu u
~Uldekl ımtıhnnlarda hata ıhlimall 

Orkunç b r dcrccededır. Muall!m 
"c mUmeyylzlerdcn bir çoğu için 
angarya nevinden bir fuzuli işi btr 
~n cvvt'I tamamlamaktan ibaret o
an mt han, talebeden her b rl t
tı.n bir hayat meselt'sidlr. Küçük 
~ır hı:l'ksızlık ve ölçüde isabetsizlik 
,,.,Utun bir hayatın ıstıkametfnı dc
ı;iştırebııır. 

1\Jaarl! fılemlmlzdt' çok çalışılı. 
Yor, kısmen cok güzel eserler ya. 
rat 1 
1 

1 1Yor, f;;knt tem 1, kafasını kul-

banmağı bil r. sec vcsı \ 'e milli 
a1•1 • 

t 6 rı kuvvetli, seçme adnm yc-
Ştlrmiye doğru değil doııırudan 

doğ ' 6 
ruya miktara ve ezberlenecek 

ıtrıalümatn gore kurulmuştur. He
c• B 
t :ırem kanununun tuıylki, mlk-
hara day ran bu g d ş bir k .. t da
t a frnalu t rmı lır. Hazırlık mck-
t'plcrlr:ıde unlvt'r t ye gld<'n t~

(De,aını sa. s, :;u, % de) •ı• 

anı geçiriyor yaşma bakma-
dan yumruğu Almanlar, lzyumda 

zayıf nokta 
bulom·yorlor 

11/man uçak/af! , 
Sivastopolu 

bom ba l ad!la r 
:Moskova, 1 (A.A.) - Son gelen 

haberler, Izyum - Barvenkovo çev
resinde, Rus kuvveUerlnln Almanlan 
pUskUrttUklcrini ve dllşmanrn şid

detle mlldafaa ettiği en yüksek tepe
ye kadar dllşmanı ger.ı atmnk sure
tiyle bir köyU ele goçlrdıklerinl bil
dirmektedir. Bu çevrede Almanlar 
tarafından yapılan taarruzda kulla
nılan muazzam malzeme ve ruıkl'r 

mevcuduna rağmen, son 15 glin için

tam çenesine 
atınız 

Kolonyayı 1250 

bombaladı 
uçak 

Datly ilan: Almaa
yaya iyi bir ders 

verdllr, diyor 

de sovyet kuvvetleri düşmanı dur- Himmel, Kolonya pasif 
durmak suretiyle mUkemmel iş yup. m üdaf aasmı k onfro/a 
mışlardır. 

Almanlar, hayatı ehemmiyeti haiz memur edi fdi 
bulunan bır ırmaktan yalnız bir ta- Ankara 1 (R d G . 

•aff k • a yo azete.sı) - In-bur geçlrmeğe mm a olmuş'arsa gillz hava k U 
1 

da bu tabur yok edilmiş \"c geri ka- bombardıman u~~~k~~~an taya·p~ıklar~ 
lan a.ske:-ler esir alınmıştır llk hat-1 re hıtap eden Çör il 15 ·Je y~ ~~ile. 
!ardan gelen ,.e Mo~kova rndyosu tn- <Düşm .. ç ş ~ e ştır · 

anın goz yeşına bakmadan 
rafından pazar akşamı yayılaµ bir "'lln'ru,..,· t 

1 
t 

.. ,, • o" am çencs ne a ınlZ..> habere gorc, bu cephede yalnız bir 
kesimde 27 Alman tankı tahrip edll
mlş, bır taburdan fazla Alman piya
desi dağitılmış ve kısmen imha olun-
muştur. 

C'cphcde değlşlkllk yuk 
Londra, ı < A.A ) Dlln, Ry.s cep-

hesinde faz'a bir dcğlşıklıl< olmamış
tır. lzyum - Barvenkovo kesiminde 
Almanlar Rusların zayıf noktalarını 
aramışlar fakat bir net.ce ede ede
memlşlerdır. 

Kallnln cephesmde yenide!'! çarpış
malar başlamıştır. Ruslar burada 
muvaffak yetir llcrlrmlşler ve bir 
çok kbylcrı geri almışlardır, 

(D<"'amı Sa. 3, S il. 4 de) •§• 

Akını ~ıtlnız lnglllzle r yaplılar 

Londra, 1 (A.A.) - Haber verll-
dığlne göre A!nıanyada Kolonya Uze
rlnc yapılan akına hiçbir A mer ikan 
tnyyares. iştirak etmemlştır. 

llikuıııun ta fslllilı 

Londrn, 1 (AA.) - Cunııı..rtcsl ge
cesi 1000 den fazın Ingillz uçağının 
garbi Almanya Uz:erıne yaptığı hava 
akını hakkıııdn şu tnfsllAt elde cdll
nıiştır: 

Bu uçaklar lngllterenin muhtelif 
hava meydanlarından hareket etmış. 
lerdlr. Sabah erkenden hava fartlıın 
lyidi. Kuıa bir zaman urfında bom-

(D8"Mllı SA. 1. SU. 4 de) 11•11 

Kararın tebliğinden sonra haber 
alındıgına göre nazırlar meclisi harp 
d:Vanı tarafından verilen bu kara
rın istinaf edilemlyeceğinl ve hiçbir 
af talebinde bulunulamıyacağ"ını bll
dirmi.ştır. HUkUm galip bir ihtimalle 
bugün öğle Uzer! infaz edilecektir. 

Alınan malOmata göre muhakeme 
e.qnasında general Salmof Sovyetıer 
Birliği hesabına c.a.suslul( yaptığını, 

Sovyet dostlarına Vnrna müstahkem 
me,·kiinln plAnlarını temin ettiğini 

ve Sofyadan Varnayn gizli bir verici 
alet getirdiğini itiraf etmiştir . .Maz. 
nun b\lndan başka bu hizmetlerine 
mukabil So''Yet Rusyndan para al
dığını da s<ıylemiştlr. 

rn Ü daf a a ıum için müsaade buyurursanız se-
bebini kısaca huzurunuzda btr da-

h 1 ki ha bellrtmlye çalışacağım. azJr ) arJ iki meseleyi b "rb!rinden ayır-
( mnk lfizımdır. Bunun birisi mem
( lekette biz şarııp imal edeltm mi, 

Almanlar bir müt- ı Türkiye 1çerisinde şarap s2nnyii 
' yerleşsin mi, tekflmill etsin mi, 

tefik çı karmasına yoksa bunu yapmıyalım mı? 1\ıe-
l selen.n birisi budur, diğerı de 
( karşı tedbir alıyorlar memlekctın sıhhati meselesidir. 

Londra, ı (A .A.) - Belçika ha- Bu iki meseleyi blrb1rln.foıı ayır. 
berler ajansının bildirdiğine göre, ma<lıkı,.a ·vukubulan itiraz\ ra ce
Almanlar Namour viU'ıyctinde, mUt- vup vermek imkfını olmıyacaktır 
tefık kuvveUerinln çıkarılmasına kar Biz mı•mlekctte şar&p s~nayi.n"ıı 
şı bir ihtiyat tedbiri olarak :Meuse kıik'qmcslne ve yerleşmes ne çok 
nehri Uzerindekl köprUlerin altına mu'ıtııc~z. biz öyle görınck•ey ı. 
mayinler koymuşlardır. Şimdi köp·ı Bunun sebebinin kanur.un heyt'ti 
rUler 4.lman işgal kuvvetleri, reksist- umumlyesi muzakere olunurken 
ler ve Valon muhafızların nezaret de bir nebze arzcttigım gibi Tur. 
altında bulunmaktadır. (1lcuunı Sa. 8; Sü. 6 te) § 

l\lnre,al Çan-Kııy-Şı>J< 

Ncvyork, ı (A.A.) - Bugün rad
yoda Amerıka'ya hıtabcn Çın ba.,
kumandanı Çan..Kay-Şck şoyle de-

miştir: 

Çilde vazue görmeğe çalıJ&D sa kolları 

Eğer Amerlkada istihsal cdılen 

malzemenin yllzde onunu Ç.n'e verir
seniz. Çın ordusu sızc ~ilzdc yliz ne
ticeler nrcrekttr. Harbin kazan i
ması için mll.ne\•lyata makineli teç-

Libyada Alman taarruzu 00.,ladı, hem de en sıcak 
mevsimde.. Sıcakların flk tcsirlerlnı duymağa baş
ladığımız iq"n bunu göıönUne getirmek daha kolay
laşmıftır. Afrika sıcaklarında kızgın bir fırın hıı.Jln,. 

~len tankların içine sokulup dövllfenlerl, çol ortuın
da piyade VUI'Uf&nları h ele bılr göz önüne ı-etirini&. 

ıın tarafın da asıl dUşmanı susuzJui<.tur. nesm-:nuz 

11 

çQldeki bir kaynaktan kamyonlar ve de\•eJcrlc su 

almağa gelen bir su kolunu ~tcrlyor. Katre katre 

toplanan bu &Uyu bekliycn aakerın halini dlıştinmek 

1 bde tn.şana &kınlı basmGSI için J."tıfidJ. 

1 

hizalı katmak gercktır. 
Faka"'son zafer muhakkaktır. Ve 

çın bu zafere kadar mütearrıza mu
ka vemele azmetmiştir 
çan-Kay-Şek şunlnn llfıve cylem111-

Ur: 
Çın mili(' ti, Atlruı pa ktını!a bildı

rllen amaçların gcrçeklepecc~ne ka
ni bulunmaktadır 

(De,·a:nı: IS!l. 3: Sü. :ı de)::\."X 

Anadolu 
Ajansının 
bir tekzibi 

D. Demiryol ! arı Umunı 
Müd ürü, Vekôlet 
emrine afınmadı 

Ankara, ı (A.A.) - Devlet O.. 
:mlryolları Umum Miıdilrü Kemal 
Hidayet Scrtelin vt'kı\Jet emrıll4t 
alındığına dair bazı İstanbul gs
zetelerindc inti~ar eden lıaberJe

rln asıl ve aaası •hnadıja tllr-'l
mqÜI\. 



' 

fGÜ~Ü~~~ ~ehir 
,..----.~-----"' Haberlerı 
Vergilere yapılan yeni 

zamların izahı 
• 

l5tanbul DeCterdarlığından· 
Ist:h:a.k \"e muamele verg lerlne 

_vap.tm.ış .,Jan zamlar dol yısl e mll
keUenerceı ba21 noktalarda tereddU· 
ı:le düşüldQğU vak mUracaal1ardatı 

anlaşılmaktadır 

aynr zamanda. perakende aat1ş y.ıp. 

maları toptancr va.sınarın değiştir

mez. Bu lttbcla. burılar da. ellerinde 
nrevcut vergiye tubj, bihlmum mad
deler Uzerlnden stok vergisi ödemek 
meıcburiyetindNlrler 

t - ı .. tıh?:lk \f'r~lt'ri hakkında: Bu vergiye tabi sı ıal nıUe~sele
~lem!ekeUm zde ,!Jtlh"i&I veya tma. re geılnce· bu.,lar ımalAt annda kul

\"eya httriçter: ılha1 edllefl. l)ır çok landık.ar~ esıu Jptidal maddelt'!ri ver
naddeler Otedenberı tStih':lk ,·ergı ~il r larak mtibayaa ett. ıer cihet· 

ne tilbi bulunn1-ıktad;r Bu Yergi, e, istihlak veırgislndf':n nıuar olan 
eşyanın c nsler ne göre pozLsyonJar 

1 
fabrıkalardrr. (Milbayaa ettiği ip-

ı., ~ıı,,de &)Tı BY?'l :ıislH-tli'r Uz.erinden' liktf!n kuınaş: dokuyan ınenauca.t fab· 
l .ıpit ffiılmıştır. rfkatan gibi) Bu fabrikalJ.rda elle-

~· •nı kanun:a, f'Slt!en l!:tihlci.k ver· 1 rinde mevcut g~rek ptl,dat gerek! 
g t b ·'lulunan 1>ıı tnaddelır namOl maddelerin kfiffesl tlı;crtnden 
~4Jeı '"'1U '"Y"., n P ~ güd ödey!'<Ceklerdir. Stok 
da.h ~rıdc z:ımla .,... n:nak· v rglsf ıle mUkelle! olan rnUesseselc· 
tod:r. 

\"f'TgLerır.e zan- yapı :ıı .ş ola 
maddelerfn clı s \'e ne~· ('fı k ınunda 
gwterı mla .. r &}TH ga7!.l't.eTcrle de 
rapı!an • .ı:ı!Arda tasrıh edılm şt.r 

ıat.ıhlak ,·ergfslne t.ı-ibı olan sınai 

nıUe .,e!ielf!r yeni ,·erg zİ.mmını ay
·:;< teslı.;na.tları Uzertnden tanzim 
~uecekter norm beynn'P!.anlelere 
nUstl!:nlden ''ergin1;1 as: l:e birlikte 
Qdt>yeceklerdir Bu kabı! nıless ele· 

rin verecekleri beyaı:ı.namelcrde elle 
lndek~ me\·cut1ar11u, \•ergi poZisyon

larma ithal suretile tarhiyatın yapıl
muı:ıa imkAn verecek ~kilde clrw 
ve neviler! Uzerlnden nyrı }Tl ve se. 
rahaten gcistermelerl icabeder. 

rstihlA.k vergıstnin asl.lnda oldu)tu 
gibi btt verginin :r.amnn da bittabi 
f'.JY&r::n sıkleti üzerinden all'nır. Ver· 
giye tAbi e.,yan:;,n ise fiatltlrında vakı 
olan tereftliler dı)layısile, bu defa 

'"n lTe-rin\)e mevcut rıtoklar tçfn be· y<:Jpılan vergi zaınlarının bu 01adde
yanna:Tıe \•rrerek ayrıca verit 6de· lerln topta ·1 ve bl:hassa perakende 
meler! mcvı.uubahs değildir. Yalnız satış fi.atlan Uz.erindeki tesiri cliz't 

Fatura pulları
na yapılan zam 

Üç kı.;ruşluk faturalara 
4, sekiz kuruş!uklara da 

10 kuruşluk ı:ul 
yapıştırılacak 

\"enı zam kanunu dolayısli._ fa· 
tura puJJarına z:am vr.pılmışt r. Bu 
zamma göre 3 kuruş1uk pul yapış
tırılan faturalara 4 ve 8 kuruşluk. 
lara da onı kuruşluk pul yapı§tırı· 
lacaktır. İstidatarla nlsbi pu1lara 
hiç bir zam yoktur 

Florya plôj~orı bugün 
ihale ed;liyor 

Flor:ra plAjları ıntistccirın,n 

vefatı dolqyısııe )'(;.•niden blr milsto 
cire ihalcst ıcap etmektedir. Koor· 
dinasyon heye\ karar!!o bedeli i
car tErayit edilemiyeceğinden ayn: 
fiyat Uzcrinden üç dört tnlJp zuhur 
etmiştir. 

Ayni evsafı haiz. ayni garantiyi 
gbsleren. bu talipler arasında ter
cih kabil olmadığından bugün, Da· 
tmi Encümen kura çekmek suret;. 
le plıijları ihale edcccktır. 

Fazla mikdorda toz 
burada fU noktaya dikkat edu.11es. olacakt r. k "I k 
'Azınıdır k" yenı kanun, neşri tarl· Şe er verı emiyece 
bi olan 30. 5 942 tarihinde muteber Ayakkabıların verglsindl' ise hiç Şeker Fabr kalan şlrketı, son za 

1 
bır Mm yapılmamıştır. 

oldutıı cihetle, ~t.hıa.k vergisine tA· , 1 1 1 tlhl"k mantarda yapılan b:..zı büyük si 
1 .ı.• :.ıame e ve s u. \'('rgllerınden -

bi sınai mu. esscseJertn n1ayıe mua .. m at 1 , k t U ~ partşlcr sebebilc. muvakkat bir za-• u o n 'ı~a s ·na m ess~eleri. ! 
melAtına a~t olup haı.iran RJnnda ve4 I stok vergi.Si ile mUkellef değildır. Bu man 1çin1 stanbul pıyasasına faz
recektert beyannamrlerdeı, bu tarihe "'- t ~ 1 "'- la toz fPkcr vcremlyeccfint böla:e 

ııc.....,.p en .,,..ın ann vıı:yannan1e verme. 
kadar olan teslimatlarını esk~ nı-- 1 1 aha! kt iaşe müdürlligüac bıldirmiştir. Bu 
betler üzeriJlden, 30, 51942 ve ondan er ne n1

· yo ur ııa mukabil İstanbl11 bakkaHarırıa 
sonraki teslinıatla.rını da zamJ nJ..s.. l-ltlkelleOerln v~recekleri stok be. arzu ett klerl kadar kesme şeker 
betier Uzerinde~ verg1lendirn1elerı yannamelerf tız~nnden Defterdarlik· vetHeccktf.r. 

Fırıncıların yaptıkları 
hileler önlendi 

tcabeder. B.ı.naenaley'h 30.'tiı/942 tari· ça. gereken kontronar yapılacak ve 
hinde muamelede bulunmuş olan 11 1 bu kontrollar nelicesınde varidat da
nat m0<::5.se~lt!>r, ha.%.iranda verecek· tresir~e tarhlyata tevessül olunarak 
1eri beyannamelerde mayıs ayına alt tarhedilen vergi miktarları, bu hu· . 
mua.meletmn 1 eski ve yen• \'('rg' ni8· S\ıstaki hesap cetvellerile birlfkte 

1 Fırıncıların karr:cU!r ilzcrind.,. 
betlerine gore ayrı ayrı go3tel"ec-ek· mfikellenece teblit editetektir. MO- yaptıkları hileleri önlemek tçln ye· 
trdır. keaener vergilerini lhbarnanıeıulıL ni bir formül bulunmus ve bazı 

IstihlA.k vergisine tAbi olan sınai tebellOğ ettik.len llOnra Galata B.l- kazalarda da tat'bikine başlanmtt"j 
ıl bkpa.zarında Muan..ele ,.e lstihll.k. tı 

Ueueaeı..r har.cinde lthalA.tç ar. . · 
. _ . vergileri M.c:rkez Tahsil Şubft!ine Bu formille aöre fırınlar her &ün 

toptancılar ve iBt.W\ltık Yergıstndep kanuni ,nhddet ZAr!ıoda ödeyecek- t.p1adıkları karneleri ik' )üzer ikl 
mua.t oıan 4Rnal m_Ueueseıer. ya.ptlan ı Jerdlr 'il ı: 
•lılnlıır dairesinde çarfllnıba gjlnll yuzer z.ımklıl<agıt ara yapıştırmak 
akfamına ka.rlar- ellerinde mevcut :.lfuamrif' vercist hwkkında: ta ve evvelce karneler nahiyelere 
ataklarını bir beyannan1e ile varidat Imalltt ve itha1A.l mue.nıc-le vergi .. verildiği halde §imd · doğrudan 
daire.ine bıtd·recekler ve bu beyan .. ıııne Badece % 2,1/2 za.m yapılmak doiruya lasede bu J.ş içın kurulan 

ı r ı d b. d r h buroya vermekte ve unları bunlar 
ııa01e er ızer n en ır e aya. ma - suretile bu vet·ginJn rriıbeti % 12,5 ğa 
1wı oımak Uı:ere, yeni ''etgi zamları mukabilinde atmaktadırlar. 
ntabfıtinde bil· stok verg i ödeyecek- çıkanlnu•t.Jr. Ima.l~t vergi.&inde ol- Dti.ndcn it baren. bütün kaza1ar-
lerdir 1 duğu gibi aynı e&Mlar dairesinde ip- ra bu ti'klin tatbı}dne başlanmış· 

Stok vergııılne tilbl tutulan ltha-1 hdal madde teıız!JAtı yap•lmağa bit· tır Bu suretle günde 150 • 200 çu
ı&l<;ılar, vergiye tAbi maddeleri ha· tabı devam edilecektır. lmelflt ve vat tasarruf yapılacağı zannedil
riçten ithal. ederek toptan ,.cya. pe-ı lthal~t v~t~lnde yapıl~ zam d°'" mektcdir 
rakeode ıuretı.o satan tacirlerdlr Bi· J&yımie .stıhHlk vergl<und• oidugıı Posfo ücretlerine 

Y&T&1' 

kurmak için Kudüste bir Y chı:rdi 
devlet adamlanmn 
• 

yurdu 
hatasını 

torih örnek v~ren 
b '!lirten 
sayfaları 

ve 
çalışan 
onlara 

Kudüs, artık Yahudilere 
"mev'ut toprak,, o amaz 

Birçok Türk hükümdarları daha 
binlerce sene evvel 

tutulacak yolu 
Filistin davasında 
göstermişlerdir 

rr==\\ Onya sava1rn;n. ı;eşil çeşit 

u..:..I' haberler! arasında. garip 

bir hfldıse belkı çoğumuzun gö· 
zünden kaçmıştır. Fakat Başmu· 
harririmizin cuma günkü dikkate 
lflyık makalesini okuduktan sor.ra, 
bu hfıdi.senin, dünya barışı bakı
mırıdan çok önemli olan mah.ye
ti üzcrtodc durmamak elde değil 
dlr. 

Hadi•c şudur: Vaşingtonda A· 
merikalı Yahudi zenginleri b~. 

yük bir toplantı yapmışlar ve a. 
ralarında b:r de ziyafet verrnış· 
lerdir. Bu ziyafet ve toplantıdao 
maksat, J'aleslinde bir Ynhudl 
devleti kurulması hakkında. Mil· 
letlcr Cemiyeti kongre kararının 
~O ine! yıldönümünü kutlamak. 
tır. 

İşin asıl gar:p tarafı da, Ame
rika Cümhurrcisi Ruzvcllin, bu 
!oplantısa bir mesaj gör.dererek; 
f'On harp hc!diseleri esnasında, 
Palcstin Yahudi yurdunun tehli· 
kel f·re maruz kalınamış olmasın· 
dan çok mcmr.un olduğunu bil
dirmiş olınasıdır. 

Ahmet Emin Yalman, makale
sinde, milyonlarca hıristiyan ve 
Müslün\anın dini ve içtimai a1a 4 

kalarla bağlı bulurdukla•ı Kudü· 
sün Yahudilere yurt yapılması 

te cbbüsündc devam cdılmesinin, 

dası. Suriye ve Palestin, tırıısır, 

İran ve Turan helkı baştanbit~a 
I\ılfuılüman oluyor. Fakat bQtün 
bu ı,ıer zorla yapılmamıştır. Jler 
kes seve seve bu yeni dine girmiş, 
onun nurları altında gözlerini a· 
çıp hakikate havuımuılur 

[~a::,;:~.:ı 
vuı..........,..ı.-......-l. 
İşte bu sıralarda, Kudüste a:e· 

çen bir luid:se çok dıkkate değer. 
B.r aralık ?ı.1üslüman orduları 
Kudüs k~pı1arına dayanmışlardı. 
Kudlliıtek. hırlsUyan patriği MU.<. 
lümanların büyük hükümdarı ve 
halifesi Ömerie goril,mek istiyor. 
Ömer razı oluyor, konuşuyorlar. 
P;1trtk, hırtsliyanların canlarına, 
mallarına.. d:nıerine dokunulma .. 
ması şartile kaleyi teslim edece· 
ğinl söylüyor. Ömer kabul edi· 
yor, Kudüs znptedıliyor. Bu ta
rihten Jtıbaren bugune kadar 1:1 

a ır geçmiştir. 1917 senesinde in_ 
gflizlertn eline geçtiği gilne kadar 

geı,'en bu müddet zarfında, bu bel· 
deye ufak bir fasıla ile hop Müs· 
!ümanlar ve Türkler hAkim ol ... 

muşlardır. Kudüs mabetlerinin 

bütün bu insanları rcnciCTe ede- bir taşı bile düşmemiş-, bir tek 
ceg.ui ve Yakınp.rkta devamlı hırlstl)·anın din ka:yguslle burnu 
bir sulh lmkiınını sclbcdcceğ;nı kanatılm11mış. Ömcrln verdlğ. s6z. 
bçl.rttjktcn sonra; Kuciüsi.io mil.. harfi harfine tutulmu~tu. Eler 
Jetler a a:...ı bir nevi tol rans yu· ~Iüslümanlar ve Turkler islese-
vact1 ın Uri\mestnl ve- Ya· lerdi butıtin Kudilslin; ycrlncie yet· 
hudJcrc başka topraklarda siyasi ler est:ilni görürdük. Acaba o 
yurt aranmasını tavsiye ediyor. geçmiş zamanlarda buna kim ma~ 
Buna iliıve olarak ta: 11Hıristiyar-. nl olur, ve kim ne diyebilirdi? 

A radan iki asır geçm'şt'r. 

~ 8 ıncl asırdayız. BütUn 

Yakınşark tilkelerile beraber Ku
düs te Bağdatta h•l'fe bulur.an 
Harun Rcşidln elindedir. Ayni sc-. j 
r.elcrdc hen1c-n hemen Avrupa·\ 
nın btitün garp vo orla ktsırrla· 
rında, Fransa hnparatoru Şarim~n, 
huküm sürüyor. B r aralık Şarl. j 
n1an, Harun Reşide bir heyet gön 
dererek, Kudüsü hırlst'.ynn hi. 
cıların ı.ıyaret:ne müsaade ed:lme• 
sini rica ediyor. Harun Reııt, bu 
ricayı kabul eimckle kalmıyor, 

hırtstiyan hükümdarına fazla o· 
!arak b r takım kıymetli h<'d ye. 
lcr de gör.deriyor. 

O vakit, llarunun bu müsaade ... 
si ve gönderdiği hediyeler, hıris· ı 
t yanları o kadar memnun etmiş· 
ti k., gerek fl.-1üslümanların bu 

m!lsaadekı\rlığı. ııerek hediyeler 
vasıtae:Je ölrcnd;kleri Türklerin 
sar..at ve medeniyet kabiliyetleri 
asırltrca dillerde destan olup kal_ 
mış, gönüllerde sevgi ve saysı .• 
le çalkanıp durmuştu. 

Ş imdi 12 inci a~ırda Ti.irk 
tarlhtne bir göz gcı;dlrc

lim: Bütün Yakınşark ülkeleri· 
le beraber, Kudüs ıehrl do, Türk 
ler:n elindedir. Buralarda Sal:i. 
haddin Eyylıbi denilen ve yarat. 
tığı kahramanlık destanlarlle ha· 
lA şark ve garp tarihinde yaşı· 

yan bUyUk hükümdar &altanat 
ıilrmcktcd!r. Bütün Avrupalı h:_ 
riıUyan milletler. Saltlhaddinc 
dU. mandırlar. Çünkü Salahad. 
din, 1100 senelerinde Avrupalıla
rın göndcrd.klerl büy!ik haçlı or· 

( D_e,·am1 Sa. 4, Sü. ı de) 

Aleminin büyük bir hassasiyetle --·----·---".'"---------------------
bağlı bulunduğu Ayasofyayı, mü.. I -
ze haline getirm.tkle tolera~s ··- Ç. al Cl 
hasında cıdden zalcr denılecek ~ 

bir harekette bulundu~umuza ve -- .... 
bu hadisenin bUlün dünya dev· •-
let adamları tarafından b~r örnek 
ol.,rak gözönür.de tutulmwsının 

çok ycrtnde bir iş olacai;ına da 
ehemmiyetle dikkati çek;yor. 

Yalnız kan değil ... 

işçiler 
muharebesi 

A tlantik, Pa~ifık, llarkof, Ltb

ya, ~u ,.e ba mııhnrebelerln 

ark&. .. ında ba';'ka hti~·ük, çok bü.vtlk 
bir muJıarf'he ,-:ır ki •• .\nlf•rlka har· 
be girdikten sonra hı;cını bıi.,bıilün 

arthr<lı. Bu muhare'lr., Jcı;<'ncr nu1~ 

harebetoıldir. lu11arlp dr,Jetlerin iş· 

!.1Jrrt ara..,ınıla, kıu· ,ı kar,ıyn gel· 
ıneden yapılnıakta olan bu nı harc
bt>nln r.aff"ri hangi t.ar:1fa na..,lp 
olunia, o taraf a~ağı yukarı htiti.ın 

nıuharelH•IPrl ka;u1nmış olaf"aktır. 

Bunun h:lndir ki .:\nıeTlka '0 in· 
giltf're l'Y\·cl<:e kayhe-tLhlerJ La.ına· 

nı t('J:'lll f'tn1l"k üzerr y~·ni )eni 
pro,;ramlarln. ,.P vur kuv\'ettt"'rlyJc 
("a1ı.ırktn. Alnuın)a da kentli en· 
dil tri \e kenrlı ı~c;llcY-Jnc llı\'e ola 
rak hf"nıen hUtıin .\.\·rup.• endü. ... tri 
,.e i<;ıc,·ilerindf'n faydal"hmayı l~tih 

..aı Jtrogramına '-Okmu'J bulunuyor. 
(it"r~·t"kten i\.hnanra. o\merika ,.(' 
lng-llter(' harı) i•nrlil. .. tri~lnlıı hı:r.lu 

"''' kar .. ı.,tnda ıt.) 111 l-0nıpoda hıı 
lannıak ı:orundadır. llususı~·Jr, hi~· 

te haJlf Kf)t·ınt·m~l l:U.ım ;grldil. 
bir ı..t>nf"llk '-11\ a-,ıard:ı nıeyclana !.'I· 

kan Rn. t•ndfu.trtsini fle 1ı~ba kat· 
ın11.-..ı liltınıdır. 

Uunu ~üph iz Alnıanlar da, hrr~ 
kf'Htt>n iyi takıllr t>di~orlar. 'itekinı 
DUrt "'i4"n<'lik l"l.ıi.n mUtlilrliij(i..lndr 
:uar<''181 Göring"ln ınua,·lnl olan Dr. 
~Jan.,fehl'in o;ı•n hlr fl'mlr \'MSll~iJIC' 

....:i~lf'tllğı 507J('r bunu açıks,-a gO'.'ııltr· 

mrkteılir. Doktor ~ıantıfc)d'in hu 
~on ('mrl "lg'lntlar hakkındadır. ~oıı 
zamanlara kadar Alnıan)ada. diirt 
yhz t"lll t"ılt ıdg'ar& rıkar;lınakta.). 
dı. Yertl f'nılrlt-, t..•e11Hlrrln 
;yiir f'lll)"f' inılirllmi~tir. 

onları ht1rı, rndiı .. trlf'>infle 

b8)'1 ... 

Enndaıı 

knllan~ 

nıaktır. l>oktor '.'\lan1;,f<'lıl hu t·rnri,,·# 
ı.... ırf harp enıh~tri inde r.nlıF11" 
;yu n ba':'ka fahrlkalar hakkınıla f'\'" 

\f"h-c tafblk f"ltJtl n. .. ~ari had Jıl· .. 
nını trkrarlaınaktnıhr. Bu ~urr.tlr, 

J~·ı he.':lına giinff~ l;).f\00 !ili-zara <-' 
karnıak ka111li,vrthııle olan fabrika· 
tar ç.ah,ınaAa de\am edPl·f'k, dl~1·r· 
Jeri kapana.<'aktır. Jiaı,ıınan fahri' 
kaların l~çth~rı barıı entHi .trlııtlne , ... 
?lrut ı,ıerlnr nlLnacakJardır. 

Doktor '1ans!eltl hu ,.e llcylt-: 
- Dolaptan \t"' JtnJ ff"IK'ft'edrıı 

Yıtz.ı;-~eblllrtı . 1,. k:ıt oh~t .. n, mo· 
tOrtlNJ \.'D zlraat L~lerJn<ten ,aı 

KO!.'t'lfTI<'YİL, drml~tlr. 

Doktorun hakkı 'ar. AnıerlkıJ 

ve Jnglltrre harı:ı f'nrhıitrl 1 df'' 
adnnl.arl.)'le llf'rl('ınt:je hs.,ıo.dı. Al· 

manya. tlıt a~-nı tc·mpoyhı hızJan· 

mak z<lrundnchr. ()le~d mubarehe· 
lf'rln Jıt:men h"'l""I l~iler ınuhnr~ 

b("~fne ba,tlrdır. 

K:ÖR KADI 

Alemdoğ yongını n .. enaleyh bu Ya.s!ı haiz otan bir ti·'. gibi aynca bı:r stok vergısl alınnnya .. 
careıthaııe stok vergisi ile milkellefl caktır. Bina.ena.leyh bu. bakımdan 

1 mlle91e.!f'lenn va.ndat daıresine ay· 
ola.catı clh,.tle elinde tne\'Cut vergi- ,__ 1 in h 1 nca ~ya.nn•m<ı verme er e n1a a 

yapı 1 an zam 
Dun sabaht .itibaren posta ik:-

Ayaso!ya zaferi, Türklerin ve 
Müsli.imanların taassubsuzluk ba· 
kımından tsrihtc açtıklarr çığırla
ra en parlak bir örnektir. Türk 
ve İs13m tarihi, Türklerin ve !\'Iüs 
]limanların başkalarının d;ni duy. 
gularına saygt göstermek hu~u· 

sundakl kabiliyetleri hakkında dl· 
ğer çok parlak misallerle cic d0-
ludr. Bu yazımla bu yüksek ör
~ekl<'rin bir kısmını orta}'ü koy· 
mıya çahşacagım. 

~ ragda bir buika.,t netıc.-~nde - .!\·iı;ln kazan:n1a"ın. moııter! .. 
lF"' atrr . yaralanan lfıtıJ-drk·h·eıFenerbafı('C Admiraya kazıt «Admi- devC:m ediyor 
kan ,·eritmf~ti. Bu kan, onu kurtar. n.ble:ıt bir oyun rıkanh! Alemdağı ormanlarında cumat· 

ye tAbi bultlmum madd•lerl (bu mo.' kt 
\ad ithallt efYa.at ohnaBa dah1) bo.. yo ur. 
yannaıtıetirıde ıöetererek bunlara a•t '89.nlc.a, banker. lligorta 'irketleri
verg1 zammını ödemek mecburi)"e- nın ~ ~ o1an muamele vr-rgilerine 
Undedir. t"(. 2, ı 2 zam ya.pılnu,, bu auretle 

retlerine yeniden zam yapılınrştır. 

Bundan sonra, idi mektuplardan 
8 kuruş 30 para alınacak, ta•hhüt
lü mektuplar" da kı mi.sil ücrete 
tabi tutulacaktır. Adli tebligat Uc· 
retlertre de bir mıktar zam yapıL 
mıştır. Tc'grer ve radyo abone üc· 
retleri z.amdnn müstesna bırakJl-

dı nu, kurtarmadı mı JWk bllmlyo· BfR YA?\UŞLIK \'E. JL~n.E test !iabahı başhyan ve diın akşam 
rm. BJkltğlmtz bir ~- val"fi'a o da Ankara llalk~·i ~hte Gazi geç v.wkte keder devam eden yarı .. 

Vf'r&i niabeti % i 1 2 ta çrkat"1lm19. 

bir ('ok Çeklerin kur1una. dl:ı:Udiklerl· Muııtafa Kemal'htdir diye konen 1 gın 2000 donüm kadar ~asi blr sa· 
~. Anlat;>tlı3or ki Çekyeda llt\)' 4 ı••• d havı kaplamış bulunmaktadır. 
d • ı 1 zr ~- e -aZ1lmı, blr ma.ztlt'nHlin, · erlche yalnız kan '·erim .)Or, u6 • Yangının Uk çıktığı yer1 goren" 

Stok vergı.stne tAbi topta.."1Cıda1 
tır 

n1aksat, dahildeki 1111a1 mUeeseee ve-
Aynen lı;tlh!Ak Yerg1.'<fndo olduğu 

gibi, beyanname üzerinden muamele 
vtrgisfne tAhi müe&Mfle!erde ~ki 

niebttıer tizerinden (yani eınat mn .. 

runa ('8.n)ar da verUIJ-·or. Jıalen Ankara.da a.vakatlık edetı Mır.t-j semt bek(' lerlr:den Hüseyinln gftg.. 

BiR ITALYA."i BAı:;ABI 1 J lafa Kemal a4md.ıd zata alt oldnp 1 terd"ği mıntaka dahUinde Ü•kudar ya tacirlerden mUbayaa ettiği mal· 
lart ekseriyet itibarile yine Ulclr, 
mutavassıt veya ıınat müesseeeye 
satan ticarethanelerdir Bunların 

l)Jlll)/l~ 
:1§?1)A\l4 

İtalyoda nikbinlik 

ve betbinlik 

1 t.alyada n1trakh lıiwliwler olu.)-or. 

Italyanloır ..,.,.... ('uk l{Öniil.ılı 

J:"irml!flf'rdlr. Tlarp. ~tf!medik1rrlnl 1 
~termeık i(ln bütUn ku,--, .. rtlerinl 

1940 dO:nya. ~r.-..ıdnl kurma a ı...... 

rederken ,-e bu uınJndt-kl r•Jt';'mA .. 
Jara h&rp k0>ptuktan "°'1r& da df'V&m 
ederken, a-Unün birinde tlC'imamaya 
d•yanam.-nı,ter, l'ra.nııtanıR ~rkıldı

lı ve tnırtıt.renln yıkılmak üzf're 01 4 

dujunu -...ndıklan blr dakikada. ~ 
nlmetiırln bol pay almak Mv~le har4 ' 

be atdmı,Jardrr. 
Bu heeap doğru «:ıkınaıuı-;. hıırıı 

uzamış, sat~n tiakln lnunlar olan 
ltalyanlar U"-&nmış \e orulmu,ıar· 

dır. KendlltrlnJ oyalamak f<'in Kor· 
4'ika -ve. ·ls gürültü~i.i koparılnıı~tır. 

lt.aJyadan relen birtnin anlathkla· 
rına CÖff bu 91Tıngalar hulkı o.)·aJa .. 
n1•k• artık kı\fi dt"tiJdlr. Onun ,,.(;~ • 
ı~dlğh~ bakıhnoa ltal.)adakt nikbln
ltr ,.Oylt• dü,ünü)urlarrn~: «Harbi 
nasıl o1'8 k11-ybed('("ej:lı..» Bt.•dblıılf'r 

rte 'öyle diyorlarn1>'!: •Bunu hlı d('ı 
hill.)Ol'UZ, folk.at k_ayb{'ttfilmltın r,..,_ 
n1en b~H ediln1'~İ ~orkarı1. t;.ok uı.a

~·a«'ak.• 

Yine bu zatın anl•ttığı gi>re ltal-
yanlar arasında hı\klm olan dü,ünee 
,u imf1:: «De-nıokra•I ktlı..anı"a Af. 
rlkadakJ ımparatıorluğuınuz elden ,-ı .. , 
deuek, Millv~r kazanırsa. ltalya eılden ~ 
c~ece~• ıııı:ıaçı; 

nııştır. 
Şimal Afrik•ı ınuharrbelf't".inde antaı:11ıPı~. keza kaymakamı ve jandarma kO# 

lcshır mutanı tahkikat yapmaktadrrtar· 

Pamuklu 
satışına 

mensucat 
boşlandı 

Ualyaııılı.r bir InıgHtr. aıniraallni eıtı.if' Stıltan lfaınit '7 .. arnanmda 

etma,ıer. Bu, 
e~se'!'eler ,.,~ 10. banka, bankf'r ve 
ligoı:ta 9irketlui % 5 ~rlnden), bu 
tarihteki ve bundan sonraki muame
ltlerin l9e yrnı zamlı niabetle-r Ü2f'
r1nden ,yanl s1nal mUeeeee.eler % 
12.li b&nka, banker "Y.e sigorta .f!r4 
ketleri <"io 1, 112 Uzerirıden) vergı1en
direc:-ek1er ve nıayıs muameIA.tına ait 
olup haziran ayınd:ı vere<'tkleri be· 
yannameleri bu esulnr dr-thllinde tan· 
zim edeCtklerdir 

Yerli Z...Iallar Pazarları düıı sa
bahtan itibaren Bahçekapı, Beyo~
lu, Ü'.JkUdar ve Kadıköy §Ubelcri 
ilo nlahal ve isİmler~ a:azetelerle 1-
ıan. olunan 40 bay;.in mağazaların
da halka paınuklu mcnsucal sat
tırınıya b şlamıştır. Her fiş .sahibi· 
ne beş metre paınuklu verjlmck
tedir-

y edinci asır, insanların ka-
ranlıklar ve hez.eyaniar 

:çinde bocaladıkları bir asırdır. 

Bir miktar Yahudi, hırlstiyan ve 
Budistler müstesna, bütün dün. 
ya putperesttl. İşte bu asırda, 
Müslümanlık dininin Mekkede 
Muhammedin kudretli dehasınon 

e~erı olarak doğduj:unu ve dört 
bir tarafa yayıldığını görüyoruz. 
Az zamanda bütün Arap yarıma ... 

donanma.ı 'iıub6ylarına kar111 kRrada 
daha. ~ardı •'·3'tıklannı gCWıter

mf'ktedlr. 

çekıni' yHrıt~e,·erıe.nt~ oldutu an
~ılan a,·ukatın, Mtbdat alf'yhine 
~·a.7'.d·tJ bir nıanıuıneeinln Ata.türkte 
att bir 'lerı.rtye - bir yan111tlık M'tif'eal 
dt ol""a 4 Kirml"flinl 1"adüttin yarat

tık• bir 'l'ref "'Y-ğ'ı şüplı~·<lrdlr. 
BO.~ l«'I obnakla. berabe-t" tan hl bir ta.
tıaya ıneJ<bn \ttmt'lflek lolıt bu gibi 
f4('-rgllerl t.f'rtlp edenkrin Teı§!Jkııılat 

üatümle t\ıtha itina. ne dum1a.tan r~ 
re-kllr. 

SONMIYEN ATES 
Tefrika Na. 72 

- Başkaları ıç•o belki çok lyı b•r 
tnıarııınrz .•. Fakat ben;m için oylc de· 
jlil ..• Allah, sizi bana gonül ozabı ver
sin diye yaratmış... Dünyanın en za. 
llm ln•anları blle alz;n ban• yaptığınız 
! nalıAı yapamaz il!>t;;.dım ... 

- Hücumlarını çok haksız buluyo· 
rum Perihan •.. 

~~. Aylarclanberl çehren1zın mu· !Ak 
'e müphem ifadesi doğlfmedl gitti Usta_ 
dtm. İlk tanıştığırQ'.Z zaman ne ktdar 
a:çık hareketli ve ıam.mt görünmıtstu ... 
nüı. Bent harap eden bu acı netice ılı: 
karşı.aşacağıın1 önceden tahmın edebil
seydim. kalbimi yakan o insafsız otc~l 
o aha kıv: •cım halinde ıken söndürmeğe 
çahflrdım. 

GorUyorsunuz kt ancak t.;!r erkei< 
ağzına yakııacak şekılde konuşuyorum· 

Bütün buna sebep &ız.;.n sükO.tu!luz ve 
kayıtsızlığ:1n1zdır. Siz.t anlIJo'f'Jbilmck " ... 
m.dılc size açıldım. Her şey mt. büti!:ı 

kalbimi okudunuz. Fakat s~z MI~ sus 
makta vo muammııııınrıı muhafaza et. 

Yazan: ismet ZIYA 

m 1 kte de\tllm ~YOl!u:ıuz. Ne zullim, 
ne insafsızlık Yarabbi? .• 

Üstııd mahzun bır c'.dd.yctle: 
-· llcrıey söylenmiyor ki Perihan .•• 
- Neden üstadım... Göri.ıyor.sunuz 

k~ ben herşeyi açıkça soylüyoruın. Hat
tA hakkımda verecei!niz fena hüküm
leri b le hiçe sayacak kadar ces:ıretle 
konuşuyorum. 

- Sana bu cesareti veren ve bu söz· 
!eri soyleton gençlik kudret ve sal:i.hiye
tid.t Perihan. Sen, yaşının ,e,ana vcrdfj:l 
cOretlo açıkı;a söyl.yebiliyorsun. Fakal 
ben .. 

- Endişc,t.zl anlayorum üstadıın .•• 
Fakat o kadar knt bir düşüocenin esi· 
r•slnlz ki ... 

tİ:itad çok mustar.p bır scsic: 
~ Bu lmkSnsız e.şk filya.sından uyıı.n

mamız llznn Perihan... Sonra ikim iz 
de gülünç oluruz 

Kar· nız. her zamanki g bi bugün 
de kalbinize ve his.lertn:zc h!ıkim U!ta .. 
dım. Hayatta hlç kimse :le bir davom 

;>;A.<;IL OY~A.~ll':'? 

J\fn(a glhnen1ı, olan biri n1ai;'..ıt g:it
ını, olan arkada~ına soruyordu: 

- Yahu, nasıl kazandı'! 
.'\rkadl\4ı :.ıüppellklA'n ziyade ni.lk

te yapmak kaı-.tıle ol(l{'8k ~u <"M"abr 

VE"rtll: Tatlı-.ert 

olamaz. !fakat seninle öyle dejl il .•. Gö
rüyorsunuz ki çok per:şanım. Baca. ra
kik miza<;lı, hassas ve alAkalI göründil
rıüz. Kalbimi altüst ettiniz. Çehrem:n 
llade&ino b'le hakim oldunuz. Şimdi de 
bana bu tmkAruız aşk rüyasından uyan· 
mamızın IAzım geld.if'.ni söylüyorsunuz. 
Sizden d:.1.ha zalim ve daha hain bir 
:nsan tasavvur cdileb!ltr mi üstadım"' .• 
Görüyorsunuz ki beni küçük düşüren. 
kadınlık ıururuınu sıfıra indiren şu 
acı itirafların manasını idrak edemiye~ 
cek kadar mustaribim ... 

tlstad. b:r vicdan mücadele:;• geçiri
yor. Istırabını çehrcs:nden okuyorum. 
Birçz sonra cevap veriyor: 

- HodgAm olmağa ne hakkım var 
Perihan? .• 

- Farkında olmadan hodgiımlık ya
pıyorsunuz üstadım. 

----- Zannetmiyorum. 

Yalı kapısından Pervin kalfa gorunu· 
yor. Elindeki kahve tepsisi :ıe bize dog. 
ru ilerLyor. İkimiz de SL'!uyoruz. Kal · 
fa geliyor. Beni !'e1Amlıyor. kahvem; 
U;latıyoı·. Üstadın kah,•eslnl verdikten 
sonra gidiyor. Bahçenin çam koku1ar'le 
me~bu hav2sı yüzüme çarpıyor, clğerle
rlme doluyor. AA:açların arasındaki bül
bü1lerln ötü~es[ h '!'flerlme yenı bfr 
l:treyan \·er!~·or. Biraz evvel ll!ladı hır
palayacak fekilde konuşurken, $imdi 
or.dan çekiniyorum. Yanlı; bir hareket 

ve yahut hatalı bir sözle onu büsbütün 
kaybedeceğimden o kadar korkuyorum 
kı. •• Biraz sonra belki de ebediyen gö· 
remiyec·cğim o güzel ıöılere elimde ol
mıyarak ısrarla bakıyorum. Akşom gil· 
ncşinin tatlı huzmeleri o gö:ılerdcki cs
rart bana öğretmek ister gibi ta derin
Jikler!ne kadar nüfuz ediyor. O derin· 
t:klerde ne renkler var, neler"? Göde
rim vu renklerin tetoiri altında k0ııma ... 
şırkcn kafam roma~..ım1 dil~UnUyor ve 
gayriih\\yari aG,ı.ımdan şu sözler dökU· 
li,ıyo'r: 

- Zavallı romanım. öksüz çocuklar 

gibi hcimis.z. kaldı. Lüzumsuz ifşaata va• 
sıta olan o iıdl kaplı deftere layık oL 
duğu cezayı vermek lltz!m ••. Biçare def
terim. Talihsiz yaz.ılarıın ... Onlart ya

karken, hayatımın son ışıeını ve son 

ümidini de oı !arla beraber gümcceg;m. 

Artık anıa;..'orun1 kı hayat yilzüme ~iıl
'1•yece'<, eb<d ycıı bedbaht ya.,-.yaoa· 
ğım. Zavai.ı Perihan ... 

Bunları soylrrken gözlerim bahçC"den 
dC''lizc. denlzdf'n ôC" kare:ı ufuklara ka~ 

yıyor. Derin. derin tçinı.t. çekiyorum ve 
soora gözlcrJm üstadın gözlerile karşı
le~ıyor. Bu gözlerde çok derln b:r şe!· 
kat ve m~rhan1et sezer gib: oluyorum. 
İrademi kaybederek birdenbire f~veran 
cd.yOl"lm'. 

,-- TAK V i M-ı 
2 HAZİRAN 1942 

SAL[ 
AY 6 - Gün 158 - mzm :s 
P.U'Mİ 1353 - i\IA YIS 20 
HİCRİ 1361 - Cema.ıyel<-vel 11 

~ .. , •1· :u.. 1 ""·'') 
GÜNEŞ 5.30 9 ,55 
ÖGLE 13.12 4,S7 
İKİNDİ 17,11 a,36 
AKŞAM 20.35 12,00 
YATSI 22,34 1,59 
İMSAK 3,15 6.40 

Enginar kcbuğu 
do 1 mcsı 

D un.kil pU,..n enııPnann k~ıı)· 
hlrıoı biLinı l-mekll ah~ ... 

bir tarata koynı.,.,tu. Bugün dO al' 
larlı&. tlolma ya}Hyoruz. Enginarıt1 1' 
ttindckl iri kahuklarını &\'ırdık. •0;,ı 
bıraktık. f:,•vt:Hô g-ü.n • nıatıaJleıd 
ıl.lğ'ıt•lau bir kJıılllk yatım Jdl• ~ 
rlnç, bir kUo ı.G\·an, biraz r~tık;,. 
üzümü Ye baharla zt'ytlnyağh ,... JJ' 
bir dolma l~I yaptık. En,l{IJUlr ı.ı 

boklarının fcinl nıicıi.~·e doldurur ~ 
doldurduk. Birt:r L;al11r:Ola tl·t V il# 
drk. DJreJ" birer t<'nf"f'rrye dl7Alii'• ~
ma.m ol~ ii:c.erine bir tarısk $1}' 
padık, orkı at&jte phoirdit::. ;\tf1fll" 
kılnce kaıuığını açt.k. SQfudW:,r 
•onr,. tabağa oo,aıı.ırak •ofr•Y" fl1 
dik. Ç-0k nefi'i, detfı;aik blr J01

1
,, 

oh1u. Demtr•ıe Ay~e lfntıha.n ar"J t#' 
ünlf'rlne çıkAn bu rfrie1 ff'.n1e~ tıl' 

1 

yıldılar. U.r;~rfne bol da lnttrııl ~ 1'11. 
rer ,..,.uç kiraz yiylnce ıı.a.rrDaP' 

sirimllz de cttydıı. Elı" KAP 
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Çörçilin lngiliz Deri ihracatı~a dair SİYASİ iCMAl 
tayyarecilerin<a • • cs:rc=== =· ; 3 = o 

l Sıhhat Vekileti 
L __ r _tbs_aa_Yaz_ao_.ıA_•_) kadrosu genişliyor 

Askeri durum 

Qoğu cephesinde,· 

(0..,ı ı ttırlıtı-) l(<l;.f / 

ba t~rma arabalnn ııçaklm .k ıl'tar Üze .. inde .5 santimden t:IZfln tal>ii yapağı bulunan 
bir vuı1cte gettrmlftl. Sahilde bn- koV1ın Ye kuzu derileri ihraç edilemeyecek 
lunan kimseler uçaklar geçerken J - G arbl Alman3 anın s.aeı mer· 

tacirlerin, 3 hMlran 1942 atır. bir uğultudan başka bir ırey Ankara 2 (Telefonla) - Tlcaretı bulunan ..n •• n saat 
17 

ye kadar l.s- keı.lcrl çok Çf'tln gtinler se-

hı tabı j yenı hır karar ikinci cephe 
kurulmuş sayılır 

\azan: M. e. ZAL 

A_ iman tebliği, l'..ephenln '1· 
~ nıaJ 'c merkez kesbn1erln· 
ıle yapılan nıevz.11 ıbarf'ketltınlen 
balı<;Pd yor. llarkof' • lz) unı arasın
daki hidl;ıell're dair bir :ka3 ıt yok. 
Rus tel.ıllğl ise, Rus kıtalannın lz· 
) unı bölgesinde Alman piyade n 
laok hllcumla.rına karşı müdafaa 
ına,ları yaııtıklarını blldlnnlştlr. 

l>Unkü Jaz.ınıızda, bu ceph~ 
duruıııu taMlitlle izah etml~lk. 
8ııgtın doha lyJ anlıyoruz lq Mare· 
Şal Tlmoçenko ordularının büyük 
kı >ınllc Jlarkof • Jzyum arasında \'e 
l>oııeç nehrinin şark sahfünde eep
lıe tutnı119 \e nehrin garp sahlllndt> 
köprii lba9larını "e g~lt J erlerini de 
boş bırakmamıştır. Tahmin ettlğl· 
tııb. ''eçh:Je Almanlar, ,imdi Doneç 
nehrini ~arka g-cçmek J('ln ıköprü 'e 
ı-rc:lf 3 erlerini ele gcçlrmete. talı~ı
) orlar. 

l>onec nt-hrf ~rk sahlllııe dA~a
nan .reni Ru mlidaf811 cephesi nl'.h
riu 'aıl> cU dola) ı ile ) ine J:'&rbe 
doğru fılr çıkıntı teşkil t'hnektedlr. 
B clgorod'da Jlarkof'dan şarka uza· 
nan demlryollarlle !başlıca şoseler 

< uııJank'da toplanıyor. Cenupta 17.

;rıını'da ,ıınale u:ıarıan eY-<> yol da 
<'upJank'dan geçmektedir. 

Alnıanlar ~ınııılden ''e <'enoptan 
l>oneç şarkında birleşmek üzere 
Cupjank tsUkanıotJmle yeni bir ku· 
.~tnıa han-kt>Unc ı-lr',t>blllrler. Za
ten llarkof cenubunda yaptıktan ilk 
taarrıtı.ıa maksatlan bö)le bir ıııtra
tı•jlk hedefe ulaşmaktı .. Fakat Rus· 
l11r en ileri hatlardald kıtaların fe
da tıdllme151 baha."ına bU) lik kı111m
larıa l>uneç 179rk 5ah11lqe rekllerek 
len} bir cephe tutmağa. 'e Alman 
taarrırLunu nehrin garp sahilinde 
0lalanıata muvaffak oldular. 

Almanlar bakmıından ÖM'ntll olan 
< U]ıJauk, R us mlidafaası bakımın
dan da ııtratf'jlk bir nokUdır. En 
ıarı•hı olmak üzere Mo,.ko\adan 
ıreıen , c ceııııpta Rostof'a kadar 
1.17..aııan ıleınlr)ol u buradan J:"ec;mek
teıJır. Bu itibarla, ıuareşul '.l'im~en
konun bu me\ ktl elde bulnndıınnası 
lt:kınl( Doneç ct-ı>he.slnln selameti 
itabıdır . .Bu mel ki de ancak Doneç 
11«'lıri Ntrk sahilinde mUdalııa cdl'1t'
btıır. Zıı'hlı , c rnotörlU biri lder için 
l\ehırlerln rn bU\iik durdurucu mi· 
hiler olduğunu b~rp teerUbelcrl gfüı
terıııt-;ıtı r. 

l"enı ınuı.arebeler, Blelg-orod, Har
kor doJ."ll!lu, J:r.yuın ara ındakl Do
n~ nchrı boyunda lJel rC<'ektlr. Do· 
nec_.·ın bu kıt1ını, Dlnyeper kadar KC-
ııış 'e blh Uk dcx.lldlr. Fakat Rmı-1 • ,. 
ar t~t-n ) az muharcbelcrluden 'e 
ııe1tır iec:ll} harekctlerlnik'n luyıklle 
lı.tırad~ ctm:ŞlenK", Almanların bu 
hehrı g~meal kolay bir ı, olmıya
f~ktır. 

Küçük sı hhat memurlarrntn soyı11 aritrnf d ı 
ve bu memurlara terfi imkônJorı verildi 

Ankara, 1 (Telefonla~ - Sıhhat 
ve 1çt.ımal Muavenet Vekaleti teş. 
kılAt ve memurin kanununun ba· 
zı nuıddelerinln değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı maddeler eklen. 
mcslne dair hazırlanan kanun la
yıhası alakalı enclimenler?en ge. 
çerek Meclis umumi heyetıne sev· 
kcdllmiştlr. L!'tyıho.nın esaslarına 
göre teşkUAt kanununun bir za. 
mandanbcri yapılan tatbikatında 
görülen bazı ckslkllklerln tamam
lanması ve mevcut )oodrolarrn git. 
g de gehşmekte olan devlet sıhhi 
işleri idare lmkAnsızlığı karşısında 

kadrolar genişletilmiştir. Bazı me
murların bu arada küçük sıhhat 
memurları, ebeler ve hemşirelerin 
maaşlarına da yiıklendlkleri vazl
f clere göre haklı görülen küçük 
bir miktar zam yapılmıştır. Bugil· 
ne kadar tatbik edilmekte olan k~d 

royn göre vilAyetler merkez hüku. 
met tababetleri de dahil bütiiıı ka
zalar içın ancak 475 kişilik bir 
kedrosu olan hukümet tablblcrl sa. 
yısı 600 den 645 e çıkarılmış ve 
bu suretle iş ve halka hizmet ba· 
kımından bir hukOmet tabibinin 
yetişcm ycceği vilayet •ve kazalara 

1 ikf~cr ve bazı nahiyelere de birer 
hükumet tabibi gönderJimesl temin 
edılm1şt r. Bundan böyle İstanbul 

da Edirnekapıda ve Ankarada E
tlmesutta faaliyet halinde bulunan 
sıhhat merkezlertne fli\'eten lfıyı· 

hada yeniden ~ sıhhat merkezinin 
tcsisı derpiş edilmiştir. Kilçük sıh
hat memurlarının sayısı arttırılmış 
ve kadrosuna daha 136 memur ılA
vesile 920 ye çıkarılmı5tır. 

Bir taraftan bunlarını sayılarını 

arttırmakla beraber sıhhat memur· 
larının başt:ınııç maa,larını da 
3656 numaralı kanuna göre tayin 
ve tesblt ettiği gibi, uzun müddet 
hizmet edenlere bir terfi imkanını 
da bahşedebilmek üzere kadrola· 
rını 3000 kuruşa kadar derecelen. 
dirmiştir. 

LAy1hıı btr ba~langıç maaşı ve 
terfih imkfını esaslarını eczacı, diş· 
çi, hestabaktcı, hemşire ve ebelere 
de ayni şekilde tatbik ve teşmil 
etm'ştlr. Diğer taraftan Vekillet bu 
ycnfllklerden başka Trabzonda ye.. 
ni bir nümune hnslancsl tesis ettiği 

gibi Erzincan memleket hastanesi· 
nı de kendi kadroları içine almak 
gibi hayırlı bir baıarı daha temin 
etmiştir. Aydında yl'nldcn bir do. 
fum ve çocuk bakım evi tesis e
dilmesi, trahom mücadelesi için de 
yeniden iki hastahane ve bir kaç 
dispanser tesisi kıırarlaştırılmış bu. 
lunmaktadır. 

Okullurda el tezgahı 
Kız teknik öğretim okullarmda el tezgahı 

dokumacıhğına yer veriliyor 

1•lterneml"lerdlr. Vc'"""letınden bildirilmı..ttr· , ....... amba 6 "''u u 1 lrh ı"·o 
"Y T '"' 'i" • ır-Tb 1 1...,.1r ve Mersin mıntaka • c • or. lif ağu tosunda Lon.tra-Kolonya şehrı üzerine varan Ingl· Ur.erinde natUrel olarak uzamı• ı tan u • ..... ı fı b · 

t Udtır16klerlne clhracat baş- 3 a ynpı an a\'8 tıcıımlatJDa benllz uçakları 500 Jtadar uçak savar yapağısı 5 Bantimetrcden uzun ol&R care ~ erine> makbuz karşılığın- zer kesaf'f'tte bir tn.lnm saldtnwalar 
bataryası fle karşılaşmışlardır. Her koyun \'e kuzu dcrilerlnln fhracı ya- kontrolöri cinsini bulun- h rblrinl takfbe hıl.5lamı!lltr. 
6 saniyede bir uçnkllavar bataryası saktır. Derilerin Ur.erindeki yapağıla· da, malın mlk:~;· 

1 
muf~ssat ve 11

8
,

8 
hli<'umlanoıu Almanlar 17.e 

ile karşılıı.şmışlardır. Her altı anı- rı kırkılmak suret.le sevklerine izin duğU yerJee::ı ~&ıte;e~ birer beyan- r.indc bır:ıka<"atı ~r. nç ~.; 
yede bir uçak pike olarak hedefe \'erılmesl ancak bu gibi postların vaz!h adr eri b mallarını kon- Jngillı.ler üzerindeki tesirden afır 
doğru dikiliyor ve tıamules1nL bo- üzerinde kalan yapağı uzunluğ'unun name verme! 

1 
' utlOp evsafta gö- olac-;ıktır. 

'
alt cı t ı ettlnneler , nta ıyor u. en çok lkı buçuk sant mctreyl aşma· ro 

1 
mnhllrletmclcrl !Rlr ılel:ı Alman haurh1dan Jıtt,I 

Almanların aldatmak için •ehrln ması halinde kabildir. rUlecekr :ns:~:~~e kontrol yapılan tanrruz e a.•11 liıcrlnedlr. Pasif ko
dıfında yaktıkları sahte yangınlar Ycnı kararın tatbikinde derilerin ıtzımdı · allar eııkl hUkUm- runma lcdblrlerl ve tayyareye kar
•ehirde çıkan ynngınlardan ınUkem Uzcrlnde ıstlsnal olarak bulunabne- ve mUhUrlenen :uı bileceklerdir şı mllclafna lnıkftnları • ıngİı&el"ed• 
mele:ı farkedıllyordu. cek uzunca llCler için ttatürellerde !ere göre Uır~42 :kşamına k~dnr olılu~ıı l<adar esa!llı değlldlr. 

Bomba uçajdanna refakat etmek- 0,5 ve kırkılanlarda 0,25 santımllk 3 haziran rllmlyen veyahut be· Jkl:ıl'l~l şu ki Jngtllzler, Bzır· 
te olan avcrtar Almanya sah.ileri- biı· to'crans kabul edilecektir. beyannam1~;~lp de kontrolde evsa· Jıko;ız oh.'luldarını blUyorlanlı, ya,a-
ne aldatıcı birkaç akın yapmışlar- Aşağıdaki adı geçen ihraç mer· yannames kını an derilerin ihracı ınak azmllt- her acıyı lptldadan ~-
dır. Hedefler{ hava alanları idi. kezlerlnde mer'i esaslara göre en fı uygun çı y 

1 
l .,artlara terine ,atımıışl:ırdı. HalbakJ Al· K 1 kı R • 1 k yukarıda. yazı ı yen ., o onya şehrine yapılan a n os çok 8 santimetre uzunluğundaki ya· anca mantar a~larca zaferden •fere 

tok ve diğer bUyUk Alman şchlrlc· I pağılı mallardan balyalanmış derısl, göre yapılacaktır. gıtnıı,ıer , e kıss bir yıldırım laarbi 

rlne yapılan akınlarla hiçbir vakit 1 • beklcmcğr aıı,tınlmlflardır. Har-
mukaye.se kabul edemez. Akın oka- M ,,. .. za kere erı bin Uçbnt>U senesinde, Ru!1)'1Mla ~e 
dar şiddcUI olmuştur kt ertesi sa- ec s mu çcn korkull( bir kı,tan sonra göll 
bah şehrin üzerinde 5000 metreye • B t ·n lerdeıı 3 ağan fclAkl'Un sar!llCI W 

d ine alacak. unun emı kadar dumanın YiJkscldlği uzak bır (Hafı ı incide) § ora an Y h t d ler tl'!Slr ~ aı.acağına şUphe edilemez. f _.. ır.t faydayı lza e me · mesa eden görWebllmekte ldı. k yenin her yerinde Uzüm yetişe· t.-uecel§ 
1 1 1 

aklım e Cçllncl\sU. Jnglln ve Alman 114' 
. t yl tek if ets'n er, -Bu bomba uçaklarının içinde 8 ton bilir. Türklyenın coğrafi. tabii ık- Mene me dilebilir bir mc.c;c. <'lJ eler! arasındaki farktır. lnJlllı. 

bomba taşıyan Sterllng uçakları ~mi buna çok müsaittir. Dünyanın rer, münakaşa c dil lnh nferr kıl\'u,unca derhal ge,-.er ,e d 
1 l d l fakat öyle deme er. • 

var ı. her tarafında üzümiin büyi.ik m k· e r, 
1 

un di orlar. Bund•ı u~ ur, hı\llmkJ daf:lar kadar zorluk-
Press Assoc ated'(n ha\'a muha· tarda istihlfık· ise şaraba tahvil su. sar altında 0 sE Y ü ki.ratın mu larla çarııı5trkça şahlanır ,.e ku,. 

birine göre, atılan bombalar S bin retile olnwktarır. Onun için Ti.ırk j ne fayda olu·~· rl ğ:~r~i\~or, bunun \etlenir. Almanlarsa saldırmak 
tonu bulmaktadır. Taarruza iştirak köylüsi.inün kalkınması bnğcıh· ı zur olduğu 1 c 

1 1 
d Hlyorsa şe' klnı muhafa7.a irin zafere 'e d l dl • 1 ı ne tedbir a tı ım en • e en uçak arın adedi 1250 r. gın ink.§af etmesi ve Türklyen n Ç n bercc düşünel m. Bu tcd. mınaffakl~('tc muhtlM'd.ırJar. Umu. 

44 uçaklık ka~'lbımız, taarruza iş- lktısaden yükselmesi scbepl~rın. bunu bcra . . lst'hllıkinl siz gidişler karşısında kolay kelay 
tırak eden uçak ısayisı karş1Sında den bırl de buna dayanmaktadır. birlerin en cezr.st onun 1 ndık ııılnlr harbi 3apamazlar. 

k eh kt d netmektlr· Bunu ya~m · pe emmlyeUI gözUkmeme e lr. Mesahal salhiye tt bıır.Je bizden me .. ttlk dün ·anın muh· A\•rupoda lkln<'.1 eepbe elen.ince 
1/2 saa.t sUren akında uçakları- d, ha ktiçiık nufuz itibarile bizden Blz tecrube c ' t cib ttl ) a df'rhal bir takım Amerikan ve lo· 

nuz ilk olarak uç k savar batarya- daha az vaz~yetle bulunan ve top· tel.f memleketleri ecr e <!. 
1
:kt • ı gllb. ktn"letlerlnln Anupa krtMına 

, dılar Bu ~are çaresız ı r, larını tes'rsiz blr hale getlrtnl!Jler· rakları üzüm yellşt.rm'yc bizimki pama · ' ,.. . , te çıkarıhıı hlr köprll ~ı yapmafa 
di l Hiç faydası yoktur. ıucmnuı~ e 1 kil 1 ld .__ r. kadar müsait olmıya~ memleket er arap yine lçllmlşUr. Hem çalışımı arını be ~ton er o n, -ı-

Inglllz • Amerikan uçak lstilısa- sa rap istihsalinde Türklyedeki Is- rağm~ ş kilde muzur şek lde bukl bö~ le dlişliD<'clere tabi olanlar 
linin artmasne bu akınların da ne tıhsr.I yekunlarından çok ,]eri git· ?aha. l~na Oş~alde' onun istihl8klnl ~eni harp llAhlannın yarattıf:ı 
kadar şlddetkne<:cği tahmin cdllel>. mişlcrdir. Rakkamlar bunu daha çll~tş ~~ici bazı tedbirler aramak farkları h~aba katmamı,ıarchr. 
lir. iyi ifade edecekleri iç n mUsaade- tahıd dır. Şüphe yok ki, bütün be· f>-ıkhlen pf)ade kıt.alan, •kmna 
lngfüz gazetder:leln rnUtalAalan n:zle bu rakkamlardan bazılarını llz m 

1 
a kasında koşuyor 

1 
K~.mnllen en el uznn bo~lu toıaru 

Londra, 1 (A.A.) - Kolonyaya okuyacağım. Bir ser ede Bulgıırls· şerl~e 
1 
on~nütt;ğünü söylüyorla; hazırlı~l.>le düşmamn <layanma kud

karşı yapılan taan-ıız hakkında Ti- landa lsUhsal olunan şarap mikla. nesi!. eirln! greı:el'ım dı· ... ,orlar. Fi' .... atı 1 retlııl kırnıağa çalıı;;mayı &.bil f>:ı-Ankarn, l (Tclefonlı:ı) - Maarif 1 dürlcrlnı, <'nstHü veya kız sanal t 1 1 kt d 'l ve oıı ... ,, ,, 

1 1 

n l kli tala •IS 
mes gaze e.s şun arı yazma ll ır: rı 202 milyon lilre, 936 da 80 m • . k 'ıtmell mektepler rniz.de öğ. )ar nn ı. ug ııı \ası ra • re Vek!Uctl alUkalılara gönderdiği bir okulu bulunan merkezlerde bu o- BUyUk Britanyadan hareket ede- yon lllre, 937 de 

137 
milyon Jıtre yıl sc 

1 

• le de na baba n ha· ı t-O~u ha:urlığının )erJul tayyare 
tnm'mdc yeniden kurulon dokuma/ kulla"n müdürlerllc ı, birliği ya. rok .ndı,.,0,gım" d8'bolcrJı fldd<U dlr. Romanyada bir milyar kork retm.,, ~:· ~v ı:ı ,,:,.,. eemı'yctlcrl hamhğ• alın••'"· Amerlblda.ta fabrfkalarımızın mamulleri dı§ın-, parak dokuma kooperat:fleri, Uca· o 'kadar bllyUktUr ki bu 4aı·belerl b<.'ş milyon litre, 037 de ı m lytr yd Yeşı a31 ,g ıl k tclkı'n ve j. ı lngillzler de AHupn kıta!!Jlna kanı 
da yurdumuNn b" çok yerlerin. rol odalan veya hususi müessese Y•mo5c h•urıannnı'" •lmdld'" d<h- 6G milyon 1 frc, Yugoslavya 541 tarafmdan )ap. aoa 1 faah etlerle '< •••I' bl~nmunuo • ..,..,.. dl· 
de dokunan, fakat muhtelif sebep· ve ligi!' şahısla 1 tc k şet içinde kalmışlardır. Bu yold:ı Ko- Pl 'iyin litre 836 da 386 milyon kazlarla ve mumasl ld Y 1 1 3e ı~te bu nm1 hıızırlıfı yapmalı la ı r a masa geçere 

1 
. • 

1 
önüne geç'lebil•r. Bu yo a a ına· !erle dokundufu muh ·un sınırını ı h ·u d k lonya henüz blr ba~langıçtır. Gelecek l rtre Yunanlstanda 935 de 530 mi 

1 
hi b şa I mewıldlıtrr. aşamamı~. çe~'Ui el tezgahı doku.

1 0 

mu · e 
0 

unan el tezgahı do. haftalar içinde Almanyaııın fabrika- yon 'ı tre 936 da 173 milyon litre, ~a~. tedbir er ç k 
1
1r zaman a • nu b:ıkıınil:ın Auupada lldnri 

malarını kız teknik öğretim okul- kurnalarından tedarik edecekleri ları limanlan \'C dcmiryolları iç n fl37 de 3'?1 milvon litre. '.lbın serbest bıra ı masını ve ş • ı <'t'J•lıl')e artık lrunıhnlf<j ~ ba-

• · - • saı:aylinin memlekette yerler ~ ları umumi tedrisatında d .. ba ge. en az 5 • 10 santimetre .murabbaı !c!Aketıer bırlbırl arknsındıın gele-, İl ıvada mllyar:ar Fun a~ .b rap 
1 1 

t e eı·dır c:.G•ap _ kdablftr. Hanct zaman Ye 

nl~ bir ölçüde kullandırmak sure· bUyQkHlitUndekl nUmunelcrl vekil. cektır. Almanya. tayyare.erinin 'ar/ tabi daha fazla ve ı;C'•. mem • 
11 1 

beıt bırakıyoruz ve fa. raya a" ,,ı • • , • dtıı. le mes n mene m m . _.. Jsa ker "'kanlaraJr MM &a 
tlle tanınmasına ve yayılmasına lfk kız teknik ö~retim müdürlüğü· 'ovada, Roterdam'da ve Belgrad'da .etlerdC' bu. eler c~dc :. u~ek ol- :~ :rz~e:ttıj.miz zaman ıaraplan 1 arnwa glrlt'llrırA"j1, mtlUeftlt Jnar. 
hizmet etmek gayesılc maarif mu- re göndermelerini bildlrmlııtlr. yaptıklarlyle !!tlhar etmektedir. Al·! -nak i.ızere .stihs:ılut yap m resim almak hakkımız mahfuzdur. mayın ke'IHretttf bir meıııeledlr. 

! manlar tayyarelerinin sebebiyet V<'r- ::ıır. istihsal ed len bu sarabın mil· B nl beraber şarabın muzur lrJandaya göndcrlhneslııe cleTmn BAŞMAKALEDEN DEVAM l dlği korkunç tahribatı g1Ssteren film' hlm bir kısmı da o mc.mleketler ı m~~~el:ri lht'va etmemesi için 
1
• edllf'n Amerikan Mkf'r~rf. W,.le bir 

_ ı ler çevirmişlerdi. Bu suretle bütün ihraç edilmektedir. d murakabeyi daima ya. 7.amanda OJcyanmıu herhalde iari!lt 
(~ı 1 incide) */* . .. , 1 m!lletıeri korkutacalcla.rınr \'e hiç Bunu dünya kurul.ahdanbcrl bh· c~~:ı:ız~~u kanun bunu temin et· ıUyf! a,mıyorlar. 

hr. Dunyanın her ycrındc ünlver- bir milletin onlarııı adavetini Uzerlne r-oklıırı öyle methettı ki,( şarkılar ~ektedir. Onun için bu madde L Anıf'rlka gent'lkumıay relld sene-lebe hakkında profesörlerden bir 
çoğunun edindığl malCımat, mUf. 
rcdat programlarır.dan bir kısmına 
dimağlarında yer verdikleri, fa· 
J(at fıklr istlk!All temin edebilecek 
bir olgunluğa varamadıkları yolun· 
dadır. 

sl.teye mahsus d.ye kabul cqllen çekmeğe eesaret edemlycceğlnl san- ,, led ler. Osme.n Şevki ~Y arka-
1 

t bit etm!ş olduğumuz hUküm· 1 ral l\la~al'ln A~rlkan harp Ma· 
ıbır t.a~ım \'asıfiar vardır ki, bun- mışlardı. Bizzat Hltlcr bile InglJ,z , ... n cıa i:ylcd ğl gibi aley- ı:r e~emlekette bağcılarımızı ve ı df!ml!ılnde ıtöylN!ltf nutka. tanı bu 
ar ünıversltcml:zln kapısından gi. milleti muka\'emete devam ettiği tak- h ndc bulunanlar da oldu. Fakat il t h uıerimh:i sevindirecek ve dakikada, hUytik bir dikkatle br-

remlyor, çünkü Oniversıte vaslllk l dirde bütün Inglllz şehirlerini tahrip · h ık•katt r ki bcşer:yet bugüne :nı:r~n s işlerine gelecek olan bu 11ılamak IA7.Undır. Gf!nerann demfl. altında çalışıyor. edeceğini söylemekte idi. Fakat şlm- ':ır daima ş·rap imal etmiş ve dd 1 aynen kabulO yerinde ne bakılırsa Amerika .......,n 
Bir ilnlvcralteye IAyık havavı dl teşebbUs kabiliyeti. Alman ha,·a 'çm tir. B"lm'yorum istikbalde de ma en n ediyorum Yalnız arka- 194! ı;ıeneslndf' 3,6()(1,000 klşlllk Mr 

Yııratm(lk üzere büyük :fedakArlık kuwetıerlnden Inglllz hava kuV\'et- belki lçmlye devam edecektir. olur, zaTn? klycde ~akı istihlak kın"\ ete \annaı;ı beklenııtre., IMa j şımau Afrika l 
--- barbl 

(B~ı ı incide) -
ntyct altına almakla o.duklarmdan 

~ !arla bl • ı ğ - ı n daşım, ur ' nılktann ,1 rt boçuk mllvo• Yara Ünivcrsilcmlzın haline geHnce, f rl araya get rdl imiz ecnebi !erine geçmlştır. Mcmlcketlerlnde uzilm yet şm ye 1 şarap ist'hlaki arttı, dediler. Ben ~.ıı.. ok be ı ı ~ • • 
pro. esör erın bir kısmı lam tUrk· Almanya mukadderatını Mihvere!- ler veya az üzüm yet'şt.renler bu- diyebilirim ki artmamıştır, ancak iti "'' artı il 

0 
m""7..,... ae. 

bu; yürekler acısıdır. Dünyanın bir çe oğrendikten ve fşe yarar b;r ha- lerln eline 'bırakmakla yaptığı çıl- nu aramaktadır. Satın alm ktadır. h lJ hazıra dolayıslle muayyen' kerln araııından btr takimi flnldi· 
çok yerlerinde yirmi bin, otuz bin le geldikten sonra savuşmuştur, dl- gınlığı anlamağa başlamıştır. Dünyanın bu büyUk iktısadl kuv- ame:~ezlcrde toplanan bazı kalaba- deıı Jngllh.·"'~ e ('llrt.ıtr gibi J',,.. 
talebcll üniversiteler pe vardır. Fa- ğerleri de elleri bağlı çile dolduru. Dally Express ~öyle diyor: vet ve faal!yetl yanında biz de dur 1 k 1 1 rı daha fazla alkol is. kında da P ra"saya trlra-
kat profesör, doçent ve asistanlar- yorlar 250 t bo bal k dur ı nsan 8 0 

j "akı ar d 
1 

r. dan mürekkep öğretme heyct.nln . Kolonya'yı ı ayyare ın ıı.-, mamnlyız. Dünyaya aya uy • tiblAk ed şlerl insana öyle zannet- --111~1ız kayıpları fazlalaşmıştır. Fa
kat &'ene bu kolıaı-n hasar ,·crdırll· 
ltıcktedır. 

DUşrnanın 600 tnşıtı hava akınlarL 
ııetıcesJnde yanar b'r halde kalmış· 
tır. 

l<aıııredcn bıJdlrtld ğlnc göre çö
ıu 

n ortasından geçen demlryolu bom-
hatannıış fakat has:ır az olmuştur. 

loglll7. tebllkl 
l<aıııre, ı (A.A.) Ortafarl< In-

tlız karargtUunın tebliği: 

1 :ıo mayıs öğledenberl dllşman haf· 
ca :tırh]ı kuv\'etlerlnl batı istikame

t ncıe YıRmağa çalışmakta ve bu 
nıaksaua mayin suhalarımıula Brl· 
tb • Capu2zo·ya az çok muvazi ola· 
~ak açtıty ııu gediği kullanmaktadır. 
1 ll•nıan, arasız olarak zırhlı kuvvet. 
r~ltrıfzin ve tayyareler mızın taar-

- rnıttır. Yakında binlerce Amerikan mak mecburlyetlndctlz. 1 1 k. müskirat 1stih1Aki ÇO- Bn ııo7Jel'f'. Amt-rtb .,.. _ .... 
m ktarı ve teçhizatı da ona gor~. Dönüp dolaşıp söyllyecegimiz şu tayyaresi Almanların harp. kudretini Yok memleketle farabı biz ya~ ~:ı~~~ta~~r. Fakat bu o mıntaka· barp inıallUındald pllı;ılı elen ve dır. Yuzlercc talebe flt' ~olu bır dur: Bu fmt!hrın devresinde sınıf ve harp fabrikalarını tahı-ıp elmeğt' mayalım da varsın kim yaparsa lara mahsustur. Dlier mıntaknlı:ır. h&ı\·a hl~omlannuı llOD ._.....,._ sınıfa sokulup bir profesornn an- geçmıyen veya ikmale kalan tale· g-ldecek o1an binlerce Ingllız tayya. yapsın demek diinyn iktısadl ha- da ise bu lst hlak brlmukabcle a· aldığı kesafete bekıhl'9' .,_.,. !attığını dtnl«'m.cklen ve sene S~· ı be göreceğiz, talebesinin alakasını !'esine rt>fakat edecektir. Ordularımız reketlerinln dışında ayrı bir yol t Umumt yE<kCınlar elimiz_ A\Tuıında t~bbll&Un demolEraiye 
nunda bu takrırlerln çerçevesi ı. ve öğrenme merakını uyandıramı. kt-ndllerine .yol ııçncak olan Inglliz tutmak olur ki bunun hiç bır fay. ~:~7;,i ~~ satışı biz yapmaktayız, ft"rec>eğl Y.arnanın uaılr olmm ... aa 
Ç>ndcn dahn ziyade "b'"'•me ka- yan mualıtmı., kendi kendllcrlnl layymleri"'n bombala"mn g6'te. das> olm•y,.cakhr. O halde ,.rabm 

1 
hl arlar tdar<Sicden malQmaı al- l hOkm«m'" .......... 

biliyctl bnkkında ~mtihan •. geçir· ele verecekler, fakat en fena lıntL recekleri yere gitmeğe hazırdırlar. memlekette fazla isUhsalı lAzımdır. ~a:sızın ıÜradan buradan alınan 
mckten ibaret : ;5t~~~ u~~v~rİ h~.nı Maar·f VcJ.:Aleti geçirecektir. Dally Mail yazıyor: Bunun temini ise yurt içinde şa· 

1 
·matla yi.irütülecck mülal1alıır. 

site adını verm en en ım z CunkU bütan fyl niyetlerine b'' ÇörçU lngillz ha\'a kuweUcrlnln rap sanayiinin bil nmesine, kökleş mdaa ~abct yoktur. Umumt surette aldatmaktır. Kendi kendini yetiş. tün gayretlerine ragy ' 1 ~- k k b benzer akınlar yapaca U em 
le lbett ba men gaye erı- aı sı una - m<.'slnc baı;lıdır. Ş:ırop sanay m şarap istihlaki, ne rakı isUhlA· h d 

tiren mU.tesna t• be e e hiş- nJ canh ihtiyaçlara Uyduramam<ş, #<n• blu .-•detmı,tır. Almanya, .. lyf lckette nwul ycrlcılr. cos<l kökle-, :f memlekette düne nazaran art- cep e e 
ten hariçtır. elindeki imkanlara alt takat he- bir ders verdik. şlr? Bu sanate, teşebbüs edenler ;" değildir. Bl!Akis memnuniyet· Hele tıp talebesini, muallim he- saplarını yapmadığı ı i k llt yf Londr.. ı {A.A.) - Kolonyanın k~ b l 1 k zaman te. m " . 

la t "b sta' . ç n a e ... .ır u ur nrsa anca o bahş bl'r şey varsa ağır dereceli aroı ~mıyor Y•tıne, vas< ya. ettu e ve J m>ktora feda clm .. fü. bombanlunanmdan sonra HJmı.,. ••hbO. ederi.,. Halbuki bugOnkil l•k• olan rakı l•t'hllkl tedrl"'o •- Ç ~ S: ııSrmek imkAnına bakmadan bu Ahmet Emı. YALMAN Kolonya pasif mUdataasrnı kontrola klld b 
1 1

• best oldu· ~ 
kıadar çoğaltmak, milletin sağlığı. şe c şara ın ma 1 ser 

1 
ı zalmakta onun yerini bira ve pr:ap Sofya ı (A.A.) - D.N.B.: na kar

.,,. çok bOyilk bir mesullyct r memur edllmlftlr. ğu halıle şarap satışının falı>..sar a. tutmaktadır. Diğer şayanı mem· Ut.ro ga~et si Bulgarlstanın ~ç bir 
y· U """ Bcrlln, 1 (A.A.) - Tebliğ: t d b l .. Unden bu işin , almtıktır. Doktor adını • vererek Z 8 k ' 8 I' .. 1 ın a u unması, yuz nunlyct b1'ı' rakkam da &udur· Muh crolıcde ça• ıı madığını iddia c:!en halkı bu Un

vana mahsus güveni D f Kolonya şehrinin merkezine IngJ. mutesebbiSlerl sıkıntı çekmekte ve ı telif memlekeUerde 100 der.ecelik ı bir rnk İsv~ç ga:zelelerlle Neue il liz hava kuvvetleri tarafından yapı- t bbu d kl d ürkmekte· ı ~-lösterm
lye davet ettlğımiz insan. 8 p • 1 bl eşe ı; c ece er c hesab.le nüfus başına isabet eden Zucrcher Zeitung'a karşı cephe aL • lan tedhiş akınına r mukabele ol- d' ç · k'· d 1 uhtcllf sebep. 

Bu1garistan 

:t.arına utramasına rağmen kııı
~en nıuvartak olmll.!J ve gedikleri 
koruyan me\'ZJlere buraların zırhlı 
111uVVetıcrımız tarafından kapatılma
<! ııa lJJ4n! olmak ı~ın büyUk m1ktar
t a tank karşıkoynıa kuvveti tesis 
totın • .,uı. Bu gedikler devamlı olarak 
1 ~urnuzun atetlne 'c ha\'& kuvvet
~rıınızın hUcumlnrına uğramaktadır. 

lar J"ln kal teyl bu kadar a:sağı tut- ır. un u n ma m alkol istihlAk miktarı şöyledir: Ba.. maktadır. ~ <Batı ı inekle) XX mak Uzere mUhlm muharebe teşkil- lcr yiiziindcn sen ancak şu fiyata zı memleketlerde 16 litre bazıların mıya hakkımız yoktur. Evet, mem Londra, l (A.A.) - Uzakşarktan lerl dün gece Ingllterenln cenubu t ks d il kt dlr Onun ' 1 Bu gazele §unları yazıyor: leketln doktora ihtiyacı bilyilktUr, sa aca ın en ır e e • · da I 4 litre, bazılarında 9 litredir. B m h d l ti ıı 1 gelen haberlere gllre, Çeklang cyate- farklsinde canterbury Peskoposluk · • a· .. dük istihsali g1bl z ı ver eve er e ya rı:z fakat bu ihtiyacı kısmen kU,.Uk ıç ın L''itın • Şlrap fi· 3. 2, l olııntar d:ı vardır. Fakat Tür bl h d ı d ğ ı f k 'it " tinde Çinliler Klnhva •ehrlnf geri al- merkezine taarruz ederek binlerce t d b t olsun ve r mııa e c c e ı, a at mu· aıhhl"e memur•le ve i ... 1 "-~abaJ T onun ı;;;t ışı a ser es kl .... ede 23 santilltred'r. Okudulum kadderatrını d dd ti • ,, " • ._, rnışlardır. Bu aradaki çarpıfmalarda Yanctn ve tnflJAk bombası atm19lar- tı b t k bet tcsblt etsin, " 
1 

zın ev mı mu e n. 

'rt kalan dUtrnan tank arının \'e ta-
. ' tlarının bUyük bir kısmı hAIA ma
tın 
1 8ahasının dog-u&undadır ve bun-
ara kıtaıarımızıa ha va ku\'\·etıerl· 

l"rf2: t 
aarruz etrnektr't11r. 

c ~lınan kumandanı general Luw.lg 

91~weıı -esir edıld•ğ gibi l>lndlğl ke
dü tayYarC3l de hatıanmızrn içine 

şnıuştur. 

C!;ı.~crıın, ı {A.A.) Şıma'I Afrlka
k :-ıgııız mukabil taarnızları mUh.m 
8Y1ı>larıa gerJ pUskUrtülmU1tUr. Al

tııa11 
Ve Italy n avcılaıı d ln hava 

;~lıat«'belcrlnde :; ı tnglllz tayyaresi 
..,urnıu~ıtrdır. 

kici te•k,llıtlle karcıılamak ınak. J u ı ya nı ı::cr es re a . .. ·ne bu derecede bizden daha az .alko ce daha surckll b r b:ığla baıc.lan· " " aponlar 700 ölü vermlflerdlr. dır. Iyf gör~ fRr arı çınde al~ak- t ı ts• b lkA ·etlerın onu 11 5

ada daha uygundur. O zamanlar, ç ı 1 ny n c m, u ş Y ııtihlAk eden memleke~ yoktur. Bu mış buhınu,>oruz. B:ırp harekeUe-ını ter Yangt.se nehri dolaylarında tan uçan tefklller gen 11 yangınlar ancak o zaman geçilebilir. Bundan ı d•recede .ise yazılı memleketler bl b
u ,.lbl unsurlar nerede durmak ıa. bir "Ok me\-'I r1 d .... ı kt,.. önnUıılerdlr 

1
a hasını .. rir.e fcılfruk etw~dlk ve ,..Irak et-

., "' "' e c ge., a mı9lardır. çı ıo.nı g 7 • dolayıtJır :ıcı bu kanun .. yr 1 zlmle kıywı edilebllecek memleket ~· zım geldljfnl b'l,rler, halk ta ken- Melboumc, l (.A.A.) - Müttefik lngillz tayyareleri 81 mayıs gece- .. k k h evkeltık. A- mlyonız, fnkat Yen Avrup~nın ku. 
dllerlnden ne beklemek lhım ıel· al Almanyanın garp kı!Unı üzerinde yu sr uzurunuza s esılelerle lerd r. Baika memleketlerin prap rulması .. .ıucadelcslnde bugUn mll-
di,.,1 hakkında bir hudut çlı.er. urnumt karargAlu tebliği, Japon cep hiçbir t~lrl olmıyan hırpalama akın- n dolu içinde muhtdelifhv en her istihsal mlkh:rını okurken yüksek letJ.er n bnşında bulunan bü-tt•t 6 

denf•n't.ıl s d ta yaptığım seyahatler e em h ti ı il la d n milyar-
1 

• .:ıı" 
....., arının Y neye arruz te- lar p ışlardır . k!ll sıfaU· ı eye n ze m yon r a , ~cı erın b zc verd gi vıulfelerl çok d 1 Ü 1 

-'t şebbUsUnde bulundukl•"ını btldlrm-•·. 
1 

ya m . yerde benden lnhısar ve lardan bahsettim Tilrkiyenin şarap dikkatle b k · Bu hallerden o ayı n ver.,. eyi - ..... 1 b' f brlkası açılmasını · ı •arara son zaferın el. 
mesul tutmaya lmkAn yoktur. Çün. tedir. Bunlardan biri top at~lyle ve r l i:tccl~e:~r~~ i:tekleri yerine ge. itst'hsali l~e. 10 mily':a kçık~~n~t de edilme ine muhtelif b kımlar· 
kil ün vcrsite idare Ye talim hı;. dlg-er lklal denizaltınifa patlayan ' RDI • Alma~ . müm ır ve Turıkyeden aş a dan yardım etm'ş bulunuyoruz. 1 

bombalarla tahrip .!d11m•·tır. .. -kerı tlrmek inhisarlar ldares nce . • memlekette prap inhisar altına a· :::::==:======·========= yet ; reylerine sahip bu unmuyor- ..,. ~ "' I k.. d 
4 

idi K dllerlne siz nlçın d 
lar. Burasının bir ilk mektep ka· kıymeti olmıyan kUçUk bır Avuatraı. JI 8 r U un e r. en 

1 
man 

0 
hnmamıştır. Bu maruzatım an son alkol» nlı. sar altında değildir Fa· 

dar istikH\11 yoktur. Memleketin ya vapuru batmış ve taarru'z t&ıtıa- yapmıyorsunuz. dedlQ ~ır~l, bun. ra yüksek heyetinizin vere~eAI ka. I knt «Metil lkol' bir nçvi ~ehlr 
cnerj.lerını ve gelişme lmkAnlarını mlyle akim kalmıttır. us Alman uç~a~r::~~A~. ~:;ı~:!~Y~İz~;~~!~~~an da, fab· rar şUphe yok ki meseleyı hallet-, olduğu çln d'l:er lnhls:ır lııltınd.aJM 
boğan dar va illk s

0

stemln
1

n tatbik Tokla, ı (A.A.) - Cenubi Çlnde Berıın, ı (A.A.) - Alman ordu- r'kamızdan da bezdiriyor, dediler, mlş olacaktır. . 
1 

. 

1 

dsp;.r~omuııın kullanılnc&:ı yerler. 
ycrı b.ılamaması Iazım gelen bır hareket yapan Japon seferi kuvvet- tarı başkumandanlıtının tebllg1: f!lhak'ka bu kayıtların bazıları lü-j Yalnız sıhhlye encümen re s e unu kullanılar endişeslle bu· Sa

ha varsa o da üniversitedir. Mem !eri kumandanlıfı 31 mayısta f&fak Şark cephesinde mevzu taarruzla- 1 d hl bi' ··k bir kısmı •rkadaşım, birinci maddeden mak nun im linl v lthııllni bazı tatyL 
:.-umsuz o sa a ıyu .1 H t"rlil •-ır dat t'·b t Jckctln asıl dimağını teşk 'l ettlğ;nl vakti Japon kuyvetıerlnln Kantonun rımız muvatfaklyetıı neUceler ver- d işin inhısar altında olmasır.ın sat nedir dedi er. er u "'l' • ., uttuk. B naen:ıleyh, mad 

söyled :ımız üniversitenin profe. 75 kilometre dofu fiınallndekl Kı.1- mlştlr. DUşman tarafından yapılan ~rurf bir netices d r. Arkadaslar· to diyorsunuz, lsp rtolu lçkıler dl- de arzu bu) urdukları şek.lde de
sörl '.?r heyetinin takd rlne göre de- hui nehri kıyıaında kA.ln stratejik bir kaç taarruz geri pUskUrtlllmü'I- dan bazıları iarap serbest satılırsa .> orsunuz, dediler. Buna cevap ve. ğ.ışttrllebılir Bu takdtrde madde 

ırı ltıatıa yapılan muharebelerde Al· 
C! an ,ve Itatyan kıtalım şimdiye ka· 
ar 2 b nden fnla esir alm14Jar. 
>)ij el 

lı en !azla tank, 63 top ' e b r çok 
i&lp .hıalzenıut JIUnaın •tmifleıdlr. 

ill, gcl'p geçen Maarif Vekiller!. önemli blr mevki olan Çunkfa'ya tur. Hava kuvveUerlml.z Sıvutopol çok içilir, dJdller. Kf'ndllerlne so· reyim. soyle olur . 

nln, mfisteşarların, yüksek tedri· k&rfı yeni bir taarruza. ceçtllderinl fehrlnde ve limanında aakert hedef- ruyorum. inhisar altında olsa da. Maksadımız ıudor: Biz sadece Madde ı _ t plrto parantez t. 
aıst umumi müdür, hattA mümey- bildirmektedir. Japon kuvveUer ge- len pek mtlesslr bir tekilde bomba- hi herkes aradığını bulac4k ddil eEt"I alkol.. dahilen l!:plrtoyu in· çlnc.le Et ı alkol \·e her türl(l ıs
~izler nln keyif ve takdirine göre neral Hanmon'un emrinde bulunan lamıtlardır. Munnanak sulannda ını, satışı benım inhisarım altında ı hisar altına alıyoruz ve bunran ya· p rtolu lçk !erin yapılması den&IJr. 
dare cdllmes!, h ç bir bakımdan 1 lO bin kadar Çin askeri ile çarpıt- Stukalar bombalarla iki bUyUk file- olsa bunu muhakkak aaıacatım, pılan Jsplrtolu içkilerin her nevL te... arkad!tflD\ı t tm n .. 

mldafaa kabul etm~ bir ıidif- ınaktaduiar, bl Jwan. utratmJflarclır. bqilerdc bal~ ~ d4 .__ ,... ttqor~ ~ 



Kudüs artık Yahudilerin 
toprağı olamaz mev'ut 

(Ba.51 2 incide) 
dularının, ~iısırdaki Fatımi halife 
sinden zaptettikleri Kudüs şehri
nı geriye almıştı. işte bundan do
layı Avrupalı hıristiyan milletler, 
kt ndile:rınin Kudüsle doksan se· 
ne bıle hüküm sürmelerine im
kıln vermiyeo bu ateşli sultana 
ateş püskürüp duruyorlardı. N\
hayet Fransızlar. Almanlar, İn· 
gilizler, başta hükümdarları ol
duğu büyük üç ordu halinde Ku
düsü tekrar ele geçirmek iç-n 
yola ç:kmışlardı. Bunlardan Fran 
~ız ve Alman orduları daha A
nadolu yayhı.larında iken, At:a· 
doluya h3k,m olan Selçukların 
hükümdarı İkinci Kılıç Aslan ta
rafından kılıçtan geçirilip yok 
edilmişlerdi. İngılizlcr:n ordusu L 
•e. denizden gelmiş, Akka kale. 
sini zaptctmişse de, Kudü~ü n·A 
ser.e süren k3nlı savc:şlara rağ

men Türkler:n e1inden almıya 

muvaffak olamamıştı. Bunun üze
r:ne İngJtere kıralı ve İngiliz 
ordusu kumandanı n1eşhur Aslan 
Yürekl! R.şar, Salahaddine yaL 
vararak uyuşmak zorunda kaL 
mıştı. Salahaddin, bu mağlüp düş
mana ne muamele etti. hatırlar 

mısınız? Yafa v~ Akk3. bölgeleri· 
ni hırist:yanların elinde bırak

makla kalmadı, bırlsLyanlar1n her 
zaman Kudüsü ~.yarette serbesı 

olduklarını bütün dünyaya ilAn 
ett .. 

Şimdi Türklerlo. bu uluvvücc
nabına tamamı tamamına zlt olan 
şu t· bloya da bir goz atalım: 

On lkinci aı;::rın başlsr,nda haçlı 
orduları nasılsa Anadolu yoluy· 
!a Palestinc gelip Kudüsü Fatı· 

milrrden zaptetm:şlerdi. O zaman 
başkumandanları Gad Fruva dö 
Büyyon Papaya gönderd' ğl bir 
mektuptıı söyle yazıyordu: 

uOrdulanmız, Kudüsteki bütün 
~lüslümanla.rı öldürüp mahvet. 
mı~tir. O kadar ki, ştmdi :ıtSker. 

lerlmfz n 11tbrı, &zkapaklaJ'l
kadar .l\.I ü.'jlıiman kanı içinde y Ü· 

rüyor.n 

~ on altıncı ;sra ırrlyoruz. 

~ Aradan iki asır daha geç

m'ştir. Kudi.is hAlA Türklerin e
llnded'r. Fakat buralara bu de
.fa Osmanlı Türkleri hakimdir. 
Kudüstcki mabetlerin hfl.13. bir 
t ışı düşmemiştir. Hır1stiyanlar 

Yahud.ler burada MIA hür ve me 
sut ya$ıyorlar, ibadetlerile meş&ul 
oluyorlar. İşle bu sırada idi ki, 
Osmanlı di:vlct:ntn hükümdarı 

bulunan Kanuni Sultan Süleyma
nın Viyana kapılarına dayanan 
muhteşem orduları önünde bütün 
Avrupa tirtır titriyordu. 

testan olan halkı geceleyin bo
ğazlamak suretile büyük bir kat-· 
licim bile yapmışlardı. Ne kadar 
övünsek yeridir ki, Müslüman ve 
Türk tarihinde b:r Sen Bartelmı 
kathfımı yoktur. 

ır arihimizi dolduran bu şe

refli tolerans sayfalarını 

burada ~ayıp dökmiye ımkAn yok 
tur. Bunlardc;n her b:ri, hele A
yasofya zaferi, örnek olarak ka
fidir. Palcstin, Kudüs arlık, Ya
hudilere •mevut bir toprak111 de
ğildir. Bu efsareyi TEvrata bı. 
takalım. Tar;h ve hakikat, bu ül
kelerin YahudJer:n değil, Arap
ların ve Türklerin üzerinde as.ır
larca yaşadıkları bir diyar oldu. 
ğunu gösteriyor. Burada b:r Ya
hudi siyasi yurdu kurmıya kalk· 
mak, yalnız 60 mılyonluk Arap 
a.ıeminı değ.ı. ayni zamar.da bü
tün bıristlyan 81emir.1 gücendir. 
mek demektir. Hakiki bir barışa 
ve toleransa dayanan bir Alem 
kurmıya ve dünya yüı.ür.de sevgi 
ve toleransı hakim kılmıya çalı

şırken Amerika ve Avrupa dev
let adamlarının bu hataya düşmL 
yeceklerinl. milyonlarca insanın 

üzerine titrediği Kudüsil, millet
ler arası büyük bir tolerans yur
du yapmak suret:le b:zim Aya· 
sofya zaferimizden ibret alacak
larını ümit etmek isteriz. Aksi 
takdirde yarınki dünya için gö
nül ho,Juğuna dayanır sürekli b:r 
barış ve lyı komşuluk beklem~k 
hayalden başka bir şey olamaz. 
Güneş her ne kadar gözleri ka· 
maştırırsa da, ve hazan rahatsız 

ederse de, nihayet vardır, ergeç 
on;t 'boyun eğmek zorundaytz. 

Baha TANSEL 

Vali ve Beled iye Reisi 
Ankcırayo gilti 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır
dar, dün akşamki ekspresle Ank2-
raya gıhniştır. Vali, Ankarada is
tanbulun iaşe işleri için al~kalı 

vekiiletlerle temaslarda buluna
caktır. Belediye hesap İşleri Mü
dürü Bay Muhtar da bu seyahatte 
valiye refakat etmekted:r. 

Polise çatan ik; hovarda 
mahkum oldu 

B undan bir müddet evvel Tak· 
simde, Krlsf:31 gazinosunda kavga 
çıkaran ve bu hcidfseyi bastırmak ı 
istıyen polis memuruna fiilen te
cavüz eden Macit ile Hayr!, dün 
8 inci Asliye ceza<la 33 er llra para 
cezasına mahkôm olmuşlardır. 

Bulunan kesik 
ve bocok 

kol 

TATAN 

---------------------------~ KIZILAY CEMiYETi 
GAZMASKE 
Fabrikası Mddlrlyetlnden : 

Ankara • Mamak 
Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptırılacak 

1 - :l\lamak'ta Kızılay Gazmaske fabrikasında inşa olunan idare 
ve Laboratuvar binaları kalor;1er ve sıhhi tes:r,at ya.ptırıla

caktır. 

2 - Talipler bu işe ait proje, şartname ve muk&\'elename suretle
rini mesaı saati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

3 - Talipler bu lşe alt teklif mektuplarını en geç 15ı6;9t2 pazar· 
tesi günU saat 12 ye kadar Ankara • ?\-lar--'ak'ta Gazmaske 
Fabriltası Direktörlüğüne tevdi etmiş bulunacaklardır. 

4 - Teklitıer Kızılay Genel Merkezince tetkik ve tatbik olunduğu 
takdirde en ehven fiat teklif edene ihale edilecektir. 

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

Edirne Belediye Riyasetinden 
Bir adet su gazojen motörile bir adet itfaiye motopompu alenl mü

zayede ile satılacaktır. 1.tuhammen kıymet 1200 liradır. Lsteklilerin 
26 ·s f9-12 cuma günü sa.at ıs de Edirne Belediye Encümenine mUraC'a· 
atları llfı.n olunur. «6046-t 

Türhige Ciimhuriyetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve Ucart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.000 Urahk 
4ıt 600• 

4- » 2ı'SO • 
40 » 100 » 

4,000 lira 
2,008 • 
1,000 » 
4,000 » 

100 adf't 50 liralık 

120 » 

160 • 20 

5,000 lira 

4,800 » 

3,200 » 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dUşmlyenlerıc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verUecektir. 

Kuralar senede 4 defat 11 mart, 11 haziran, 11 eyJOl, 
11 Birinciklnunda çekilecektir. 

Z 1 R A İ SEFERBERLiK 
emlekette zirat istihsal hiçbir zaman 

M bugünkU ehemmiyetlnl kazanmamış, 
milletin kendi tarlalarile kendi bostan 

vo bahçelerinin mahsulüne bu kadar ihtiyacı 

olmamı~tı. Bu sahada kimyager evvelı'l mah· 

sullln yeth;ımesi \'e sonra hasad zamanına ka-

dar muhafazası için çiftçiye yardım etmekle 

bUyUk bir vazife ba.'jarn1aktadır. Kimyager Li

bat etmi~tir ki topraktan en iyi randıman alın· 

mak isteniliyorsa, ne batın hayatı için elzem 

olan elemanlardan fazla miktarda tOprağa ve-

rilmelidir. Kimyager bunları sun·ı ,gübreler şek· 

linde ihzar ettikten b3.fka, nebatın hayatına 

sa~dıran hastalık ve muzır hayvanlara karşı da-

ima yeni korunma vasıtaları araınaktadır. 

len hastalıkları izale etmek suretilt: ıenede 

binlerce ton mahsul kazandırır. Pilsktırt-

mo iltl.çları tarla ve bahçe mahsul;\ tını Bam 

yeHne ve kUfe karşı müessir surette korumak

tadır. Her nevi mahsulA.tın s:ıhhatl toz ve mayi 

ildçlar sayesinde hastalıktan korunur. Bir çok 

haşarata. karşı daima daha iyi silAhlar keşfe-

dilmektedir. lngilterede yapılan ara.'jtırmalar-

da daha. Uerı gidi"erek nebalın neşvünemasını 

kontrol eden unsurlarla köklerin teşekkUlU-

nU teşvik rdcn hormonların tablet ljeklinde 

imal edilmesi dalı! temin edilmiştlr. Ingiliz 

kimyager-teri, kendi JA.boratuvarlarında Çiftçi 

ve ziraatçinin gayretlerine yardım ederek 

!cvkalAde mahsuller teminine yardım et-

Cıvalı tohum UAçları, tohumdan neri ge- ® 
mektedirler. 

lnıperial Clıenıical Industries Li11ıitedj 

Yeni re şriyat: 

Foto Magazin 
ilanları Istanbul Belediyesi 

~ 

Türkler.o karşısında boyun eğ· 
miyen, korkmıyan bir milletin ve 
devletin bulurnnadığı bu parlak 
devirde, b~r gün bir Fransız el
çi.sinin, Kanuni Süleymanın etek
lerine kapanarak bır ricada bu· 
lur:duğunu görüyoruz. Fransrz el· 
çis: yalvarıyor: •Lôtfcdin, mü
saade edin, Kudüsteki mukaddes 
makamları katol-kler idare etsin .• 

Türk milleti gibi kendisi de 
yüksek tolerans sah:bi olan hil
kUmdarın cevabı şu oluyor: 

•Ferman ettim. Dilediğiniz gibi 

Mod~da Ruk;ye sokağının sahil 

kısmında dcstereyle muntazam su· 

rette kesilmiş bir kol ve bacak bu. 

Bir ba~ a. katil oğl unu 
dava etti 

lunmuş, muayene için tabibi adli- Büyükackıda nişanlısı Fatm~yı 

ye gönderilmiştir. öldüren Sed·E:dın sorgu tahkika.tı 

Adliye doktoru bu kol ve baca- bitmiştir. Duruşma yakır..da Birinci 
Ağır ceza mahkemesind e başlıya

tın teşrihi muayer.c için kesilmiş caktır. 

EULl'V' ACA Foto Magazin'in 75 ine: sayısı, 

kapağında yerli bir resim ile moda, 
aktuallte ve yenl filmler resimleri. 
le süslenm:ş olarak çıkmıştır. 
Abdülhamit s~nek avı peşinde · Ope 
ratör Cemil Topuzlunun anlattığ ı 

gülünçlü ve tar hi bir hikAye, Halk 
cdebiyaı - Sadr' Ertemin bir ya
zısı, H üseyin Rifat, Neyzen T ev· 
f:k'in şiirleri, Badi Nedim Ofdıa,j"ın 
şarkıları - Güzel sözler. 

Florya plljları gazino ve mü.,temilAtı için tanzim edilmiş olan kira. 
ihalesine ait şartnamede taliplerin ibraz etmeleri ıazım gelen evrak 1·c 
ve&arl<: arasında ticaret odası vesikası dahil oımadıfı halde bu hu.susta 
yapılan ilA.nlarda sehven ticaret odası vesikatn ibrazı şart konuldu~u 

vaki müracaatlar Uzerine yapılan tetklkattan anlaşılmakla tallplerın 

şartname mucibince ibraz edecekleri vesikalar arasında ticaret odası 

vesikasının dahil bulunmadığı alA.kadarların malQmu olmak Uz.ere ilı:i.n 
olunur. (6080) 

olduğu hakkında rapor verdiğinden Sedadın babası da, oğlunun ev· 
müdde'umumillk bulunan kesik den eşya çalarak kaçtığı için mal-

burasını :dare edin.. 1 • d ı 
Şimdi, Türklerin bu parlak ta· kol ve bacak hakkında ademı ta· tarının iades.ni temin maksa . e 

assupsuzluk hareketleri karşısın· kip kararı vermiştir. oğlu aleyhine dava açmıştır. 

da, bir de ayni asırda AvrupalL Derı'sı"z ve ko" seles ·.· z T ramv :ı yo atlayan bir 
tarın kanlı d n kavgalarına alt 

şu hatıraları gözümüzün önüne ayakkabı mesel es"ı çocuğun b~cakları 
g.,ı:rellm: 

18 ncı asrrda Luter'in gayretile Iktısat VekAletinin emri Uzerine kesildi Soldan sağa: 1 - Bir şeyin be-
protestanlık ded .jJmiz yeni mez_ Ayakk.abıcıla.r cemiyetinin a.çtığ"ı kö-- Sirkeci 11e Topk1:1:pı arasında tş· del:nin kısası; Bir hayvan; Bir no-
hep kurulmu~, bu sureUe hır;s. ıelestz ayakkabı imali , mlt.aaba.kası I:yen 2657 num~rah vatmanın ida- ta; 2 - Gürültülü kavga; B:r mem 
Uyanhk ikiye bölünmüştü. İşte bugün sona er~. Bu mUn83ebetle, resindeki tramvayı:n r0morkörüne leket. 3 _ Cerred~n. 4 - Çalı du
bu asırda katol.klerle, protestan· Ayakkabıcrlar cemiyeti idare heyeti atlıyan 10 yaşında Ahmet Şehre· y s· t S B i 
lar arasındaki yüz binlerce insa- bugün aaat 14: de fevkaJAde bir top- mininde tramvay1n altına 'düşerek var; apma. 5 - Y arı. - r 
nın canına mal olan din kavga. lantı yaparak bu m....,Ieyi tetkik et- ki k il . ti A~ tte uzvumuz; DcmlryoL 7 - İstanbu-

l 
baca arı es mış r. 5ır sure 

larını tarih yazıp dizmekle baş ml.ştir. Bazı firmalar mUsabaJca için yaralanan çocuk Guraba hastane. lun bir sayfiyesi, 8 - LAlife; Ku
edemez. Katolikler, protestanları, hazırladıkları nUmune ayakkabıları sine kaldırılmıştır. Tahkikat ya- I radeniz uşağı. 9 - Niçin. 10 -
protestanlar katoli.kleri rastgel·' yetiftı.remed.Lklerinl bildirmt-.,ter, on pılmaktadır. /Bir erkek adı· Geri alınmak üzere 
dikleri yerde öldürüyorlardı. Hat· gün mllhlet istemişlerdir. Bu teklif ' . 
ta bir aralık Fransadaki katolik- kabul edilerek Iktısat Vekaletinden Şişe fabrik'.lsının halka verllen. 11 - Sıfat eki; İtimat; Bır 
ler , Sen Bartelmı yortusu nda pro 10 günlük bir mUhlet istenmlftir. ... 

1 

nota. 
Iki firmanın ltazrrladığı Uç 9;ft yapfı gı s atışlar Yukardan aşağıya: 1 - Bir no· 

~ .5\ e:ı:n,0 ~ ~ ayakkabı mllhilrlü. kutularında n1u- Paşabahçe şişe !abrlkası müdür· ta; Bir vapurumuzun adı; Bir renk. 
~~"=dl Y'/ ~ l hafaza. ed.Uecek, diğ'er ayakkabılarla lüğü tar~fından Perşembepazarın. 2 - Büyük· Komşu bir memleket 
BUGU"Nıttl PROGR•~ birlikte açılacaktır. da Ha.sır hanı altında bir satış şu- ' 

A.- Jtırı h tl k'Jd k ı t I halkından. 3 - Bır meyva. 4 -
SABAH ~ye fU ~ ı e ur.umuş ~r. besi açılmış ve bu sabahtan it:ba- Bir hayvan; Ekmek. 5 - Bede-

7.30 Program ve saat ayarı, laman emal, Om.er YUrti, Muhıd· ren de sattş.a başlanmıştır. Halkı· ı· . d' t k 6 Sag· ı M 
din, Tezgi;ner, Hurna, Boran Fa:k :nı ver ır me . - am; a. 

7.33 Karı,ık program (Pi.), mız bu şubeden_ nüfus k3ğıtlarını 1 ~alların baş inahlüku. 7 _ Dile gel 
7.t5 AJanıı lıaberlerl, 8.00 Senfo- Alp&n. göstermek_ suretıle perakende ola-, me; 8 _Tersi: hınç; Yadeden. 9_ 
nik parçalar (Pi.), 8 .15 Evin Diger taraftan, idare heyeti Aza- rak muht,~ oldukları şeylerı ala· Hastalık. 10 - Kaya kovuğu; Coş-
saati. sından Halit Akünün bir teklifi de b1leceklerd r. Camlara ve cam ma 

ÖÖLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karı.şık ıpLrkılar, 12.4.:i 
Ajans haberleri, 13.00 Şarlcılar 
programının devanu. 

AK~AM 
18.00 Program ve saat 

bugünkü toplantıda kabul edilmiş ve mul3.tın istihlak vergisine yapılan. kun su. 11 - Kurum; Şayan; U· 
bu teklif:erin lktıaat VekAletine bil- yüzde elli zam dolayıs:le, fabr'ka zak işaret:. 
dirilmesi ka.rar altın& alınmıştır. Bu bardak, surahl, kavanoz vesaire g;_ EVVELKİ BULMA CA NIN HALLI 
tekHner ş:unıardır: bl eşyanın fiyatlarını yeniden tes· 

«Derilerin yalnız Uç renk (siyah, bit etmektedir. Soldan sağa: ı - Mi; Bezik; Pa. 
2 - Aksama; Bit. 3 - Kerte. 4 -
Kul; Dama. 5 - Şebabet. 6 - Yad; 
(Ti)lki; 7 - Al~mdağc 8 - Nehi; 
Irk. 9 - Sofra. ıo - İlk, Man:ka. 

Öpüşmek hangi ayda tatlıdır? 

Nefis b·r musahabe, Fedat casus 
romanı devamı - Genç istidatlar. 

Her pazartesi çıkan bu m ecmu
ayı okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Ticari Eirlik f'Vecmuası 
Iç ve dış ticaret meselelerini ~M· 

h bir wrette takip eden bu mecmu
anın 7 nct sayısı muva.tfakiyeUe in· 
Uşar etml!Jtir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Beyoğlu halkevinde 
s o:ı n'at ayı 

Beyoğlu Halkevi, haziran ayını sa
nat ayı diye kabul etmiştir. Her se
ne bu ay Jçlnde sanatla. aJikalı ha· 
reketler ve teşebbUsler yapacaktır. 

Birinct cSanat ayı:t bu ay içinde 
oluyor. Programın hu l ı\sa.sı ı;ıudu r: 

6 Haziran 942 cumarteei sa.at 16 da 
ı - Prof'. lı:!mall Hakkı B&Itacı

oğlu tarafından cSa.nat> mevsuunda 
konferans, 

2 ~- «.Figür sergisini aı;ış. 

15 Haziran 942 pa.zartMi gi.inU ea
at 18 de 

1 -- Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar 
tar&tından c:sanat• mevzuunda kon· 
ferans, 

2 - c.Peyzaj • ~ergi!lrini açı". 

23 Haziran 9t2 sair ~aat 18 de 
1 - Prof. Leopol Levi tarafından 

.-sanat> ınevzuunda konferans, 
2 - «Desen• sergisini açış. Türkiye iŞ Bankası ayarı, 

18.03 Radyo a&lon or-kestracıı, 

18.4~ Fuıl Jteyetı, ıo 00 Konuı
ma, 19.15 Faeıl ılrog-ranunın de· 
vamı, 19.30 Sa-ıt &)'arı \'e Ajans 
haberleri, 19.1.5 Serbest 10 dak:
ka. 19.;;5 Koşn1a ve !IPmailer, 
20.15 Radyo G:ızetes~. 20.4~ J-ftt.!I~ 
tilrkUlerı, 21.00 Ziraat Takvlm! 
21.10 Çigan havalan (pi') 2ı.:o 

Konu.ıma, 21.45 Kl..,lk Türk 
mllZifl progıamı, 22.30 Ajana ve 
l ... ., ... "2A~ Yarınki program 

kahve rengi, JAeivert) olarak tmal 
edilmM"., deri fabrtkalannın kundu
racı ve <Mori mevzuunda i' yapaniar· 
dan ba.fkıu;ına. mal vermemesi deri· 
ı erin a:ı bir kA.r ile cenıiyet kanalın· 

dan geçmek sure tile tevziinin tem;. 
ı~ı çiğ ve mamuı derilerin kA.r hadle
rir: n tayini. çantaların yalnız koyun 
ve k~i deri.Sinden imali.> 

Ekmek keseyim derken 
karnını deşti 

Galatada Karacevat sok.:ğında 
29 numarada oturan Mersinll Meh 
met. evinde bıçakta ekmek keser
ken bıçak karnına sapl•nmıştır. 

Yaralı hastaneye kaldır ı lmıştır. 

Beyoğlu halkevinden: 
11 - Si; ?11avr.a; An. 4 H~ziran 942 perşembe günü 

Yukardan aşağıya: 1 - Ma; Sa- saat 18 de Halkevimiz:n Tepeba· 
yan; ls. 2 - İki; Alevll. 3 - Ka- şındakl merkez b nasındaki İzmir 
deh. 4 - Baku; M,s. 5 - Emelşld mebusu Prof. Mahmut Esat Boz. 
(di.'jleme) 6 - Zorc F.M.V.; 7 - kurt tarafınd"1n (Si!Ahh Cümhuri· 
Bağıran. 8 ~ Eda. Rana, 9 - Ab- ,.,yet) mevzulu mühim bir konfc. 
lak. 10 - Pışmek; Aka 11 - A t; rans verilecektir. Herkes gelebilir. 
Atina; An. 

Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

ve kapar.19. 

ld~re heye-tl 1.G sa.at süren toplan
t tlan sonra d..Lğılıniftır. 

ZR.yi - Rize nüfus dairesinden al
dığım nütus tezkeremi zayi ettlm. 
Yeniıalni alacağımdan eakl8inln hllk
mti yoktur. 

339 doğwnju Hanın O:lu M:ebmet 
.Kuuner. 

Sinemalarda tenzilôtlı 
halk mati~e 1 eri 

İstanbul belediyesi tarafından 
halt.anın muayyen günlerinde si
nemalardakı halk matin elerinde fi. 
yatı.arın 20 - 25 kuruş arasıncla 
olma.ına kar.ar ""'ilmi~iir. 

Zayi - I1tanbul seyriLseferinden 
almış olduğum 4479 No. lu ~för eh
liyetimi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eski.stnin hükmü roktur. 

Bejur Cofkun 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Ma~, S Ağwıtoe 
2 lkinclteşrln tarihlerinde yapılı r 

1942 IKBAMIYELERI 
ı adet 2000 liralık= 2000,- lir a 

40 
> 1000 > = 3000,- :t 

> 

> 

100 

50 

25 

10 

> 

> 

> 

> 

= 4000,

= 2500, -

== 5000,

= 2000,-

3 
2 
3 Zayi - EyUp iaşe mUdUrlUitUnden I 

aldığımız ekmek karnelerini kaybet- 10 
tik yenilerini ataca~ımızdan eskisinin 
hükmU olmadığını ilin ederiz. 

MUmine Ilgaz, Şevki Aşıcı, Meh
met Ya,;ıar AşıcL 

> 750 > = 1500,- > 50 
> ll-00 > = 1500,- > 200 > 

> 250 > = 2500,- > 200 > 

SahıbJ ve Neşri7at MüdWil : Ahmet Emin YALMAN 
V~IAD Netrlya4 rük L tcL Şii. Vat.aa MM-

• 


