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Cemal B A R D A K ÇI 
Buc"Un 2 inci ••yf&nmıda 

Harp kazançlrırından 
alınacak vergi 

Gizli bir kapitülBsyon yarasmm bu 
sırada deşilmesi f aydah olur 

Yazan : Allmet imla YALMAN 
La Vp bir :tak1m fevkaadc ·
..., §artlar doğurdu· Bundan 

1 tr=====~=;t====~;;;.;;;;;;;=::;;;;;==::.====~ 
\İ.stlfade ederek normal haricinde 1 • 

·kazançlar temin edenler olmuştur. 
Diler l4ntftan hilkQmetimiz, har
be girmem(f olmakla beraber ıh
tiyat tedbirlerine başvurmak ve 
çok ağır bir takım masrafları goze 
almllk ihtiyacını duymuştur. Bu 
ın...raf ve külfet yükünün harpten 
en çok: istifade edenlerin üzerine 
bınzneaı, içtima! adaletin icabıdır. I 

Fakat bu harp zenginlerini, bu 
VUr«uncuları nasıl ele geçlreceğız? 
liükametın hnırladığı lAyıhada iki 
Yol dtifQnQlmüıtıır. Birincisi 1939 
leneei~ oodıın evvelki senelerin 
kazancırun vasatisini almak ve 1939 
dan aonra bu vaeatlden üstün ka-
2ançlar olmuşsa bunlardan vergi 
alınaktır. İkipclsi de 1939 dan son
ra Utanbul, Ankara, İzmir ve Ve
ktller Heyetinin tayin edeceği d:
ier büyük tehirlerde yapılan em· 
1~k •belaTının alış ve satış fiyati11rı 
arasındaki farktan vergi almaktır. 

İn.sana daha ilk bakışta öyle ge
llyot' ki bu iki .anahtar, bu kalenin 
kapılarını açmrya kAfi değildir. En 
bily(jk harp vurgunlarını yapanlar, 

~de Harkof - Izyum &l'Mında ve Doneç nehri rarbinde Jld t.arafın 
daMHIMIDu gösterir harita 

Yeri yUrdu olan, muntazam defter 11 
tutacı, beyanname veren müesse- ~1-r·========================================~'~·~ Beler deilldlr. Vergiden kaçmak i- - ' 
Cin kiiçilk bir dilkkA.n veya odaya 
sıtınan veya hıç bir ticari ikamet 
Yeri olmıyan kimselerdir. Sonra 

Askeri Durum 
harp hzaneJın fatura ue yapl)an ;m;r--------iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;i;iiiiili;ııı;;iiiili;ii;;;;g~l;; 
Ve deftere Seçen metnı aat~r A-

Yeslnde delil, faturasız, mu•azaalı 
satışlar sayesinde ele geçmifttr. 
Bunları karine De keşfetmenin bir 
takım yollarını bulamazsak çok 
haklı bir maksada tamamı tama
rnına varmış olamayız. 

Meşru yollardan yürüyen tica .. 
rethanelerde bilyük kazançlar ola. 
ınaz. Hükumetin kabul ettiği kı\r 
nlsbetleri kısmen normal zaman· 
dan fazla olmakla beraber ciro a-
2almıştır. Bunun için. bunlar ara· 
sında fevkalAde vergi !cin kay
tıak olabilecekler pek çok değildir. 

Asıl kazançları yapan ve hıç 

Harkof meydan 
muharebesi 

Almanlar, harbi kazandıklarını, Ruslar 
l zgumda taarruza geçtiklerini bildiriyor(!) 
r Yazan· -=-ı 

ı~-·~ ı r lftJ• .., ı 

Mar*ı Peten 

Fransada 
askeri 
hazırlık 

Mareşal Peten' 
bugün manev
ralarda hazır 

bulunacak 

GI. Veygand ve 

1 
GI. Giraud, İtalyan 
taleplerinin reddini 

istiyorlar 
Vichy, 28 (A.A .) - Marf'.şal Pe

taln yarın sabah Chateau Rouıc civa
rındaki ordugahta bultınan Fr&nBız 

kuvvetlerini teftiş edecek, arazi üze. 
rinde manevralar yapacak olan as
ker ve subaylarla şahsen temas eyli
yecektir. VilAyetteki kabul resmin
den BOnra, Marefal, ı;ıehir aerglsinl 

(Devamı: s.. S; •· a de) <=> 
L_ te~uıı .:_ı 

Alman.far 
[ bann &awp l 
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MECLiS MOZAKERELERi 

Kahraman orduya 120 
milyon liralık 

tahsisat kabul olundu 
,------------~~----~--~~~~-------------, 

Dün, D. Denizyolları - Devlet )imanları -
Vakıfl ar - D. Havayolları - Hu dut ve 
sahiller ve Orman Umum Müdürlüğü 

bütçeleri kabul edildi 

(Dz ak ' a ~--;--,, , 
L b ar il i 

General Vavel 
GI.Aleksandr'ı 

tebrik etti 

Birmonyada geciktirme 
harbi yapslmış 

.lapoaıana beden: 

Japonyanm hombalanm11-
sma yarayacak topr11klan 

işgal etmek 

DUn Mttlbıte Miz MiyUyenlerden: 
zıraat VekHt Muhlis Erlunen Ziya ~laer ıı:tm 

- Ziya Gevher Etili dedi k i -
-------------------------

Milletin parası kırtasi muamelata 
verileceğine onun hayabnı ala
kadar e den tayya reciliğe 

verilmek lazım.dır 
Ankara, 28 (Telefonla) - Bu· j yolları, Devlet Limanları umum 

gün saıt 14 te Şemsettin Günalıa- müdürlüğü ile Vakıflar, Hava yol
yın reisliğinde toplamın Büyük !arı, Hudut ve Sahiller, Sıhhat ve 
Millet Meclisi Mılli 'Mi.ıdafa2 Ve- Orman umum müdürlükleri bütçe
k Aletlne verilecek olan 120 milyon leri müzakere ve kabul edilmişler
liralık revkalitde tahsisatı kabul dir. Vakıflar umum müdürlüğ(l büt 
ettikten sonra yine bütçe müzake· ~i görüşülürken söz alan Dok
~lerine devam etmıştır. Bu müza· tor Abdülkadir Kemali, Vakıflar 
kereler neticesinde Devlet Dcl')fz- (Deftılm 8L ı: 8&. 1 te) § 

Yakında yeni '[ ••••U •11'111• l 
llarlll 

cepheler Zırhlı J(uvvet· 

Vergi vermlyen kaçakcı sınıfına 
gelince bunlar zaten normal za
rnanıarda da hileli defter tutmuş
lar ve kazançlarını kaçırmışlardır. 
lle~ kendileri için vurgun fırsal
lan temin eden fevkalAde günler 
~elince baştan aşağı hılell evrakla 
•s ıörmü§ler, hariçten yanlış fatu
ra. ıetırterek ilk maliyet masrafını 
~kıek göstermişler, kArlarını dö· 
~iz olarak hariçte bırakmııılar, mal 
f.auraya geldikten sonra muvazHlı 

turaJarla dükkAnlarından çıkar
:1ılar, el altından meşru fiyatın 

r kaç mısli fazlasına satmışlardır. 
1'1aliyemlz bu gibi vurguncuları 

acaba nasıl ele geçirecek? 

D ontt; llM-zasında mabaftıbe 

meydanı d~ı. iki ta
raf da Harkof • iz~ ..,....._ 
tank ,.e tayywelecrJe dee~kJenen 

büyük JutalarJa çarpı9mM&ra de
vam ed.lyorlar. Donf'Ç hav&Mınuı 
diğer keslmlertnde Ruslarda bir 111-
pırdanma priHmüyor: fü:M Al
manlar da stratejik yeni bir hwe
kete «lri,mlyorlar. Baalar dllıkate 
,ayan nolrtalantır. 

Almanlar, h pasl .... t.ebllt• 
Harkol mey~ mahartıbesJntn btt
tJflnl ve 185 bin fllllr alclıldannr 
8iylüyerlar. Bmlar l8e Hartı:of 19-
tlkametlnde men.ilerin taltkbn edll
diffnl ,,.e Jzyum lıııtkametınde ma
kabli t-rrma g-eçtlfl•I l'e SÜY&rl 
blrllklerJnln 37 mU kadar HerledJk. 
Jerlal l'e -bir fehlr aldıklarını blldl
rlyorlar. 

ihf iyaflan ile ~.a~~of harbi 
harbediyof bu_y~k zafer~e 

ı netıcelendı 

YMI Delhl, 25 (A.A.) - Gene
ral Va'll'el, Birmanya hududuDA 
yı.ptığı ziyaretten Delhiye dörunilı 
tür. 

General, basana, Geıı~ral Alek· 
sander k uvvetlerlnin şimdi Hint 
hududuna ulaştıklarını söylemif ve 
Japonların Hindistanı ist'.la için ya. 
pacak:ları her teşebb\Me karşı koy
manın artık doğu HirM:tLııtan ordu· 
suna ait bir vazife o}dutumı belirt- ' 

açılacak l~r .~ra~ında 
buyuk bir çar-

· Londrada müthiı 
plônlor haar~r 

miıtir. •uwelt, Lltwblol• 

pışma başladı 

Almanlar iki koldan 
ilerlemeğe çal111yor 

l939 senesl~onra yapılan 
~l'l'llik satışlarına gelince: Harp ka· 
eı nçtarının temin ettiği bol para, 
a bette emlAk spekü!Asyonuna yol 

8~13tır. Bin liraya bır mal alan 
rn. anı, bunu b.r kaç misline sat
rn~ia istihkakı olmıyan ve nor
lar sayılmıyan kazanca; harp şart. 

..13 1 
sayesinde konmuş demektir. 

lt~fldan bir kısmını devletin fev· 
Od de masrafına karşılık olarak 

emesi tabiidir. Fakat aradaki far
~Devwı: Sa. 3: 81. ' te) il 

iki tarafın tebllllf'rtnden çıkartlı

Jımız netl<'e '1Jdgr: Almanlar Har
kof cenobundakt Rus çıkıntısmı 
Doneç neihrlnhı prblnde k•tatınıya 
seçmişlerdir. GaHba ilk plAnJan 
böyle deflldl. ODiar, R us kanetıe
rın• Doftt'JÇ nebrl .,.rlaaa g~k 
stratejik 6'llhada kutatmak lstlyor-

(Devamı: Sa. S: 81. 1 41«!) = 

Askeri ceza kanunu 
tidil ediliyor 

Seferde askerlik hizmetine Çağrılıp ta gitme. 
Yenler ölüm cezas1na çarptırılacaklar 

Hazerde askerden kaçanlar şiddetle 
Cezalandırılacaklar hapse mahkum edileceklerdir. 

it .Ankara, 28 (Telefonla) - As- ha.zerde askeri hizmete çelrıldıfı 
1 erı ceza kanununun bazı madde- halde 1076 .sayılı .kanunun 16 inci 
kerfnln detf~Urllmesı hakkındaki rnaddesıne tevfikan Mllll Müdafaa 
d &nun lAylhuı a!Akalı encümenler- VekAletince emredilen mUddet için-

en geçerek Meclis umumi heyeti- de askerlık 11lJbe&lne gelmiyen 
:; llevkedtlmiştir. Kanunun 64 Un- sube.y Vf' aakcrl memurlardan bu 

Dı&dd•inin ;yeni tekfine l'Öl'8 (Deftml S.. I, Si.• da) ( .. ) 

Rusl°"", taorrem1 
durcf urmos. büyük' 

bir zafer olocakfır 

Almanlar, kaza
mak için bütün 
imkansızlıkları 

qapıgOl'/ar 

Londra, 28 (A.A.) - So\'yet ge
ce yal'J.Sı tebUtıne yapılan bir ekte, 
K&r\'enkovo keeimlnde Rualann 
dtlfmana 1naanca ve malzernece 
ağır zayiat Verdirditf e8ylenmekte
dir. 

Moııko\'a radYoSU dUn geceki n41ı9-
rlya tınd& Almanların bu cepheye in
san, tank ve uçak olarak bütUn ye
dekJerinl saldıklarını blwtrmi,tır. 

Timoçenko, ordularının cenup ya
nına Yapılan taarruza k.,ılık bir 
hUcumıa cevap vermiştir. 

Almanlar diter kesimlerden top
ladıkları kuvvetleri bu cepheye gön
dermektedirler. Alman par~UtçWe
rı durmadan yok edilmekte olmala
rına rağmen bu hareket yine de\'anı 
etmektedir. 

Şimal denlzfnde Ruslar tekrar fa
aliyette bulunm~lar ve :; büyük Al
ınan f.qıtını, 2 muhribini ve 2 d~v
rlye botunu .. asara utratmışlardır. 
Mmkoıoa, 28 (A.A.) - Reuter'in 
~: .... ~. 111..J .. ) w 

General Vavel, Birmanyadan çe. Jıalt.ı etti 
kilen ordu mevcudunun sayısı hak· Kahire, 28 (A.A .) - Orlaf&rk In

glllz kuvvetleri umumi karargAhının 
28 mayı! tarihli tebUtf: Çember içindeki Rus 

orduları imha ediliyor 

kında tam blr rakkam \'erebilecek Vaşington, 28 (A.A-) - Alman
vaziyetıe olmamasına ratmen Bir- ya ve Japonyaya karşı pek yakın
manyaya aönderilen Jnglllz ve H int da yeni cepheler açılması ihtimali 
ku~etlerin>n beşte dördünün ger; olduğu kanaati va,ingtonda hüküm 
ıeldıklerlırl de bildlrmlştır. sürmektedir. Londraya Amerika 

. GeneraHn, b uaün neşredilen me hava ve ordu şeflerinin gelişi bu 
saJı .General Aleksander ordusunu görüıü kuvvetlendirmektedir. 

L lbyada dUnkU çarşamba günU sa
bahleyin erkenden başlıyan tank 
muharebesi bUtUn gün devam etmiş

tir . 
Çevirme harbinde 
165 bin esir 517 

tank 1180 top alındı 

tt'brık ~mektedH-. Mesaj şöyle de· Reis Ruzveıt, Amerika heyetinin 
mek.tedlr: Londraya v~rışının yakında ikinci 

Dllfman kuvvetleri başlıca iki kola 
ayrılmıvtzr. Bunlar cBir Hakeimı. in 
şimali şarklalnde zırhlı kuvvetleri· 
mızın ' iddetll taarruzlarına upa
mıflardır. BQyUk bir sahada cereyan 
eden bu muharebelerin net!Ceııi hak
kında henüz b ir tahminde bulunma
fa imkAn yoktur. 

Bertin, 28 (A.A·- - Alman u· 
mumi karargahı a~ğıdakl hususi 
tebliği neşretmekledir: 

Bu son aylar zarfında ~ va. bir cephe açılacağına deHilet edip 
z.lfemiz, Hindistan müdafaasınm tl'ik etmedifl sorusuna cevap vermekte 
viye ve tetki!Atlandırılması için çok ihtiyatlı davranmış ve bu he

(Dtt .... : 8L S: 8L 3 tle)XX 
yetin Londraya gönderilmesinin 

Harkofun cenubunda cereyan e
den çevirme muharebesi Alman ve 
müttefik sllAhların•n büyük bir 
z .. ferile neticelenm iştir. 

Düşman tarafından yapılım son 
hafifletme taarruzları çember içine 
alınan orduların akıbetini deti§ti• 
rememiştir. Şimdi yı.lnız münferit 
gruplar henüz mukavemet etmek-

Heydrich'in 
sıhhi durumu 

tehlikeli 
tedir. Bunların imhasına devam o- suikast Beri in • Prag 
l unmaktadır. Şimdiye kadar elde 1 J 
edilen rakkamlara göre 165 bin e- yofu üzerinde yapı QI 
sir, 517 tank, 1180 top, binlerce Stokholm, 28 (A.A.) - Prag'-
kamyon ve at ve muazzam miktar- dan alınan b .r telgrafta Heydrich"ln 
da harp malzemesi alınmıştır. Bu yaralarının pek ağır olduju kayde
rakkamlar durmedan artmaktadır. dllmektedir. Suikast hakkında Ber-

Vlşi , 28 (A.A.) - Harkof cephe- linde yeniden beyanatta bulunul
sinde çevrilmiş bulunan 3 Rus or· marnışaa da Zilrlhten alınan tel•raf 
dusunun durumu gittikçe daha larda •\llka8din dünkü çarpmba 
buhranlı bir hale g irmektedir. Şef günü saat 13 te Berlkı - Prag yolu 
ter artık kumanda verem yecek üzerinde yapıldığı tasrih ed•lmek
haldedilrer. Ruslar mukı.ıvemet et. tedir. 
meden teslim olmakla der.oam edı- He)'drieh, büyük bir otomobilin 
yorJar. <nı.nm. a.. a, iL ı •) -

(Dev .. ı 8a. S: Sü. S de) (X) 

Münhal 
mebusluklar 

Pazar günü intihabat 

Kahire, 28 (A . ..4_ j - Reuter'in 
husuat m uhabirlnC:en : 

Yeni Mttıver taarruzunun b.lş
langıcıııda Llbya'dakl mUttefik hat
ların ın cenubunda xırhlı kuvvetler 
ara_,ın<la bUyUk bir çarpışma başla 
rnı.Jtır . .Atrıka ordusunun yenı şefi 
tümgeneral Walter Nehrlng, gece 
önemli kuvvetlerin ileri harekete 
geçmeleri emrini vermiştir. Bunlar 
Rotunda Seknali ile Tangeder a ra-

.. sında Mihver hatların ın cenup ya-
Ankara, 28 (Telefonla) Oğ- nından harekete geçmişlerdir. 

yapılacak 

rendlğ iınize göre, 31 Mayıs paur 
gilnü ~çık bulunan Ankara. Bursa, M a r t l • 1 IE 
!zm•r, Kars, Kastamonu, Kocaeli, 
Kütahya, Zonguldak mebuslukları. •llÜ8r818rl 
na yeni mebuslarımız intihap edile - Vaşington, 28 (A .A.) _ Hartcıyf' 

ceklerdlr. nazırı B. Cordell Hull, gazeteciler 
Namzetler, cuma günü :ı kşamı , .toplantısında, lllartınlk mllzakerele

radyo ile llAn edllecektlr. Parti Ge· r inln hAIA de,·am ettıtını aöylemlf· 
nel Sekreterllti yeni mebusların in tir. 
tthap dairelerine telgraf çekerek MU;za kerelerln lktıaadı' 8afhUı ile 
HÇtm hazırlıklarını ikmal etmele- tir.aı'et vapurların" taallak ecleıı aaf· 
rinl bildlrmittir. huı henll.& bit.mlft.il'. 



Şehir 

T eskilötın Maarile 
devrinden sonra ... 

Haberleri 
Bir mu:ıllim 
bayanın uğra
dı~ı tecavüz 

Memleket sporunu kurtarmak 
için neler yapılmalıdır ? 

Bk talebe, kendisine fena 
nQt veren felsefe hocasmı 
sokakta dövdü ve tahkir etti 

B eden Tcrb;) c" te~kılôtı ha.. ı TeşkıH'ıt, klupkrln b.ışındcı nAzım DUn kumkopıda Tiyatro soka
zirandao .t b ren Maarıf bir \aziyctt.c olııuıkla beraber klUp. ğında esefle karşılanacak bir bt'ı· 

Vcl>fü tıııo ele\ rcd li~or. Yalnız eri crb.cst bırnkmıılr ve onlara dısc olmuştur Bu clvardl) bulunan 
t. fal .. rda btlkülcn bir ıstlfhnm ça1ı.::ma ırnldınları verılmclldlr. Yuca Ülkü lisesi talebesinden Mch 
, ar. o do tcşk l.ıtın ne vaz yet a- Yapılabllcetık. bır ış ~ah~ var. met adında b;rl lisenin felsefe mu-
a" .. ı,;.dıı. Mekteplerın ktuplcrın bır eleman alllmi Bayan Mehparenin karşısı· 

'\ı.ı rası muhakkaktır k , Mdcll" f kaynağı haline sokulmnsı mcml?· na bir kaç arkadaştle beraber çı. 
\'~ r ·,ıetl Beden Terbl>r-ı tc~ı.ııa. ket sporunu kurtarmak iç n bır karak döğmüş ve tahkir otmlşllr. 
ı n b ll im şok'I e bıı· ~mı;) 8• .:ık ıunı~e.t oldu~una gorc; VU da ya- Pol.s hadiseye el koymuatur. Mck· 
\C vl'.'rımll bir hale sokmak )olu· pılabilır. tebin muallımler heyeti bu mese
na gıdccckt r. Her mdı:teb kentli yakınında bu leyi tetk•k etmel< üzere dün top· 

Seneler var k ed :en tccrubclcr, lu~~ın. bır klubc bağlanmalıdır. Pek 1 lanmış, fakat bir karar vcremlye. 
Beden Tcrb ye ı t şkt fıtını~ mcm. fıl.a ~ıl~yQruz kı, Galatasaray klfi- rek polis tahkıkatının neticesin. 
leket . porun h ç btr fnyclu tcmın bumuzUn en bu hı anlı devrelerde beklcmlye karar vermiştir. 
cdcnwdıgı glb· b lfık s zarar ı o du- b le sarsılmamasının başlı~a sebcb~ ı Bu çırkin tecavüzde bulunan 
gunu ort ;) a koymuştur. arkasında bir Galatnsara:\ lise l o 1 • . ı d d gençler felsefe lmtLhanır.dan .ıena Devlet kasasını senevı yUz bın· u,un an ır. • 
ıcrcc liralık b r zarara sokan bu Her klUbÜ· kendi ~kınında bu- not aldık diye teessUre knpılırken, 
te kilatın bu ha le göremıyece· hır.an btr klubc b glıyurak, o mck. asıl Türklük ve mertlik imtihanın
g nnh ılına l r.rtlcc ldlr kı, Maa- tebc ele 0 klübün rengi. verilecek dan bütün bir miilet kar~ısında fc. 
rıf \'\"kAl<?tlnc devrire karar ve- olur a her kll\p kcndfsl ıçln bir e- ı ntı b"r lmtihan geçlrmlslerdlr. Milli 
r imi tir O halde le kılOtm bu ha· !emen kııynaiı bulmuş olur. . ·. . . 1 • 
1 le knlmn ına, bırııkılmasmn im Sunu cin mısollct·le soylc göste- Sefımızın bırkaç gUıı cvve ~i hıt:. 
k{ı kt reb lırlz· besinde Türk gençleri için ısledl,ı n 'liO ur. 

Sen 1 re mucad le cll k. Tc•$ki- M<'s 1 ı Knbata§ il e ını Beşlkta· sportmen ahlAkı, bir gencin b lg si 
!atıl\ 1 gormcd lnt delıllcrle or- a. lla~ dıır~ sın ı Fenerbahçcyc, ve çalısmasllc elde cdcıned CI bir 
ta~ a kol d\I 1' mlcket sporuna i tıınbul 11:.e ini İshmbulsPQra, esa- notu zoroolıkla <'le gcçlrmiye ça
\ tıptıgı zararları l10d elcrlc zıkre· en a ancvl b r ekllde yekdiğeri. lışmasını, hocasın~ el kaldırmasını 
tlorek bel r\Uk , e nthaycl bugun ne bağlı olan Galata aray llaeşınl 
..:a emlıe uı mıı bulunu)oruz Galata araya, Vefa 1 seslnl Vefaya ve hele müdafaasız bir kadına kar· 
ÇunkU m mlcket sporunun kurtul· \"e diler klupler de bJrer mektebe ı zümre halinde tecavüz etmesini, 
ma 1 ~olı,mda lk adım atılmıştır. b ilamıcak olursa, eleman bulmak- ;;on dereceye kadar ayıplar. On bir 

Bıı bugüre kad r mucadeled ta gbçlük çeken kliıpler de birer sene mektebe giden bir genç, ho
de\ am etmekle b\ındım sonra da kaynak bulmu~ ve yarını temin et· caya saygı duymayı, kadına el kal
k~ndlınlıe 'aılfemlzl bltlrml na- m~ olurlar. İstıkbalden korkul .. rı 
zar le b!'kmıyoruı. Onun içındir ki, olmaz dırmamağı, mi.\dafaasıza kar~ı kuv 
ıeşk Ii\t n yeni b r !iCkil alacavı Netice §Udur ld, klüplcrl kurla- vet kullanmamnğı öğrenmemişse 
şu gunlerdc dıiırt\ncclcrımlzl yine racak olan mektcplerdlr. lektep.. bo§unn vakit kaybetınli demektir. 

u sUtunlardn kr.ydedeceğiz. !erle kliıplerl birbirine bağlaıınak· Mekteplerde olup biten bir kı. 
E"v'Vdt\ şura ına iarct edelim k la ancak bu l!i verimi · 'bir hale so· sım hadiseleri, inzibat mecllslçrine 

Beden Tcrbiycs Umum Mtidtirlü- kulcıbfllr. 
sunlln muvaffak olamamasının baş 
lıca bcpl~rl şunlıırdı: 

Kemal ONAN (C.ıı) 

Merinos yünlerini Me
rino$ fabrikası olacak 

ve maarif idarelerine bırakmıya ve 
meskut gcçmlyc taraftarız, 1akal 
sokakta iileni surette olup biten ve 

Poll&e ıeçen bu hfAdlsedc bütün mu 
hlthl duyduiu teeallrU tradeye fh· 

Tcşkılıit ılk işe başlndıfı giln, 
kliıplefl takvlyç Qe&il, baltalamak 
rolunıı g tti Klüplerden mektep· 
1 !eri a) ırclı. Eleman kavnaklarını 
tıkadı. Bunun ne ıce ldlr. kt, ldüp· Saf ve yarımkan :Merinos ko· t!.yaç duyğulc, 1l kl bu fena örne-
ler :ıa&frı ugrrıyınca akan sular dur- yunu yünlerinin munhasıran Bursa gln çirkinliil1 baaka gençlcrlo ne
du. Ne sporcul rdıı hc>ecan, ne L 1 Merinos fabrikası tarafından satın 1 fıslerlne Mklm olmaları ve bir im. 
dare_c{lrrde çalışma zevki ve ne alınması Ziraat VekAletınce karar- tihanda muvaftak;ıyetL ancak bil· 
de halkta aH\ka k{lldı laştırılmış ve keyfiyet alfıklılara I de 1 kta bckl k 1., 

Sani~ en tc~\ciH\tta her .n me· bfldlrilm ştlr. Fnbr1ka, sa! Merinos gı n, ~a ~ııma n eme a-
mur z hnl~ otl ile görUlmcsl, ama· yünleı·inl 79 kuruş primi ile bir· . zım geldiglni hatırlQmaları için Sp
tör idarecilerin gör<.'b lcçeğ işlerin ilkte 820, yarım kan Mer.nos yün- tldadan intibah ve dikkat uyandır~ 
maa"lı memurların eline bırakılma- 1 !erini 82 kuruş prim. ile bırllkte sın. 
ı, bu suretle de bu ıııın içinden ye. 800 kuruştan nlacnktır. 

Müıterilerini 
koyan bir 

kof ese tl~mlş eski dtlrccllerln uzakla • 
ması, spor ıı:lerlm zln iş bllmlycn 
ınsanlar elınQc knhnasınil sebep ol· 
du. N hayct i bu hale okuldu. 

Sporcu Maınlf Vekilimizin bu L 
şln başır.a, bu işin ıçinden yetişmiş 
k msclcrt ıcttreeegtnclcn, etrafınn 
hakiki sporcuları toplıyacağından 

emın olmnkla r ber y ne şunları 
hatırlatmajı f y alı bulduk. 

İlk yapılacak le;: teşkilOtı ama
torlc~t rmcık, il ba§ına c~i idare· 
c lcrl getirmek, e ki l k heyetleri
ni ihya etmok olmalıdır. Ondan 
onra mektepler k1Uplcrln bir ele

man kn} nuğı halıne get rllmelidir, 

terzi 
Elde halkın ihtiyacından 

çok mensucat var .Karaköyde ter~lllk yapan Robert 
Yerl, Mallar Pazarları müdüri~ Sarti adında bir genç myhtellf JllÜI 

yetin n mensucat tevziatını kolay- terllerlnaen elbise yawrıalı; temlrıa
laştırmak \c;ln şehrin kırk muhte- ttlç aldıtı lcumaı ve paraları do
llf semtinde baylllkler "hdas edece_ landırmnktan suçlu olarak adll~eyc 
ğ.ni evvolco yaımlıtık. verilmişti. 

Bayılerin bulundukları semt ya· Diin 8 inci Asliye ceza mahkc-
rınki gazetelerle ayrıca ilan cdıle- moslnde duru&maaı yapılan suçlu, 
cekfr. suoJarını itiraf etmi11, mahkeme &a· 

Dağıtılacıık mensucat, halkın ih- hltlerln oolbl tçln başka güne bt
tıyacını karşıladı~ı ~\hl, tevziat 50_ rnkılmıstır. 

nunda .da artacağı kuvvetle muh·' ~UÇ dosyasını yok d • 
tcmeld r. e e 
M tb d k,. - t 1 yim derken bir seneye 11\A[l),A a.1 o aa on agı ça an 

m.Jl4l Rlr• b' . . hk" ld daha mahkum edildi 
tr l~ÇI ma Um O U Nlkoli adında bir ndam, çok eski 

• S\ • ı • ı Tan gazetesinde ambaliij işledn• bir su~unun icra dairesinde bulu· aJIJl\ ,.. de çalı an Aılı, gazeteden a~ırdığı nrın dosyasını gbrmek istemiş, bu 
kağıtları heh•aeı Hulkiye satarken, suretle eline geçirdiği dosya evra. 

1 

yakalanm111trr. Dün B!fincl Aslıye kını imha etuğ!nden adliyeye ve· 
Japon be~i nci kc rlorı ceza rmıhkcmesfnde duru,ması ya- rllmlştir. 3 fincil Asliye eczada du-

H 
arpten onrtt ıınnıı ~lnd pılan suçlu 2 ay hapse mahküm ruşması yapılan suçlu btr sene hap· 

olmu:ıtur. hk{ı l t lı:ollanmn .laaliyetı hakkında .se ma ım 0 muı ur. 

türlü tftrlii ~ar.ılar yazıldı, fa.kat 

/ 

Geçim davası. 
Alınan tedbirler memleketin bü;;;:;;-ı 

uygun ve tesirli olmalı J 
~ ............. 

Ç Qktandır yiyecek, g•sccek 
maddeler( baş döndlirii

cü bir hızla yUk9Cliyor. Hayat 
pahalanıyor, geçim süçleşiyor. 
Güçleştikçe yUkscliştn hızı dn 
bir kat daha artıyor. Biz de bu 
fasit daire içinde yuvarlanı_p gL. 
diyoruz. 

HükQme\lmlz en iyi, en temiz 
niyetlerle şl\ah\ı olar~k olanca• 
gayreıını harcıyor, mllletı bu be
llıdan kurtarmı1a çalışıyor. au 
didinmelerin, •Yretlerln henüz 
esaslı bir meyVa veremediğine 

batuhrsa eok kuvvetli ve azgın 
b r dü~an karpsında bulundu
ğum~u kabul etmek Jcap eder. 
Bu düşmanı }'enll\ek için bugU· 
ne kadar alınmlj olan tedbirler
den, yUreklerimlze serinlik veri· 
el neticeler elde edılememe i yü
zünden btr kısmımızın Umttsiz
Jlğe kapıldığı görülmektedir. HaL 
buki böyle bir meyil asıl duş· 
mandan daha tehlikeli bir Afettir. 
Ne ~apıp yapıp bu lıfctin zebunu 
olmaktan ke.ndimlıl korumalıyız. 
Türk mll\eti; bUtUı> 1arihi bo
yunca karşısına çıkan maddi. m€ı· 
ı'K\vi zorlukları eninde, SQ0\1unda 
bozguna uğratmıştır. Ne kadar 
büyük olursıı olsun hiç blr tehli
ke karşısında lrkilmc.ml~tır. Bu· 
gün savaşmaktn olduğumuz zor
lukların da crgcç ]la}\kından ge· 
leccğimlze şüphe etmemclldlr. 

B ir düşmanı, cepheden sal· 
dıı·makla yere sermek güç 

ve çok defa imld'lnsızdır. Hlleum-
dan evvel, onun kuvvet kaynıık· 
]arını araştırıp bularak yok ot
mek, çevirme harekeli yapmak 
icap eder. Halbuki bizim mura
k:ıbe komls~ıl.arı şimdiye ka
dar hep çephc hücumları yaptılar. 
Asıl kaynakları aramak için- ya 
\•ııkltleri olmadı, ya aradılar da 
bulamadılar, yahut buldular da 
yok edemediıer. 

Fiyatları yükselten en önenıll 
vo ~:ilıca sobeplcr şunlardır: 
Hırs, kararsızlık, korku, lhtiya_o 
ve zaruret ••• 

Hırs, biliyoruz, vurgunculara 

nun üçte ikisine buğday, birıne 

arpa eker. Normal senelerde or
talama olarak 3000 kilo buğday, 
1600 kilo arpa kaldırır. Buğdayın 
925 kilosunu tohumluğa ayırır. 

Bu çiftçi allesi beş ntif\!slu ise, be· 
her nüfus için ekmeklik, bulgur
luk, çorbalk, tarhanalık olarak 

Yazan: ~ 
Cemal Bardakçı 

günde en az bir kilodan yıld:ı 

1830 kilosu çıkarılınca elinde 245 
kilo bujdıy, ve )ine tohumluk 
ve hayvanlcırının asgad yem lh· 
tiyacı ayrılınca 770 kOo arpa ka
lır. Bunların bedeli ~e b\lgünkU 
resmi fiyatlara göre yüz küsur 
lira tutar. Çlftçı bu parn ile ara· 
bası, s<ıbanı, hayvanlarının !Yilları 
için Hizım olan demiri, çoluk ço
cuğunun giyeceğini vcsair ihti
ynçlarını tedarik ve evini, damı
nı tamir edebilir mi, edemez mi? 
Edebilirse mesele yok. Edemezse 
hasılatının az bir kısmını hUku· 
mele verir. Geri kalanını saklar. 

Kula kaymakamrnın, kaldırdık. 
ları mahsulün miktarını göste
rir bcya~me verm~lklerlnden 
ötürü beş yüz çiftçiyi mahkeme
ye verdiğine dair gazetelerde gö· 
rülen haber bu ihtimali teyU e
diyor. Fakat çiftçiyi bu yolda ha
rekete scvkcdcn zarureller orta
da durdukça b\l k~bil vey.a bai
ka türlü tedbirler onu, çiftini, 
çubuğunu forketmtık, <lüzeninl 
bozmak, başka çalışma sahaların. 
da hayatını k~zanmak zorunda 
bırakır. Bu halin memleket için 
korkunç bir tehlike teşkil <.'dece· 
ğtnl belirtmiye bilmem lüzum 
vıır mı'? 

Ç ütçl, sakladığı ıahirçyl 

kimlere satar? Onun mli:ı 
terlsi çok ve hazırdır. Hem de a
yatına gelir: Yurdun <\dhk, or· 
manlık bölgeleri halkı harman 
mevsimln(te hııyvamqa meyva, 
sebze, tuz gibi ~yler yükler, o. 

va koylerinc ~ötürür, buğday ve 
arpa ile trampa eder. İşte çifte;·· 
nln ınüştcrllcri bunlardır. Fakat 
bunlar bugün 'bu ı<ıhlreyi para i. 
le ve gizli olarak almak zorunda· 
dırlar-

Anaclolumuzun şimal bölgelc
r!nde buğdayın blr kilosunun kırk 
beş, elli kuruşa alınıp satılmaktp 
olchığu duyulur. Tabiidir ki b\l 
bblgclerdekl köylüler de yaş ve 
kuru mcyva ve seblelerinin, yağ 
hırınrn, peynirlerinin ve di&:cr 
mahsullcrınin fiy.atlarını, buğda· 

ya, arpaya verdikleri paraya gö
re ayarlıyorlar. Bu maddeleri pa· 
halıy~ alan diAcr esnaf ta yııptık. 
!arı, sattıkları eşya fiyatlarını 

yllkscltiyor. Buğday, arpa, aı.al· 
dıkça ve alım satımı güçleştikçe 
fiyatları urtıyor ve tablatilc sair 
maddelerin fiyatları da yerlerin. 
de duramıyor, boyuna fırlıyor. 

Bu yıl zır,.at işçileri ÜC'retlerl· 
nln de bu sebeplerden pek fazla 
yükselmesi muhtemcldır. Hatla 
yiyecek bulunmaması yüzünden 
Ege, Adamı mıntakal~rında lşç 

buhranı ela başgösterebılir ve bu 
buhran ekime zarıır \'erir. Hiiklı
metımlzin bu hususta şimclidcn 
tedbirler, çareler dü§Unmel\te -01· 
duğuna ılipho yoktur. 

il!!!!. örulilyor ki, m~rakabc ko. 
~ misyonlarının oturdu\darı 
yerde şu veya bu yiyecek ve s·· 
yccck maddesine narh koymahı
rından fayda beklemek beyhude· 
dir. 'l'deselenin kökünden ve top. 
tan halledilmesi lAzımdır. Memle
ketin coğr<ıfi, zirai, lktısadi du., 

rumunu, münakale fljlerlnı gözö· 
nUnc alarak ameli ve müessir ted. 
birler bulup tatbik etmek zııru· 

ritjlr. 
~n esaslı tedbir, muhtelif eş-

yanın iiyııtı arasında ahenk ve 
muvazene kurulmasıdır. Bu ol. 
madıkça ııu veya bu nevi eşyanın 
fıy.atına hakim kalmak imkAnsız_ 
dır, 

Cemal BARDAKÇI 

musallat olan bir illettir. Şiddetli 1-===..,,,,,,==="""=-r:"'r==z.,...,,===z==--~.....,--..,...:,~=,...,,.,,......,...,.,.,,,_.,..,,.,...,.,.. 
kanunlar ve esaslı tedbirlerle t>u 
illetin hakkından gelmek !Azım· ! 
dır 

Kıırirsızlığı, 1ercddüdii, dj.inya
yı kasfp kavurmakta otan büy\ik 
yangın doğuruyor: &atıcılar, ya· 
bancı memleketlerden aldığımız 

bazı eşyayı belki yarın getlnnck 
kabil olmıyacaktır, o zaman 1L 
yatlar çok fırlıyacakhr, dilşUnce· 
sile ellerindeki maHarm büyUk 

kısmını sşkhyorlar, satıcılar, dışar 
dan mal iclrnezsc aç, çıplak kalı· 
rız korkusile majazalara hücum 
cdlyQflar. Paralarına göre, ihli.. 
yaçlarıOOa.n l;>eş on kat fazla öte· 
beri alıyorlar. Bu surette arz azaL 
nıış, talep çoğaım13 oluyor. Tabi· 
atile fiyatlar da ba~arını alıp gL 
diyor. Bir taraftan suni bir talQp 
doğuran, diğer tarafın arzın azal· 
ma~na sebep oh\n bu Jcarııraızlılt 
ortadan kaldırılacak olursa dert 
iyice hafiOctilml& olur. 

D ördiNlcU sebep, bu sııydık~ 
tarımdan çok daha mUhlm 

dlr. MüstahslUn buğdayına, arpa· 
sına, yapağısına, yüntıne; yağına. 
peynlrtne veaaır ürünlerine verı.. 
len fiyatlar onun emelini, mas• 
rafını, zaruri ihtiyaçlarını karşı. 
lamalıdır. Söz gelimi bizde bir 
çiftçi. bir çift öküzle yılda an<:ak 
elli dönüm toprak işliycbllir. Bu· 

Admira gelirken 
aD litanbtll \'e Ankatatta ~ ~ 

~k iiwe .. ...ıe"etwbe 
yarın s-el~lc flall l'lyaaHııt AlllRI· 
ra 1a1ua1, laakkuu'la tı.Rlbr spor 
kaynaldanlldan edindi~ mal~ata 
gi;re ı. 1.akBa ~t\li Alblr!i taı< .. 
fllllldaR rek daha lı:~ldlr. 1'..,U 

A41Rüra f91'911aS1 aJtrıtde. heınea llae-

nrn Jc:arşısına rnuhtetit ~mu~ bJr Fe· 
ıtero~ tııfr (}.ıa~.-.y ~anık 
~•Allllıdırlar. ~ta !lstanbal '8"1• 
pl101!U ~t.H ~~ ÜZNe ~r 
iıaogl lrir tK•1ımnıtR, gerekH cö· 
riile<'ek oyutMWI l\"eft oy11n<•alan wr
..ekie Mntn 1ereddlit g&ı~lye
oeklcr~ •Uiaükak ririlY-...n. 

111911 ....... u bit' ulu~ lııMıh IDM'• SONU GELDi 

zll9dttr. BuQ4M ..... ryor iri ,._, ~ r'*1a ar~n1a dii•"i &lh 

cek ~. ~ iYi Mif'._. -'arak, ywııma Jk\nd ı.yfuıM& ı p·uırların· 
bir za11111nlar ,.,,. ... :fatltoliiırii ~lr -. aldıtı de\"&mlı ,lkl..letltt üı.erl

takdlr t:kııiş olaa 8Pfrou t.allm-..z ge: «()lur -· kibrit ~kıntlfiı ~ 
ii8ttiaclekl Olltıl teMll '"'---1cı M lkadıtr ~'aln etleefık!» dt,e "" 
.Urdtil'9Wk wUyorlar. r11.vor. 

ltıi&Abuhla. ıı. talmnla kar~ ~1,.11.- ann ~WtUMıt bl-
<'ak •ı4Ml Jf~..,.~ ~e o.ıaıuara.y rl~I ~yfasında: «·Blr kutu kibriti• 
ıalmntar~ı.ı• qyıf ..-11aıarı var- arhk dört kur~ 5&tllıw·~ıı habe
dır \e buttlar aı: (,'Ok MllnnM!kteıHr. rhd ve~ne göre, kMdb1ne haber 
•~ter '"' iki kftuMlıruiz Aclnah"l\)·ı ~·eıttılun ki, AdııRtı ~ r.- clııwarıl 

kllip talumı IDlllUyeüftde ı.&arak e~tır. ~·ii•ii .topl&DU \~ 
k&l'IJl!ilfU k~ 1alumaarlle rıka•Jtr- 1 ~ı.aa.. Jdbritler • (l,ftva p~ 
aa gelen takımın işi ~ok kolay~· iMi~ yeal fiy•t ~k editmeığe ~
mış olaeaktır. Ba ltJbarla iter iki ı J..,-ı...., '4>~"8• ve-. •lMı•· 
iaklAll~• 4la uyıf ı....narı'u kar- -.. ~~ecekUr. 
ele~ klijplerln ea ~ferJJ oyuncıdar:lh 1 &k•Warın ~" ile•..._ ya. 
ku\'\et~lreNık, .. aMoHt olmuı 

1 
rat.ı)'fruz. 

lhtlmalı ~ .-ıulı~el Marı Achnlra· TatltMrt 
l 

Uz"~rktakı JaıMm t~şlııcl kolları

- nın ~lflll& taruna dair ıt:len ma. 
ltimat.a ltakınu bunu çlM'uk oyun• 
rı;, .kadar b4aı;lt !ta)malc trap rder. 

lapoa J11tıııl ı.ıanı enelcrcl' en·eJ 
bütün toffrruaUle hauıianmı t.n. I 
Mulıadr adı altında "'""rlkan, Ho· 
l&n4a 'e Jnıfllı. ruli temlekelerine 
giden Japoıılardan Mı- biri bi~r 
akıncıcttırı bRtka bir Ş4'3 deAildi. Ha
uy adalarını& bu ~e.kflde 157,00.l 
a.Joncı ıoııderllııılstir ki bütün nufu
•Uft ütte biridir. t'llirlnde 20,000 
akıncı \'llrdı. 

SONMIY EN ATES 
yarlar da; genç adam \Qparlanıp gidi
yor. İhtiyara gelince keteni yırtıyor. 
Onun için !azla tecss\lro kapıl~nıı doğ 
ru değil hanıınctcndl .. 
Şu ,Hikmet Bey, ne babacan bir a· 

dam... Benim :ıu müşkül vaziyetime. 
benim kadar üzUldüğllne eminim. Söz 
söylerken gözleri dolu dolu oluyor. 
Ü:r:lintüden (ldeta dudakları tıtreyor .... 
Halamın hastalıi!ı üzt'.rlnde konuşulur
ken aklıma, doktorların saat beş buçuk
ta yaı'8cakları tlyaret geliyor. Sı.ıatime 

bakıyorum, btfe yirmi var. Hdkmet Be· 
ye vaziyetı anlatıyorum. Zavallı adam, 
benden ör:cc kalkıyor, veda cder<-k gi
diyor. Ben de hazırlanıy-0rum. Evden 
çıkmak üzere iken fikrim yine Ustada 
takılıp kalıyor. Neden gelmedi acaba?·· 
Bunu, öğrenmeden (tiderscm büsbütün 
üıUleccğlm. Onun için "'llluhakkak tele
fon <'dip gclmeyl§inln sebebini ~rcn
meliylm. .• Telefonun başına gepiyo· 
nım. 'Üstadın numarasını açıyoruın· Bir 
sanlyclik hcyeçanh beklemeden sonra 
\!stadın munis scslııl kulaklarımda du· 
yuyorum. 

Telefon<la üs~ın haflii ıülümaemesl 
i!jıtıl"tyor. KMuppımıa devam ediyo
rum: 

- Hatırımda kaldıjına gı;ire bu&Un 
fakirhanemize şeref verecektiniz. Bu 
~ercften mahrum edilmeme sebep ne? .. 

Bunlann ~oculdıırı ba,tan •fı 
Amerikan mf'kteııterlne gltmltler, 
\ncDlwe ötrcnml !er, bal \e ta\ ır 
bakmurıdan Amf'rlkanl~nıış gibi ıo· 
rUıunüşlerdlr. Anıer t ulılnr da bun. 
!arı temrııll ettik dl~ e !iC\ lnınislerdlr. 

Halbuki bunların heı• 1 cfi&lfoe Ja
ponea kurılar takip etnıl)ler \6 ara
larında Mikadoya ıta(fakat ~' ü7.e
rlne hüreyn tfltkllAtı kurulmol}tur. 
sır&1ı geUm·e butlın talebe 'e sahil· 
le~ datılan b\atlın .Jat)()n bahk~rları 1 
Japon ku\\ellerlnln oncU ü olaralı 
harekete g~mı,ıer u kaleleri ~ ta
raftan fethetmı,ıerdlr. Tarihin hlf 

"· d"' rinde hiçbir ~lacl kol hu 
\tl'ıı' "8 h ıtııre"" hazırtanmamıı 

"'" -· '• ~ .. • ... eket.e bu !kadar fay. 
~'o t.ır. r· 
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ça •ırdı, cıttım, kcndısıle ı:oriıştwn. Gi
derken kcnd sine bir ™ ktup bırakmışsı. 
nız. Mektubu bana okudu. Çok uzı:ıün
du. Anlrnradan avdetinde her şeyln YO
l~ına gireceğin! soyledi ve sızln de ken
disi a\ det edinci ye kadar evden ayrıl· 
mamanızı rica ettı. 

Kfttib n bu lokırdısı üzerine geniş bir 
nefes almıştım. Nihat avdet edinceye 
kadar vazlyetıml dUşunmcyc vnklt bu· 
lab lcccktlm. 1ht.mııl ki h lamın hastalı. 
ğı da o zamana kadar sııl:ıh kesbcdecek
t. 

Klltibc sordum: 
Nihat Ankarada çok kalacak mı? .. 

z nnetmtyorum hanımefendi ... 
İhttmnl kl tiç dort gün sonra avdet 
eder. H lanızın hastahgı nasıl oldu ha
nımefendi'! .. 

- Halamın hRsta olduğunu nereden 
biliyorsunuz HllcmeL Bey?. 

- Sl:r:e iki kere telefon ~ttim. (Fato· 
fU lıarel ederek) Küçük aoylemedl 
mı?.. • 

Yazan : i smet z/y A 

Fatoş kız.aroı. Kckcllyerek: 
- sıze ııoylcmcyı unuttum küç\Jkha

nım... Alfcı;lerslnlı, dedi. 
KAtlp sözüno devamla: 
- Buraya gel!rken sizi bu1abılecegi

ml zannetmiyordum. Onun için ümitsiz 
olarak buraya uğradım. Maksadım Fa· 
toştan. halanızın ev adresini alark ı;i· 
z nle orada gôriişmektt. Burada size te. 
sııdUf cdl~lm çok iyi oldu. Halanızın 
hastnlıcı milhim mi hanımefendi?. 

- Çok mühim ve çok teh1IkeU Hik
met Bey .. , 

-Ya ..• 
- İki taraflı zahirrie ... Ayni zaman-

da kalp zayıf . Yaış da ileride ..• Bilmem 
kı uı\'allı kadın bu hastalıktan kendini 
kurtarab lceek mf? .. 

Hikmet Bey beni teselliye çalışıyor-
du: • 

- Hastalık ne yaşa, ~c de bünyeye 
bakmaz hanımefendi... Genç, kuvvet
l , aslan ılbl bir adam.la, cılı:r:, hastalıklı 
\ e yaııh bir insan ayni hastalığa tutulu-

- Alo klınslııiz? •• 
- Yanılmıyorsam üstad Suat Ualıtle 

karşı karşıyayım. Ben, Perihan ... 
- Buyurunuz hanımefendi ... 
- Bu ne resmiyet üstadım? .. Bütün 

cesaretimi kırdınız. Siıo söyllyeceklcri. 
min hepsint·unu«um. 

Üstad tılctont\a, 'birdenbire cevap ve· 
rcmiyor: 

- Şey ..• M'tlllliJletinı ~ı !i:ılaydr 
da .gelemedim. 

:Ben serzcnışle: 

- Mef8uliyeth1iı1 telefonla bild:re· 
mez miydinJz üstadım? •. Hatttı, sizin yo. 
rulmanıza dahi lüzum yoktu. Bu angar
) ayı Pervin kal!aya da yüldetebilirdi· 
niz:. Teessüf ederim ilstlKlım· Hilfı. müp
hem, ha1ft muammasınız ... Ne ise ..• Te
lefonda bu kndar açılıp saçılmanın sizin 
preuslplcrlnlze pek uygun olmad irnı 
bilmekle beraber y;nc ileri gittim. Af. 
:fc<lerslnlz üstadım. Sizi rahatsız otum. 
Atla ha ısmarladık ... 

Üstadın cevap vcrmesıne meydan bı· 
rakmadan tekrar konu~uyorum: 

- Şu öakik~da aklıma blr3ey geldi 
üstadım. 

- Buyurunuz. Sizi dlnliyorwn. 
- Yarın, ıayrlmuayyen bir saatte zi· 

yarctfnize gelsem. ve... ve... söyllyemi. 
~ım üstadım ne derşlniı? .. 

(.&ıimm ~l 

Avrupanın 
kalbinde 

A \ rttJl:ı \ C Balkanlarda f!gaJ 
~CJ& blmaJe altındaki yer-

lercl~ eyaklanmnlnr, ~aJ-ahnalar, 

ulka tlcr on günlerde hayli faz
Jalastı. Oııcc erlere ikarşı yapılaD 

tıu ha re ketler Yuı;o!'il:wyada oldu
ğu gibi 'ıılllrrl', Pragda oldıığu gi• 
bl lıhmıye idaresi diktatör muad• 
nine teşmil cdlllncc A' nıpa tenc6' 
re.o;! lclndc 'c tııkı bir Jcn~k altına 
Jınp edilmiş bulunan uda l."a)'DA• 

ınıuıın lozlalnştıft anlaşılıyor. BO 
l.ı\J nııııı:ıııın n:r.alma ı için hl~ or 
ııınz~a 1cn<'ercnln alhndakl açhıi' 
ate,ını hnflflelmf'lk gerektir. Çör 
kli tcwcrcıılıı tistiindcıkl kapat.-. 
taz) ikini azıııtın~k niyeti ~ 
dlğlne göre ötekinin y:tpfllnaa. ~ 
pılabllmP.SI l!ızımdır. Deın lcaplli' 
ıkı sıkı tutulur, hem de aııı.ld 

a~1' ı;ıttlkç.e hızını arıtırmııa bi
nama tizlieü lılr fjclcle preblliır, 

' 

* Mat;lfırı A' rupiMJa ,,tmt'ftyt9 _.., 
y,pılan ımlka!'ltlcrden en ileemltlli
nln, )ine .,ımdllc lmdar rnalı.aıte
ratıııa bol un eğmiş g-öril111111 llo
lıeınluya hıttkall, iızerlade ......,. 
cak bir olay(fır, 

Çf'k mlllı'tlnln muf~set ......., 
ya1.1nış olan tnnrnmı' 1'1'81191• .,.. 
rfhı:llrrlndcn l'kne.<>t Denlıi, ~· 
y:ıbaııoı ht.l!.lnılyet altındaki .,,,_ 
rinden bah~t'.dcrken bu şddr ~ 
«hrr faljl hlr kalıramanltk .._., 
aldı~ getirir» demiştir. 

FrıuN7. tarth~lsl gitti .... çek 
ilim adnııılnrı cJa ı•mp corta JJı.~ 
nt(lflnın tarih mü:r.esh> adnlı ..,. 
mlşlerdlr. Çlınkli, onlara gön, _.. 
Auupada önemli hlı;-bJr ,....... .a
mıunıştır ki bu şehir e elaya il_.... 
mamış ol-;un. 

H88 de doğup 153! eh elell Al' 
man c•oğraf;\1lrılardan Selıa!ttNI' 

Mililer dl': «Bohe.ın~a. Avrupa de
nilen asri kadının kalbi: '.hpallY., 
ııa,r; nantnıarka 'c Jtalya. enerl• 
<lir» dı•ıııckte kendi yıu;adıtr de,.,. 
g(ir(\ Bcılıcınyanın A\TU]ıadakl f;lf4" 
rafi iinenılnl faalasJle bellrtİldtu'• 
Rohemya tııılunurtdan tıu illı8la lılt' 

giln (le me\inuttur. 
~la\ lıır ıhı «Zlalm Pra1ıa = Al

tın ı•rag» di~erek 'hu tehre ~· 
lcrı ıt~ğerl gbstt-rnılıjlerdir. 

• Onun<'U asırda Pr~ tDCTn:. ~ 
mış Çek premlerlnta i~ 
mihıtnkll lıir de\let olan ~ 
istiklalini ka~ bettlğt gıladt111 ~ 
h11rbln sonunda ÇekO!lkıvakya ~
Jnırl3etl camla ıııa glrinclye ~ 
iı:tl'n IÇf\ ctalıt1a ka~ namı,tn'. Jltl 
kaynaı:malarııı en lbllyujil Allflll' 
turya - l\lacarlstan blklmtyelill!' 
karıJı 18':0 <le )apılan, fakat llfle" 
rln lherlmetne n~tlcelenea iı,.a el· 
muıtur. 

XÖR KADI 

VIFA T 
Rtfat Atııbek'ın bab@sı, Ata .A' 

tabck, Sıtkı Atnbek ~ Naci .At•· 
bek'Jn karçle~lcrl, İzmtr tütüa $Pf' 
carlurmc\an 

Zeki lllrrl .&ta1'ell 
HRkkıp ;rahmetine .in\ikal ~ 
tır. Cenazesl PO Mayış cuma ,. 

1 
saat l3 te, Osmanqeyde Ma19't' 
Osmanbcy sokuğırda Beypa.,an t 
partmanı 3 Uncu dalresind~n ~•1• dırılaca}\, namazı TeşvfkJye c~ 
inde kılınıp Asri mezarhh detnt.li
Jçcektir. 

Çelenk gönderilmemesi bı!lhl'f' 
rıeu olunur. 

,-TAKVİM 
29 MAYIS 942 

CUMA 
AY 5 - Gün 149 - HIZIR',' 
RUMİ J358 - MAYIS 1 
HtCRİ 1361 - Cemaztyelevef. ~J 
Y Uh' •V ALt .SA!" 
GÜNEŞ 5,32 9,oO 
ÖGLE 13,11 4,Sf 
İKİNDİ 11,10 s,38 
AKŞAM 20,33 Jl?,= 
YATSİ 22,29 1, 

1 İMSAK 8,19 6,4 

Pofafes böreği ,, 

B lr.lm Demir, canım ı.ör8' 
tlyor diye tutturdu. CD ~ 

ne yapayım '11l e dilfündlim. Ul~-"" 
~uk kilo ı•atatcs aldım. JI~ 
.ıtoydum, pilrc Jıullne ko3 durn-~ 
yumurta kırıp ~oı:;rıırdunı ,e ıı ,,_
)laline JioJduııı. •rcp~l.}I ,ağlad~ 
sonra bu haınurıııı bir taba.., 
l&ydıın. l'arı ına tıo\-anla be '!"_ 
)'aiıla ı.;e\ lrdlglın kıymayu ~ ~ 
ruıma g~cn ;-ıin adam başı,.. Jlll 
ıram olarak aldıfunız peyıılJ'de9" 
pe.rçayı dereotııe eLmek ııo~~ 
dbn. Uurlne de biraz yaf a;o..! 
Nar gl~ kızarınca bö~ ş P' 
kes.ip tepşl lle sofraya koyd# 
c11klara börek kC!Yft \erdJ •. _....ı 

EV~'">, 



1 W! #l·J:I l# t1;t11 :Gı =l # J ! 3 M 
Askeri durum ı Valiler arasında 

Harp kazançla
rından alınacak 

ipi) jŞJ~ASI iCMAı 
1 Japon 

Amerika (kız 
nasıldır? 

~o?~::i:~=~u ) nakil ve tayinler 
c.a.,ı ı lncJde} = 

lardı. •·ak4 t a..ıana JfarlloC dotq
•onfa ,.e hyamda fhlcletH muka,·e
"9eUerJ 'e bekJeaUmlyen ,.,qbll 
taarruzı.rı mı Alman plAnlDJ ~u,...., ve te.lr MllM&aı llllcW'-lit· 
&ör. 

4'"'9•QJan11 ~ nelui l'•rbl•-
4'ek.ı ku,atma llareketlne l'ellncıe, 
ita ,up1ııee1s Y-'•• •• ~tu•t•ına 
llllılaar etmektedir. Bu ç.ıkmbda S 
.... Ord"'919Ull talnlmQe ~Mr 
irine aJı~q ~Jdell ltül4~1-
le~ Zira, pe lluıtlann ,.rka dof
ru rieat etttkferlne Ye ne de Atma"
larıa takibe ko)'1114uklan•a dair 
trtada Öaemli bir emare yoktur. 

İzmir Valisi Fuat T ukşal, 
Müstttıarı oldu 

Dahili~ 

Vaiılcr arasıncia flazırlacan tayin r de valilıj.ne Elizıj vaı._.ı Feyzi 
"·e nak,1 listesi yuksck tasdike ık- Gürel, Elazıj valtliğino tefti§ he'!. 
tfrıın etml§tir. Bu kararname He vetl reisi Dervi§ tlngören, Man•sa 
Seyhan valisi Faik 'Ostun, N.ğdel · . 

1 
.. 

lj · t il s f A d t k ü val.Jljıne Dahiliye VekA eti Mus· va sı ma a a psy rn e a -
de scvked.Jmışlcrdir. tcşarı Ah Rıza Çev•ker, Dahiliye 

l Bun&ın biljkn Seyhan vallliğ.pe VekAleti MUsteşarhJına İzmir Va
Manlşa valisi Akif hido&an, NI~- 1 lisi .Fuat Tuksal tayin cdlJmlolerdir. 

• 
vergı 
(~ 1 btolde) // 

Anıerlkan kıalarını, fılimle.ıde ıö· 
rU!dO.!:'fi ve lJu resmin eag- tarafında 
rösterild il gibi, dal ı;ibl '&.oylu, nll· 

ltı h~saplarken, paranın l~Ura kud « ln, ince. gll?.el ba<'aklı tasavvur et• 
retlnde de bir fark belirdlgınl de mek idct olmuştur. Amerika aamık 
hesaptan hariç tutmamak cap ~- ldaresının yaptığı geniş bir tetkike 
der. ı;öre bu dUşUnoe kökU den yanlıştır. 

Emlfık satı~rnda harp kazançları Dal gibi ince boylu, ıruzeı yap ıı, 
bakımından asıl mühim olan nokta, 
satandan z. yade alanın vaz.lyct.dlr. gUzeı bacaklı Amerikan kız.larrnn an. 
Ufak tefek muameleler, meşru bir cak flllmlerde ,.e istisnıı şekllndt 
surette elde edilmiş bir paronın Adi hayatta tes dUf ecllltr. 
cmlfıkc tahvilinden ibaret olabilir. JIAıtlm mlktaıdakl Amerlknr kız 
Fakat muayyen b·r bedeli aşan sa· tıpı, sakdakf resimde örtildUğU lbi, 
tışlar, harp vurguncularına el u-

1 
k g g 

zatmak için en mUkcmmel bir kop· ısnca boylu ve oldukça vU<'\ıtlU~Ur. 
rii hizmeti görebilir. Hiikömet bu A meı llrn l<ızlannın bU~·Uk al<seı iye
yolda yüriirse öyle bir kaynak eL tinin boyu lG!l snntimetı e. a~rlığ: 
de edebilir ki, haz.nenin elinden ka 6Q kilo, göğlj~ gçni.şliğl 89, b~ ge
camaz ve gizlenemez. Gayeye var- nifllğı 72 santimetJ'edir. 
mak :çıq bir hraftan başka köp· 
riiler aramakla beraber satın ıılı. 

n1ukadderatı 
lazan: M. R. Mı. 

n CJIAU 1>8!11\ C'kll!U(Q - ~ 

~ l.l ıda c.-ı z.l:ıade dlkkaU «'.el

bcl'tcf'el nokta, Japonların leca-.'tiz 
elmfdlkl•rlne, tecınüu QfraCldda;. 
rıım dair olan iddiadır. Bu da gös. 
tcrh fı_r ki ııropapnda denJlen ,ey, 
lı:ıklk.ıtl t-ngel saymıyor, herke.in 
ı-tızıl ünlinde oluıı biten bir fey:I ter
,.fnl" cedrmektcn lılç perv ... ;rak. 
tur. 

lihya cephesinde: -Geaenaı Bommeı. ... )' ... ••ıi
ftdertn Bir ~-- ..,... a.rt 
~vzıe taa..._. ...... ,. ı.Rt ı.
flliı. Zlrlah ibtr~ ~ ~
•rnızue ._..... ....... J......,.. 

işgal altında r UUllfU'lıı il.UM] 
baltalama <-.. ı .... > xx 

hareketleri · 
Japonları ıecıkU.rmlye matuf bulµ 
nuyordu. Slz1er bu vazlfeyl çok 
büyük muvaffakıyetle ve cesarcıle 
bitirdiniz. Bu kadar iyi surette ba
sardıftoız bu büyük vazife içln s•· 
ze teşekkür ederim,, 

nan emlakin kıymeti üzerinden MECLf"S MO' ZAKEREL~RI ıuıtın alıcılardan q:ı harp vergisı a· 1 
lınmesı makul blr hareket olur. 

Jaııonl.ır, \ uşhıgtonda hlr takım 
millnkrrc'rrl<> Amerikalılara oya. 
larkrn, l'ört lfarhur ha!iikmını yap
nıaı:-l::ırrlır. J akut bu fla,.km .Japon 
sulılırısının h:ışl:ıngı<'ı olnuılrtan 

uı.aklır. S ılrlırı~ın asıl baf!angK'ı, 

Amerikanın garp ~ilerine, FUi· 
plıı , lln,"!ly adalanna, FeJemenk 
llinıli .. ıanına ~ ü:r. bhlnoe .Japo• 
ulmırı~ı gönderildiği z.aman ~a
nı .. ıır. E •er A\us1ralyahlar ~k 
nçıltgoz d:n rıtnmasal~rdı ba&'ün 
:\ Hıst ral,\ ada da :ı üz blnlel'Oe .Ja-

11011 akmcı~ı \l' 11e~lncl kolcusu )Mı. 
ıunıır \r Alıı~tnılla müdafaasmın 

- (Başı ı bwide) § ğıl, d ğer büyük şehırler fukarası 
liarp kazançları \'ergisi müı a., Umum mlidiırlügüniin bazı vılAyet. iç n de devlet n pi~ baba şefkat 

sebetıle bUHin knıı:anç vergisi s.s· lerc:\e vakıflara <ılt blııalqrı &attıilı gösterd ğl yolundakı müjdesine le
temimizl, esaslı b r tetkikten ge- halde bu vllfıyetlcrln ımar fşlerllc şekkür etmiş, gelecek kış .fak rlere 
çlrrnek zahmete dejer. Esefle soy· uğraşmadığını söyliycrek l\t"rŞJt I apmt yard~m YM>ı~~~sı ıcap ettı· 
!emek lhımdır ki, tatbikatta bıı misal olarak göstermiş ve Evkaf u· ğlnl söylcmış ve blltun mc;.bı~slnrı 
vergi, namus üzerine konulmuş bir, :mıım müdürlüğünün sattığl bina· 1 vazifcye çağırarak onhırı hukunt<'
vergl teslrını vapmaktadır. Namus.. lardan ayıracağı b r para ile imar tın işini lcsh·I etmek için, hattfı 
lu adamlar, ~ hükömetln hakkını işlerinde çalışmasını temenni et- icabında ppra ç\i\hl tc:ıplamnltırını 

ltava hwellert v. .. "'11 blrl41llerle 
taaak ~........ 'Mlaver kqvntıe
flne 8-Y• ...... GNM..., •li•ü
lüree ~ .._ ........... •e
fenı hff -.,.,.. ..-ea4tle ...,..., 
Se l'4'r$1jl11e • ....., verıı....... Bel-
ki M"'•r ....... .._ pdar Uerlemek 
\e ToltnaJJ•a ..... ~ ıa~-
•ır. So...,.,_ ~....,... ~ 

Belçikodo, Rus cephe
sine gidecek malze
meler fahrip edildi 

ŞunJklng', 28 (A.A.) - Harekat 
sahasından gece Y&rJBırıdan aonra 
nlmnn bir tel{rafta Japonların bU
tUn lstlkametıerden Çekianı eyale
tinin merkezi olan Klnhwa'ya yak
la.ştıklprr bildirilmektedir. Japon kol
larının ı;arkta ve cenup fehre 3 ki
lometrelik l>lr mesafede durdur\11-
muıj oldukları blr sırada. alınan bir 
habere göre yeni bir kol dotruca 
şehrin ~imali carbl kısmına do~ 
llerlemel<tedir. 

vermeğl tabit sayarlar, namussuz· ml§tlr. söylemiştir. 
lar, ya hiç vermezler, :ra az ver:r- Ziya Gevher Etill, Türkün eski Hava yolları 
ler. Ortalıktaki bazı emareler in· bir usulü olan imarethane mesele- Bu bütçenin fasıllarına gcçllme-
sana şu hissi verıyor ki vergi iş. sine temas ederek zeng.n ve me· ! den evvel Ziya Ge,·her E~ li ~ava 
lerile pıeşgul memurlar arasında mur sınıfı istisna edilecek olursa: cılığın, mlJletlcrin hayatı ilzcrınd;· 
namusluyu tazyik ederek cclAdct 500 bin fakiri kucağıncıa tutan ts· i ki ehemmlyeUnl işaret etmiş "e 
&österen, namussuzu kendi hesabı· tanbulda yine imarethaneler açıl- Devlet Hava yolJarına verilen b r 
r.a aldığı &lzlı bir vergi mukabilin- masını teklif etmiş ve qemişt r ki: 11\PYon iki yüz b\n lirayı az buL 

kolu, kunndı iptlıladan ktnlmr' 
olurdu. 

J poıı t :ış,ekill, .Japon zaferle
rinden ırııtııuıa b2'hsodiy1)r. !Söyle 
hlr J!o;.ın kullanmak hakkıdır • .Ja
ııonl ır, korşılnnndıı bulunaııJan 

<'lılılf'n gafil ın lamışlar, plla yap
mak 'c.- bıı pliınları tatbik etmek 
l:ıakıınınclan Jı:ırlkalar YMatnu,ı&r
dır. 

••m•nl•r ......., fnk.,_f ederR, 
Ge11era1 Komıwel Mıeır hucluclunda 
ı11smz ordUMqau d* ~, .... 
"1etl'uf eflMls w ~ Mllle
•1-.e Rıaıılara 7arclam etmesine kıs
·~ ınlnl olqaak lmkA•ıu ku-up
cıaktır. Mihver tarafın Wyle bir 

Londra, 28 (A.A.) - Belçlkada· 
ki baltalamş hareketleri son zaman 
l11rda artmı~tır. Londraya ı:elen ha. 
berlere ıöre, Lleg'dl? 32 lokomotif 
kullanılmaz bir hale getirilmiş. di
ğer se~lz ılmendifer .stasyonların. 
dan esrarengl;ı yangınlar çıkmış ve 
malzeme yüklil trenler tahrip e· 
dilmiştir. Bu malzeme Rus cephe
sine gönderilmek üzere hazırlan· 
mıştr. Hcrstal'dckl mühim siliih fab 
rlkasında i~llcr aletlerini makine 
dişlileri arasına dilşürmek ımretile 
'ııUhsalAt11 sekte vurmuşlardır. AL 
manyaya gönderilmek üzere hazır 
bulunan binlerce tüfek kundağı 
yüklil bil! gemiye ateş verilmiştir. 

Japonya Uaerlne yapılacak akınlar 
için bir ns tefkll edebUecek olan 
Çin'in şark e~letlerlnl ele reçlrmek 
Uzere yapılan Japon ileri hareketinin 
ilk hedefi olan Klnhwa fehrln(ıı dUf
tilğU Toklo'da resmen Jddia edilmek
tedir. 

de himaye eden sütü bozuklar ek· - Hatta Evkaf müdOrliiğü 1stan duğuou söyliyerek dem•ştır ki: 
sik deiildtr. bul zenginlerin! de teşvik ederek _ Bu demektir ki biz h vocılı. I 

Bu mesclede en mühim olan ııok. bu fak!rlcri beslemez mi? ğa ehemmiyet yerml_yoruz. Memlc· 
ta, vergideki müsavat prcnslplnln Bazı gazetelerde okuduğuma gö· ketlmizde bu 'ş Qzerln~c ~ ış sene· 
namussuzlJrın lehine olarok bo· re, eğer doğru ise Kızılay böyle b'r dlr durulduğu halde kuçuk b r 8 -

zulmasından, ticarette meşru re- teşebbüste bulunuyormuş. Ayrıca dım dabl atmamamız tuhaftır. Tay. 
](abet lmkAnlarının sarsılmasından Yunaoistandan gelecek çocuklar i. yare, yalnız. harp bakıqund n de· 
ve hazinenin gellr kaybetmesinden çln ayrılan, şayet bu çocuklar gelml ğil, münakale bakımından da <'hem 

ı~akat huna ra~t'n '-"·ekli 
fnzJ:ı b~nlığine ka}lllmayı teı.Jlkell 

hııluıor \c biltlln 7.&ferlere ~ 
.Tapon)nnın işin ancak ba§ında IJa. 
luııduA-unu so~ lü~ or. f'lln dü,Uaerek Mihver ordOlllle 

... ...._, .._... lllJı ltalekete setmllf 
~Mı 'MnJ edllebillf' Llb~ .... 
-1ranc1an sonra barekAt yapt111maz. 
Oe-raı a.n.meJ belkl •e bq llW ay .. ..,..q, yqtJaf141a 8*1kıtllttıwAI ai
w Mnn •ad...._ ,.~ n T•b
ftlk'u dütlinnek pyeshll cüdeeek
$1r. 

Stokholm, 28 (A.A.) - Muhare· 
ben\n toplu halde en kanlı idam ce
zıısr Lıtvany~do yapılmış bulun· 
maktadır. Lltvnnyanın imarı ve re 
nlden. kurulması işinde çalışan iki 
sivU Almanın öldürillmesine k;ırşı 
.ml~!llemc oltır@k 400 Polonyalı ve 
Letonyall idam cdilmlşlerd r. 

Çungldng, 28 (A.A.) - Perşembe ıbaret değildir; fktısadt hayatla yccck ise 0 imaret işlerine sar!ç- m'yetli bir vasıt~dır. Belki kamyon 
gUnkU Çin tebllfl: Türklerin aleyhine olarak gizli b!r dllmelidir. ve trenin gldemıyeceği Hakkar.yc 

Jnponlnr, tıpkı Almanlar lfbl bir 
fok :\Orlcre Vıldll'lm te~ ln
nıı,ın, fnknt ~ine Almanlar Maa, 
snhlllııde durakladıkları &ibl Ja,. 
ııonlıır ela A\ustraly&11'9 Bed mtl
dafaa h11t1ıncla dqrdurukquşlarc'lır. 

nuralarcla gi\n gectık~ el~ 
lnrafı ha\a ilstUnliıkü kazanıyor. 

Genc.-rnl l\fnt· Arlhur'un dofnı diye 
kııhnl edilnıesı \ı\r.mı _.... "9blll
Jerınttı delllet ettiği gidi!}, .Japon. 
Jar l~ln endişeli Dıtlınallerlo fflu
dur. 

Cenubi Şhan eyaletlerinde Japon
lar sah gilnU Keng'ttınr civarına 
\•armışlardır. :Oifer bir kol Keng. 
tı.ıng'un şimalinde Manho'ya ulaş
mıştır. Dün gece Jap0nlar, Klnhwa
da ve Lanşi'de taar,ruzJarına devam 
ebnlşler, Klnhwa'nın qatı cenul>un
da sair gilnU Tanhl'yi zaptetmı,ıer
dir. Japçınlıır Lopgyu istikametinde 

kapitülasyon ruhunun hüküm sUr· Kilrsüyc gelen Başvekil Doktor iyi çalıiıldıiı takqi~de ta)'Yare ile 
mek fırsatını bulmı,ısındadır. Refik saydam: iki senede g.d.Iebllır. Milletin pa· 

~ ........ ı ........... 11 

~- ıw.n... ~ \le Getae
ra.ı ltenameı•ı lr1e Jrfrfezlae kadar 
rleate ~r etqllltt. Gf•eral 
aon.meı hslUz .,..... kal'fı ylae 
....,...~~ ..... , ... ~ 
tllal'nıza .~., hılanayor. 
ı.a,... (llllta ... lliill)& illa-''-• .................. , ..... 
~ •Mlıae'- "'" ._... MlllJ'er. 
d"1'111•r, ..._ ilk ~ •ldala,. 
rıu k .. ar seri feklllnek ve •Ma
laaya ~ •naaıl& bllnr. 11 ... 
,., on1 ...... lf'lrt lllhTM11 tlü
~ ~lr; .lltlta e •llUa1f ha
,., -~._... ... ....ıme· lqclllzlertıı 
e1taı1e ~r. Bu lt.JbarJa MDl-
' 'fr ........ .... 1'e aöraUe 
11..a,.,....., .............. illtl-
ııe lratarak Mıınr topralduıaa ,U.. 

~ ............. °""' .... rck 
laealb l.pıtz ileri Jnevzlhıdedlr. 
~ MllWia °"*'~ \ı&lbl et
tlt'i Pmu, •ka&.Jlk ""' •= ..... 
~-. 

-H•yd;i~bin'',ihhi , 
dur\lntu, tehlikıde 

Kapıtülbyon deyince her Tür- _ Teknik işleri, Evkaf umum rası kırtasi muamelata sarfedile-
kün eski bir yarası taıelenir; bu müdilrilnün izah edeceğini kendi- ceğlne, enun hayatını alakadar o. 
memleketin guya misafiri olduğu sinin Ziya Ge\'herin suali~e cevap den tayyareclliğe verilmek lazım
halde burada para. kazanan, fakat vereceğini blldlrmiş ve demiştir ki: dır. Gelece~ ~ene hüküın~.ull Ha· 
vergi vermlycn, kanunlarımızın - Halen Kızılay eemlretı ile bir v_a yolJarı için 10. milyon l ra tnh-
harlclnde yaşıyan yabancıların anlaşma yapmış bulunuyoruz. Ö· sısat ayırmasını rıca ederim. I[ " ') memleketin evllıtlarına nisbetlc sa- nümüzdek kış için büyük şehirler- 1 Ormaa Umum Miidiıtü;ü 

S Q Y Jet 1 ·~il hlp oldukları mlimtaz mevki hatıra de aşhaneler açtcağız, Bu hususta Bütçe fasıllarına geçilmeden A-
T • il • gelir. JM!r tilrlil tedbir aıın.m., bulunmaJt.. bJcUn :V~1''4 çam ~rı Oze-'"'U --F.,..,----~--------- Lozan sulhü ile bu mcşum ats- ta~ır. rırnte bal*4 ıı~ yarf ~~nlar hakkın· 

ilerlemektedirler. 

(ISafa 1 lftrtcltt) W J'2'QS&da askeri tem resmen tarihe gömQldü, fakat Başvckllln şiddetle alkışlanan bu da da takibat yapılmasını, Sinan 
husust nıuhablrinden: h ırl k lktısadl hayatımızda hAIA gizli bir beyanatından sonra Evkaf umum Tekeliqlh~ katı .mUff~I geç 

Nazilerin sayısız insan ve harp az 1 kspltülAsyon sistemi vardır ki bir mQdürü Fahri l(ipcr, muhafaıa- verUdiil için geçen ~ıı :m~hrukal 
matzemesını öne sUrmekte devam et- ~ ı lacJde) C=> taraftan vergi kaçakçılı#ına yol a· sına lüzum kalmıyan binaların el- darlıjı çeklld'llnt, İbrahim Dlblan, 
tikleri layum - Barvenkovo cephe- ,ezeceJç ve ak.fam üzeri Viflye döne- çıyor ve iktısadl hayatta Tilrkler d<'n çıkarıldığını, bir program dal· Orman. koru'."a te~JdlAtının iyi ça. 8İ1\de\d b\\yUk Ç&PpılJmımın a~ırlaş- cektır. aleyhine bir takım imtiyazlar ya. resinde imar işlcrfoe devam edlldL lışmadığını söyledıler. . 
t.ıfınıı alt lll~pır ~ıtmet cörUlrne- Lond 28 ( ratıyor, diğer taraftan da mılli ğini, esasen İstanbul un 4 yerinde Biltiln. b\111\ir~ ce\rap vcrell _ z·-
mektedir. l!!!er Rusll\r bu taarruzu 1Cm ra, 4.A.) - lCral Vlctor bünyemiz içinde zannettiğimizden fukaradan 4 - 500 ~işi)le Ytpl~ r'ilt Vckıll Muhlis Erkmcn ezcum· 
~urdurmafa mu\•attak olurlarsa, bu tı.ııanı::!: Ita~yal V.liahdlnin şimal çok derin mAnevt yaralara sebn> dağıldığını söylemiştir. le ~nları söyledi: 
hiç fllpheılz bUyUk bir slllh za!erı l•ttlt ttıkl a op anan kuvvetleri oluyor. Tekrar söz. alan Ziya Gevaer, - Çamları yarahyanlar hakkın-
olacaklır. ÇllnkU Naziler, hu yeni dan ve~llen e~S:erı~t U:::!enR:ma- A~hklarıt, yabatlcılara ve bilhas- Başvekilin yalnız. İstanbul ir;ip de- d~ takJba~ Y~pH{i"ı &ibi, maııı:~ık~t 
taa.......,nm ilk bilylik • ..,,,,..,_ .. •aat • ..., .. ..., Londndan. ::.~ "' ı .... ıen diye a,-rılabllecek tn. '""! de Or";"'' U um;m ı::!du;lü
""" kazanmak için lmkAns>Z olan '"'' Petaln'la Y•"n ........ Roux .anla.a imtiyazlar temin eden bir ve d•ha .,ki tecrObolerlne ıAro .,._ ittaun . .._. :• ~ ,:;" - ;:'" 
her şeyt \ile yapmaktadırlar. Bu Al- da toplanan Fraruıız kYVV•U•..ı"I tet- t{lkım lltll ve şartlardan açıkça farın verimli surette çalı~lart ve dqlu bır davbaza lf·fo.,,a litorlm~llk al-
man taarruzu lzyum cephesinin en tiş ed .ıı..ı h ~t!· • bahs tmek istiyoruz daha fazla kazanmış olmaları maD· nunundak! ı rma e er a. 
önemli kesimlerinden birinde kısmen ecer;, aberı alrnmaktadır. Bu e · ı 1 dırarak :t.ıw.. halkın ayağına gL 

olaylar Nıs v K Ik , Makaadımız memleket için çok tıkan beklenebilir. Memur ve şç ' ~,, -· 
durdurulabllml9tir, Bu da Ruaların e ors a nrn lfpll teh- ilc ..... tlerlnln se,'1ycsı· de ....... lı yu- dilerek ~''- MH@aame yer;l. didine battı l'ibl aavolm&ktad zararlı ifrat cereyanlarına yol aç· •" -...-
muvaUaklyeUe l>aşarıııın kar§ı}lk B ,,. ır. k<>rı herkes ı'çin müsavi olciu»n hal· -e~tedlr. Bir ~l olıtra1' şunu lmdan b~kll Mwıııollnlnf V1 ı hU mıık değildir. TeşkilAtı .Esasiye ka. .. ., •"" ...,.. ta.arnızlan sayesinde olabilmiştir. ,_ n f · de bir kısım azlık ticarethanelerin- söyliyeyim ki 19!M da 2,5 - S mil· .. omeUne daha kaU !!&deli iki ı bi nunumuzun bütün Türk valandaş-
Sovyet kuvvetleri burada mevzJierı- nota . ne r de u··cr•t SC\,.,yeeı' Tu .. rk ailesaeHle- yon ker.talllk 9eyann~me ver ldifü gönderdltf de itldl.a .. 1'-ekt larınıa verdiği mUHvl kanuni hak. "' '' 
nl satlamlaştırmıflar ve ıalah ebnlf- dir. uu e- p rı'nden daha az gösterilmekte ve haltie IOn Hne1erde le ntt

1 

t
1

Yon kcn.-lerdlr. lara karşı vazife ve külfette de mil· 
Be savat hükilm sürmesini, alAkalı az. memur kazanç vergisi olarak ta da- tallik ~;ya~ veri ~ §ti.r. D1-

JnpllnJa ~·akın 'a~ bdar U.

rar,ahnifan ç-0ğunu Amerika ve ln
gllt.ereJe Jnpmışh. Oeneral To)&
"un tikrfDCfl bu U(t..-cp tJA111t Mr 
kı~ım Japonlann Aayac'Jakt Amed
kan - lnglllz hAJdmlyetme aes 
)~a1arına sebep "IWMB-., ~ "'* ~''ekil bô~16 düşllncelerl ~ 
11a~mak '\e AsJadıa. bu ~ldmbett 
her zaman l!)ln kırmak emelllac1e
dlr. 

ı:t~r Japoalar ~ lra
ıntarda nnn-artak olup Aa,...ıa ,..._. 

]et'Ce mfl, on lllÜ,terl Te ~ pait 
ham madde :ılaynaklan lg•rrtl · 
Urlerse Amerikan ,.e .lııcms ,.,._ 
sal~rına karşı :istiğna ~. 
:Caka t «ya hep, J a h~ diye ...,_ 
atıldtklanna gore eiV P7....._ 
eremezlerııe Çine nlsbetle bir 11891 
ka$re ltıallne inmefe ~· 
Iar, ~\iakü Amerika ile Jnlflt.eraha. 
çok acı bir surett~ ö~ 
dersi hlr dal\& UAU ... ..,.D. lldi
mal yoktur. 

( .... ı-...ı
tçınde idi, YtmM8 yU-.S Alman 
ınomurl"' t.qt\lnmakta idi. Sul1'u. 
~n o •ırıata yıpılmıf olmas& ctik
ka~ tQantılır. Ç(lğQ Heydrtcn'tn 
-nfl J~tltll ıideoeli ve }\pfl IJ· 

''" 118'7ahetıo ,ıkacatı ancq blı'· 
k~ kiti tarafından blliıtlaflde idi· 

lzyum - Baıtvenkovo istikametin
deki çarpışmapm çok ~Mlı oldl.ftu 
muhakkaktır. ÇUnkU Alman esirleri 
kendi ltatlaruwla bUyUk delikler ya. 
pıldığını söylemekte söz blrlitf et. 
ınlJ bulµnuyorlar. 

rn, 28 (A.A.) - Iaviçreıtin dip- f t' 1 hııı az para öd. enmekt-'"· »_,r 1ara/Wn ~hr~at ta ucuz ii· ı hkların da men aa ıne uyıun o a· r ••• "\'tt " omatık anahtillerlnde söylenlldJfine Hakkaniyet namına derhal ,.. yatla deylet vesaiti ile taflnmak· rak istiyoruz. ıt· ı 
göre General Weygand, Itaıyanıarın n1.1 ilAve edelim ki bl,r 'nsım ııhk 1adlr- AYNCB öy erde kesime 
Nia, Kors5ka. ve Tunus Uzerlndekl Azlıklar içinde dürilst, namuslu, ve levan ten tüccarları, memurları devam edeeeilz. Antaly~, _Dala-

rRadyo ~ 
BtJQÜNJ[t} PBOG&All 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN : 
Boteı~ VIJ)Qflarm. ıuuus yaz tarifesi 1.6.942 pazartesi 

H)Mbıtld•n HlbertQ tatbik olunacaktır. Tarifeler 
~lelere 11ı1mııtır. 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri 
1aahlllerin nazan dikkatine 

lalO WI .,... BUlllll8db: 
J - 14uf1trmı -.nJJam~ temlik sureUle alan, emekli, duı •• 

1•türuertn By!QJ. Tefrinlevvel, T8frinilanl lHI aylıklarının tediYestae 
lllJIU ~ pi ... ı 11 den ltiberen JNaflanılacaictır. 

a - .AAllM1 ...,, ırıaltllerQlin ile aynı gUnde sut a den itibaren 
"'&iflan veruece1rttr. 

3 - l(a&f \9ahiplerinln ellerlııde bulunan fjf)erde yazılı g1ln ve •· 
att. '-akunısa mOracaaUan ve 'bunun haricindeki müracaatıann da 
lratırea kabul MQeml)l'eOetl ehemrniyetıe llb olunur. <5837> 

.......... ~ .... ----_...----~~---------~ ...... -------------
ı- Devlet Demiryollan binlan J 

l«Uhammen Jledelt (750) Ura olan iki adet aıcak su için elektrik mo
~rıu Santrıt111 tuluma- teahhDdtlıtU ifa edemlyen mUteahhldl nam ve 
hesabına (11/8/1942) perfembe .Un11 saat (U,30) on dört otua41, Hay
~Ga Ger blnuı daiıillndeki JJomi91on tarar,ndan pazarlık \llUIUe 
••tııı &bnaea1rt11'. 

~ ..... ...,.... S.ta,ullriu (llJ) lir& (50) lrurtıfluk katı teminat ve 
'lllltın t.,ın •ıtllt v.We ldrlikte pazaflık gtlnU saat1Jıe kadar ko
m~ ınQracuu~ J&sımer. 
Gır6 Bu ite alt tvtnaıneıer ~ paruıa olarak. 4afıtılmakta

,(&10l 

taleplerine kartı konulması lçlq Ma- Tilrk Vfttandaşr ~ıfatfle kendisine baştan çıkarmaktan ve ilfal etmek- m•n;!: v:.!:u~_:;k~lı~; or. 
r!!şal Petaın ile Vtfl hUk~metı nez- verilen haklarm kıymetini bilir, ten mesul bulunmakla beraber me· man fi _. RUi .,,...unu
dinde .şiddeUl tqebbıOslere gtri1Jmf4- vazifesini yapar ve çocuğunu tam murlar ar.asında da onlara Wta lf'U2 • 

Ur. ~nlerde bir Abnaq kalesin- mAnaslle bir Türk vatandaıı olarak olarak zorla eğri yola sürüldiyenler Orman btitce~n kabulünden 
den kaçmış olan General Jlro'nun da yettştirmiye çalışır fertler eksik de eksik değndlr. aenra ruznaınesınde başka madde 
aynı ~ilde !hareket ettıtt sanne- değildir. Bu glbilerln fyi niyeti, b\Jlumnıyp ~ül'Ut 'Jı(ıllet l\ıfecl'~i. 
dllmektedi,r. ıaYretl karşısrnda, hürmetle eğili. Harp kazançları gibi ince bir yartn •at 15 de toplanınak ve geri 

riz. Ticarette daha eski, daha tec· mevzu ele alınırken bu dertlere kalan •lllaaJı: 'lri4tceJeri mtb;akere 
rilbell, daha çok sermaye sahibi 0ı_ oJduiu gibi te~hls kondurmak ye •iMek fizere :lçtimaa aüıayet ver· 
maları dolayısile azhklara mensup göz göre göre tedbir almak liZllll- mlştfr. 

Yakında yeni cep
heler açılacak tüccarın temin edebildljl meşru dır. Bir taraftan fevkalide vatani ------------

kazanca de diyeceıımız yoktur. bir ihtiyaca, dfter taraftan ıtt1ın•1 Askeri ceza kanunu <Batı 1 ~ (X) Fakat bir taraftan da gizli bir adalet -esasına dayanan bu çok na· 
Birleşik mıı~tler ara~ Jwırbi kaplt(ilüyon yaruı vardır ki harp zik bir vereiye ait yükUP a..ı aL 
kaz.anmak içtn yenı bir .,_i teşkil kazançları kanunu bu yaranın de· met görenlere yüklenmesi w asri 
ettiğini söylemekle iktifa etmiştir. ,Umesl için pek iyi b ir fırsattlr. vµrgunc:ulara el uzatmanın ,_.ları· 
Aıner!Qa ..._. .. ,.... ~ Bu yara nasıl açılıyor? nı mutlaka keşfetmeliyiz. 

Londra, 28 (A.A.) - Ameriltan İki suretle: Bir defa azlıklar ar~ Bunun için de klis!k us~n 
heyeti Ue İnıtıız kumandanları a- sında, umumi bir ölçü IJe vatant bir tarafa bırakılmasından ve bir 
raaında görQpneler clevaJll etmek· allka elbette daha gevıeJı:tlr, Bu takım karine ve kıyaslara ıöre ha
tedir. Ayrıca ordu levazım şefi ile memleketin iyfllği i_cin Yöreli tu• rellet edllmeslndflı hlP• çere 3'ek 
kıYmetl! bir MUhendla elan. Gene- tUIAQ&k bir alllAJd nviyetle olanla.- tur. 

,..,.1 ~ ( .. > 
mUddeUn bibneeinden aonra 15 gUrı 
lotnde elde edilenler bir a~an e 
aya kadar, 15 günden sonra 3 ay 

8ABAB 
7,80 :prograna n ~t"""' 'l,33 
:ı<an,ık program (P1.), 7,43 A
jans haberleri, 8,00 Senfonilt par
çalar (Pl). 8,115 Evin •ati. 

ÖÖU 
1%;30 Program ve eaat ayan, 

ıt,88 Oyun havalan, ıa,eo f}arkı 
ve tnrl<Wer. 

AKRMll 

raı Surnmervel Londran ,.amı,, çok delildir. Bunlar verıı kaçır. Bize kalırsa bir dda1ı1' o1ea bu 
bu heyete katılmlflardır. matı ıçıkıözlilk sayarlar. Sütü bo· verılnln tahakkuk ettlrUmesi için 

Ordu levazım fefjnln wazır.ı İn.. zuk bazı verıı memurlan kendi. ba§lıca bilyilk fehirlerde fevkallde 
&ilterect. bulamaıı Amerlkan lı:uv- !erinden para •lmaJı tercih eder, tıeyetler kuruW&Iı ve bankı v
vetlerinln levazım ı,ierl ile Uiraş. çünkü muhlUerl başka o1duJu ve kAnr, ticaret odalan erkAoı ve ~r 
maktadır. atızlarım tutmakta menfaatleri bu- ticari sahanın temsil Jıuclretinl ı.ız 

iDlnde eNtı edileni• ı a)'dan bir 
aefte7e ~ ll8J4I ve 3 aydu son
... elde edilenler s aeneye kadar 
afır hapis cezuııe ce&alandanla
caklantw. Bu •a.N•Uer Sçlndt 
Mndlllfinden nlenltrin cesalan 
~ya incllrilecektlr. 

18,00 Program ve auı ayan, 
18,03 P'a.sıl heyeti, 18,fO ~ 
parçalar (Pl.), 19,00 Konu,ma, 
19,115 Mllzfk, 19,30 Saat ayan ve 
aj..ıı haberleri, 19,45 ~ 
TUrlt ımUzlği, 20,15 Radyo Ga,e. 
tesı. 20,4~ Mahur makanundan 
farkılar, 11,00 Ziraat lak'riml, 
21,10 Temsil, 22,00 Radyo llJon 
or~estrası, 22 ao saat ayarı, ajans 
haberler! ' borsalar, 22,45 Ya
nnld p:ogram ve 1'&J>&nJf. 

L J 

Bir çok ~kan ku....-y aıuba;y lundutu için dedJPdu lhtbn•U da.. dü.rilst adamları bu he)"ttlerde v•-
ları da Londreya ıellldflerdtr. ha azdll'. Bu lfbiler iyi ahlAkta o- tant vazife almalıdır. Bunlar def-

Bir NevYorlı: ıauteaı iN ıöril1- lan. memurları da ne Yapar yapar terler, filAnlar ile beraber bir ta
Jllelerden bahsederken Loadrada baştan çrkarmıya çal!flrlar veya lum kt)-19 ve karinelerle iı ıar
müthiş Pltalarm haıarlındılJJI söy bin türlü dolaplarla aldatırlar. İşte meli ve aaıl vurıuncu1ara vatan 
lem.iştir. bu cizll milnue'bet '.l'Urtler aleyhi. borcunu ödetml1e imkAn haıırla-

Rels Ruzveıt, Londradan dönmnı ne ve azlıldarın lehine bir lmtfyaı malıdır. Zaten asıl vurıuncular 
bulunan Amerikan Jrurmal' seti Ya?atır. AN yukarı U'lll ıaevkl· Yilzlerle sayrla«k kadar az olduiu 
MarabalJ ile IÖl'illm\lrtıiir· de olan Tilrk ve azlık ticarethane... ıçın çıkar YoU~r bulunbiHr-

1'uc-. Lthtııtelw ._. .. e&tl lerinln wı :fabrikal"1nrn ayni sene. FevkalAde işlerin fevkalAde Alet-
v...ı _ _,,_ lere alt kazanç vergileri fftyle bir ler olmadan baprılamı)'8catını teC-
""'9'US1Gll, ta CA..A..) - il- Llt- lhden f~lrtlain, derhal l«Jnllecek. rObe bize kAff dereee berrıkhk

vJnOf, dün 1(. Cordel Hul ile bir tir Jd kua~. muamele, Jatlhlllı: la ıöstermlıtfr. Bunun fç'n bu ifte 
... tlUr 1tJr ~ '9ptıktaa 80ft. ver.ııerı «fbl türlü «ırıa verıiler· maksada uyıuzı alet kullanalım ve 
ra Beyaz Saraya ııtmış ve Reis de azlıklarm ve levantenlerin te. adaletin icabını mümkOn oldufu lluzveıtıe :uzuq bir mülAkat yap- diye nW.tl ummnt oluü dalta a- bdat tıabetle 1W!ıle ptlNQm. 

..... lıdlleBalba:I ..... : 1 ılı ~---

Seterberl!kte çafrıWJfı halde 
muayYen mOddet totnde askerlik 
fU'beshıe nimi.yen yed.-,Ubaylarla 
aakm memurlardan bu mUddetın 
bltmeslnd .. sonra 7 cUn içinde ge
lenler 3 a)'dın 2 soııeye kadır, el
de edileııJer 4 aYdan 3 aeneye ka-

BOyOk 

; 

dar, 1 günden sonra ş ay içinde 
gelenler iki seneden, elde edilenler 
3 ıeneden aşağı olmamak üzere 
hapis, 3 aydan sonra gelenler 5 •e
neden aşağı olmamak t1zere ağır 
hapis, elde edJJeJ\ler Ciltına ~e 
cezalandırılacaklardır, 

Fırsat: 
Kiralık bahçeli ev 

Nifantlfı,IUla Yali konafı kaJ'fISında Eytam caddesinde 8 numa
rada 7 ocıaıı. ~o. Yeranda, nıOteadd!t balkonu, tarhodilmtf .. an-
tuam balıçee!, dentr.ıe mUkemmeı mıuıaruı ve telefonu bulunan bir 
f!V, menJmllk veya .senelik mobllyeU ve ınobUyeafa kiralıktır. 
TelefOll: 80lff. 



• 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her ye~kten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça!ayrnu. 

. ' _ -- ·~ ~··:-- •. - ~ ı . . :~t ;·. ··•· ...... _- ' .. · . _'_' --- •. - 1, - - - -. - - - i 

istanbul Defterdarllğından : 
Sıra 

No. 
Adı '"e 
:soyadı 

1 Dlmitrl Karahani 
oğ. Yorgi 

2 Tevfik 

3 Yani Kanady! 

> > 

5 R open 

Berber 

Diş imalat. 

> 

'tatlıcı 

6 Koço ,.e Agop LAkercUı. ve 
yumurtacı 

7 Ahmet \'C Cevdet 
Durmuş Mana• 

8 Yuvanı oğlu 

GUzepo 

> 

10 > 

Bil eyci 

> 

> 

11 H. Samt E1ektrikç1 

12 Osep Marangoz 

13 Şahbı oğla HUııe· 

yin Yalçm KömUrclı 

H Yalmp 

n> M' usta! a y e.rtı 

16 latelyo 

17 KaUna A~ 

18 P'ctlıl Nuyat 

19 LiUZl 

20 Liuzi 

21 Vıktorya 

23 Osman KQ.ral 

24 > 

25 Kabacık 

26 Leon 

Z7 Knrupus Kü.ç<lk 

28 Osman Salp 

29 

30 

> 

> 

31 CeJAI Klavtız 

32 > 

Kvndaracı 

Kahvehane 
I 

Sobacı 

Terzi 

Jtrıyatçı 

Motör ta
mtrclııi 

Motör t.A· 
mi reisi 

Terzi 

> 

rUtünc\l 

> 

Kolacı ve 
ldriyat 

Saat tamir. 
cuıl 

Kundura ta. 
mlrclsi 

Doktor 

> 

> 

'tiltOncU 

> 

11' Mfr~l lkııi•ı• Jhbarnaml' 
No. !lı'o. Ku~ Bahraat Cet".a 8eneııi 

Kamerhatun rnahııll~I 
Aynalıçeşme sokak 2 

Şehitmuhtar ma. Abdul· 
hakhıımid c. 32.34 

Camcımusa s . Kamerha· 

185 42-47 29,69 

618 H-33 26,93 

tun 23 161/ 1 !Hl-32 16,80 

Camcımuııa sokak 233 161 1 46-33 7,iS 

5.34 938 

938 

3,J6 938 

l ,56 1,40 938 

Kamerltatun mahallesi 
Aynalıçeşme So. ot 194 4'-31 ıso.oo 36,oo a2.~ 938 

Kamerha.tun mahnlleıııi 

Kalyoncukulluğu c. 29-31 16 46-36 l,H 

Kamcrhatun mahallesi 
Duraç ııokak 32 102 4-6-39 8,63 

Kamerhatun ma. Balık 

Sokak 6/ 1 

> > > 

> > > 

Kamerhat.un mahllesi 

7,20 

5 46-25 1,22 

Omerhayam 3 - 1 130 46-29 ı~,55 

Btilbül mMıaHesl BüyUk 
Kırl~ 1 77 4'-3-t 5,29 

BUlbUl mahallesi Dereo-
tu c. 36 175 46-35 5,i8 

BülbW m&hallesi Dereo-
tu c. ı 220 ~-37 2.22 

BlllbQl maiıallesl Serdar 
Omcr cad. ot() 510 46-38 3.21 

Boat&n ma. Y eniyol Kur-
delA sokak 41/ '3 73 46-40 r.,oo 

Şehitmuhtar mahallesi 
Fınn aokak 8 

Şchitmuhtar mahalles i 
Şehitmuhtar c. 12 • 1 

Şehitmtrhtar Ferldlye C. 
Kapu No. 17 

Şehitmuhtar Feridiye C. 
17 

Şehitmuhta.r Çöpl!Jkçef
me 5 

> > 

Şehitmuhtar Sevinı; 2 

> > 

Se\•inç so. 10/2 

Kocatepe mahall•I Cum
huriyet C. ~/65 

Kocatepc maballeııl Top
çular C. Yalova aprt. 314 

Hlllıeyinağa mahllllefll 
Toprak LUle .eokak 10 

> > 

> > 

H. ata mahallesi Ne'ri· 

4.27 •~ı ~.oo 

5i8/ l 46-42 6,80 

486 46-H 2,31 

451 46-46 18.29 

451 46-4 i 18,35 

592 46-48 3,69 

002 

631 

338 

516 

13·2'5 

22-42 

7~/1 47-16 

12,34 

1,97 

11,H 

13.41 

2,54 

iMll 47-17 12,42 

755/ 1 4i-18 U ,79 

zade 32 696/1 47-ı-t 6,56 

7,99 > > 

(l,29 

1,73 

1,80 

3,11 

1,06 

l,10 

O,H 

0,64 

5,tO 

1,36 

2.ın 

3,96 

3,87 

0,74 

2,H 

0,89 

2,38 

3,0S 

o,ın 

2,48 

2,M 

1,31 

1,90 

0,26 

1.1>5 

938 

938 

938 

938 

938 

2,80 938 

0,96 988 

0,99 938 

O,tO 

0,58 

1,22 

3,30 

2.22 

3,10 

2,01 

1,H 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

938 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

33 Mayer Kinçl Pansiyoncu H. ağa M. Miıı So. 25 205/ 1 4i-23 157,60 31,~ 189,00 > 

34 Leon Vartiyan Kun<luracı 

35 Yarantik Tmkır-

yan Pansıyoncu 

35 Ohan.es Zahrecl Doktor 

37 Vıc;:in Kundura ta. 
mırcisi 

38 lııtam Leonida Doktor 

39 Şevki Yani ve Emllk ya· 
Serkla zıh an esi 

40 Ahmet Şevki Ekmek ea
tış yeri 

41 Harileos Karaçı - Kundura ta-
ku mirclsi 

42 

43 

> 

> 

i4 Marika Tertı 

45 Artin 

46 Scrk!z Levent 

4 7 Nükrettin 

.fS Haydar Kullu 
terzi 

> 

> 

Terzı 

Diş ff oktoru 

Maran~oz 

Doktor 

Teni 

Şehıtmuhtar ma. Feridi· 
ye C. 16/ 1 

Şehitmuhtar mahallesi 
BekAr So. 11 

ŞebRnıubtar Tarlabaşı 
c. 27 

Şı,hitmuhtar Turan C. 2 

Şthilmuhtar cad. 9/11 

Kocate-pe M. Topçular 
Cad. 6/l 

BUibW mahallesi S«dar 
Omer caddelli 

Kamerhatun mahallesi 
Hamal.bafı. C. 98/ 74/ 1 

> > 

:> > 

Şehitmuhtar mahanesı 

Anaçefnte so. 25 

Şchitmuhtar M. O~rt 
sokak 20·1 

Şchitmuhtar mahalle.si 
Pelesek sokak 1 

H. ağa mahallMI Topçe
keoler aok&k 24-26 

H. a~a mahalle&! OtUt 
SOk&k No. H 

484 44-27 

97 H-13 11~.00 

263 44-21 20,00 

356 44-26 63,00 

5.J.6/ 1 H-29 ıoı.ın 

530 46-04 l il ,65 

122 46-26 

122 ff..%7 

122 "-28 

42 47-1 

232/1 H-2 

372 H-3 

713 47-6 

845 47-7 

us 
16.*> 

6,86 

43,92 

3,58 

47,19 

9,85 

3Z,40 

23,10 

12.eo 

10.08 

&/n 

s.a 
1,17 

8,'18 

0,72 

9,-44 

1,93' 

us 

1,lö > 

> 

> 

11,34 > 

> 

t,7 938 

3,6' > 

, 
> 

l,23 

S2,70 > 

> 

•.t0 > 

> 

5,83 > 

VATAN 

BORSA 
H MAYIS 19U T K • 

1 1 Sterlin 
100 Dolar 
100 İ,,vlçre Irangı 

6,.28 
129,21) 
30,365 Bütün halkın sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 

ı 00 Pezeta lZ,89 
100 İsveç kronu 30,72 Radyolarınızda lôyemut s !sile sizleri teshir eden ve sesindeki 

bulunmayan hususiyet ve halôveti hiç b:r okuyucuda Jl!SHAM ve TAHVİLAT 
Srvas - Erzurum 2·7 19,80 
'i: 7 941 demiryolu ıı 19,50 
Anadolu Demlryolu I ve II 52 ,
Anadolu Demiryolu Mü. 51,50 EVZATAKA 1 
ZAYİ - Bcşıktaş Nüfus idare· 

sinden almış ol<iuğum nüfus cü.ı
danımı zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan csklstnln hükmü voktur. 

Bestekar SalOaddla Pıaar Kemani Nabar T&kJBJ 

341 ~ğumhı İbra~inı ofht 
H".tlit Ümit Meteoğ'lu 

ve muazzam saz heyetinin iştirakile 5 haziran cuma akşammdan 
itibaren dinlemek fırsatma kavuşacaksmız. 

Dağıtma Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: 

Dağıtma Ofisı Merkez kadrosu için 100 - 260 lira 
memuriyetlere mlllıabaka ile memur almacaktır. 

MUracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncü maddeıı!le 
tayin olunan vaıntııırı haiz olmaları ,,arttır. 

Yüksek lktısnt ve Tıcaret tahsilini bitirm~ olanlarla. Tica
ret liseleri mezunlan, resmi ve hususi Iktısat, Ticaret, Maliye 
ve Sanayi müesseselerinde vazife görmüş olanlar ehliyeUerine 
göre tercihan alınırlar. Bu gibiler 36~ ve 3659 numaralı kanun 
hUkUmlerlne göre ve :\filli Koruma kanununun 6 ncı maddesile 
tasrih olunan müktesep hnkları mahfuz olarak tayin olunurlar. 
Müracaatlar Anknrada Dağıtma Ofil!li Umum MUdürlilg-Une ve 
taşrada viH\yet iaşe müdür! ilklerine yapılmalıdır. Müsabaka 
imtihan günleri ve şartları ayrıca ilı\n edilecektir. 

~773> c5800> 

Şclıltmuhtar Yoğurtçu 

Tllrlılge CiJmhurigetl 

Ziraat . BankaSI 
KuruiUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tth'k Hr .. 

Şube ve ajans adedi: .MS. 
Zirai ve tica.rt her nni banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heıııaplvuıda 
en az 50 lira.at bulunanlara senı-de 4 <kıfa çekilecek kur'a ile a.yağı
dııki pılna g-öre ikramiye dığ1tılacaktır. 

4 Met J,MO Urabk 4,800 lira lot aıdet 59 liraffk 1,MI lira 
4 • 6M )) 2.000 » 
4 • ~ » l,908 lt 

ı·ro » 40 ,,808 • 

ff lt lto » 4,eoG » 180 J) lt 3,318 lt 

DIKKAT : Heeaplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan ~a
ğı dü'"1iyenlcrt: ıkramiye çıktılı t.Akdirde 1o 20 fazlasl.le veril«:ektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 11 har;iran, 11 eyi61, 
11 BirincikA.nu.nda çıekilecektir. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Karaağaç 'Müessesatı Buz fabrikası ve soğuk hava kompreeör

leri iç:n alınacak 1000 ktlo saf mayi amonyak kapalı uarf usullle ek· 

siltmeye konulmuştur. Beher kilosunun tahmin bedeli 8 lira 50 ku

ruş ve ilk teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve muame· 

!At müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 5.6.942 cuma günü saat 

15 de Daimi Encümende yapılacakhr. Taliplerin ilk teminat makbuZ 

v~ya mektupları, 942 yılına ait Ticaret odası ve kanunen ,ibrazı la

zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı ~vrc· 

sinde haıırhyacald<trı teklif mektuplarını !hele günü saat H de ka
dar Dainıt Encümene vermek!rl lh'fTldrr. (5{J84) 

49 Halil Değirmenci 
KömürcU Kömtireli Faik ııo. 23 4°" 4;.11 S,33 1,07 0,96 > 

6() Fuad ÇeHkoğlu 

51 > 

52 Edvarl Tokat 

5S 

54 

55 

> 

> 

> 

Muamele<:i 

Doktor 

> 

> 

> 

56 Nesibe ve Nevzat Randevucu 

HUseyina~a mahalle11i 
Topçekenler so. 31·1 

> 

H. ata ~allesi Mi& 
sokak 3-2 

> > 

> > 

> > . 
BUlb1ll mah&Jfeııi , Jl'ındı'k 

7()5/ 2 47-12 

106/2 41-13 

211/00 47-19 

211 47-JO 1'.63 

211 4 '7. 21 . 3eı4)() 

211 -.a2 7,.32 

1.15 

8,57 

16,tı 

2,98 

6.90 

1,H 

> 

7,71 > 

> 

2,53 > 

> 

1,32 - > 

sok~k kapu 7 lSti 43"'6 158.M 31',se 190,79 > 

57 

58 > 

59 Pande' is 
St"panidls 

60 > 

61 Nedime Nikllr 

62 Nuıi Cıından 

63 Kdavolos 
Kapaa&kal 

64 > 

65 Buıtıan Şen' er 

66 Sadık Ozyıldız 

67 A:ıız Karat~ 

68 Ibrahim Oskay 

69 Haflm Ozbahçe 

> 

Moda mecmuıt 
ve komisyoncu. 

> 

Rande~-ucu 

Tiyatrocu 

> 

.Ma.haUeblct 

. .;, > 

> • > 

Şehitmuhtıtr nıahallesi 

l&tik!AJ cad. 18/ 3 

> > 

Hüseyinağa mahall&!I 
Ml6 M>kak 9-1 

Kocatepe mahallesi Se· 
vınç 80. 

Şehitmuht&r mahallMi 
Tarlab~t C. 91 LAmar· 
tin C. 36-<3 

> > 

Şehıtmuhtar IstikKll C. 
64 

Nipıtlafı Meı,rut.fyet C. 
44 

Kuım~a Hacrhüere\• 
M. Kuyu sokak 5 

Feriköy Şahmercan so
kak 91 N. 

Zlnclrlikuyu 
c. 18-l 

BUyUkdere 

263 31-27 JS4,fl0 4C,80 280.SO 

311 

311 

190 

398 

229 

1 

9 

3 

12 

5,75 

47-28 14,H 

41-29 26,'" 

41-31 26,33 

2-23 6,()6 

3.5 2.0,00 

1-38 ' 67,"5 

2-1 3(),00 

1)9 

1/3 

1/12 

1,15 6,90 

2,.83 

5,29 

5,27 31,60 

1,20 8,38 

~.oo 576,00 

13,45 181,..0 

6,00 36,00 

10 

20 

20 

10 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

lıl' 
ZAl\'1 - Ordu nüfus meınur 

tundan almış olduğum nüfus cO,.. 

941 danım lle Hadımköy askeri p. JC~ 
426 mevki İstihkam tabururıd~. 

r ı·· > almış olduğum 14.2.941 tar1h 1 

tiyat terh!s tezkeremi zayi ettitı' 
> Yen ilerini çıkaracağ'rmdan cskllef' 

nin hükmU yoktur. 
> 

70 Mustafa Kurnaz Yoğurthane 11 6 1/6 10 > 
3Z5 Dot11111ıu yusuf ol" 

Ahmet Turgay 

=======~ Tarla~ı maliye şubesi milkelletlerinden yukarıda adı, ve işi ve tıcaret.c"h atlresle:ri Y&Zrlı şahıslar ter
ki ticareUe yeni adre.'ilerlnı bildirmemiş ve teb'!.ite ısa.14.hlyeUI bir klmııe g&rtermeınLt ve yapılan ar~tırma
da bulunamamış olduklarından hizalarında gG5terllen yıla alt kazanç, buhran ve ceza zamlarını havi ihbar-

• namelerin bizzat kendilerine tebliği mft.mkUn olarnamı.,tır . 
Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 uncu mııdde3ine tevfikan tebliğ y-erıne ıeomek Uure iltzı "olunur. 

($830) 

Sahibi ve Nefriyat 1r1odorO 

AhmM ....... y.u..l(AN 

Vat&ıı Ne.,.iyat TUrk UcL f*lo 
Vatu Ma*'d 

y 

ııı 

ti 
a 
c 
bl 
y 

a 
Ve 


