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Tenllidde haklıyız. 
Dünkü Meclis müzakeresinde 
Beden terbiyesi U.müdür lüğü
nün verimsiz çalıştığı anlaşıldı 

Fil isti0,-1Birçok mebuslar Beden Terbiyesi 

Gya+ı 5 Kuru~ 

ADMİRA 'YARIN 
l'ENIBLE OiNUYOB 
Alman takımmm yapilCağı 

maçların programını 4 ncü 

sayfamızde bulacaksınız. 

Gizli kapitüliısyon 
nasıl işliyor? 

Vergi cibayet usulleri hakkınd;bj;-TÜrk 1 
fabrikatörünün mühim bir mektubu ~ 

J....=wnze -en -- - -- - -- - - - - ~t'AV<NU 
------.- =--- .J.. ~~:VUV<U V b W<UI 

\\fi ergi mesetesı hakkında yaz·/ Q .zıı . bir y_arayl ~cş~~k 1 e. s :,~ 1 bİldiğİmizi söylemenin sebep ola. 
V:I/ dığımız makale üzerine raze tecı sıfiıllle vaz.~e~ı~ ı ) apt. bil eceğ i rahatsızlıktan ve zahmet. 

t Ben de bahsettığın ı z yolsuz. . 
aşaA:ıdakl mühim .. mektubu aldık. n z. .. .. .. k d ~ . ten kaçarız. Halbukı heplm :z bôy· 
A · iukların ıçyuzunu ya ı r: ~n go-

ynen ne~redıyoruz: f rl·n bir vatandaş sıfatilc kcncl; me le zahmetlere katlansak işler dil. 
Kaza nç vergisine ait yolsuzluk- _ü . lfey ; vapmak ıs t crım. ze r ve yurdun gehşmesı kolay. 

ı~r ve g · r k · ı- · ıa . . . Cı şen ,az .J 
~ . •z 1 ap1 u syon df'd ğın ı z . b 'b ' .1 . b ., laşır. Çok şükür başıınızda mem-
gıdış~cr hakkında vazdığın : , ma· Pek çok ıarımız u g ı 1 şe) rrı ı . . . . . . 
· ı · .. .. . ~ . ·· ı . 1.. , k lekctın ıyı l ı ğın i ıstcycn bır hükü-
ıta cyı buyuk bır t laka ile oku- ı.rız de . neme i.t Z ıııı , ugraşma 1 
dum. 

1 
bana mı kJıd • diye d üşünür ve ı (De-\:~ı sa: 2 Sil: 4 de) Ayasofya U. Müdürlüğünü tenkid ettiler 

Londracla askeri 
Beden 1 erbiyesi Maarif Vekilliğine geçti bir toplantı örneğine 

benzetilmeli 1 C. H. Partisi B. Rauf Orbay 
( 

fly asofya zaferi, tarihte 
insanlık hesabına kaza
nılan en şanlı zafer-

l erden biridir. 

l"u.an : Ahmet Emln YALl\IAJ.~ 

lr=- arşamba günü çıkan gaze
~ telerdc bir haber vardL 

Filistindc bir Yahudi yurdu kur
mak kararın1n yirminci yıldönümü 
~silesile Nevyorkta büyük bir 
z .yafc-t verilmiş, bu ziyafette B ir
leşik Amerika devlet reisi s. Ruz
velt'in bir mesajı okunmuş , Zio

' nist reislerinden Wc:zmann. da 
' h ç bir memlekelln t ı biiyetinde 
bulunmayan milyonlarca Yahud i 
:<;•n FillsUnln blr yurt olabllece., 
ğinj söylemiş .... 

Fakat biLim ; yurdumuzil ı ll öl· 
C'Ülcri aşan blr ideallm ·z vardır k ~ 
onu h çblr zaman gizlcnıiyoruz . 
Crçen Cihan Harbindcıı . tanı b r 
barı~ta çıkan b:riclk memlE ket 
biziz. BJrıştan çok nimet gördük. 
Başka insaııların da bu nimet ·n 
tadına varmasını cand , n ~liyoruz. 
Dünyanın devamlı şekilde cmnl. 
. Yete, hakkaniyete, karşılıklı sevg 
ve saygıya kavuşabilmesini kenti 

1 

hcs;obım1za da en mukaddes b.r 
gayl! sayıyoruz. 

Barı:) idealin•n bu necip ve le· 
tnlz ~f!kli yalnız k 2lbim:zdc ve dl. 
hm. 1zdl' kalmamıştır. Bunu ger· 
Çeklcştırınek iç:n büyük bir iman. 
la u· ı graşrnaktan hiçb.r zaman ger 
kaımad•k. • 

. Bu istikamete doğru attıgımız 
b•r d · 
1 

a ım vardır ki tarihle ın~an· 

tk hl!Sabına ttazanılan en büyük 
Zaferlerden b:ridir. Bu zafer, Aya. 
•oryayı bir tek d;ne ait bir ibadet 
Yeri halinden cıkarıp bütün in
sanlığa alt bir il~m ve sar.at mı. 
beu; haline koymamızdır. 

Ecnebi milletler bu hareketin 
~ ' . 

rn manasını kavrayacak valcıt 
buıarn~mışlardır. Bundan yüzl<'r; 

ce 8""" ~orıra dcvrimiz.n tarihini 
Yazacak ôiltınler Ayôsofyanıo ilim 
\.'~ . 

~ana ta vakfcd ·ımcsini, mutlaka Ve . . 
· nı hır C:' ğın ba tangıcı diye kar. 
~ 11ttYtcakl'4rdır. 

.. Düne a:t mar.zarayı ,:özüni.izün 
on·· 

Une getiriniz; İçler. nefret, ta-
assup ve ihtirasla dolu n11lyonlar. 
~~ ins .. n ... T ürlü türlü Sl'bcplerle 

zırn canımıza susamışlar, a r. a 
~Urdumuza bile göz d km;şlerdi. 

una (htlcil • h1ç) kavııası adını \·c:r· 1Yorlar F.'rı idrlrtll arzu l arı da 
(Dn..,anu : ~ •. 3; !"Ctt: d~ ) X 

r Meb'us ~I Hintliasker ere 
J namzetl erı kendi d il l eı· i : e 
1 fl1ünh al meb'us

!uklar için yarın 

Dün beden teri>iyesJ hakkında söz söyllyen: l
i."!fı h a bat ycpılacak 

Ankara, 29 (AA.) - A- ) 
çı k olan Ankara mebu_slu· J 

Haıı.an Ali Yücel Abidin Da ,·er 

i 
ğuna emekli General N-hat 
Ar:ılınış, Bursa mebusluğuna 

.. 

'"'ıe~tKa. L11.m:::ıurrpisı Aam~o 

Meksika 
Mihvere harp 

Han ettti 

Cumhurreisi Kamaço 
Mihver aünyayı zap
tatmek istiyor dedi 

Londr;" 29 ( A.A' - Meks:ka 
hükU.meti Almanya, Japonya · ve 
Jtalyaya harp Har: etmiştir . 

Vaşlngton, 29 (A.A) - Meksi. 
ka Cumhurreis: Kaınaço l\1ümcs
ailler rneclisındc !iöylcd ği nutukta 
mihver denizaltrl6.rının !\ofek.~ika 
v• purlar ını batırdıklarır.ı ve veri
len notaya cevap verilm ~ d ğinl 
söylem ' ş, lngJ tere ve Fransanın 
harbe g i riş sebeplerini aıı1atn1ış ve 
Japooy~nın Pearlharbour'a yaptı

ğı b ;; skır.dan bahsederek, b~ı mil
letler bütün dünyayı zaptetmek is 
Uvorlar d.mişl-r. 

' Cumhurrelsi Kamaço nutkuna 
ıtöyle devam etm.ştir: 

• - hponya; Almar.ya ve 1tııı. 
yaya keorşı harp hali nan etmenizi 
lst.yorum. (Bu cüm1c aJkı§Ia ı:la 

ktfltlanm !Jlrr) 

Mihver hücumu 'kıtalarımızın sol 
cenahına çarpmıştır. Şunu ka bul ct
~eliyiz ki ilk tefebbUs düşmanın e
lındedir. 

c. H. P. Genel Sekreterlik 

1 
Başkatibi Dr. Talat S imer, 
İzm : r mebu•luğuna lzm:r c. 
H p . V ''ayet İdare heyeti 
reis vckllı Dr. Hl\st;!yin Hul-
ki Cura. Kars İnebusluğuna 
Ma<irif Vck:ileti Teftiş heye- J 
t. re ·si Cevat Ursuroğlu, ) 
Ka~tamonu mebuslu.ğuna pro ) 
ıesör Hayrullah Dıker, Ko- ) 

cacli mebusluğuna İstanbul 1 
V•IB.yeti Daimi Encümen , _ 
zasındc:n Sur.1ıl Artcl, Kü· 
l ~ hra mcbu:-luğuna emekli 
General A'ifr Atlı, Seyhan 
mebusluğuna At_aarif Vek:l- ) 
Jeti Tal"ın Tcrb ·ye heyeti a- ) 
za~ınd n Ahmet K.ut:-i Tecer J 
,.e Zocguldak nıcbusluğuna 

da S:ya~al Bilg ıer okulu 
müdilri.ı Prof. l\.1ehmet Emin 

Haziranda evlenecek 
fakir kızlara gelinlik 
kumaş verilecek 

Dllı,manın gayesi zannedildiğine gö Ankara, 29 ( A .A.) - Çocuk 
re Tobruk kalesidir. Esirgeme Kurumu umumi mcr-

Kahire, 29 (A.A.) Ortasark kezinden bild:rilmlştir: 
lngiliz kuvvetleri umumi karar~ii.hı- Kurum umumi merkezi, hazl-
nın 29 mayısta ne.şrettiği tebli~: ran içinde cvlerccek ve gel;nli~i-

Muharebe dUn bUtUn gUn devam ni tedar;k eden1'yccek vaziyette 
etm•ctır Bır Elh•• 1 11 olan kızlara parasız gelinlik ipekli 

·r • -rımın ş ma şarkı. . , 
eindc bulunan iki dtiııma k 1 d kumaş verecekt;r. N.kAh kağ ıdı 

, n o un an 1 . t d 1 . 
biri 27 mayısta Eladem'e do.&ru JI -I Le K uruma muracaa e ı mesı 

b er k" f . 
lemi~lerdlr. l~d~----------

. 
• • • 

MISIR 

L~ya.daki harekAt eahuı '\l8 milwerin ....._rruz; J8t1kameUcrt 

-., 

hıta p etti. 
Toplantı da birçok 
tanınm ış kimseler 

hazır bulundu 

• 

D ftn btr Mkeri topl.Mttrda bulunan B. Rauf Orbey, B . ~çJt He askeri 
bir kıtayı teftiş ederken. .• 

Londra, 29 (A.A.) - Türkiye - ---
büyük elçisi B. Rauf Orbay, De-ı 
nizaşırı cem'. )o·eti tarafından ~sker- 1 p t 
!er fne(i e t dip ed>'en h•ft~lık/ en or uyu 
toplantıda H ntl i a!l ke r lc rdcn m il· 
rekkep bir grupa kendi dillerUe Macarlar 
~~~~u~uc:.•k :;;;iı::~ te~~~~~li:l~~ f ef ti ş etti 
riodcn b:r ihtiram kıtası teşkıl ~ Rumenlerden ı 

1 çekiniyor 
etmişlcrd ı . Brşka davetliler ara
sır.da 1920 - 1924 te Türklyede 
İngtl"z büyük elçisi olan M. Rum. 
bold'un kuısile Lcdi Gaschen. 
Lcd. Wi!llngton ve S.r Hugh Gur-
ney de bulunuyordu. 

Büyük elç i, İngiliz radyosunun 
haftalık suallere verdiğ ' cevapla. 
rı din leml5tir. Bu neşr:yat, bu se· 
fer cemtyctin büyük .!iialoııunda 
yap ılıyordu. 

uTürk :ye büyük elçisinin de
ğerli misafirimiz olarak aramızda 
bulundugunu herhalde bildirmiye
ceğim, değıl mi?,. d ıye soran spi
kere büyük elçi derhal .-B:.1 2.kis, 
memnun olurum • cevabını v~r· 

mişttr . . . 
Bundan başka b uyuk elçi Ingı . 

l.iz kuvvetlerınc mensup davetlı 
!ere şunları söylemiştir· 

«- İmparatorluğun bütün kı. 
sımlarına nıcnsup Britanyah as· 
kerlerle görüşmüş olmaktan do. 
layı çok bahtiyarım·• 

BUyftk davet!Oerin de işti-reik 
ettiği sualler ve cevapların neş

rinde haz ır bulunmuş, çeşitli fiktr 
eğlencelerini ta kip eylemiştir . 

Mareşalın Fransız l ara 
hıt-:?bı: 

Bfrleşuaız, çalQ111ız 
ve l.Jenl tülp edim 

Chatcau Rour, 29 (A.A.) -
Saat 22,15 te Vichy'den huoHsi 
trenle ayrılan Mareşal Pet.ain bu 
sabah 9,30 da Chaleau Roux'ya 
gelmiştir. 

1 Her an bir 
JRumen taarruzul 

bekleniyor J 
Devlel şefi ot.omob>lie Fay.Seıı

ry kampina gitm ,ş, btırada, doku
zuncu tüınen kıtalarının atlı t.a
limlerind"E", geçit re!minde ve su. 
bayların takdimi rasimesinde ha. 
zır bulunmu!Stur. 

Vlchy, 29 (A.A.) - Nazırlar b<ı 

sabah saat 10,30 da Mareşal Pe
tain'in reislı:ij.nde topl e nmışlar· J 
dır. 

Macarlor ht:dudu 1 
tahşit ediyorlar 

Hudutta çarpış
malar oluyor 

Moo;kova, 29 (A.A.) - Reut.er: 

A nkara, 29 (Radyo Gazet~si)
Bugün Mareşal Petain radyoda 
Fransızlara hıtap ederek birleşi

niz. çalışınız ve beni takip cdin;z 
demişt'r-

~tacaristanda Ruma-flya tarafın

dan b;.r taarruz yapılması korkusu 

Fevkalade vaziyet dol ay ı siyle 
vergilere yapılan zam 

artmaktadır. Sovyet resmi ajansı

na Stokholm 'dan gelen bir habere 

göre Macar ask ,.ri mahtilicri Al

manyanın sor.baho.rdan evvel ta

arruza geçeceğini sanmaktadırlar. 

Rumen hududundaki Macar kıt

aları tohşidatı devam etmektedir. 
Son ik: hafta zarfında Rumen- ve 

Macar askerleri arasında onrl.ı.n 

fazlı hAdise c:ıktığı her ik i tarafın 
kayıpl~r V('lrdiği söylenmoı.:ktedir. 
Bu hAdi.sclerden birinde Rume-::ı 
blrJiklcrin·n hududu a1tıkları ve 

Bu zamlar 
edildi· 

teb!tg dün Vilayete 
zamları yazıyoruz 

Fcvkal(lde vaziyetler dolayı· 
sile yapı l an zaml ı.r hakkındaki 
kanun dün V ilAycte tcblig ediL 
mlştır. 1 

Yapılan tc-bt:galta zaınlar ~u 1 
suretle göster lmekted'r: ı 

Ev\·elce 3843 numaralı ka. 
nunun 22 ncl nl :. ddcsi mucibince 1 

ithalat muamele vergisinin n s· 
bet: yüzde 10 ol rHk tesb:t cdiL 1 
mlş ve mczkiır ka ··. unun 67 net 
maddesi muc.bince de bnnka. 
banker ve ~lgorta şirketlerinde n \ 
alınacak muanıcle \·ergis·n:n nls 
bcL (: 2.5 olarak gö.:tteri:n1·:) ve ı 
kambiyo muamcl !erir.den bu 
nisbelın on binde bır olduğu 
hükme bc;.g lanmış bulunduğun· 
dan ş:mdiye kad~r bu n:sbet1er 
d ah ilinde a lınrrı aktaydı. 3828 n u· 
maralı ka nunun 4 üncü m2dde. 
si muc ib ınce de sigorta şirketle· 
r inden banka ve bankerlerden 

alınmakta olan muamele verg.Je • .1\lacar arazis ' ııdc bir ı..;oktaYı bir
rlnc de b "r m:sll zaın ynptlm ; k. kaç saat ışgal altında bu

0

lundur
taydı. lD('ı ... ·flmı : Sa . :S; su. ı df) 1 dukl · rı da i!flve ediliyor. 

EVTelC'e, Jğneado. önlinde batırıldığını habtt \·erdt jttmfz vn.atı-pc motörü, 
tabll1'tye taralınd&n yü:ulôrtllmtl,, "'e lhnar.....,..ıza gclmtştlr. Rt' imde 

motoru btmıtruı Unıawnd& ı;örüyoralUMliL 



Türk • 
evıne Gizli doğru Şehir kapit .. lisyon l 

[ Mimar Sedat Hakkının tezi /'Haberleri 
Kömür bayileri 
hakkında bir 

ı 

-~ıl işliy~!_. ___ J L .. Bugünkü ihtiyaç ve itiyatların çerçevesı ıçın
de milli zevkimizi belirt:r.ek lazımdır. lstanbul 

ve Türk evinden Ankaronın yeni evleri 
boşka her şeydir . 

Gı.izel sanatlar aka•lf'mls. pl'Ofeit>r
lerind"'n 5:~~t H kkt J<:ldem Arıkara 
Jlalkencıde Türk e\1 mevzu hak 
Kında bLr konuşm.ı yap:nışt ·. 

Sil!" - • e\'Y"lfk sergisı 1e tan TUrk 
bır e'ferle 
- n flleref ı. 

I kmanr.· 
t v n 

e <,: nıt'"'flar m·z· ~· 

HS id<l. Tlırk "tı• 

r gıtt t!eı 

·tlaka m:m 
(r 1. da 

.. . tık 

' ,, 
r1 vo l 

g ıln.:-ı 

\C bU• 
h 

T;1r'.< e\·I ,.a il. n 
m1lml Un \ ~ ıtı.z.rrı oı

duğ"J \·oı ınd~d 

1;3 "" • c nı 

n~r ıez - ~ c 

n,.•c söy 1 r· 
... etlh'<' '" . 

gPçnı • 1 t h 

Tiri< olm ıştur ~r . 
naı1, Til ' mll!f 
deha!!:ı:ı. e y gös-

Fransız eYine benzer •• Ya Jt.Sıl Türk. 
evı? Bunu bulamaz.o;ın1z. Çünkü hl'·p
• bııgUrı~ln Türk evı, yeırıl rr.odern 

l'iirk t-Vi C'lrnak iddıasınd.J... Prkı 

mıoıı,,ı..... ,.~k e\i, bı;. her tar.ıttan 

karar - Başı 1 incide - ııekadar ig!al edec:;c cts•n bunun lo gllkoı çıkması !Azımdır. i.ıt< 
met var. lfic;-bir !craJığın örtülme- en airr ceza~ı bç kat ve-rgi. öd .. _ aç1kgöz bir fabrikanın yalnız bu 

b 1 
stni istemiyor. Hükümetin bir ta· mekttr. şeklide elli bin Hra kaçırdığını 

Etibank kömür oyi e- kım fenalıkları bugünkü teftiş ve Gümrüklerde. birçok kolcu ve 1 tahmin etmek ~bıld.r. 
, . t b• l d' mürakabc vasıtalarJe kecfetme-. kontrol tt""şk:latı vardır. Fak.at 4 - Hayvan yt>mi olarak satı-

r 101 e S h e ıyor sine .htimal yoktur. Bıı • c•he\le fabrikalarda ve müesseselerde hiç lan küsbeleri defterlerde ya az 
Etibank g<.-çen sene kömür sa· v.atandaşların gö."'üllü hizmctt ·n b r k~:unma c;~resi yoktur. Bu:ı· \veya hiç gösttrmcmek... l\tesehi 

tı~ bayılcrinln yaptıkLrı yolsuz- J kaçmamaları ve hükU 1, r- ! l~r mu.essesclerın insafına kaln1rş bcn:m fubrikaın 941 senesinde 255 
mc n ya lbr·eyd• Ç" k .. "! · .. ~~ lukları göz?n~nde tt:t:-rak b.u ee- dımına koşın .. ları l;lzımdır. · ~ r: ·~ un u ,;vıa iye me~ur-ı gi.in çal.ışmrş ~e gun .. 1': o~ bin kilo 

ne bunun onur.e if'tmek -<'ın b!.r B-r.ı'm mısır ,ur b 1 1 ları en Zt}..,dc defter ve kfığıt uze- mısır ış1cmcs.r.c mukabıl 11 bin ... • • .. u u ve n şas a J.r.d t . . .. w 

çok bayilerin bay'lik hak.arının~ lmalile meşgııl bır fabrikam var. r e etk:kat ytparlar. şekı!ler. Ur kOsbc satı.şı gostrrd gi halde 
geri a1ınma!'ına !Uzum görmlı~- Bu irnıı&liıt !=ahası c-k-d 

1 
ki _ üzerinde dururlar. Deftcrlpr mu·ı rak'p bir fabrıka yıne günde on 

tür ra menşup b:rkaç ~i;i:~ ~~h\sa~ı sadda~ mıdır, gü~ürdc tasdik ed 1_ J bi 1 kl!o mısır işlerı:'.Pk ~uret le 

1 
Hakları gcrt ;hr.masına lüzum altında tdi Buray k 1 k . ml,ş mıdır? En zıyade bunlara ba- 941 scncslnde 245 gun çalışmış, 

,_ < • a so uma ıs- ka l:ı F 1 1 . · . 
, göri.ıı.t:n bayilerle, bu sene bıyil k teyen bültin Türkleri b:rer birer 'r r. a ura ar t11mam ve ve~:-ı fakat biz:m on bir bın lıra küsbe 

1

1 hakkını kullanarak olanlar bir ezmişlerdi. Bl'n; ezilmemek &7.- kalar yerinde o:~rs~, alt_ş veya sa. h'.'.Sllatımız~. karşı. 1535 lira. kil·
ıı~t<" halinde t~tanbul Belcrliye'Sı- mile ortaya atıldım. 0 . 11 k ·t·. hş faturaları uzerınde nekadarı be satışı gostermışt.r. Biz gbster-
ne bildirınlşhr ıas~·on d<'d:ğiniz Riste~~ ka~~1

1

0~ hırsızlık Yapılsa bunl .. rı .'Mal'.yc 
1 diğiınlı ki.isbc hasıl:tı içı1 4~00 

İ · "kf f d dik }di. B na değil · hı 1. memııru .r.e sorar ve ne de arar. liraya yakın muht<'l f vergılcr 
zmır 1. ISO mü ÜrÜ yardınl ederek Çal~şmı~:a:~~l:~~ l\feselfı ham maddesinin p yasası ödcdi{!lm-Z ~alde d:ğer fabrıka 
Vazl

.fes
1
• bacına g'ıtf'ı tırdı. ilk seneler te•·"b . I'k ,.. 3 kuruşken bunun mubtyaa ratu- yalnız 6UO lıra vergi verm;~t'r. 

"I cı u csız ı 'U- a ı 4 k ı 'I . . . k .. h 1 . .ka . zünden za..rar ctt: 1 . 
1 

d. t s uruş o .l' a:lyc memuru Çünkll us C' erın ves· ıle Su-
İzm:r Bolr.c iktısat nıuclilrhiR m, a~ı ış m en b t tk"k t ~- .. k.. · de · d b k .. ziyad<" zorluk! rı ortadan kaldır· unu e 1 e mcz. n.ı.:ıa o gun ıı tıldığ1 bır vır c u usbelcr. 

ne tayir. edil<"n İst~nbul R·.Jlge İk- makla mc gul ol ıa 
1 

satışı gb~tcren fatura cidden o !!u- ne yap•ık::larrnı soran ve ırara?1 
ı ttsat müdürü llailı.k dun Vali ve d ı Yılmadıın uğr~:m Yzım ge • nün hakiki satışı mıdır" Bucan bir :\·!aliye ıncmurt.:. yok*u:·. _ Bu 
Beled ye Reislnc veda cdcrı k va- v~ı j<'i kavr;dım 'Bş ~.m1 .: avaış Y

1
a- üzerinde de durmaz. İ!)tc:- kaçakçı4 suret·"' cıcvlet 1 hakk1 yerdiğı ve 

Zlfnoi ba ına ·ı · ti " · u un zor uk a- 1 M 1 · h ib k "'·, ~ gı ınış r. ra rağınen kftr et ~ b 
1 

d ar a .yeyı ep bu ince noktalar- c;·ğri nrl '1· g . antın.::. mut. ve 
Kazalarda zirai işçile- Hf'm de daha iyi k~~!~c :ı~ 3m~7ı· db~ atlatırlar. Ya alı· f.~turalar_ı,nı cit..v:t tın hakkı~ı ~dPycıı n;:.muı;ıu 

o:ılardan ucuza sat k t'I ' ır nev; ınuvazaa ile yuksek gos- v·_ı,:ııcdnş da ezılmış ve Z'llrara so• 
ıJ·r. H•rl;:esçe bl len re pirinç ievzi edilecek Ben meydana c;ık:~:ı t:~:~ ~~·~~ tcrirler ~·e y2hut satışlarını nok- k~1n11·s •.. ir VLzlycte dü-~ii,,o:- Çün ... 
11lmarUııi,. \e b!. . mnk ,. 0ııınd• tekl'fl 1 b san tc.sbıt ederler. Bunların da ku raklbı olan adam ç:ıhyor, zen. 

terebı d1 ~1, br :ıha· 

V~l&yl·t iaşe ınüdürlüiü k01za· " .. 1 ere ana v•ık- 1 . . 1 ha!l!a sJ\•IJ. vanl ev JactJlar. Bu sureti h· 'k - vcrır farklarını {'almış olurlar. g.n oluycr ve çaldı!. yarayı bır 
tarda zirai iŞ<:i.iere kırık p;rinç _J e a. ı ve Ha- V , f k'· 1 k.b. T · · 

munariai • r-, TUrk 1_ zlncı'i aldatacak, bı'rll'-. olup kı·ıl- erg. ar ..,.rı ya. nız .. n1uamcle ve- tı raftan da ra : ı urkün imha· 
tevz. .. t için hazırlıklar yapmakta.. "' ı ı• mf'm eket er fethet- di keseler'ımlzi ~ ··ı kt'k ya .ııitlh ök vergısl uzerlndc kal- sı .r·in kut.;ınıyor Bu suretle za. 
dır- ·ı•Ş rece ı . Bu . 

nıi•tir. 1rcr gittıg-1 ga>.·riahlaki tekt!ı nefretle reddet. makz. 
1
Buhrdan, n1üdafaa, . k.azanç1 rar fecidtr. I-lem içt•mat. hem ik .. 

T BugünlPrdt' miktarları tesbit 
Y

erde, bulu ... du+-ı• •e- tım. as er yar ım hepsi zıncırleme tısacli ve ht:m de milli ve vatani· 
., ..... y ectı1errk tevr:ata baQ1 anacı.ktır 

hlr ve e\"'erl• ll<t.tfa 

1 

çalınmış olur. d :'· 

S 
Bir taraftan da hayretle gör- 11 etnıiyerek, 'Nll'lt ~·- İnemofor muayyen ciüm ki rakiplerim türlü türlü Ma ye memurları muayyen za- 5 - Mısır mı;llyet fiyatların 

hirler~ kurmu~. yarat 1 mantarda fabrikalara gelip defter yUksek gö<ılermck. z1 rtlar;n ye 
" ı d f 1 1 usullerle verg kaçırıyorlar ve da-tı:ı TUr:. e\'lerlnd• o- gu n. er e enzi aA t 1 1 üzerinde tetk'kat yaparlar. Fakat boş ruva!lorın :.at•,•!arını hesapta 

lre ere pahalı mal vermenin ,-olu- :s 
turmu,tur. Asıh•rca bu kontrol o kedar sathidir ki göstermem .. !.;. 

matl'nel a ki nu buluyorlar. H<'pimize k4Ci. i~ . . ou Tiltl< evi. hı.; er yap co ar şımdıye kadar bu yoldaki tetkik- 6 -- 941 senes ~du rakip bit• 
vardı. Rak p sıfatıle kendilerlle 

bir tesire kapılma- 11~•-1k,. Tlirk evlerl-••n biri ı~tanbul &·edlves: sir.cma mü- lerle kaçak yakalandığı hemen fabrika ~le benim Iabrlk&nıın me-- "" " uğre~mağa ihtiyacım yoktu. Fakat 1 dan ya,amışt.ır. Ar.· dürlüklerinc gönderdig" i bir ta· görü memiştlr. Maliye-c:ter ekleri· mur ve an1ele ücrc.~tlcri hakkında Türk vatandaşı sıCatile vazifemi 
c-a.k son asırdad.Jl' kl. tesirlere da- kap!'na t\'ler mKlir'! mimle haftanın muayı·en gu",•,l"· 1 ya küçük kayıt hat.alarını veytJ bir f:k!r vcrcylm; O fabr!kanın ..... yapmaktan ger duramadım. Ver-
:ranmıyarak ku,·vetıt f&hsıyetini lc4y- I.stanbul böyle olun<'a Umıdimlzi rinde bir gün i,..in tenzlla' tlt m.t:. zamanında ödenmemiş verat a:Ibi mildürı.ine 70 lira, başmuhas;btnc .... li cibayet u~ulünün bu sahada 
betmt..yt:r. Anka.raya aaklıyonız. neler vapılmasını ve bugu'" nlerı bL hatalar bulurlarsa vazifeleri bun- elli lira, kAtibine 20 lira maa~ 

1 
"' Q.rzettiğ~ noksanlar, elbette başka ., 

~lahallt mimari. muUaka. milli mi- Ankara,Yl ilk defa 1926 da gördUm. rer Jistc ha1inde bild.rrnelerıni is· h d Lara ceza k~mekten ibaret kalır. bordroda gösterildiğ~ halde /abri .. ı sa alarda a vardı. Bunun için 
n1ari demtık değik:lir. ~et.ekim bir O zaman Ankararun 4el"ıir evt olsun, temi~t~r. Halbuki vergi çalar.tarın bunları kam muhaslpler:ne 120 ve 135 

':# 1\taliyenln dıkkalini <r.kmenın \ 
millet mtdıte:lı! ve birbiri.°M!t'n farklı bat evi olsun, beni ı;ok çekmişti. Her Sinemalar bu a:lirıkri. İktısat . memlekete hizmet olacağını dü- dclterlere kaydetmiyeccklerl mu- lira maaş ödeıniştir. Bu :umanda 
iklimlerde, bölgelerde oturabilir ve o biri orijinal, be.şka. bir yerde göt·Ul- müdürlilğüne bildirmektedir. Bu J .. d ., Y' k t 'hb 

1 
.. hakkaktır. Kaçakçılık pek •tabii 70 liraya müdür. 50 liraya mu ha~ 

zaman. o yerlerde yapt.Jğl evler, baş- memiş bir tk10pta idi. suretle halk bergün bir iki ı;:ine- ıun um. 8 a ı ar arım dönüp olarak hi('blr kayıt görmeden doğ- sebecl, 20 lir.aya k3.tlp bulmağa 
ka. ba7ka tarzlnrrJa ol·ır. Fakltt bun· Halbuki nıodı>rn deaHen yeni An-o mada tcn;ı:itath malJw.:ler bula- dol;aşıp ~olsuzluklara göz yurçıan- rud.8n cebe indiril;r. iJTl.k.An var mıdır? Yalnız memur 
ların hepsin.in. buna rağmen, mil.!;'te- kara evlerine tüyle bıiT bakalım. Bu ce.k1ardır. ların <'hne düştü~ü için hasıraltı Bizim sahamııdaki fabrikalar4 ve ameleye ödenen ücret farkı se-
rek hır ifade, ve ideale mahıp olmaları,\ e\•lerln modernlikleri. çımt.>nlo ren- oldu. Aksine olarak bana tazyik dan aşağıdaki ~uretlcrle kaçakçı- · nf!de on bln ıira tutuyor. Maksat 
axrn milleUn ev1oert ve- eserleri olma-: Rinde ınvanmıt ve orta Avrupa. evle- Muhtelif bölgelerden ve- zorluk gösterildi. ltk yapılabiltr: 1 lşçilere ücreti aı: ıösterlp bunla. 
!artnd•n ileri gelir. ı r!ne bcnzcmelerinde mi? Yoksa içk· ft Yazınızda.tı. Cesaret alarak bil· 1 - Nişasta, ırl'koıları rutu· rın kazancını devlete ödememek 

Memlek•timlzl gozümüzUn önilne rinde birer banyo bıılunma,,>ında mı? fi ik geliyor diklerim! sleoi. surette hükumete belli bırakıp randımanlarını nor. ve vergisini kaçırmaktır. Çückü 
getirirsek. görUrUz: 'lc:i, iklim bak.ım:n- Ya bu evlerin TUrklügil, mil1i ka-rak- Son günlerde piye1.-aya muhte4 ve vatandaşlara anlatmalı vazife mal tam göstermek. Ve kazanı la .. bordro tamam ve yerinde ise kd-
dan~ biz.de de mııtıteıtr ev tiplerinin teri, yent Ankarayı ifade edecek va- Lf bölgelerden tiftik mıQh.sulü gel- &ayıyorum. cak rutubet farkını kac;.a~a $it- tibin maaşı 20 lira diye gösteril
tatbik ectr.m~l rtzımd1r. Bugün biz ıı!ları nerede? Bunları bulamıyoruz. meğe başlamııtır. Benim vardığım kanaate göre mak. mesi meselesini M:..liye memuru 
bana riayet etmiyöt'Sak, hata. edlyo- Bir kac: ecnebl nılmara, bir k •. ccne· Mallar stok cdilmcltLetf'.r. Bil'A- vergL cibayet usulümüz fenadır. 2 - On kuruşluk bir malı sekiz aramaz. o yalnız ~ekil mescle1erL 
ruz. bi mecmuaya ıSmarıannn.ıp olan bu ev· hare :;ahşa arzedilecektir Vergiyi yalnız namuslu vatandaş kuruşa satmış göstererek k3rları ni ve il'ii kitaba uydunnağı arar .• 

Fakat eski ve otokton evlere ba- terin tc:lnde bizim oturmamız, bu ev- ödcyor, bulanık suda balık avla- kaçırmak ve zincirlenle bunun 7 - 10 b:n kilo mlSlra karşı 

Benim nizamım 
Jel> en ata söıJertnc pek merak· 

um;v h.}"Tmdır. \'ı.un:t. blı,lmktlen' 

drğtt, hutlin nılllrtlerinliine ilgile· 
nlrim. Fır~t \:C lmkin bulursam en 
hatıra gt"hnlyecek1erinkinl da.hl o· 
kur, ha:1an b:'ı cledt•rlın. ( jnkü a
ta'4Ü7Jeriniıı yib:tle dnklt:ın1nda had
dptlen gt~·nıl~ hir ger~k hulundu-

kuna kanUnı. 
Ge~;cnlı~r,ır- ı·llnıe J~·iıulo Fran1'iıl· 

eıt. atuözlerlndt•n ... ht·ın de ha~I· 

Jeli, mi.,.aJII, fıkrnlı oturak .. yüı:

Jerct"SI buhınan [)lr kltııp g('çtl. Bu 
ata!Wzlı rlnılen en hoşıuna gidenleri 
jş.'lretlcdluı. ~onra, bunları t-ckrnr 
gü1"df'n geçirirken aralarından a
;yırdığmı. huzdıırllcı görmek ,ist.edi· 
ğiın cli.in}·a nl7amını ('lzdim. 

Muhı.ırlp df'\ lf'flrrin Jlrri gelen~ 

lerl, fır~at dU,tiik('<''. harp aon..ra.sı 

dlinya"lının naNıl ohnMr Uı.ım gel
diğini \-<' kendllrrJne l(Urc naıul o 
lacağını, haı~kalarına sö1. h.akJu 
\'t"rıneğl ııkıllarıncla.n g-C('irnıeden. 

ortaya ntıp dunıyur)ar. 
Prkl. .. ".\1t•in ben dr h1'rp ~nra~ 

.,.ı cliinyruunın bir ni:t.annnı f,•izmi 

;rerJm "'! ~"den ben do bir barı' i
l~mlnln umctc.:Jt'rinl ı~urmayayım '! 
Hf'nı hen harı,se,·rr bir milletın ço
f'U~U oJdu~um irin taraf tutmadan. 
gl1.ll mak at gütmeden bu hJI ya· 
pa.blllriın. 

* r,t.,, hana kalıHa, h:ırp Mnrıt~' 

diin_,--a,ının nlzamı, b.:lrl'!I Almılnln 

urndE>lrri, kitaptan ayrrdı,"lm t;ıU ar 
ta.~öı.lrri~ dayanmflhdır; daha a· 
{'rlu;a~ı. ddn.rsyı dırılt1~17'. ~ruJtü· 

-.iiı: ho'j'.·a bir grçhn \'e ~e('lnm~ ye
ri yapmak tçin banlar gOzönündt'.' 
tutııJmrılıdır: 

llürri)·f't ,.-e pio:miş <'kme-k. 

Güne, herke3 Jcin HJıldar. 

Jlerk~in y.,arn&liı gcrr-ktir. 

Ba,.kal:ırını kf'ndl ar,ınıyla öle;· 
ınemeli. 

Ko.}'unu kırkmah, 

mrmeU. 

ıl rl ini pı.~ 

"Wt•nfaatlPr aJmırken Vt"'C'tbrler dC" 

birlikte ahnmRh. 

Komşu u i~·I 

olur. 
ol~nııı <lri&bahı iyi 

:Sh:am \'C ka.J'1'dık nlz.am nizaftJ· 
ızltk ~ğı.ırur. 

l:yu7 bir k.Qyun bUtiin btr silrüJ·ii 
berbat ('dr-r. 

..ı\('hk kuıvtn ornıantlan ~ıkarır. 

Bıf_.·ak kmı &';'ındırır. 

Rüı:~r f"kf'n ftrtına biçer. 

"\.'t nlh&yt."t: 

Kavpıc.ı köıH'.j'ln kulağı da}ı!tıt 
yırt.ık olur. 

KÖR KADI 

karsak, çok f<'Yl<r öğrenebiliriz. Oö- Terin TUrk evi addedilme•; için kafi Yün mensucat fabri- yanlar, vergiden kaçmanın yolla- diğer vergilerinden dahi lsMadc fabrikam ııünde 23 1/2 lira elck
rürüz ki, Ege mır.takumdakt evler, nıi? E\•ler t~rzJden elbise ısmarlanır k 1 rını buldukları iı;in bu cibayet etmek. trik m4srafı ödediği halde rak'.p 
Karadentz.tn ha.vali.sindeki evlerden gibi ısmarlannHf, biz de onları iyi oför eri Ankaradan sistemi, o.nlan azdırmaj"a ve şiş:r- K.::ıçağa satılan gllkozlar şeker- bir fabrika aYni miktar mısır için 
yapılı~ itibariyle farklıdır. Rumeli ile kötil benimsemek mecburiyobnde kal- geldi meğe •cbep oluyor. !emeci esnafının da pek ziyade 941 senesinde günde 39,40 lira:=============;:::::; 
merkez AncıdolU!iU e\·lerı, gene blr- mtftz. Fakat öl(U ti.zerine, zevke gö- Memleketimizde bir defa vcrgL iş>ne gelir. Çünkü onlar da imal ödemiştir. Bu fabrikanın hf>nden işlenmiş, liçbir hesaba ve dertere 
birinden ayndır. Bu farkları tkUm re ısma.rlanamaz mı idi? İktısat Vekfi.leti t4ıra!ından bir lerin cibayet ve tahakkuk usulle- ettikleri şekerlemeleri hiçbir iz bı.. günde on. be' lira dok.san kuruş kayded:hncmtştır. Defter saklanır 

t mu .. ddet evvel A k d rakmadan ve d rt k d t bilir. Fakat elektrik saat nl sakl•• 
ve memleket gerektirrniŞ 1r. Evet kabul e-tmek 1Aztm k;. çok n araya avet rl ayrı ayrıdır. Mesela gümrükten c ere ay eme· fe.zla elektr'k par.aııı ödemesi 

Oyle olmA.kla berabt.•r, billiln bu Aramak, <:ok dtişünmek iç:tn de va- edllen yün mensucat fabrikatör- vergisi~ mal kaçırmak para ceza· den vergiden kaçırmış olurlar. neden Heri ıelmektedir? Bu fab· mak mümkün dc~ıldtr. İ$Uı MJ,li--
._ k --~ d ki lcri du"n -hrlmlze dö'n .. ı d' 3 Gl'koz ı t t ~" ye memurıınun bunu arama, sı "' evlerin m~ı.cre v-u.ıl.tl var ır , kl.t yoktu. Hı.çten koca. bir tehir kur- ır- muş er ır. sından baıka hapis cezasını da - · yapıp n şas e sa ışı ı-""a benden daha esle!, daha tec· ~ .. - Türk ·11 ı· ı illi t Verı'-n b;r karar ,.. b "os" !ermek v dım 1 d sorması, knça•a ••!enen mısrr' DW"ıları mı c ı, v:ın m ye mek zorunda idik. Evl«:re, çok evle- l.C • a ore u .se- davet ettiği halde müesSMk"lcr ver "' a ran an arını a rübell, lfinde ve sanatında oüphe. & '"Y 

yaratmıftır. ı re thtiyaç vardı. Evlerin kabul edilen nekl mallar Süm<"rbank ft.brika- ı:-i k·açırırlarsa, ancak defterlerini glikoz he..o:ıabına yürQtmek. Çl1nkü siz benden dır ha mahir C>lmuı itL meydana Çlkarması ıazımkcn Ma· 
Bizde bugün ev kliıl:tilrU ne vazi- IT'odern ve mf'dcni 8la.ndnra göre ya- ~~rına verilecek, ayn~ zamaııda tahrif t'ttiil ve çifte drtter kullan· glikoz kiloda on kuruş ist.hlfık berile benden daha az elf.ktrik ltye meımınu bununla allkadat 

yettedir? Bir etrafımıza. bak&.:ım. Is- pılmı~ olmaları lAz.ını ~eliyordu. Eıc- c.ıteki fa_brlkcıların da ihUyaçl.arı dığı takdirde hapis ce7.ası tatbik vergisine tfıbi olup nl~~t.;;ı ıse sa- sarfetmesl ve daha tasarrtrf ede- olmaz. Hr.ttA yapılan ~.;zlılrt bUt' 
tan bul.. mim.ut bakmıdan ve .sivil ne>bi n1bnarfardan 1 ·tJtade edildi. ı nar.arı dıkkate ah.nacaktır, olunur. D>ter şckiJlcrde devleti tış üzerindf:-n yüzde on rnuwncle bil.meal lAıımdı. Bu fabrlkacr me- incelemez .• 
mim.art bakımından dUnya.nın en ori. Evler millt, yani kendtmlze, kendi --------------------• .:::..:._::::,:.:_.::_::..:. ____ ~ vergisine t.abl oldu~uncl;ın bir k~ hHret ve aanatında şüphe yok ki 8 - Fabrfkacı.2..ıkt:D sc"lc1e-r g,-ç· 
jınal bir fehri olarak tanırunış l.st.an- zevkimi.Be, kendi ya11ama mimarimiz ~a~ılmıştır. "&!ki Türk evJnin temh~--ı Bol Jıııencereli ve aydrniık olduğuna 10 nişasta kırk kuruşa satılırsa yüksektir. Fakat mesele şudur: tikçe ihtisasın artaca~ na fOphC 
buJ ... Boğaz.da, ve Anadolu yak.ısında ve mJma.ri zı-vklmiuı uygun olmalA.rı, lıfi, bugün ancak, en tenliz ev dıye daha evvelden işaret ettim. PlAnında buna dört kuruş verı:: ödeneceği Elektrik ~aetl otomatik yazar. Bu- yoktur. Mesela &brikam ilk tşe 
çok yenJı evler yapılıror. tlepsf ken- mt:nıleketimlze, ikttmimlzıe, topı-a"'"'- kabul. ed. ilen Hollanda evi ile kıyas- erbestlik, konfora, göı:ıteriMten fazla halde bunu glikoz olarak satarsa nu saklamak ve ılzlemck fabri-~· ı b ı ~ h bl k başladıjlı sene sekiz bin lira z•· 
dine maheus bir tarzda kil bık. Jo"akat mrza uutl'"lın olmalarıdır. ana. 1 ır. ehemn1iyet verilmesi, n1a.1zeme ica- cm r iloda 4 kuruşa mukabil k cınrn elinde dejtldir. Bu itibarla ,~- Ak b. k rarla kapandrğr halde sonrak st" 
r:e cins kUbık ~ Hariçten gelmiş ör- Biz.im modern mimarimizin de bize a.r su ızim evJerd:e eskiden~ri batına dıUma sadık kalrnma.sı, bol on uruı ishhldk vergisi ödemesi fabrika nekadar çok çalışırsa elek d A h nelerde her S<'ne gcçt.kçe l.h!JSll• 
n~klere göre... mahsus olması lıizımdır. Bunun için var ır. "\TUpada !eten ve ibrik ilt' t.f>ra..,ıar (Hayatlar) ne bah~e ve av- vl.ae cm de randıman yüzde altmış trik saatı de o kadar yazar ve he- sunız o nlsbettl· artnUş ve kıaZ8tr' 
Biri AIInan evine. btrl Itaıı;an, diğeri benll"irnlzı· en parlak bir surette """"- yıkanılan geçen BMa kadar Türk .,. ıu yani tabı· at ,·•- -,·n •. ıkı •. ı'ı b•"· o Cflğından !azla istihsal göster- sap\ır. Dtımek 'it. rakip fabrika r ' 0 -- vı d h ~ " ·' '~ 6 · 1 cımız dt> bu ni<bcttc çoğ.Jmı>tl ' 

()Jlll)flt\J 
:}?1)4 " 

teren, ve mimart tarihinde TU:rk mi.. n e amamlarda musluklarda. sıcak lanması, bwııar hep modern evlerde mesı cap eder. Çünkü yi.iz kilo benden faıla çalı mrşt.ır. O halde ~akin.c \'C teslsattm için 85.ooO 
marisl dly<' yer .olmıya lA..l',k olan ee .. "\'~ soğuk eu akmıştır. Tilrk akar .su de aradı~ız vasıtış,r değil midir? mrsırdan 52 kilo nişastil çıkttğı mısırlnr nerede? lira üzerlnden amortismtln do.tll .. 
ki. mimariyi tetklk etmeJ!yiz. fte yıkanmaktan başka turlUsilnü ha· Bunların h---ini eoski Türk e>vinde halde aynı miktar mısırdan 60 kf- İ~te sır burada. Bunlar kaçağa oO tır na ı· ı 1 dek' -~- ğüm halde rakip !abr ka 175,0 

Ama dalma tlertve. yeniye ..-ibnek 1 ge mnem ~tir. Do ap için 1 bulnn.ız. t "' e- Hrtll üzerinden amorti dCimıÜŞ ,,. 
!Azını gelirken, ni""n maziye b~lım, gizil gusillhanelerl, Avrupa.da en mo- ; 1 x 1 ~ r d Ta./ı bol olan yerde evlerimizi 1: ....- a diğer bir fabr:ka da gOya :!" 
niçln eskid•n Hlııırn al lmı? ÇUnkU ern ev ve otellerdeki dolap içindeki ta~an, a~ı bol olan yerde ağaçtan, - ~ -1- A- g gıtı= şirket kurmak baha 'esile mok·n• 
bunu ı·apmak .,...n mi»ıim sebepleri· lavabo ve du, ytrine benzetme-mek ""' _ .. ~· =Zım olan yerlerde tuıtıa .,... beton ve tesisat kıymelint 150,000 lir•' 
mlz vardır.: ka-bil ntidir'? Avrupa Jotası.nda ancak . 

l9 uncu a8rrdanberi umumileşen Wa.- &rmeden lnfa edelim. Evleri genif ya çıkannıştır. Bund:n gaye ııe 
Birl:- Bir m.iınarl üs1tip bugünden ter Clo~t'in Türklerde e&kldenberi !-!açaklarla muhafaza edelim. Çatıları y ••k •• h f 1 dir? l\faktnc ve tesisata fazlcı ıı· 

yarına tcadedilemez ve hiçten yeni yııpıkbğuıı hatırı.ı.tma.k. millctimlz!n behemehal besit ııekllde ve yağmur u u a i le lelim morli dlismok'. m;:maf hane<
0
' 

bir tarz doğ'a.maz. l\timaride tl!llOplar truJarmı kolayhkJa akttabilecek d'"- kabartmak. kazar.et ıtza1bp de"# 
llstUnlilğünU göııtermlyot' mu~ q ~ 

biribirinf" be.fhdır. Yerli bir Us11)p za.. yanıklı malzemeden ya.paltn1. Pence. T kf.ıii ı J diki letc az \ergi ödemek ..• Bü4.ün 'il 

B 
undan yftz elli tnt" C"\''"l Rou· mıo.n ile me-ydana. gelir .. Bu cihetle BiltUn bunlen etiki ha.n1am1, eski 1 a erin ta}ı..,a<·akları )-t'r e- ·eri takdirde ,,erN'ekleri birel' lira. Jıti' 

yükleri yenidt·n yapalım diye söyle- re eri güneıtten muhata.ze. ede-hm ve rln 'Hturl&n çlı.fliyonnw Bıın- yerine yanm-,ar- Ura ,,·erfyorlar. Bu ince kurnazlıkl:ırrn alttudıı 
g-et de IJ. k- adlı blJ" Fran~ı:ı bizde PugUn, eski mtmarimlzı inkl.r 

1 
Yaln bel' tm k 1 1. herhalde mem1ekeUmizin muhtelif ~uret.le he 1.. ·- 1 . vergi kaçırmak gibi :'!aye•er 'Var .. · ed hlçt m yorwn. 1% şunu ır e s ı- la.r, m&.ı.ell. vapur 1,uyen Boğar. semt- d. 

0
.. .. m ,a or yu1,c_e yuz, hem - 1"" 

ıatlhkim zabiti htr bUrriy~t arkL.,.1 • • en yeni bir tarz ieadetme- yorum ki eııııkt Türk evinde yapma. mıntakalannd.a., o mınlakalara en lerlne gldenllyeceklerrnl<11. ~Nılr f('J ih- rt mu,tf'rJ yftzde yü.7. kaa:.a.nıyer. Fakat bunları l\IaLyc mcmurlA 

M arseyyez'in yüzellinci 
yıl dönümü 

,....,,.., w ita.na ~5 nn.&n 119% u-j ğe kal1<ıf3.ma.yız. ve otıırma kUltUril ~k yüksektir. uygun tarzda yapı yöpalım, aynı mo.. · ~ Bunun f _, lı. --z ... 1) nın sezmesı ve anlarnıı.st ı~znıı·· ..--- tl~acnı haftfletmı•Jrrl için J'alııu: en .... ı nf"ıoe:n•nu·ç • ııı• 
'amı @trMhurJ'da hazı do"tlarına 0_ Diğeri: Biraz öncı.: Söy!ecllğimu: fi· Ximarf sanatı da aynı yükseklikte deU gf'ltşi gllzel her t..rarta kullan- h:i l•'e 1 k 1 alt lb Keza fabrikamız, bu fabrk

9 ~ 
lrumo,tnr. Dftıliyf"Dl"r bu ~rkna 

0 
hi, bir çok milt~Uer ~kl mtmaril(lrine ı'di. __ ,,

1 
Türk evi "Ok mı'7 ... Jdl. Iı-1 ve mxyaıım. l1mıımtyc-tıe ::ıuni malzeme- ff' rd.r ryltyttf'kl~I~. Jklkl frna dal ııabl 1 0 

"
1 ıJ;'t g 

1 ~ka fay- rın her ikl!lr.dcn fAıt.a kazaT'tÇ , . 
• ~ .r.or::ıın. ı:ıı "'-'""" ~ d l bir Urrdbir d..-Jtil, f:tkal hu ı,adarı 1 r ts.rafı da ""A-r. Rlr mb .. t~rJ bt 

kadar bayılmıı,Jardır ki hiirriyf"t lçln mr yenil il~ aşısı vererek modern mı· ~•aı ... Bufl'iin l:'tilc ıınırda. burdn bunu en z Yttdc ta.bit malzeme kuttanmata u hl "' istihsal go.st.crdi~ l-alde tcat döf!lıjert ordu ~irıd<" hetkf'.fle duyu- marilerinl bulmUflardır. Bizim için an"'"'1ıy~L•1ı:O: U:ıJQ;ü tamamJyle ori- bakalım. ~·etfn!'ı:. Otomobillerin mua}-yf'n nok ktı 1 r Jiray:L ~nkarı f;rkan ~fOr, Sir- delimiz 4200 liradır Rakıp bır 
......,., ... _.. • ta.r aratomda do1rnu, yapına.-,ma. f"<' J'e ho~ dönnıüyor. ı~tanboJa nıu,. .,&.f" 

ndm.Mmd& 19rar e-tnıl,ıerdlr. ~arkı de bu yoldan gitmekten başka yapa- jın' aldı·· ve mım· a.ı1 Aleminde bir var- Bu farUara. ria:vet ettigirni.ı. takdir· '"-..ı k 'I fabrtkonrn i.sc 900U l ""n lcnr ,_ ~ " h:ln 'Verilnı.Ntdlr. Bu b:lnin "\'('rlJnw .. K"•ı çı ma7...a J..;ar,r tarafa geçmJ. 
_az uınanda be-r- ta.rafı "iannı'}hr. Pa- rak şey yoktur. Irk te!llki.l eder. TUrk ht'r gittigi yere. de, Türk evi tipini bulmak hususunda )O ı-·.o.1< tcrdıgi sor4JınuştUr. Lı L-•ıu h • , 

1 1
• Urk . kül' türU ta -, •inde ne mahzur ,·ıırdır, k~Urtrnl- r. at iki JlraJ·a. Taktıhnc -.·ı.k· n .. n·. -. ve r•kıpl ·•m n öd<J ~~~ 

·r t na1 unu, '1t, .emn1uz ,9z ta. T evı ve e\· hmin edil. kurdu""• tehirlere, Türklük damo-a~ı .. b' ad ı .-.,._ ··• " ,. 6... .., ır ım. ilerlemiş oluruz. Bunun için yorun1. Bugti.nkli !'.i~rtJ.arı dll iinert-k 01 _1~ o -.a, oo, olarak h~ml'"n Jıııtanhula · f,.r 
~ blr Maf'!ll;llya gönilllli ta.horu. rnlyen dereC'ede yf.lksekU. Belki 18 i~ nı vurmuştur. Hem ne -kadar zengin- 00 k mı ... kazanç vcrg si arasındaki I! 

llD • 
.._ dan dl ledl. ı ı 1 c1 k d A pa ın "''"'''"·u- memleketin her tarafını taramak henı,erllerln:ln llJlnl kola;yıa.,tırıuak nece 't' ikin<'l bir doln1u~ ) ......... büyu·· kt·;r, Kaz", nç kanuı1un"" l>c 

n ,. .... o n . J:" (' n .Mar. asra a ar vru n ev ~uı .. ıı.ctin· lı'k ,.0 ~•itle '"-"raber. Bu suretle As- • ki -r- "" " ....... , '!ıl""'Y ~ mevcut ev tiplerint etüt etmek ve beJedlyen.tn ,-aı.ırealtUr. ~laı:lt>n1ki <'-a ır. 1 )" ..etll&tı!lıe ('.\l:ar&e)yf"J_) adını ta.kmı,.- den ok daha. yüksekti yadan, Avrupanın ortasına kadar u- moddrsfne gbre bıı J:erkın .l\~ -t •. 
tır. Bu ,...,.kı hem f raruut.nın tnllll Evin. taksimatında.. her feyden zanan memleketlere, benJlğinl de gös- t.ecrube evleri yapmak JAzondır. tramvaylar banda~ızhk yü:ıilnden n- Emlnöoii. He Karaköl· ara·Hnda !!.an- mrn1urlarının gözıı ıi.i ;ıç..,,. - '"ı· 

zalmı,tw; takıtller de e-ı.d<lı-,i kaılar dall d ı b ı ııt ·· maııı ha.llnl ahnttf, ~ drı milletler evvel rahat otunn..va, ehemmiyet ve- ter-••t~r. Bugün bile Balkan nıillel- Türk evı me\'ZUU çok önemli bir arın ° ınu' yapına... Jr kolaylrk karir. ve k J-3 ) >I c h' .ı · ,-.,, ..... ., dP.ftldlr, o kadar ol~ bile lwrrı.ln tah- ıtt 
.,.... bir tbttW ,arktırı.ı mtYkline (ık- r!l!rc:U. Ralıatlık. min1ar! feklllere lerı'•, yeni yaratmak istedikleri mima- me\·ı;udur ve yaln•z bir mimarlık -e· a)·ıh)-nr t1a tak...,IJer lt.·in Jıalkımız. keş!cdilı11csi l~z•ın "C rken e· ... ~ <\kil ('<ı!kihi kadar ealı~abıtn1clerine .ı1' 
mı,ttr. l"üz tnı ""'ot k;'lnr\t t'ra11u- ve. ga'-·elere feda edilmezdi. Bu ba- ı1 karfı!'!ında, bu tesirden kendilerini le"" meselesi de~ldlr. Mimar '"-·ı i•te elan bu koL1,,·lık nh,·in efooir,.,.eııl~·or•. zınıa rağmPn ın l.'i lnrtlcU ~ oı lft' U\ y imkan Yerınemekteıllr. ı;u halde t.ık- ,, 
da Jora.lhk ve hnparatorluk ~temi kımd:ın yalnız; Ingillz evinde. Türk alamıuınrlar. Türkler, evlerin~ her za- tok bti'-1lk rol oyname.Jıdır, fakat on" • il Yok ... a. Rc.•kri 'too.,t!lfanııı dOOi"'I gı'bl ınlşlir. ~ f'Ôe' .r- .1 erin doln1u'1 ,laparak çalıŞtnlllanna ti. Ö l< 
defalarla pi etml7 '>lmakla he- evlne benzJven esaslar bula.büiriz. man mrlll bir tarzda yapma.'tttlı bil· ayak olacak "'ene mal sahibi, y•-.ı drnlı.lcrı· (Kaptan l'aı.ı:.a) nu karı.•t· ylc um;:ırır·ı ' ızin m ... ka !" " o ..... l'ÖZ Jo'tnnm.ılr, gö-',, Jo·ununnh tlrğll, i- "' ı p 

rAber il.iç bir njtm -'fa~yyn:J baJ- Pliin dalma eerb~t. ve dalmA arazi- dikleri gı'bi, bu ml1ll tarzı çeı.rilli böl. Ttirk milletidir. Bunun iırıln Türk mı·1- lOr Z ve bu yazı verr.t rı:bayct u .... ., y· ... :r.in Vt"rn1eoJ1, tr-z-vik etmellılir. j JJ~ 
kın •fzından. dtl,ürememl tJr. den ve vaziyetten J~ti!adcyl müın- geler şa.rtıarrrta da ne güzel uydur- Jetini aydmlatmak }ı\zımdır. Fa.kat Slrkttlden 'J'ak ... ııne ('ıkan bir hık- \a.,ıtu. ılnrlığınd:.t a('cle ;. .. ı olan h~k~k;nda: al~kalı:arın gö~zlilO'ktıP~ 

Adi bir zaman o._ydr ı·ran n: nıJJ- kUn ktlan bir -ıtllde o~urdu. mu•lardır. mimarlar da, •·ı·n kendilerine dU•en ı ı1 ,. h ı ı t ' ıllaga yar~ r ve bcylecc ı:-ı : ı1 .,.... r '-1 "t !; ı n - ara 81ra. t~adüt edlldlh"'İ g-Jbi - ar, a~ ~'"t o an ,.-ar, Tam\·a.yl.ırda . _.,,,d·" 
Jeti Manenezln yüz ~Wnt 1 yıldöoil- Ya e.skJ evlerimizin aatlrk tarafı? La.kin l>P'nim, üzerinde durmak Is- l sseaı Uzerinde ça.lıljalıdırlar. Yarın beher mlişt.erldf'ın eJH kuru., alarak kl ı...ıJuntı .. -a katıa.mnı:ra '\le u.atı - tül:lsyon dediğ.n Z gid.4: n OJ .... t ti' 
mltnll ldm bilir •• kıwlar canlı Wren- flol glln..,, en modern ev nazuiy-·I tedi"'"" nokta valnız bu ..... ~ldlr. E- k dil · 00 lf il k ' · erce kalkmasına elb'ı'llği.!e hizın• 

ti 
~~ı.tı 

1 
"""' 6 ..... J ~' en erı yle blr vaz e e arşıla+ Tak~lme çıkardı~ını far7.edelim, Bu a;).·akt.a. tranıvay beklemfye sıhhati mı'• Q\uruz. ,. 

1erle 1ru u.,- · l&lbokJ .,ınıdlk1 değil nıldir'! A\TUpada. ancak aon za- hemmiı•et verd.Jgt.nı tarJ.f. lı6td TUrk tıkları zaman: tam mAnnsiyle cUıa>-; bl kll J ' 

b m
ühln ld _.. r lhtl r me\·zuu değildir. \~akıa mtkaıt olmıyanJar ,·ar. ''-nlko··'" ..._., 11 eo.arııb1I • 

rejimle- o 1 ,., öniiınti a-raı.a nıanlar<la rıayet edile ... bu kaide, biz- •vini.o, bugUnkU modern ev tel~kklle· 1-· .. mı" olm•ı d ta Çilnkil ~ar r - "' ,.J'!. .. ,. ~ k1J ., ,. "'"'' ., ... ır r. , " ının şo ör bir .SlrkN'i - Tak~ln1 ~e!crlnıle \ a~ak l·aMaktır ama rararh olma-ı .. ....,J. fa.brU..:.t.~ lJa: ....... ıtto ,. 
llayııayıp ı YlJC• de .. kldenberl tAtblk edt!Int.,ttr. Eal:i riM '&')ılacak der.ecede yakın ol.ına· erı mUhl-:ı. yapı nıev:r.ılaı da.n Clr! bir 'Verine iki Ur& alıyor aına diirt d l<t ,.- il 

"EllÇ.E Ttlrk evi dalma !e:alı, dalmiı. ba.'!Ol.lı ırıdır. htı'halde Türk m cıiacaktır. ı an ba.,ka faydalı ohu'M! şürekbı Itomuı<ti ,.ı.rtı. mliflert <le a;rrr ~ ....ııaıara bin- :raUmert 0~ a.~ 
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r ... -Allllaa ı ı Meclis müzakereleri 
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Fevkalade vaziyet 1 

dolayisile vergi-

'- laarbl -(B8fl ı __, -ı • jilir fa6Jıoda 2ıt bin 1112 ıiralrk bir 
herhangi bir değifiklilt yapıımac:hf;m- taltıb1sat nr. Unmm JıU.idth1Uk bu pa
dan yalnız -00 Umum Müdtirittğün ra_yı nere.ıre sarfedebili70I'. Ccçc.ıı. -

Ba;ıvekilett'.en alınarak Maartfc btı.t-- Dt! Tnrk cençilğiıııe hakika\en llzml Devler harbı' 
lannuuıındruı ~beret olan 1N mesele- fllns bir tahsisat vardı .ki, sarfedfl- • 
nin hemen görU.yUlmesinde l>ir mall· DM!Ctiğı için enclimen tua!ıodan bftt-

Fransızlar silah 
şakırdatıyor 

l'azan: M. JL ZAL 

lere yapılan zam 
(Bıı,-r t .inddc) = 

Fevkaliıdc vazlyetlCl" dolayı· 
.ırıe banka ve bankerlerle sigorta 
şirketlerinin muamele vcrgısinc 
3828 numııralı kanunun 4 uncu 
m ddeslle b.r m sli nlınau ı.·er
gılcr bır misli arttırılmıştır. 

Türkiye dahilinde imal olu
nan maddelerle yabancı memle· 
ketlerde mal olunup Turkiyeye 
ıthal edilen maddelerden alınan 
muamele vergilerinin nısbctı 
Yuzd 12 5 a ıbltiğ edilmiştir. 

2731 tn~1'ah kanunun birin· 
cı maddesinin 5 inci bendinde 
D. E. F. fıkralartlc muaddel 9 • 
ı O numarelı bendlerde yazılı 
bilumum eşyanın Istlhlfik vcrgı
lerınln asıllarına yilzdc 40 zam
molunmuştur. 

2731 numaralı kanunun birin
e maddesinin 8 inci bendinde 
yazılı derı ve mamullıtının G 
fıkrası.nda y.azılt eşyadan gum· 
ruk ithalat umum tarl!csln!n 
84 Uncö fıkrasında yazılı olanlar 
hariç ve ıı inci bendinde yazılı 
bakır ve halitasının vergtlcrinin 
~sıllarına iki misli. 

2828 numaralı kanunun 8 inci 
maddesinde bağlı cetvellerin 1 
rumaralı bendinde yazılı güm
rük lthaııit tarife numara ve 
poz syonlarına giren ipek ve lp
liklerl, ipek m.1h16t, tpck men-
8~cat, ipekten ve mahlüt ipek· 
t n hazır eşyanın istihlfık vergi. 
lerlnin asıllarına bır misli. 

27!H numaralı kanunun birin· 
ci maddesinin 6 - 7 ıncl bendle. 
r rıdc yazılı eşya ile 3828 nu· 
maralı kanunun 8 inci madde
sinde b3ğlr cetvellerin bir nu
maralı bendinden maada bcnd
lerlnde yazılı gUmrük ltbnlfıt ta
rife ve pozisyonlarına giren bilfi· 
mum <>şyanın lstfhUık vergileri· 
ne yüzde kırk zam yapılmıştır. 

Tütün ve içkilerin 2460, 3826, 
4040 sayılı kanunlar ahkAmına 
tcvfıkan alınmakta olan Milli 
Müdafaa vergilerine de yeni ka
nunla muhtelif miktarlarda zam 
:Yapılmr,ştır. 

.l\fü!tenener t:ı.rarmd:uı verilecek 
stok beyanna.nıcleri 

Beyannnmeye tl'ıbl mükellefler 
tarafından verilecek stok beyan
nameleri şunlardır: 

1 - Yabancı mcmlckcUcrdcn 
Hhal ederek toptan v~ya pcra· 
kendc satış yapan ithalAtçılar. 

2 - Bu maddeleri ithalAtçı. 
:ardan veya memleket lçlndc tı
cnrt ve sınai müesseselerden mu 
ba;)'aa yaparak sah§ yapan top
tancılar. 

3 - Bu maddeleri memleket 
'ç!ııdc imal edip. 2731 numaralı 
kanunun 2 ncl ınadd~ınin 5 inci 
fıkrası mucibince isthlfık vergi. 
s ndcn muaf olan miıesseselcr. 

4 - K brit İnhisarı işletme n· 
contaları. 

5 ~ Kibrit alımı ve satımlle 
mc gul olan hakıkl .ve hükmi 
~hıslar. 

l'vtükcllefler resmen tebliğ ta· 
r•hlndcn itibaren üç gUn zarfın
da beyannamelerini verecekler, 
\•erm.iycnlcr hakkında da kanu
ııı muamele yapılacaktır. 

Re5lmlere yapılan t:a.mlar 
Maktu resimlerle, nakliyat ve 

1ubiyıat l'eslmlerioe yapılan zam
hır hakkındaki kanun I•ylhası 
1 hatlrandan itibaren tatbik 
ccillmek üzere dün Vi16yete teb-
1.; edilm~ir. 

l - Dam~ resmi kanonunun 
1 l inci maddesinde yazılı mak
tu resimlerle 33 Oncu madd~n
de yazılı evrak resmine 404-0 
ııuınaralı kanunla yapılan yüz
de elli zam bir misli a.rthrılm1ş-
11r. Yani yuzde elli yüzde yüz 
01muııtur. 

9 
2 - 3828 numaralı kanunun 1 
uncu maddesinin A fıkraslle ı 

nakı.yat resmine yapılmış olan 
zamlar yeni kanunla değiştlril
~lş olduğundan halen bu nlsbet-7 bütiın zamlıtrile birlikte, bi
r ne Inc\'kilerd<' yilzde yirmi be
Ş(>, ikinci mevkide yüzde yjrrnl. 
Ye, ilçuncü mevlride yfüxte ona 
ı:ıkanlmıettr. 

1 Yolcu naklıyatı haricinde ka· 
•n herncvı nakliyatta alınan 
~Zdc beş nakliyat resminin nls-

U Yfiule on olmuştur. 

1 
3 - Sinema, tiyatro, konser

:r~n ahnan ve 4042 numaralı 
anunun 39 uncu maddesinde 

:Yapılan yilzde on zam yüzde o· 
~ıuı çıkarılmıştır. Bu suretle re
sıın ınlk•·· t ... rı yuzdc kırk olmuş. 
ur. 

Acı bir IEaflp 
bü Aritadaılarımu, Gazetelere il.\n 

k 
rosu ve kitabevi nhlbt Arifin 

llrde~ı 
~IIAtı ve Akba sahiplerinden 
İrfa n Ycienı on üç y.ı1ındaki 
lll!l n .altı ıun sOren bir hutaJıtı 

~akıp vefat ettıfinl burün te
~ürle haber aldık. Kederli aile
~lne taziyetlerimlzi bnd!ı1r merhu. 

a Allaıatan rahmet d8-i&. 

zur olmadığını bildirdi. çeclcn çıkarıldı. Bu eene de sarfedH- ı f' 1 

Riyaset makamı, JtanUnun ruzna· mıycn biı' paı a Meclise g.Urildi. Xa- n 1 n ne 1 c es 1 
meye alınarak mUza.keresinl tekl:f et· demkl ıtzımdeğildir, bu paralar ne· 

Tüccarlar mahsulü müstahsilden satın alıp 
iaşe teşkilôtıno davredecekler 

t~. Umumi heyet, bu teklifi kabul et- ye alınıyor. Ayrıca. futbol aleyhinde 

tığinden maddelerin mllz&kere8lne ge mUthiş bir cereyan var. Futbol yal· meç hu 1 
çildi. D:ıh:ı tık maddede iken mulıte- mz sahada, birbirini kovalamak de· ı 
llC hatipler söz alarak Umum MOdllr- &ildir. Umum MlldürlUk doğnı of. ) 

Ankara, 29 (Telefonla) - Şeh-, lerlni müstahsilden satın alarak ı ıu~ geçmiş çahşmalannı şiddeUe mıyan bir şeklide futbolll baltala- Londra, 29 (A.A.) - Ukraynnda 
rimizde toplamın zahire tüccarla- Müsteşarlık tcşk·latına tcsliın ede- tenkıt ettiler. lbrahim Dlblan, böyle mıştır. Atman ve Rus orduları aras.ında dev 
rı ta~e Musteşarlıgllc y ptıklnrı 1 cckler ve buna mukabil de yUz- bir ~manda BaşvekMetin beden ter· Flzıl Ahmet Aykaç ta sporun fay. harbi bugün ıçın o kadar müphemdir 
müzakereleri bitirmişler ve Mlıs· de 4 masraf, yilzdc 8 komisyon blyesıle uğraşmasına imklw olrn dı- dalarını anlattıktan sonra kü:rsilye ki mUşahiUer hangi ordunun ötekını 
teşnrlıga u tekL.flerı b·ld rml~ler- alacaklardır. A)·rıca taclrlerimlz ğından bu tcşkillı.tın Maarife ba#- gelen Maarif Vekilimiz Hasan Ali çevirmı.., olduğunu kendi kendine me-

. mi.istahsilln ayağına gider~k zn- lanmasını çok }'erinde bularak dedi Yücel, ezcthnle şunları söyledi: ra1da soruyorlar. Tek ·fark şudur: 
dır ,h're satın alacaklar, yine yüzde Jel: - Şimdiye kadar Ba.şvekAlete bağ- Almanlar Rusları çevirdiklerini bıl-

A~kadorl:ırca mutabık kalına· b h' ı · Yaln z ... 6 if V kıı·-•-..a 1 -• U ••ft• bö ı 5 komisyonla . u za ıre crı Toprak - ı ~naa.r e ıulUAlen 911· ı vıBn mum MUdUrlUk bi.z.(> vazife dlrdlkleri halde, R ..... ar ylc bır şey 
nık yapılan bu teklife gore zahire Mahsulleri Ofıs1nc dcvrcdccekıer- nu rlc:ı edeceğim. Bu teşkllfll orga.- olarak verilmiş bulunuyor. Bence bu eöylemiyorlar. 
tacirleri hern<-vi bnkliyat madde· dlr. nizasyon bakımından :-eridir. Bu halile kanunun ifade ettiği şey ~r: Berlln, 29 (.A..A.) - Alman ordu- ı 

teşkilatı memlekete faydalı ve TUrk Ka~_unu .al, tetkik et, arkadaı,ıları- \arı Ba\lkumandanlığtnın tebliği: 

BAŞMAKALEDEN DEVAM genı;llğine yakışır bir hale getirmek run soy!edıklerinl gözden uzak tut- Harkoruncenubunda.muharebcsa-
- lı\zımdır. mıı ve bu teşklllltı azamı derecede hasının mağlQp dllşmanm dağınık 

.Abidin Daver, eski bir sporcu ol- mUkcmmelleştir. Kanaatim şu ki, ar- bakiyelerinden temizlenmesine de-
('Il:ı,ı 1 lncde) X 

Ayasofyanın uzcrind<-n h Jali ko. 
parmak, haçı takmak ... 

Bır taraftan da kc dl nrnların
da kavga ed ) orlar: Uzer ne haç 
takılan Ayasofyı:ı hangı mezhebin 
malı olacnk? Burnda ilk üyin han
gi mezhebe gore yapılacak? 

Eğer biz znyıf b .r zamrnımızda 
bu emellere boyun ecmege mec
bur olsaydık c.1 bilyiık bir mıınc
vl hezimet geçlrm ş bulunacaktık. 

İstiklal mUcadclesinl ya1nız blzl 
saldıranlara karşı def.il, içinden 
nefret taşan biltiln bir tnnssup 
alem ne kurşt kazandık. ı....oznn za
krinl elde ettiğimiz gün bu taas
sup alemi, hilul - h:ıı: mücadelesi 
yine Türklerin lehine net cclcndlıı 
diye matem yaptı. 

Tam bu saniyede hiç beklcmc..
dikleri b r hrıdiSC' oldu: Türk mil-
Jetini butün tarihte tcsamühün, 
tı.ılcransın öncüsü yapan as 1 ruh 
en parlnk bir sekilde birdenbire 
bcllrdı ve gözleri kamaştırdı: Asır. 
tarı doldurnn kavgaların hedefi 
sayılan Ayasofyayı biz kendi ar
zumuzla bütlin Jnsanlığu vak!et
tik, ayırıcı bir fımtl halinden çı

kararak blrleştir!cl bir fımll hali
ne koyduk. Böylece nefret ve ta
assuba karşı sevgi ve toleransın 

en büyük zaferlerinden blrıni hı

rihc kaydettirdik. 

yapmaktı. İstibdadın en karanlık 
günlerinde bile bu insanca rolü
müze sadık kaldık. 

mak sıfatile Beden Terbiyesi Umum kad~larımm söylf'dikleri hususlara vam edilmektedir. Esir ve ganimet 
MUdUrlillrtlnUn, bund:ln evvel bir şey Umum MUdtirden aldığım cevapları ıniktnrı durmadan artmaktadır. 
yapmadığını söylemek istemediğini tekrarlamakla vazifem[ yapmış oJmı- Şark cephesinin merkez kesımındo 
bildirmesine rağmen !bu umum mü- yncağım. Beden Terbiyesi, terbiye da blr taarruz teşebbUsU anuclııne mu-

E:cr yarınki dünyada hakiki dürlOğiln geçmişteki çalışmalanna. e- vasının belkcmiğinl teşkil etmektedir. he.rebelerden sonra bir kaç dUşman 
manasilc sc\'gi ve tüleronsın hli· saslı br şekilde dokundu ve sözlerine Bir şeyler Uzerinde dikkatle durma.l<, gunıpunun kuşatı'ması ile netıcclcn
kim olması isteniyorsa Fillstinln devamla dedi kl: miltehassılann fikirlerini almak, ec- nıişUr. Ayni suretle cephenin şimal 
b r Yahudı yurdu değil, bütün in· - Umum mUdUrlUk sporu zorla nebi memlekeUeri tetkik etmek, be- kesiminde mevzii bir taarruz arazı 
sanlığın benimscycblleccgl b'r td- yapılan bir şey zannetmiştir. Bu den terbiyesi işini devlet ve hususi kazançla.rlle neticelenmiştir. DUşma
lerans yuvası haline konulması zorluk bir takım gençleri spordan ıı- teşekkUller bakımından verimli bir nın münfent taarruzları neticesiz kal ı 
icap eder. Araplık aleminden lba- zaklaştırnııştır. Yaltında lstanbulda hale getirecek bir t~kll!i.t kurmak e- mıştır. 

ret bütün bir kocaman h'ntt'r- iki spor bayramı yapıldı. DE'.rlıal mı.- mellmtzdir .. ~u.gi.in için tamamlle bi· MoskoV!l, 29 (A.A.j - :MoskO\'B 1 
land, bir ho~nutsuzluk sahası ha- ve edeyim ki, bu spor bayramların- !erek size soylıycbllcceğım başka bir radyosu pe~embe akşamki yaynnın-
llnde kalırken ve gerek hırlstlyan da yUzilnılizü yalnız mektep talebe- sözilm yoktur. da Kn:ılordıı kU\TeUerinin işgal ct- ı 
ve gerek mUslüman birer alem lerl ağarttılar. &den terbiyesi mil- Maarif Vekilinin bu izahatından l tı d kta 
kendi hcsnplarına ho5nutsuzluk kelleflerl sponın herhangi bir şube- tikleri mevzileri sağlam aş r ı n 

slnde muvaffak olamadılar. Daha rok sonra Ziya Gevher Etlll, ::.\taarlf Ve- ve .Alman karşılık taarruzlarını pUs 
duyarken, Fllistinin. bir Yahudi " kAletinln ikili~ ortadan kaldır""&k u ttilkte ra Harkof cephesinin 
Yurdu hali k 1 d rrösterlş mahi ... •etlnde h 0 •eket edildi. b' - k r n son ı ne onu mnsın an Mu- • .J ... bir teşkllAt kurması vazifesini Uze- k k ı terinde tekrar ilen ha-
sevJere hayır gelemez ve yarınki Umum MUdUrlUk bUtUn mazisinde bir ~o es m rlne aldığını belirterek beden terbi- rekctc başladıklannı bl:dirmektedlr. 
dünyanın ihtiyaç duyacağı ahenk k!Oplerle anlaşamamış, sevgiye, an· yesinln mekteplerde yayılmasını, ilk -------------

Berdrlcb'la bay t 
teblikede 

ve sevgi kuynağı haline konula- !aşmaya mUstenlt bir lş birliği yapa- dersten cweı ve son dersten sonra, 
maz. Bu kısır ve dar toprakların mamıştır. Umum mUdUrlUk bazı maç çocuklara her gUn mektepte beden 
asırlardanbcrl sakini olan Arap- la:O::a, kavga çıkıyor, diye !utbole dDş terbiyesi yaptınlmasıru emir verc
lar uzaklaştırılmadıkça burada man olmuştur. Halbuki bu spor genç- cek olan l\iaarif Vekilinden bunları 
milyonlarca Yahudi yerleştlrmeğe ler arasında işbirliği esasını kuran yapacağına kani bulunduğunu söy- Bernc, 29 (A.A.) - Reuter: Füh-
mahsus yer de bulunamaz. bir spordur. Muhterem Maarif Vekl- llyerek şu suali sordu· rer'in doktoru olup sureti mahSusad 

Bir avuç müfrit Zionlst bu eme· llmizden ŞURU rica edeceğim. Şlm- _ Maarif VeklleU, ~uvartak ola- Prag'a giden profesör Sauerbenıch, 
le sarılmış olabilir, bunlar Ame- diye kadar programsız addedilecek mıyan bugtlnkU kadroyu olduğu gıbi 

1 
lfoydrlch'in vücudundan Uç kurşun 

rika ve İngllteredc muvakkat bir bir halde bulunan Beden Terbiyesi kabul edecek midir'! Bence gen!:likle çıkarmıştır. Kur911nlnrdan biri bcl-
zııman için ylizlcrlne gUlccck bi- Umum llildürlUğtlnU bir programa uğl'8şanlar genç olmalıdırlar. 1 kemiğine girmişti. Heydrich' in.. teh-
rer muhit de bulabilirler, !akat bağlasınlar. Aynca mcee!O: Gazi Te-r- T kr kU likeli bir vaziyette olduğu aoylcni-
b h •-d biye EnstitüsU beden şubeSinde an- e ıı.r rsUye gelen Hasan Ali 

u aw a ısrar ederlerse kendi Yücel şu cevabı verdi: yor. . • .1: 
nleyhlerlne çalı:ımış ve yarınki trenörlcr yetiştirerek klüplere tevdi ;\'orH''Çte yaıııl&n sunı:a.st 
dünya için kendi cllerile husumet etmek çok faydalı olur. Bu 1ş başa- - Arkadaşrmızın bu suali bende- Londra, 29 (A.A.) - Norveçte bu-
tohumları ekmiş olurlar. rılıncaya kadar mUtehassıs sporcu- nlz için mukadderdi. Fakat hennz ne ıunan Gestaponun ikinci ~ı. bir Nor- ı 

Fillstindc b ir Yahudi kiiltür !ardan Jstlf'ade etmek kabildir. Eğer mUtehassısları tanımakta, ne de \'eç köyünde öldUrlllmUftilr. Köy ta-
Tarlh'.n seyri hafü:ılııra, a;ı;lara, bu mUtehassıslar eski Beden Terbi- me\'zuatı ve teşkiUi.tı bllmekteyım. mamen yıkılmış, kadınlar ve erkek-

senelere "o"re deıoıı ı, b zan asırla- yurdu kurulmuştur, oraya b ir ta- ı d Meseleyi tetkik edip ona ...ııre hare· ! ., & k !.\f ! yes 1 aresinde bulunsa idi, çok iyi ne e" ler sUrUlmilştUr. 
ra göre Olçulür. Yarın hnkik! suL ıım .. usev muhaclrler yerleşti· tlceler alınabilirdi. ket edeceğime emin olabilirsiniz. Madrlt, !?9 (A.A.) - Pıuiste bom-

hun nasıl kuruıdu .. untı tahl 1 r i miştir. Fakat iş bundan .ileri P T T Um- Mtld"rıu-ı;.n ik tt bl ı .. t lidl lbrahim Dıblan, ~ Cl'.inde tal • • • • ~ .. • " tt- ba .ile yapılan yeni bil" su ·as e r 
ed nler Ayasofya zaferinin us. : ~eme t ~: Eğer başkn mcmlc. alarmdan dolayı .Abidin Davere te. BUtçe fasılları mllzakere edJlmu- Alman askerinin öldUğtt Hd Alman 
tilnde durac"k ve buntı yeni ba· e er.n e..,ansı olmayan YahudL d•'n evvel, Sinan Tekcllo"lu ve Ziya al d.... "'5 t •fto'h J .. ı f · 

1 
şekkür ettikten sonra dedi ki: 6 askerinin yar an ıo• ve • Uwıe.n 

rıc: ve toleransın "n "ı::ıslı bir tc· er çın s y.o.si bir yurt kurmak Ge\•hcr, Umum mUdUrlUkte çalıfllll d' ·ıdı..w ><.ı... u ı ti ı~A v '- '- • lfızım g 11 dil - Umum MUdUr!Uk bUtç~indckl ktırfuna ızı ı;• ub.en m Ş r. ~ -

i1J hcklcnmcz b r manzara: 
J mn ıY: ordu onun korkunç 

bir bozgun:ı. uğradı~ı tarihten tam 
lkl ene sonra l'rnnı,-,z ordmo ye. 
nldf'n ı.,lıç şakırdatmıya ~lrunış

tır. Jtnlyun kralDe \'ellahdinin 
l•

0

rnnsız hududu charuıa topla.nan 
Jtnl~an 11.sker.lerlnl td'U~ etn1 Jn-
11<-n ~ lrınl dort saat onra l\larejıJ 
Petcn b: zı Frıw<>ız askeri kııalan
na mane\ ralar 3 nııtınnıştır. 

Bu haroketkrln mrtn ı aşU."ir
dır. ltalya: «Korslkn "e NlsJ der
hal istiyorum. v rilmez.'lf! sn ktıl

lanı nm• <le.mel;: lstcml!Ş, J~ da: 
«Ben de derhal sUMıa müracaat e
derim» diye <'m p \'e.rmlştır. 

Pransız ord1L-.unun ltalyanlara. 
karı;-ı duracak terhlzatı yoktur, 
fakat dayanrK•ııı;rı bl~ yer vardır ki, 
o da :Fransız. domınrn&6ldı.r. Jl'ran. 
ızlnr. bunu Jtnlyanlara ~ kuJ

Janm13 n '(' Jııgilterc ile birliği 

3apnıı3a kalkışırlarsa Akdeniz mu 
\azr.ne 1 ml.Merln aleyhine bozu
lablllr. 

Frnno;anın cllnıkı Mla böyle bir 
koz lıulunllu,:unn gore Vfşinln Al
mnnl:ırla ol:ın mllnnscbett de ıne
rnklı afh ılar geçlnnektcdlr. Fran-
ız don ınınn ı \C J'ran ız üsleri ı
taJ3~3a k ~ . ı bir tehdit vasıtuı 

olltuğıı gibi, Almanlıınn elinde yllı; 
blnlcr«'c Fransız eo;lrlnllen Tharet 
rehlnf'yc \c diğer sll!lhlara ka111 
da blr sll!\lıtır. 

Art k helll olmuştur ki, LavaJ, 
Almanı ırın umdu~ ı.c heri<edo 
sıındığı gibi ~ıkmamıştır. Şimdi ôy 
lf' beliriyor ıkl belki, Petenle danı
sıklı do\ u-: halinde Almanlan o_, a.. 
lnın:!I, fakat sıra h rekct.e gctmıyo 
gelince bir Alman ı\leti diye <Jefll, 
hf'r halde lılr ırmnsı:ı. dl)e hareket 
<'tınhe mrylctml tir. lşt.e bwıun 

için l"ranc;ı~ faşistleri nılsl Doriot
nun doğrud:ın dopuya f~ına ıc· 
çirllınr 1 lafları ~on zamanlarda 
artmıştır. ı~alrnt bunun tatbiki ele 
kolay bir şey değildir. 

ller h31de şuraşı apaşlkAr cüYl'
nliyor ki.. Almanların lşgal saha
larında maddi kU\ \-etten başka hiç 
hlr <ltıstelderl yoktur. Bu maddi 
kuı"\ et ner<ıdo zaafa uj'rana der
hal brıdl~ler başg"öst.erlJ or ki Prar 
d. Alman umumi vali \eld1lne ya.
pıl:ın ulk st te bunlardan biridir. 

Euglinkll A\Tttpa, Napolyon za. 
.m nmın A' nıp ,um QOk benrlyor. 
Çolc muhkem gijrlinen bir kudret, 

Nnpolyon zaınıırunda oldnfu lfltl, 
bir gllnde bun :köplijilne döne
bilir. mel ta"ı sı:.yacnklardır. c rse nya haritası y<-nl· . posta. ve muhabere memurlanrun çok d'-- G 11 ,._,.. l d ı t 

t 
" den "izli rken tilrli.i •u"rlu" fırsatlar paraları hakikaten sarfcdılmesi !Azım '"" rene e .,... ges n c o muş ur. 

:ıte aynı mukaddes "aye bakı. ,.. ' az maa.ş almış olduklıırını, bunlarm ıı1• ... ••••••••••••lii1i:i.'2:E::::ı::::z::acr;:s.;mu••••~ 
bulunabll r. Mesel" asıl İnrrlltere gelen yerlerden kısmış, masraf edil- .ııı mından Fılist nde de Aya ofya za- .. ., b 1 b 1 i U mnaflarının arttırılmıısını. Galip Te-

ferlr:c b<-nzer bir zafer kazanılma· " t keli, kaza \'c nahiyelere posta t.eJf· ile Gal'dcn nJll mlslı' bu"'yilk oldu l mlyecek yerlere o o verm 9 r. 
sı lazımdır. ğu halde nüfusu, İngiliz nü!usu: M~ela., kitap, ga.z~ e ~e propagand; ki!Atı vasıtaslle kitap ve saire datıl· 

ıı . k .. 1 1 nun beşte b irini germı'yen koca· ı masrafı diye bUtçe e b r fasıl \'ar k ' masını söylediler. 
ım ne &•ıcır er erse ilerlesin " b d ki t '--1 t k" 27 bi ' mnn Avustralya k t' d 1 ura a fino sa ın ye unu n 

dinin, ins nlardan çogunun ruhu ı asır. a boş 8 · ı i ki b toprak mı yok? 1 :;o lıradır. Em n m u para!lın Amerı·ka 
üzerinde şu \'C)'a bu şekilde b r ah nı 

Y
eri vardır. Taassup, ll1tı'ras \'e Ilerhnldc bütü k 1 1 5000 lirası bile m a ne sarfedllme-n ma u nsanlar mlştır. Bu para radyolarda dinlediği-

büyük bir to
hazırlonıyor 

Bugün M LE 'te 2 üyük film 
1 -Ben Çalmadım 

menfaate aıet edilmek yuzündcn şu noktada ittıf\;k edeceklerdir ki miz spor saatlerine sar!edılmektcdir. 
~ n adı tıtır.da lns.nlıl:ın uğradı· yarınki dünynnın tcsamüh ve sev- Halbukl bu işle meşgul olan sporcu- Londra, 29 (A.A.) - Va,Hıg· 

arruza M~ttalarla dolu ı1JlUkemmel bir film 

-Vaterl 2 o;ı z;ıu;r arı b,r tnrafn bırakırsak I glnin hfıkim ı bil ği Janmız gazetelere yazdıkları maka· tonda beyanatta bulunan Amerika 
şunu görürüz ki din htiyacının h ı · 0 8 

ec<- bır yer lelerle blltun radyo saatlerinde söy- H bi N a· 1 "k A ika asıl an sı; ferdi arzu \e .şiıhabr' a ınc gcleb.lmcsl için büyi.ık ve ar ye nzırı, ır Ci1 - mcr ' ~11enln en bUyük mmafl kıyetl 
.. 

1 
lenllen sözleri parasız olarak nOIJfr ve büyük mikyasta bir taarruza ha-

u~~ mM~t h~~a frm \~pnı~~~~~r~Wn~*t~~~~~~cl~m~e~k~t~e~d~~~k~r~.~B~U~t~ç~e~n~ln~d~~~t:r~z~rr~l~a~n~~~o~r~d~e~m~~~ti~r~·------~·~~~~~~~~~~~~n~l~kmMthm~~ 
rulması, kotulükten kaçmak, r•ı- ninin insanlık hesabına Fillsttnde _ 

hu .~~ız. tutmdak,dfcragat, se\gı kazanılması lılzımdır. CQmhurı·~·~t Merkez Ban 
ve ıç ımaı yar ım ır. Ahmet Enıln YALMAN ~ 

Esas hedefler! bu olıın Oı: tart- • 
4 J J 

hl din, hep brden Fıllstın. mu- Japonlar zehirli bomba 28 fA YJS 1942 VAZ YET 
kaddes snyıyor. Zııtcn biz FılisUnc 5 1 f 
sahip bulunurken, ba51ıca i:ımiz kullanıyorlar A K T l ~ Un Ura p A 
türlü türlil nefret ve taassup. ce. Çunklng, 29 (A.A.) _ Perşembe 
reyanlarına karşı sedlcr kurmak alqıan11 ne"redll ç 

k dd F 1
. ı ., en ın tebliği, Japon. 

ve mu a es ı ıst nde- ttilcrsru; !arın zehirli bomba b · i · ve o tle memıiııi 
scvgı prens pıntn bckçilig n ı Jrullandtklarını bildirmektedir. 
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K.,..ı.ıtı tamMMD allın olarak 
il&ftten tMa.We Yuedilen 
Reeakont Mullaı.ın Ubeten t.edavWe 

Yuedilen ................. ······· 
HaaineJe yapıla.n altın k.&rfılllı a. 
vane mukulli 3882 No. ıı k&nun mu. 
ciblııce il&veten tedavtUe uw len 

lleftaai 

Ttrk ~ ....................... . 
41t.ua: .... Küesram 877,422 

.. x .. ıa.._...,. .......,. ....... .... _ ............ ......... : 
san ıcııasra- 55.541.~30 

Dim Tavb1tr •: 

Altına tahvıll kabil di'vialer ........ . 
Dil- ...... .. alaeülı klir1ac 
b&kiJeleri ...................... .. 

Li1'a 

4 ................. 

9.412.135.73 
6.000000-

358.748..MS.-

1 
23.790.220.-

134.958.343.-

40,000,000,-

288.500.000.-

124.500,000,-

97,751,126,92 

1231.164 ~ 

78124 167 90 

. 

.-
21,702,451,87 

H.-..,. 1161 :No hı Kanuaa stn llüteltf: ............................... .. 
•·······••··•·· 

acılan albJl ~atı .... • ....... . ~27,000,000,- 23',234,tlf ,37 

t 

DsU 

:Ura 

15.()()(1.000.-

li.-üJ.l~. 71 

500,'958,3.f:S,-

OS,98~.290,8' 

78,llf,167 ,90 

24,792,451,87 . 
144.796.:5~.aı 

~ Y Mm ı-...RS,..,.....,088......,.,9~14.,..,,71= 
.. ilMdarlu: .............................................. 
ll11Jdelif: ................................................. 

1 'l'l'l'•ı -• 1111 ~ itibaru: 
' ? O ~~·~--.JeA...-"-1 



·..-..:,... ~ • ..:ı. • .,,.,,., ........... _ .... ~ ·;. .... t}-_ 

• 

ı~I 
A·man takımı 
bugün geliyor 

Yarın ilk maçı Fener

bahçe ile yapacak 

VATAN -------------------------------- :ıG - 6 - N! 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
TeşkllAtlmız tarafından dalıtılmış oıaa kapoalar mukabilinde verilecek pamukla mensucatın 

tevziatına ı · 6 • 1!42 tartlıhule başlanacaktır. 
Kupon numaraları ile müracaat gün ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup: 

1.) Nun1araları Jliın edilmiş olan kuponlar hli.m.Ulerlnin nüfu" cl}zdanlarJle beraber bildirilen mahaılere mö:raoutla.rı. 
2.) Ayni soyadını t&';'IJOU birkaç nüfuo; <'Ü"'Ldanının, aUe efradından blrJsl tanıfından ibrazında kuponlannın mokabUinde Jstthkaklarının l-erileccği. 
S.) Jlenl'ız lliın edilınetnl';l olan numaralar için miiteakıp llil.n.larımızla te\rLl günleri bHdlrlleceJlnden numaralan Ui.n edilmlyen kupon hlrnJllerlnJn müracaat etmemeleri. 
1.) Bir taraftan n1alıall('lf'rde kupon tevzJo.tına devam edJln1ekte olduğundan henüz te\--ZI kuı>onu abnıyan.larm evlerini ziyarete gidecek nlemurlartJW:r.a lnt11.ar etrneleri. 
5.) Te,·:ıı eklplerinıJz tarafından eYlerlnin zJyaretinde eıvde bulunmryan ktm5elere blla1tare tel-~J kuponu verileceğinden bu dağıhnaya Jntizıır ed.Hmeei rica ve Hin olunur. 

Liste Miiracaat edilecek günler Birinci 
)'lliracaat olunacak mahal J.6.942 2~ 8.6.&42 4.6.942 5.6.9U 6.6.941! 

?.fuhtelıt bir halde ve kuvvetli 
bır kadro ile rnemlek 'tim:zc gel
mekte olan Adm:ra takımı bu sa
bah Babaeskl tariküe şehrimize 

gelecek ve merasimle .. kar~ılan.a-ı 

~~ ~- ~- ~- ~- ~- ~-Son V<'rilen karara gorc Alm~n ;::;;:::-::::-;:;:::;:-;;-:-:;:-=-::------------------------------------------------:-:=--:c=---=--,-,.,.,------------=---= 
takımı Jk maçını yarı~ Fenerbah- Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Bahçekapı Mağ'B.Zası ı- 1500 1501- 3000 3001- 1000 80001- 81500 81501- 83000 83001- 84.M:i 
çc stadında Fenerbahçc ile yapa-
caktır. Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu Mağazası 4001- 47ll0 4751- 5500 5501- 6250 62fil- 7000 7001- TMO 77M- 8005 

İki.ncı kars:ıla.şmanın k.mı.nle 8871- 9360 

yapı4cağı kat'i surette mal üm dc.ı - ;s:::u=m=e=r-:B~a-n7k-;:Y,-er""1-; _M_a_ıı_a_r _P_a_z-ar-l-ar_ı_K-ad_ı_k_öy_M_a_ğ"'a_z_a_s,---------------------ı-ıeoo--1-1-1-~-00----ll-6_0_0_1 _1_17_000 ___ 1_17"'0"'0"'1-:1"'1=7500=---1=-1=-=1:::5,-01--ıı'"aooo'---·ll--800,---l-l-ll!OOO ____ ı,.1-=s:-:51>,-i--1-190:-::-00 
ğlldlr- Çarşamba gı..ini.i Be~kta~ a, ı 
gelecek pazara d1 Galatasar.ay1a Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları UskUdar ~lağaza!ı 88001- ss:soo 88501- 89000 89001- 89500 89501- 90000 90001- 90600 90501- 91000 
oynamaları ihtimali rle mt"vcııt- ;;;:::-:---:-::----:---------,----,--,---,--:-------------------------------------,..-----==----:==-==--=-:---=----==-== 
t Bürhan Sunar: Is!. Yeni Postane arkası A.'ir ef. Cad. No. 3/8 32001- 32300 32301- 32600 32601- 32900 32901- 33200 33201- 33500 33501- 33800 ur. 
D:ğer tara!tRn 1\.lman takımı- h-lu.etafa Sami Jiomana.zlı Yeni Postane arkası Aşir ef. cad. No. 20 33801- 344.00 34401- 35000 35001- 3~ 35601- 36200 36201-.36800 36801- 37400 

nın Ankaray gitmes de kat'! o-
larak belll dcğıldir. Kat'i karar Sadi Kaplancalı Yeni Postane arkası Aşir ef. cad. No. 48 37401- 37900 37901- 384-00 38401- 38665 40251- 40750 40751- 412.50 t125!.- il7M 
bilAhare verilecektir. 400()1- 40250 ,, 

Bu maçlar O":!er~.ıdcki düşüncl!· J 7:'---::-:--:---:-:.,.--:-:-:---:----:'7=::7.':-:;;;;-:-;;;;----------------------------------------=---==-------,---:-=---=:::---:-:::::: 
]erim zi y·rın fevkalade olarak Ahmet Ata Köseoğlu: Mahmutpa.,a başı No. 105-197 41751- 42150 42151- 42550 425M- 42950 42951- 43350 43351- 43750 43751r- «J.50 
hazırladığ1mız spor sayfamı.:da ıı:.o 

Ahmet Güvenç Mahmutpaşa ba.~ı No. 149 44151- 44250 44251 41350 44351- 44450 41451- H550 44:151- 4~50 441561- H1" 
vereceğiz. 

Ekmek karnelerinin Arusyak Baiıkçıoğlu: Mahmutpaşa başı No. 130 41751- 44850 44851- 44950 44951- 45050 450tll- 45150 45151- 45250 ~ı- 45850 

k
"d k' Mıgırdıç Baltayan: Mahmutpaşa başı No. 68 45351- 45450 45451 45:;:;o 45551- 45650 4~1- 45750 45751· 45850 -1- 45960 

yeni ş~ ı e ı sayımı 
Kadri Ozyılmaz: Mahmutpaşa başı No. 91 45951- 'lelOO 4810.ı-:1825046251- 46400 48401- 46:;50 49551- ~700 411'l'Ol- 4e86Ö 

Bölge İaşe müdwrluğü, şimdiye :----::--:---::--:----:-::----------------------------------------,-,----,------------.-:---:-=--==--,::=:----::;:::::;--::;:;;;; 
kadar fırınlar tar·oCır.0011 nahiye Leon Geveliyan· Istanbul Mahmutpa~a başı No. 134 46851- -i7000 17001- 47150 471.'51- 47300 47301· 47460 47451- 47609 4-7601 {'7750 

İaşe memurluklarına tcslım edi- ""'_,.-:--:::---:-c---:,..-:------------------------------------------------------------------:----;:::=;---;-:;;:;; 
len ekmek k rnelerinin dünden l\.t:ustafa Yavuz Istanbul Mahmutpaş;a No. 129 47751- 47850 47851- 47950 48051- 481W 48151- 48250 48251- 48350 48351 {8~0 
itibaren doğnıdao doğruya İaşe -T::-e-v-,fi.,-k-A-,g"'a-o"'g"'ıu-:-=s-u1"'ta_n_h_a_m_a_m __ H_a_ç_op_u_l_u_h_a_n_N_o_. -6---------------------4-84_5_1 __ 4_87_::;o ____ 48_7_5_1 __ 4_9o:;-,-0--4-90_5_1 __ 4_93-!I0----•• -3-5-1--4-96·-,-0----4965--1---------::4995::::::-:ı.---;002;:;;SO;;; 

müdürlü.ğünde yeni te~kil edilen ----:=--------------------------------------------------------------------------:::-;:=;--:::;;;;; 
büroya ver lmes: usulünü ihdcts Ihsan ve HUseyin Ozer: Ma.hmutpa.şa HaC'ı Köçek cami. No. 15 502:51- 50550 50551- 50850 50851- 51~ 51251- 5165D 51551- .:>1850 51851 5:2250 
etmişt r. Dün Beyoğlu semtindrki S32'51 584.50 
fırınli.ra teşmıl edilen bu usul, Süleyman Kilhyaoğlu: Mahmutpaşa Hacı Köçek camı. No. 10 52251· 52450 52451- 5265-0 52651- 52850 52851· 530SO 53051- 532.~ 

har.irar.ın birinden itibaren İstan- Hüseyin Hilmt ve Süleyman Sırrı: Kapalıçarşı. Mahmutpa.,a kapısı Aynacııar No. 5 53451- 53&0 53651- 538150 53851- 54050 54051- 54116 5&201- 5&tOO 5&t91: lı8600 
bul tarafınd21ki fırırılara da tatbik 

56001
_ 

56200 edilecekt.r lJalktan ahn~n ekmek 
karr..elerinin zamklı kagıtlara ya· J.lehmet Faruk Kapahçarşı, Sipdhi sokak No. 20 
pı~tırılması!;dan ve ycnl büroya 

56601· 56700 56701- 56800 56801· 58900 56001·- 57000 57001- 57100 57101r- 5720-0 

verllmeslndcn ibaret bulunan bu ,Ece J.IaR"azası: Suıtanhamam cad. No. 59 23 20001 20400 

ba'it ve fakat faydalı tcdb.r, son Mehmet Nuri Topbaşı: Fincancılar, Mahmudiye Han No. 3·{ 59601 - 60000 

20401- 20800 20801- 21200 21201 21600 

65101 65600 

216&1- Z2000 

65601- 86100 

nooı- :ntOO 

68101- 1115:508 
günlere kadar karneler üzerinde 64001- 64100 

çcv rd~kteri entrikalarla aldıkları ------------------·------------------------------------------------·-------------,--===
1
-=

73
:::
00
:;;;;0 

61101 6{6()() 64601- 65100 

un miklarlrrını arıtırmağa •lışan Hayri Doğu ve Şrk: Fincancıı.r, Mahmudiye han No. 1 72001- 72250 722Sl- 72700 72501- 72750 72751- 73000 73001· 73250 

bazı fırıncıları telA.şlanctırmıştır. Zeki Zerriln ve Ort.; Fincancılar, Yusu!yan Han No. 8 73501- 73700 7J701- 73900 73901- 7-ilOO 74101- 74300 74301 74500 74001- 7<700 
'.Bu işlerle yakından ılgilı bulu-
nanlar, bu ye:ı usulün birçok Şermin Mağazası: Sultanhamam meydanı No. 2 74701- 75000 75001- 75300 75301- 75600 75601- 75900 75981- 78200 78201 7'85-00 
$UHstımallcrl önliyeceğini mem. 7'9'191. 80()00 
nunlukla söylemektedirler. Ahmet Hamdi Topbaş: Sultanhamam Dikranyan Han altında No. 47 76:501- 77100 77101- 77700 77701- ı8300 78301- 78900 78001- 79500 -

TAKSiM KRiSTALDA 
Bütün ha kın sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 

Radyolarınızda lôyemut sesi!e sizleri teshir eden ve sesindeki 

hususiyet ve halôveti hiç b'r okuyucuda bulunmayan 

E ZATA Y 1 I 
Bestekar SalAhaddla Pınar Kemani Nubar Tekyay 

ve muazzam saz heyetinin iştirakile 5 haziran cuma akşamından 
itibaren dinlemek fırsatına kavusacaksınız. • 

'·------mmı---·--·--------------------' 

Radyo, 
BUGtlNJtÜ PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve memleket sa. 

at ayarı, 7 ,33 Kanşık program 
(Pi.) 7,45 Ajans haberleri, 8,00-
8,30 Senfonik program (Pi.) 

ÖÖLE 
13,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 13,30 TUrkçe plak
lar, 13,45 Ajans haberleri, 1·:1,00 
RiyaseticUmhur bandosu, 11,30 
14,40 Ankara ilkbahar at ko,u
larının tahminleri. 

AKŞAM 

18,00 Program ve memleket 
saat ayarı, 18,03 Radyo dans or
kestraar. 18,45 Radyo Çocuk klU 
bU, 19,30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri, 19,45 Serbest 

KAHVE ve ÇAY 
Tüccar ve Bayilerile Çayhane Sahiplerine 

1 • & • 942 tarlldadıa IH1Nıre11 IHl'IJet• 911'111 4223 ... aralı lhR• •• 
ÇaJ llaD11111111DD qaiJda Jnılı ••wakbt llll'lllcl wı llıtlılol maddelıl'ladı: 

• 

T E S •ı R •ı A T J .-1 10 dakika, 19,05 u~,ak makamın 
dan şarkılar, 20,15 Radyo Ga~e· 
tesi; 20,45 Konuşma (Ana eser-

Muvakkat madde: 1 - Bu konunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu 

maddelerin ticaretiyle iştigal edenlerle, iicoret moksadiyle bu 
maddeleri bulunduranlar veya imalôtında iptidai madde olarak 

kullan::ınlor ve kahvehane , gazino, lokanta, otel gibi pişirilm~ kah• 
ve ve çay soronlar, memleket dahilince ellerinde bulunan veya si· 
poriş edi 'm 'ş olup da yolda olan veya akreditifi açılarak siparişi 
yapılmış bulunan kahve ve ç~y miktarl'!rını 48 saat içinde bir be· 

yanname ile m~hollerindeki inhisarlar idaresine, bulunmayan yer· 

lerde en yakın inhisar idaresine gönderilmek üzere mahalli mül

kiye ômirliğine bildirmeğ~ rr.ecbur®r. 

TAZE MEYVALARDAN İSTiR SAL EDiLMİŞ !er), 21,00 Mllzik: o;nleyici is-

i• D R ı· s M u·· s H ı· L t•klerl, 21,15 Konu~ma (Şiir ve nesir saati), 22,00 Radyo salon 
orkestrası, 22,30 Memleket saat 
ayarı ve Ajan3 habeı·lerl, bort1&· 

LİM ö N Ar AS 1 l ..__~:r.:ı_2v2~4~-a~az:_1~~ Y-arınk-i pr~ 
BORSA 

MUVAKKAT MADU 5. 

Muvakkat birinci maddede tayin ediıen müddet içinde beyan 

edilmeyen veya eksik beyan edilen kahve ve çaylar müsodere 

edi'mekle beraber ç::ıyın her bir kilo veya kesirleri için (20) ve 
kahvenin her bir kilo veya kesirleri için (10) lira ağı r para cezası 

29 MAYIS 1942 alınır. 

Lezzeti hoş M içimi kolay 10~ ~~ı:;~n 15~:;~ Beyanda bulunmayan veya eksik beyan eden satıcılar hakkında 
Sıhhat ve ~~~~:V.~!1':.!:ı~ı:.;~a~~:_:~":.ı..dır. :g~ ;:~~;: frangı :~.~~ ayrıc '.l 1918 sayı 'ı konunun mu ad de 1 25 maddesinin 3 ncü fıkra· 

"1~~~"ı:~~~~~~:====================~~ lOO lsveç kronu 30,72 !ındo yazılı h a pis cezası do tatbik olunur. 

1 

ESHAAI ve '.PAHVaAT Altikadarların niha.y~t 2.6.042 s&ft.t 17 den evve4 bey&nna.nM!terinl in-hisarlar idaresine l-t!: ta,rad& ln.hl9.af" 

E u L M A c A eu·· y u·· k Fırsat •• ıoo İsveç kronu 51.16 lar ldare<sl bulumnıyan yerlerde Mülkiye amirlerine vennelerl elıemınlyeUe llı\n olunur. 

İkramiyeli '.'f 5 933 Erganı 25,oo ' Jalllsatlar Umum M dDrllAIJulea I 
. Erzurum 2-7 19,80 1 .,,. 11 

'ı--ı-+-+
l Ni~anta.ınd~!~~o~~~ kar?.~~~~!! ca~~ırıde 3 numa- Nafıa Vekaletinden: 

6 

7 

f 

' 

rada 7 odalı, ba.nyo, veranda. müteaddit balkonu, ta.rhedllmif mun
tazam bahçesi, denize mükemmel manzarası ve telefonu bulunan bir 
ev, mevsimlik veya senelJk mobılyeli ve mobilyesiz kiralıktır. 
Telefon: 80664. 

et .ek, 6 - Tar.rı; Dhle mUtE:alJık. J 
7 _ Yorgun ~rgın, 8 - Bir çceit 
av~iınlatma vasıtaları. 9 - Tersi: 
Kedersiz, 10 - Bir nota; Askeri 
11 - İIAvc etme; Murabba. 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FİYATLARI 

Soldan sağa: 1 - Tokat: Bula- EVVELKİ BULMACANIN HALLI 
şık, 2 - Der.tn, E~ l ır s fıh; :; -
Kü.fretme (argo) 4 -· O Isız· Bır 

nota, 5 - B r yerde bır yere 11aK 
lcdemez, O - Su. 'f· hassür dat .. : 

~lık 750 
500 
400 
150 

B:r okut, 7 - Te ılıke .~a ret { B.1s 
kül)ün dört hari1o 8 - l\1 ssett.r~ 
mek. 9 -- Bir gıda nadde>J: Raci; 
B-r göz rengi: 10 - Hayv2"" vc
mı; Kandırma. 11 ~ B.r makam; 
Kal n sicim; Garbi Anadolu. 

r 4 
., P ,tıya· 1 - Bır çc· 

şlt ses çrkarma; Sual ey c. 2 ~Kör, 
Hindısta <la bır şcnır, 3 ~ Bir nl
cU 4 - a.r c ns p:ıcıuk; B r no· 
ta Bir ha n, 5 - Yoktan var 

Soldan oağa: 1-Araka, Adalı 2-
Kotülük, 3 - Bu, Yazan, El. 4 -
,\ka; Yün, A\A. 5 - Yalı; Elek, 6-
L«a (asıl), Olab (b•lo) 7 - B•. 
cı, Ak, 11, 8 - .;\er, Dai, A~ı. 9 -
~a. Yarma is, 10 - Sapsarı; 11-
J\.b r c; L~i. { 

Yukardan aş:ğıya: 1 - Albay; 
Ba.nka 2 - Ukalaca; 3 - Ak; A· 
lıcı; 5 ,, 4 - Köy; Isı; Yad. 5 -
Atay; (A) da (le) pe. 6 - Üüzüm; 
Kars; 7 - Alan; İmal, 8 - Dün; 
Elft:; Ara. 9 - Ak; AlAka; (Kı ıt. 

10 - Elebaşı. 1l - .İ.>lak; NIS!f. 

1 inci sayfa 
2 ncl " 3 uncu » 
4 üncü ,, 50 

Abone Ücreti 
Tlirklye dalıllln<le: 

Senelllı: 6 a,.tıaı: 
uoo 1il0 

Hariç memlelı.eUude: 

·~k Hll 
• "1'* ~1111 

• &. l_Mll&ı ı 

Dağıtma Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: 

Dağıtma Ofisi }.'[erkez kadrosu lç!n 100 - 260 lira 
memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 

MUracaat edeceklerin memurin kanununun 1. Uncu maddesile 
tayin olunan vasıfları haiz oln1aları şarttır. 

Yüksek Jktı'iat ve Ticaret tahsilini bitirm iş olanlarla Tica· 
ret liseleri mezunları, resr;.-' ve hususi lktısat, Ticaret, Maliye 
' 'e Sanayi mUes5e"}leJeV.de vazife görmüş olanlar chliyetıe-rine 

göre terc ihan alır/.ar. Bu gibiler 3656 ve 3659 numaralı kanun 
hUkUmlerıne göre ve ?ttlllt Koruma kanununun 6 ncı maddesilc 
tasrih olunan mtikteRep hnkla.rı mahfuz olarak tayin olunurlar. 
Müracaatlar Ankarada Dağıtma Ofisi Umum Mildürlilfüne ve 
taşrada villlyet iaşe mtidUrlUklerlne yapı~malıd1r. MUsabaka 
imtihan gUnlerl ve şartları ayrıca il<\n edilecektir. 

c3773> <5800• 

ilah.hl ve Nqrl7at Mlidiiril : Ahmet Emin YALMAN 
Vatan Ne,rlp.$ 1'1irk Ltd, ŞU. Vatan Mattıaaıu 

Eltsiltnıeye konulan iş:: 

1 - Su Işleri 5 inci şube müdürlüğü mınta.ka.sı dalı.ilinde Maiall"' 
ovasının sulanması için Derme ana kanalJnın temdidi ile hafriyat .,·e 

sınat tmaıat inşaatı muhammen ketlf bedell v&hkii fiat eeası tızeri.Jtdeıı 
«263193 > lira c30~ kuruştur. 

••• 2 Ek!iltme 16 ı 6 ı 9-1.2 tarihine "&Stlayan salı gUnU saat 15 de P 

karada Su ı,ıeri Rei!'!li~i binası içinde toplanan Su eksiltme komiSyotıU 
odasında kapalı zarf u"ulile yapılacaktır. 

3 - Isteklller eksiltme şartnameai, mukavele projesi, BayındırJı1' 
. ~ 

işleri genel ~artnamesı, umumt su i~leri fenni ı:ıartnamesilc hu~n~I 

fenni şartne~elerl ve projeleri ~13» lira c: 17> kuru~ mukabilinde su 
işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ;çin istoklilorin ~14280> lira c73 ., >tLI" 

. -ruşluk muvakkat temınat vermesi ve eksiltmenin yapılacaıı: gUnderı 
rı•· az 3 gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte. bir dilekçe ne 

fia VekA.letlne mtir&caat ederek bu l~e ma'hsus olmak llzere .,-esik&. ,.ı· 
rnalar1 ve bu vesikayı ibraz etmeleri •arttır. . 

y tı• 
Bu müddet )Çinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye lŞ 

rak edemezler. 
. . . ııcrı 

5 - l!'!tekhlerın teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı a;aa ,. 
bir saat evveline kadar Su I~leri Rei,liğine makbuz mukabilinde ve~ 
Jeri liı.zımdrr. Poetada olan gecikmeler kabul edilmez c:3668> & 1 

• 


