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Barut lacak 
bataklık 

ı Ucrette aaş 
geçecek olan a 

-
Maaşa tayin kegf iyetinde 

Hazine menfaati dediğimiz şey 
icabettiği yerde himayesiz kalıyor 
~===========================================~ 

müktesip haklar 
nazarı itibara alına 

Yazan : bmet Emin YALMAN Ankara, 30 (Telefonla) _ Baş· ı retli kadroları ktdar maa!tlı mc· ı de bulunacaktır. Maaşlı ihtı53s 
vckAlet Mustcşarı ~mal Ycş ıl'ln mur kadrosu vcrılecek ve VekA- mevkılcrtnc gctin"k'cl•k olanların a r Türk fcibrikacıdan a~ı~ ,- ......,.,_,. . 

dunkü sayımıza gcçırdıgı· ı 

mı.c mektubu bll:mem okudur.uz 
ll'lu? Bu mektup d ikkatle okun· 
rnağa değerd i , çiinkli gôzümüzün 
0 nüne üç mUhım mesele koymağa 
\'esile oluyor. 

Bırincisi, mektup sahibinin, 
lrledeni cesarette ve vatani vazl!e
scvcrtıktc örnek sayılacak bir 
ruhla hareket -etmesi ve bildikle
rini apaçık lmuısı altında. süyle
l't\cktcn çekinmemesidir. Bunu 
Pek nzlarımız yBpıyoruz. Şu veya 
bu Yolsuzluk hakkı:lda b' r gaze
teye hergün destelerle mektuplar 
gelir. Fakat çoğu ımuısızdır. İmza 
koyanlar da lmuıl rının ı;izl kal. ~ 

Harkoft a 1 
ıharp sonaı 
f ermiş 
ı Üç Sovyet 

ordusu imha 
edi!miş 

reisllğ.nde, Vekaletle r mı.iste· !etler arzu e ttikleri memurlarını tekautluk hakları aldıkları lhtısas 
şarlarmdan mürekkep olarak ucrell kadrolardan maaşlı kadro- mıınşı nı~bctrnde 0Jm3.yıp der,ı-1 t 
çalışmakta ve ücreti . memur- !arıt gcc;lreccklcrd r . memuriyetınde gcçırd klcrı mud· 
ların maaşa geçirilmesini in· ücretten masşa geçecek mc· det nazarı ıtıbara alınacaktır. Ha· 
cclemcktc olan komisyon ha· murlar b r derece aşağıya tayın zırlanacak kanun projesipClc mlıs-
zırlar:acak olan k:\nun ıayihası. 1 cdllccckler, ayrıca tayin keyfıye· t t hdemlcr fas lı olduğu g bı bıra. 

ı tinde de mukteseb hrık nazarı iti. • 
nın ana hatlsrını tesbit etm ·ş bu 

1 
kt D 'ğe taraftan kılmaktadır. Ecr.cbl müt<.>hassısln· 

' • ı bar a :: ın ca ır ı r 
lunmak:tadır. Bu H'ıy· hanın esasla. Vektılet kadrolarırda lazım oldu- rın maaşlı kııdrolara gcçirilmcsı 
rına göre alakadar dairelere üc· ğu kad"'r maaşlı . htıs,as mevkileri ı bah·s mevzuu dcğıldir. 

md ğ or 
<nasında ısrar ederler. D~ck ki 

. vatandaşlardan çoğunun düşünce 
tarzı : •Neme IAvm esmayı üs-

Dlinktf tl"mel atma mera &im inden hir görünll!J 
Almanların aldığı 

esirodedi 240,000 

büy .. ·r 
•tr • ırne sıçratmayayım, suya, sabu· 
ı~a dokunmayayım, zahmete kat· 
anmayayım dünvavı düzeltmek 

b • • " 
bana mı kaldı ?ıı yohwı dadır. H al. 
ukı halkla gazeteler, mek tuP. sa

hlblnin gös4erdiği örrıeğe uyarak 
l§birlıcı yapsalar ve medeni cesa· 
ret gösterseler hem hükümet, kuv 
Vctıı Yardımcılar ve destekler 
'bulnıuş, hem açık söylenmey<m 
hakikatlerin g idi fıstltılar şeklin. 
de Yarattısı kötü hava dağılmış 
olUl"du. 

1kıncı nokt~k<ımctlc na. 
~Uslu iş adamları arasında sıkı 

r iş bcrabcr1 ği kurulmasına 
olan lhli>•acı dün ıncşrcttiğlmiz 
l'nektubun apaçık belirtmesidir. 
~~nlköydc b .r fabrika işleten 

Urk vatandaş, kendi fabrikasına 
b~nzer fabrikalarda hükümctten 
~asıı vergi kaçırılabileceğLnin se· 

iz Yolunu ortaya koyuyor. Bu 
Yollardan knçırılabilecek vergtnın 
rekunu bir tek fabrıkada yüzbkı· 
eti bulabilir. 

Halbuki namuslu 'bir vatanda
~n rehberliği olmadan veya na. 
lntıslu bir Tiirk müessesesinin 
ll'luamelelerinl ölçü diye kullan· 
~adan; bir Maliye memurunun 
ek ba~ına bu karmakarışık fıleme 
'0kulınasına ihtimal yoktur. ~e
ieurun yapabileceği şey, de!ter-k; kayıtların ve eldeki evrakın 
~~!ere uygun olup olmadığına 
k. Ilı.aktır. Eger mtn ereyl çalan 
Yılıfını iyi hazırlamışsa çubuğunu 
akıp sarasına bakabilir. 

\> F'iyat mürakab e işleri de tıpkı 
r(!rgt işlerine bcnı:cr. Yapılan mü
tı~ka'bcıer ~P kliDıt füf,!rindekl 

1 nıe aıtUr. NamuSlu tüccar kı· 
a\?uz \1u vazifesini görmezse asıl 

bu;gun ~lcrile temasa ııelmck 
rnemur lar için imkansızdır. 

~ l>enıck ki devlet teşkilfttı de· 
d ln~ nıutıaka maaşlı memurlar
l"rlan lbııret kadrolar tasavvur et
g ~klcn, ticaret ve sanayile mcş· 
bu her Türk vatandaşını maskeli 
.r §akl sanmaktan ibaret zihni· 

rcun 
fkt m u tlaka yıkı lması lfızımdı r. 
u lSad[ hayatta bulunan ve bu
ll nrnayıın Türk vatandaşlarının 
b~~1cket !şlcrıne temiz ııHikalar 
ın. •Yebllecekleri ve cısıl tcltiş ve 
"Q~:akabıı nin onlarla elde ver
il suretinde kurulncai;ı asıl esas 
~:ıe kabul edilmezse umumi ha· 
" takı faaliyetlerden b•rçoğu, 
erınısı b z ve fsrullı bir çırpınma 
Ududunu aşamaz. 

'(j .. 
t1.4 Cuncu noktaya gelelim: Mck· 

Hayırs v r vatandasın 
çok hay r~ı ·si 

Erenkög sanatorgomunda 
temel atma merasimi 

Bır müddet evvel, Eskışehlrln j Kırdar da bulunduğu hald e bü.. 
haynscvcr tuc<'llı'larından Suley~ yuk bir kcılabalık hazır old g 
man Çakır adında bir vatandaşın,! halde yapılmıştır. u u 
Erenköy sana.toryomunda bir pa·: .. Hayırsever , zat, dünkü törende 
vlyon inşası lçln Veremle Müca- şahsına karşı gösterilen candan 
dele cemiyetine yüz ' bin lira ba. tezahürler karşısında çok müte. 
ğışladığını yazmış ve candırn al· hassis olmu" ve yapılacak · • 
k l t k n·· 'i pavıyo 
ış nmış ı · un saat 16 ~a bu oun ile;·de b!r kısım masrafları· 

l~avlyo8nu1ndt~mcRI ntmıı torcnı, Va-
1 
nın da temini vaadinde bulun . 

ı ve e c .ye elsi doktor Lı'.'ıtfi muştur. · 

GeMral De Gatıllc 

Amer:ka kıt'aları 
ingjlterede 

Bunların yakında · 
Frans:ıya ayak 

basacağı bildiriliyor 
Lonctra, 30 (A.A.ı Amerika 

Kıırmar Şefi Marshall, Amerika kı
talarının 1'*1ltereye vardığından ve 
yakında l<'ransaya ayak basacag-ın. 
dan , bah:;ctmlştır. 

J: hn Borrymore cld J 
Hollvut, 30 (A.A .) - Maruf sine

ma yıldızı John Barrymore'un öld U
.ğü bildir ilmektedir. 

Beş kilometrelik bir saha 
Ruslar da 

na 

taarruzları· 

ettiklerini ) dün tamamen yandı 
biı'diriyorlar J 

Berlln, 30 (A.A.) - Alman or. 
duları ba§kumandanlığının husu. 
si tebliği : • 

Dün saat 14,30 da Alcmdağın. I Boğazın Anadolu yakasında bu· 
da Taş~len mıntaka~ında bulu· lunan j ... ndarm a karakollarının 
nan Vakıflar ormanında bir yan· efrtıdı da itfaiyeye ynrdım etmiş· 

t•r. 
gın çıkm~tır. Yangının çıktığın ı Üı;küdcır kaymakamile ÜSku. Harkot büyük m cy'dan muha· 

rcbesi bıtmiştlr. Taşdelen japdarma .karakolu der- dar Jandarma komutanı d a derhal 

Mareşal Von Bock'un idare et· hal Üsküdar ltfaiyes ne haber yar:gın mahalline gitmişlerdir. 
tı ı cepnc kc Orı:ane.ral 
Von K lelst'ln kÔvvctlerıle 
Orgeneral Paiılus'un :ı:ırhh kuv-

(~1lmı Sa. s. ~u. ı de) 

v~i" ·cJim:;Jeş r.ek~ -Drnuuun. beş lomctr.c.:...murab
te geçen Üsltudnr itfaiyesi hfıdisc ooı kadar bir ycrı yanmış ve ft· 
yerine gellnce b tiyük alcvlerleJ f8iyenın gayret! sı:.yesmde söndu· 
mücadele etmeğc başlamıştır. rülmüştür. · 

H:tler ge~ı ç 
subay:ara dedi ki 
Bütün Almanyanın 

size emanet edildiğ'.ni 
unutmayınız 

Libya da 
harekat 

Almanların gayesi 
T obruk'u işgal 

Tobruk' a takviye 
kı{aları gönderildi 

Bcrlın, 30 (A.A.) - Führer, 
bugün Spor sarayında karıı, deniz 
ve hava kuvvetlerine yc r.I iltihak 
ed en ~ubaylarla gelecek devrede 
subay çık~cak olanlsra hıtepn b r 
nutuk söylemiştir. Mare§al Keltel · Londra, .'JO (A.A.) - Llbyadım 
Hltlere 10 bin subay ve subay gelen en· son ha berlere ı:öre, Tob· 
namzedin. takdim elmi§tir. ruk un 55 kilometr e cenup batı· 

Bu kış cereyan e<ien muazzam s ı nda şiddetli çarpışmalar devanı 

müdafaa ımıharebesln ln bir tarih. ı etmekt<'dir. Bu . çarpışmaların re
çeslnl yapan H tler yüksek ku. l reyan ettiği ı:aha çôl yollarının 
m anda prer:-:: pinın mtişkül va:ı:i· ilfü:ak noktasıdır. 
yetl~rde dayanmak ve zorlukları Kahireden :ılınan en son resmi 
yenmekten iba rcl olduğunu yok~ raporlara göre vaziyet çok iy•dır. 
zafer bayramlctrı yapmak olm!dı· Mihver taarruzur.un pl<\n mucl· 
ğını beLrtmlşt!r. bince cere.ran etmediği sezilmek· 

Nerede harbcdecek olursanız tedir . 

Hariciye 
Vekilimizin 

kabul resimleri 
Dünkü k11bul resminde 

1 
mihver ve bitaraf 1 

devl et mümessj/leri 1 
bulundu 

A nkara , 30 (Tt'Jeİonla) -
Harld J I' Vt'klll Şükru Sa rn
ı·oıtlu ,.e Sayın ReClkaları, bu 
Kfl"I' "t'neHk mOtad kabul re· 
s:mıerıırln lkloci..aııı yapmıı,lar

ılır. Bu kıtl> ııl resmirntt' mlh· 
\er 'ile hlta raf dc\ letlt'r kor-
diphJmatiklerfJfl flari<'i~·~ Ye
k ıetı erkan ı ha.r.ı r bulunıııuş-

tardır. 

Kont CIMıo 

Ciano 
nutkunda 
İtalya - Türkiye 
münasebetlerin

den bahsetti 

Mussolininin . ~ prens p e ı 
7 -

2 -
3 -

fldriyatik 'te İtalyan 
kontrolünü temin 
Karadağa muhtariyet 
H1rvatistanla işbirliği 

Roma, :ıo (A.A.) - İtalya Hn· 
rıclye Nazırı Kont Clano ayan 
meclisi mnlıyc encümeninde sdy
lcdiğj nutukla halyanın dış sıyı:ı. 
set.nden bahsctm1$tır. Nazır nere-

( Denunı ·a. S, ::;ı; . l de) »-a: 

olunuz bütün · Almanyanın site Mıhver kuvvetlerinin Bl'r Ha· lE!f!. IR\ IA\ e;::a 
emanet cd' Jmis olduğunu hiçbir kelm't gec;miş oldukları ve 3 kola r~ ;;;;;;J "~ ~ u ........ ~ ........................ ?.., 

Fransızları 

birliğa davet 

umon unutm•Y'""· ~:~:~r.;r,::i~~~~~:,~:;~~·?. ! Ad mira d Ü n şehrimize g e d. . 
Çok kıymetli. b·r ctı;;~!-'~k ~chrir{.n ,;,ildafiJNıne > ~ 

takviye kıt'aları gönderilmiştir \ ~ 
(De,·anıı s:ı. 8 .s ıi . ı de) <=> ı \ ~ t: 

dost kaybettHk . I Paristeki 
1 :::-- » 

Paris, evvela 
işgal edilecek 

fabr;kalar 
DeyH TelgrafYakınşark Mühabiri bombalandı 

rtı Pla Verilen izahat, vergi s;ste
l'alrnizdc çok derin bir takım ya. 
d ~rın mevcut oldufunu bir defa 
.. a a teyit ediyor. Öyle ki · kazanç 
•CrnJ • 
.. 1 .. sının: ve dl~er bir takım ver· 
,.ı eri ı 
lar ~ ~ bayet usullerindeki hata-
ııuı Yüzünden, namus i.lzcrine ko
rtı ~us hlr vc-rı:ı manzarasını al . 
la 

8

1 
ta, naınuııh"'\I ezmekte, va• 

t;ı~ı al~kası gcv&ek, namussuz bir 
v nı ınsanlarıı vurgun fırsatları 

0~rnı.ektcdir. İşte verginin temeli 
rn rnası lazım gelen müsavatı, r.a· 
v Uslu nsanın ve dUrüst Türk 

Parisi işg.11/den sonra 
bütün Fransızlar 
silaha sarılacak 

Merfon bir kaza ncsficesinde öldü 
M ~mleketımiz, en kıymetli ve I bir nnlayışlıı ltn\•remış \'C bıze de· 

anlayışlı ecnebi dostlarından rin bir se,•gi bağlamıştır. ~il kıy
birini, 1'ir otomobil kazası netice- ı meUI gn7.tt ednin h.ze cta ır Deyi 

Telgraf'da çikan nrııkatelt!rinden heı· 
sinde, kaybet· . 

Goodricn fa b rikaları 
tam Jrr.er. horop ol du 
Londnı. ,30 (A.A.) - Ha\•aJarın 

dUzclm!!.'li ve Ryın be<lritam halinde 1 
bulunmnslle beraber In;:ll!z hıwn 1 
ku,·vctlcrl A ·ınıınlnr hesnbııııı ça lı· 

ı;:ıın Prrls fabrikalarına. karşı blrbi· ı 
rlnl takıp eden genış ölı:;iide tııarruz-ı 
!ara geçmişlerdır. Cuma gecesi ya· 

1 
pı\an t aarruzun hedefleri 29 \'e 30 1 

nlsanda hUcunılara uğrayan Gnomf' 
Rhonc fabrikaları idi. \'ictıy Grnc-ı 
villlers'dekl bu fabrikalara yapılan 

dUn geceki hücumun haı bın en ağır 
t.aıırru :ılarındnn birini teşkil etUğinı 

söylemekte ve Coodrich fabrikaları
nın tamıı.men h&rap olduğuııu açığa 

vurmaktadır. 

atanda 1 t şının a eyhlne olurek bo-
yarı bu gidiş, gizlı bir kapitill6s
On halini almakta ve iktısadi ha

.Yatımı k da zı orkunç bir baskı altın· 
tutmaktadır. Turk mılletlne 

(Devamı : Z, Sü: 1 de) 

Londrrı, 30 (A.A.) - Hür 

Fransızlar reis i De Gaulle söyıe- I 
dlğl bir nutukta, Almanların mern 

leketlen dışarı atılması ıçın mil· ı 
lelin birlik kurmasındsn ve Snlnt 

Nazaıre v.Jc'asından bahsl'derek İ 
ilk atılacsk adımın Parisfn şgalı 

hizumu oldugunu bclirtm şt r. 

De Gaulle, Parls ele geçtikten 

sonra bütün Fransız milletinin sı-

1Aha sa.rtlac-.ıcını ilfıvc etmiştir. 

{ l 
bırlnde mil i dlh·a\annuz ve işleri-

m şt r. Bu uost 
ınlz btiyUk bir ,·u:zuh ve dostlukla 

Deyll T elgraf . 
t 1 i Y 

ıfade edilmiştir. 
gaze es n n a 
k Ş k Muton U-i hafta e\•\•eı lstanbuldo. m • nr mu-
h bl . B M bulunuyordu. l'Url< ' ' c ecnr.bi gaze-a rı . er-

tecı arkadaşlarını ıstanbul KIUbUn-ton'dur. 
dc blr yemeğe çağırmış \ ' C yemeğin 

Mert.on, beş, sonunda ay~o. kalkarak çok 'ICn ve 
&ltı scnı:dir bu· 
ıaya ge'>P g~l· 
~-,. , memleke· 
Umlzın ruhu-

ıs.amin ı bir ta\"Jrla bır nutuk söyie
mlştir. :-:utuk. kıymet!l do tunıuzun 
t Urkçe yazdırıp bellediği birkaç et.im
le ile b~lamış, sonra selis bir fran· 

nu, ideallerini, .suıca ile şöylece de\''llm etmiştir: 
gı<iJ1int pek a.ı ecnebilere nasip olur 'Devamı :sa: 2, ü: ı de) 

Alıı ııı n şaıııpi~onu ~clkrr laknııınılaıı lal" ivcll A dınira ta
• kınıı dlırı "abalı ı;ehrlmiıe gelmiş \"C nıerıı.'4ıtnle. karşılırnmı;ıtır. 

Dün a k ,11111 -.aıt t 18 de Ayaspaşadaki Alına n General J"on
""lmıluğunıla bir ıhl\'et ~ ıı ııı lınış \ e hu ılavet tc \':ı \I ve Beledi
~ C' Uelsl Ur. J..(ı t fi b.ırı lar, Eııın l)'f't Mildürli, \'alı l\IUM ini 
gazetf!<•ilerlc ınbafl r fuUıolcüler hazı r tıul uıı ıııuştur. 

_Ml:;afir takımı n hııgiııı ;raııacuğı mar hııkkındıılcl du,unco 
ler lmiL l'OR sa)'famudadır. 
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Harç ta ·1 J kanununda 
yapılan değişiklikler 

Hazırlanan kanun layihası 
Meclise verildi 

.<\nkara, .:::o fTeıeronla) Harç 52 nci n1addenin y~nı şekli şöyle-

larife kanununun bıızt n1..ıddelerinin dır 

• • 
nı 

Belediye 
Kooperatifi 
toplantısı 

Ortaklardan 

TAT&K 

===[=:_=:__o_E_N_iz_c_ı _G_o_z_o_v_LE __ =__.=~~=~ 
AkdeniZdeki geni 

kaynaşma 
ı iptidadan tedbir almak oldu .. 
ğu hatıra gelebilir. 

kolayla;.;ablhr. Bunu böylec. dü
şilnmenil\ yanlış olmıyacağını 

kabul cderız. 

( intakı hak) 

degişurnmeai Jtakk1nda A iye Ve· .- Ilk tahkikttt ya.piliılaDU§ ve 80ll 
k!ı.~etince haz.::rl&nan kanuı:ı l!,yihaaI ta.b.ldkatuı terası esnasında &Uçlu ta .. 
l'lttkOmtt tara! ndıuı MecUıe l't'fil· raf~ndan yeni delil ikame edilmemı., 
rr:ı'Jtir Değ şt rilPn 49 uncu madde- bulunursa 50 nci maddede yazılı 

nJn yeni fekllnf' göre bır C<'Z.t. d,tvası harçların yarısı alınır Bir dA'\rada 
J zi 'ad lul aI.:Uk d şuçluJar taaddüd ettıgi takdirde bun. 

bı.r eıı ) e .suc ara La e ' ıaru:ı :, aln z.. yenı delil lka.rne eden
vor11a her bLT ı&Uçlnds.n n1ahk0~ oJ... j ıerıntUrı tam harç afuıır. K&bahate 
duğ"u ceza 11n mıktarına goı e- ayrı taallOk edoa davalardan da mutlak 
a :rrı harç alınacaktır ur·~tte nısıf harç alınır.> 

kimse 
dün gelmediği için 

toplanılamadı 
Belediye ·Memurl;.u-ı koopeı·atı· 

fini-c. senelık umumi toplantrsı 
dün Eın:nönü Ilalkevinde olacak
tr. Bundan evvel toplantı iliin 
edilm~ fak.at gelen olmadıgı için 
düne bırakılm1ştı. Nizamname mu· 
cibince dün mevcut aza ile top-
1a.ntr yapmak ıazun geHyordu. 
Fakat idare mecJiai azasile hükü· 
met mür.a.kıplarından başka kimse 

A Jı:declzde yeni bır kaynaş
manın :zlert bel:rmekte

d..r. Ajanslar ltalyanlarııı Fran· 
saya karşı yeni hareketlerde bu
lunrnak üze.re oldujunu bildir·
yor. lta!yanlan harbe sürükliyen 
ı..ebepler arasında N~'in, Kor::ı
ka'nın,. Tunus'un tok yer ııdı
ğını herkes biliyor. 

Amerikan harp gemiierin:n 
Akdcnizc gelmesi ve Cebelütta
rık"a Amer:kan askerlerinın çı

karılması da diğer bir noktadan 
dikkatı çeker bir vakadır. Bu 
askerlerin; gittikçe ~rtması bek .. 
lenebilır. 

Akdcnizdeki İngıliz donanma- • 
sı, İtalyanın Tunus üzertt.e yap
mak !stiycceği deniz nakliyatını 

her zaman tepeliyebilir. Aynı za
manda Atlantik donanmasının bu 
t:.loyu destekhyeo.ğ.ini de tabii 

V/ atan'ın spıır yar.an. Beden 

TerhQ·€"t;J l'ruum Mildllrlü· 

g;ı teşkmtının ala>ak ~c11pnı, ıır

tiat dU.,ttikt,>f', m"dde ,·c ola7 zııue... 
derek tenkit eıtı. TeşklL\t.n dejtl
şik kollarının ba.'ıoda veya. içinde 
bulunan kin~r.r de por ~·a1.arı· 

mu.a kJU"1ı lnflallerlnl. fırNtt bul
dnk\'a, lh"'a~ etmektf'U geri kalma· 
d.Jtar. Hatta. bir (h fa.cıında rmnro 
~füıtürlilflin gautf"mi-L alt"yhlneı 

dı.lva. ac:nıa:1tına hile vesile oldular. 
Fakat. Ankarada yapıL'ın duru~• 
ıı.;.onunda, (~U1nhnriyt•t Adliyet1i, iyi 
nı~·f'tle ,.e ırf me-rnleket porunll 
bo,arılı K0tnıek d .. t.eğ'Be ya.zddı)JI 

a-:;lk:ir olan yazıda b«;blr rena ka
sıt ,.e cürüm g-örmlyf"rek. pr.<'lf'· 
01Jı:ia twraetJno kant.r 'enli • 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Kurutulacak bataklık 
cna ·' 1 lıN·iıJ4·) le!tJ.~ ve nl.ürak•~ u ·ullerinde de gelıned:ğı ve idare heyetini ibra 

:;ı, t hak ve mcn(aat.erı koruın;;k Hazınenın men!aatlni himayeden edecek bir t.ek ortak bulunmadığı 
l('in kendilerine para ver len. Da. mahrum bırakan bır takım kusur· için toplantı y-.ne yapılamlm. • 
mus ve r.c.yeJ~rıor ıı:.ıvc 111.er k l•r vardıı·- O HazJne me-efaati ki bir ay sonraya bırakılmıştır. 
alflhıyt•t emarıet ed le~ b r k~ım asıl icap ett.Çi yrrde himayes.;z İnsan hayret ediyor: Koopera-

memurlar. hakikatte vurguncu 1

1 

kalırken bu ad altında "r-ratandaş· ti! adınt taşıyan bu teşekkül ne 
hırsızların yatağı haJ ne inmekt( lara en basit işlerinde nr zorluk- mene şeydir. ortakları nercdech.r? 
ve bahşt~ nlukai>ılınde Ti.ırk iktı.. tar a;06tcrılıyor! Neden kooperatiflerine b'ç aliıka 
sadi haya.tını yıkmağa <imil ol· gô!'itermiyorlar? 
11aktadırlar. Koo~ratifin basılan 1941 bi· 

Bu satırları yazmaktan maksat, 
Bbyle bataklnklar; hı.i.kümt·l. ne umumıyctlc hükômette, ne de lAnçosuna _s:eöre sermayesi 13,428 

a n •·slu ıu··eca , h Ik " lıra, kredici.en alacakları 51.030 rı ı ,;.. r ·e a ıraıKiı•aı rfaliye Vektı.let.nde kusur aramak · 
~b:rl·gı k.:.ırulması sayesiı::rlc mut· değildir. Bugür.kü teşkilıltla. bu. lira 93 kuruştur. Bunun kırk o 1n 
1 k k • ı lıd lirasır:.ın tahsili imkiı:nsız alacak-a a uru~u ma ır s;Unkü usullerle bundan başka ne· 

Bu kurut.na 1..şınla., dar mana ticelcre varıl!':ı.ydı hayrel etmr:k: tar olduğu söyleniyor. Yağ İşlet· 
h . kıl ı ı ı d dl mest :nhisarının Senelik kirası o. e u met va.lta .rile yapı•· cop e er . Hükumet iyi niyet 

m:yaca ı, te!tlş! şiddctltndlrm•D'n bealediğ:ne ve hiç b:r feoalığı lan meşhur iki bin beş yüz lira b!
lA.eçonun matlüp hanes~nde gü

ınaksada kAfi ielm~yec.eğ1 ıptida. örtmek istemediOinc göre bu ha-• rünmektcdir. 
d~n kabul e-dilmelıd r. Nitekim k:katlerı çırçıplak ortaya koy-

Sinemalarda Üniver
site talebesir e tenzilôf 

kabul edilmedi 

Fransa c:ar-
çabuk )'llolın. ~--
"" ltalya. asıl r 

görmek yer~nde 

yazan : olur. Amerık•n 
harp gemilerinin 

,.yeleri uzeri.. Hu··samettı·n u··ısEL d .. bu denızde 
.ıae derhal saI~ dolaşt11.'lnt llıllut· 

dırmağa lüzum mamak ıtızımdır. 

görmedi. İngil- &.ki Balırı;re Müııtetan Libyadakı İta! 
teern•n çök- '-------------------------------' yan durumu da. 
mek üzere olduğunu sandı. Za- le' ransa, l\ılihver tazyikı· Frans1z: müstemlekelerinin. Tu-
fcrin meyvalarıını paylaşmak U- nı:"' uğrarsa, bunun fiili nus ve Cezayir n demokrat ta· 
için btraz daha beklenebilirdi. "' rafına geçmesile. çok büyük leh· b:r eseri olari.k ltalyanlar Nis 
Fransanın teklif etf!~i teslim ve Korsikaya asker yollarlarsa; likeye girer. DernokrasJ cephesi, 
şartlarını kabul etmek ve b.r Fran.sıı müstemlekelerinin de Cezay.r ve Tunusu kendilerin in 
mütareke yapmak~ Mihver dev- demokrasilere mcyll duymasını. yanında görecek olursa Fraru;a-
letlerı için endişeli bır hareket t.ab:t saymak icap eder. Bu itı.. nın cenup kıyıJarıntı daha emın 
olamazdı. barla Vişlnin yakında yeni bir b:r çıkarma harckelı yapar 

buhran karsısında kalacağını rc::=- ğer ita.lya bu sırada hare-
beklemek yanlış olm•z. Vi~i l!;;,, kete geçecek olursa l\llh
Frao:ıası İtalyanlar tarafından 
tecavüze uğrar~ kendisile siyasi ver devletlerinin siyasi görüşle· 
bağlthğınt henüz kesmemiş olan rıoin dar olduiuna hükmetmek 

eniz olacaktır. Bununla beraber 
Amerikanın uz.atacat• yMrdımt 
kolay k.olay reddedemez. Alman 6'\y;si adamlarının har-

b-n basındanberi zaman zaman 
Geçen günkü yazımızda Atlan- ıöst rdikleri siyası basırete ba-

tık sahillerine asker çıkarm~ h<&· kı:.cak olursı:ık diyebiliriz ki iıaı-
rekctlndeki imkAnsızhAı inceler~ yanın fiilen harekete gecmes'ne 
ken Norveçten İspanya hudutla. Almanyanın meydan bırakması 
rına kadar uzayıp giden geniş ıhtimal mahd•.tttur. İtalyanın 
bir sahil:n, askeri kudreti yük- şimdiden hır!':9 kapılması. '\-1ihve· 
sek bir devlet:n elinde olduğu· rın yürüdüğü uzun ve yorucu 
nu, bu ltibarla bu sahillere kar• yold.;,ki dikenler·, uc:urumlcarı 

. por J"a:ıarunv.ın k'.nkiUorbultı 

fı](; de hak .. 11: nlmadıfırıın lkJnrl te• 
~ddf de BllyUk -:\OOct MecllsJnrtf'A 
tW.dir oldu. Spor lıjlerlrıiz.I l}lddt.•Ut' 
teokJt eden bazı n1f'f u!i1:\rrmıXJll 
:!\lttlil'i kür.o.il ündf' 1>0Jo ledili.lrrjndf'll 
baı:ı ('Ümleler1 lf'kra.r gözdea ı;:e .. 
tirelim: 

cBo tr~ki1it org&niza!ll~·nn bıtkf .. 
mıntlan gerltllr. Bu te tilfıfı m~tl· 
ltkrte fa~·dalı ,.e 'J'Urk gt·n<;Utlne 
~·akı-:-ır bir h~lt" gf'tlnnek Ji.ıınt~ 

tlır.• 

cır{Tmuın '\füd"rlük ~poru zorl!I 
yaınlan bir '"Y zannr.tmi tir. Rd 
'Zorluk bir takını ~ençlcri pordan 
uzaklıışt ırnııştı r .,. 

« ... lle-{1en Tt•rh1y6"i miikfllleflrrl 
"l)()run herhangi bir şubalnde mn· 

1.a.ffnk olaı11.1thJa~ •• 
« l 'n1onı \IUdO.rlUk htitlin m:•7.İ" 

ı-.Jnd~ klüpltrlr anlaşam:ınu" ,·gi .. 

~·<', anl:ı;maya mU ... tenıt; bir 11jblT"' 
1141 .rap.unauıı~tır.• 

41.Şlmdl~ t' kadar prng-ramıın7. ad· 
d{'llH)f"("f'k bir halde bulunan BeıdC11 
Tf'rbi~r .. ı t•mınn '.'t(ııdürlit~ıJ •.. » 

kecdi sahasına ait tılcrı bilen b-r mak1a kendisi.ne karşı bir tenkit 
.... atandaşın 1936 ıent.slndenbtrı dt-ğil, b'.r yardım vazifesi yaptığL 
hükômı:te yaptıjı ikazlar, tama· rnıza kaHiz. Zaten gazetelerin baş· 
mit- netlcestz kalmı' ve hasıra!tı hca vaz:fcler:nden biri, bir mem
ed.lmlatir. HilkUmete ait müraea· lcketin umumi hayatındaki teftış 
atlarının tarihleri elbette kendi. ve mürıkabe mekaniunalarınıo 
< ede v•rdır. Bu mektupların ne boş bıraktığı yerler! doldurmak 
muamele gördüiü do. yalarda tet- ve kayıt. şartsız, süratH cahşma 
kik edilirse çok d kkatt- deter usulJcrinı un1umi hayatın hizme-

lstanbul Beled:yt::si lintvt>r!-- te 
talebes:rıin yaptığı müracaat üze· 
rıne sir.cmalarda tcnzilftl y=ıpılı:na .. 
sı.na k1rar vcrmiştf. 

IE' aka! hadiseler beklendi&i 
U- gibi çıkmadı. İngılterenln 

karşı koyması vaziyeti değiştir· 

di. Fransanın mütareke ~rtları· 

na sadık kalma sıstemini kabul 
eLmesi, Almanyanın BalkQnlara 
ve Rus.)·aya karşı askeri hare
ketlere kalkışmak mecburiyetinı 
ct11yması ilzer:ne bu bekleme s._ 
yascU İtalyanlar için !<akıcı ol
mağa başladı. Zaman zaman v:· 
şi'yi sıkıştırmak usulüne baş 

vurdular. Bu da iyt neticeler 
vermedi. Vi>i"yi (Lavalist) bir 
sıyasele boyun eğdirmek müm
kün olursa her scyin yoluna gi
r<:ccği sanıldı. Bıı ~· .. tn-' • '-· 

~ada clvcrişl olmadığt anlaşılın
ca italya askeri nıını ... y~ 

şı yapılacok bir çıkarmanın fe- çoğaltmaktan başka bir fayda 
IAketlerle. neticeleneceğini söyle- vermez. Demokratların açmak 1 
ınışlik. '. ç!n fırsat kolladıkliıtrı ikincil 

•l 1nun1 ~IUdürlilk. bÜl-':f'6lndrld 
paralan hakikaten Nırff'<lllmcsl Jı\· 
zıın ~Plf"n )'f"rlerdt-n k15mı7- ,,,.,,.. 
ruf t•dilıulyf'f·tk ·('rlere bol bol \.·er .. 
nıl.,tir.» 

Puçları ele ııeç<rllm ı olur I t ne daıma müheyya tutmaktır. 
Demek ki ıcrai te_şkı·;.. .a da 4Junflt Emin YAL.'IAN 

Çok kıymetti bir dost kaybettik 
(Ba.ı 1 in<'ide) ~r ti.in .. te. 1(1. ede«'k kadar az-

tB<ina ,.ı.sn-Ua. b:r ı:nzife vcrdı· dtr. Bayan Mertone ve Oeyli Telgraf 
er Bur3d :ı ayrılmata. m bur olu·\ gaz('letı:lne "" dertn t.Aztytlertmlzj 
_,-on.un . Kentıtnıe knl&a dllcı)"U yU:ıUn· bJJdirfrız. 

de devamlı surettr kalmayı ve ya· ı 
:unayı tercih •ttiğ;m yer Türkiye- Emniyet LJ M" d .. I" ~ .. 

dır Btıl"adan bUvük ht.r hllzUnte A\"· • U Ur UQU 

rdıyorum. Siıı h!r araya toplam~k 1 B:rinci Daire Reisi, 
Yt.• ,.~d:ı etmek lhtıyAcınl duydunı 

Ş•JnU do ,rşa edeyim ki bugün do • Vekalet emrine alındı 
duğum gflndUr EllJ aJtr Y•fı.na brıı Ankara, 30 (Telefonla) _ Gö· 
tı:rı. Doğduğum gUnUn yıldönUmUnü rüıen lüzum üzer·ne Emnlyet U
daoma ~ılem itinde geçırdlm Fakat rnum ?tfüdürlüğü Blrıncl daire 
bugUn Türk dosUar•m ı arasında re'si 1hsoın Sabri Çağlıyangil Ve
t m bir a~ıe samlnuyeti duyuyorum, kftlet crnri~ır alınmıştır. 
k•pdım alle kuc ın<I- hiasedlyo
run1 ~nimle beraber ilk boce Tür· ~ 
k·Yt-n n, aonra Btıyük lsmet I:ıönU· 

niln, Till'k gazctec.liJtin:n ve doatıu· 

Toprak Ofis Umum 
Müdür Muavinliği 

tuınuz.un terelıne kadehmw kaldır.. Ankara, 30 (Telefonla) - A· 
ınanızı d:lerlnt.'11 çık bulunarı Toprak Mahsulleri 

'\futon, senelerdenbc.ı:i vazıre ica· E>flsi Umum Müdür muavinJiiine 
bı daıma bııraya gt-lir, gider bu se- mezk(ır ofi!!I ~iraat müşaviri Atı! 

yahatlf'rlnde kımseıye veda eln\f"k Güray t~y o edıJrnıştir. 

htltırırı~ ge-lmrzdl. Bu de-fakl sev ı· ı S k k 
hat.nde Adeta ölllmUnU b<kliyor.;..u.- to etfi lerİ jpJikJerİ 
glb, uzun boylu vodalar etmek ihl - satarken yakolondıla 
yı;u;·:nı duymuf, hattA bır arkada.fi. r 
toplanan gazetwi!erın rt.ıı!minl. 9\4 Sultanahmette Kemal ve Fevzi 
nema .... ınz almtştır. adındak. iki adamın, cvlerir.de 

ıog'il;:ı gazetecisi, Fih~tı;nden get· ~t~·k et.t1kleri mühıın miklardaki 
UK.ltHt son.ta bir ,tomobı.i kazası ne. P ıklerın beht1r bobinini 17 lıra
Ucestnde ölnıü.tt ve öJUm ha.bert dün dan el altından bazı kıtnself're sat· 
oehrımizde duyularak hak1kl bir te· tıkları zabıtaca öğrl'nilmlş, dün sa 

... uUr uyandırmışl.ır 

1'-ferton'un öltimii. Ingiliz gazete· 
ıh,tı kadar lngılız • Türk dosUupı 

lçln de bir ziyadır. Herhangi bir 
menılekelfn gazetec:liğ.'.'lde hu kadar 
oigun an,ayışlr, canlı, bilgJ!ı ins:ın-

hah maznunların Sultanahmettekt 
evlerinde ani bir araştırma yapıl
mıştır. Poli~in bu taherriyatı neti· 
ees.nde evde mtih:m m:ktarda sak 
lı yün jptık ve kadın eıwapla.rı 
bulunmuştur. 

Bu kere Defterdarlık bu tenzi· 
lA.tın mail :mevzuata uygun olma
dı&ını ~ıf"ri !ftirerek kabul etmo
mlş ve &lediyeye bıld:rnı'$tır. 

Sinemalara yüzde otuz 
zam yapılıyor 

FevJı:ala<1e vaZiyetler dolay'~~ 

resimlere yapılan zam üzerıne 

Daimi encümen de p-:ızartc~. ıüuu 
toplanarak sinema. ti);atro ve kon. 

ser1er için bu zamma .ı;öru yenı 

bir tarıfe hazırlayacaktır. 1'ir.c· 
mal4rıfl bundan evvel yaptıkları 

müracaat da nazarı itibara alına

rak .ıammın yüzde otuzu bulaca~ 
ğı t~ıhmın f!dilmcktedıı 

Nış::ınlısını öldüren 
Sadık'ın muhakemesi 
Kumkapıda. ni ··ah~· Per:hanr 

bıçakla yaralayarı::k öldüren, ve 
kaynanası Fatmayı muhtelif yer
lerinden yaralayan 1\.ıaari! nl.al· 
baasrnda müceJlit Sadığıı. muha
kemesine dün b.!rioci :Jğırcezad ·ı 

devam olurımuşlur. 

Mahkeme, suçlunun nıüşahede 

altına altnıp alınmamasına kurar 
vermek Uzere muayene ed'ımts'.· 

ne ve duruşmanın başka güne b:. 
rakılmasıne karar verml{-tıı. 

Bir adam of yiyerek 
zehirlendi 

Bakırkôyünde Ahmet adında 

cüzamlı bir hasta, ot yiyerek ze· 
hirlenrn;ş. tedavi edilmek üzere 
kaldırıldığı Cerrahpaşa hastane
sinde ölmüştür- Adliye tabibi dcf
nWıe l"tlh:-:;at vermiştir. 

şıyl daha ş.ddctli bir baf'kıya ta. 
bi tutmak hlzumunu duydu. 

a

0 
talya, Fransa ü;zcrınc bir as· 
keri hareket yapabilir. Nt.si 

cepheyi belki de Akdenizde yapIE' akat İtalyanın hareketi U- maları hakkında imkan ve fın;at 
net:cesinde Akdenlzdc ye· hazırlamış olur. Tabii bu da ka}·-

ni bir durum hasıl o1ur a. Fran.. na~an Akdenizde yeni yeni bir 
s.'.'tnın Akdeniı:ı sah:ller.ne ansı- takım ıht.mailerin gelişmesine 

zın yapılacak bir çıkarma eok yol ıçar- Hüsamettin Ül!<iel 

al;.ıbtlir. sardunyadaki l'8keri ------------------------------
kuvvetle Korsikayı da işgal ede· ı 
bilir. Fakat ltalytin don11.nması 
Tur.us !ahillıerine asker naklinl" 
başlıyabilir mi?.. i,te böyle bir 1 
te,ebbüs, Akdenizde yenı yeni 
deniz hareketlerinin beUrmesine 
meydan verebilir. 

Alman hava kuvvetlcrınin, son 
zamionlarda, Malta facrir1e yaP
tıjı devamlı akınların hed€.'fler:n
den birinin do Akdenlzdekl bir 
t. kım gell~mc ihtimallerine Jt:ar~ 

Depo, anbor, ardiye'er 
tesbit ediliyor 

İstanbul Mıntaka Ticaret mü
dürlüğü, Ticaret Vekfllelinden o.l· 
dıj:ı emir üzerine şehrimizin iç 
ve dışında bulunan bütün depo, 
ambar, ardiye ve bunların benzeri. 
yerleri ve bunların m 'ktarlarile 
ne gtbl işler ve cş)·aıar içl!l kulla· 
nıld1k1arını, kimlere a~t bulunduk_ 
Iarını, Jstiap hacimler"nt tesbit 
etlirmcğe başlamıstır. Bu tesbit. 
ten maksat, ı:-izli stokların meyda· 
na çıkarılması ve bu gibi yerlerde 
bundan sonra mal saklanmasına 

meydan verılmcmcsidir 

Bir hı rsız beş oya 
mahkum oldu 

1\fuhtelif dükkitnlardHn v~ oteL 
lerdon elb~ çalin Hakkı adında 
bir hır~1z, dün b:rıncl a~liyede 

sorguya çekilmiş ve be$ ay hapse 
mahkCtm olmu Lur. 

Fransadaki çimento 
fabrikaları 

A merfka Kurmay Şf'ft ~arş.ol to fabrlkabınıo J"'nıini tta.ydı. 

An1trika kıtaların111 yakında :\lar'iarın '1Öz.ilc ayni Ktiflf' tt6adüf 

Fran<;ayw. &)·ak ba"'IM.'ağlnclan balı· ettiği lc;tn radyoda ~ylea.Utni kay· 
~ttı. delmeden ~e~lnı. 

Dun Londra rady~unu dJaJiyor- J 1-tO~ BiR l'"'IKRA. 
dun1. Fran~n halkına bltaJl eden Birkaç ~f'U8 eY'Vd Cho~UJ ile 
n~riyahn.da. bu ~tK..~yoo ~unları Mi). Lord ne.verbJ"OOk birlikte Londra 
).e(JI: garına '"imişler. tren.in kalkmak 

«Yakında Fransayı kurtarn1aga üzere oldupno göröM-e Ü('ÜD(on met'
geleceğiz. Alnuınlar bw.nu an1adıkht.· kt bir vagona atla.mı,ıar ,.e bir am.e. 
rı lıtln FM\n'43 kıyllarını önemU su~ J lenin. ~nana otu.rm1111ta.r. Y&\AŞ )·a .. 
ret$e tahkim ecııvorlar ,,.e bu ta.hkin1 "'8JJ ieU anuı.ııtda ntllha•tre N.,ıa-

, m•"!'· Bir müddet Mnra ~ bir 1#-
ı,,.ımıe, tal!oıttan \.'C zamandan kazan· 

ta..~)·onda durmot ve Lo!11 ~avw
mak bz.ere Fran..ac1ak1 fabrikaların brook. (horcJalll"I aınele Ue bira.il:._.. 
('ık:a.rdıklart t;.imf'ntol•rı kullanıyor· rak treftden inml. Lord lndlkte., 
Jar. Şimdi s.ire yerlerini ,.e l!ıiınleri- ~nra amele, cıuırdlttte: 
Ri blldlreceA'in1lı; c;olmento fabrtkala· 
rını fk1detlc bonıbalamaJarı husu· 
&unda 1ngiltNe hava kuYVetlerfnf' 
e mir vrrlJmJ,tlr. Bu fabrJkaJarda. 
çAl.ı'}an l']c;'llere haber verl)·eruz.; 
bombala.rınu"Mla.n. koru..ama.k i(Jn tf"d
bir alwnlar; tehlJke l~rf'ti V<'rilir 
\'erUnıez bombaluuruzdan ı.rnk OOR 

lu.n.ma*a. ~l~ınl&r.• 

- Dostunu.ı: rıer~kt.ra pek 
11 bir adam? Mm!,. 

Cburdılll Hrmu.: 
- Tanımadnuz. mı 

- JIAyrr. 
...ur 

- Lor-d Beavttbrook ! 
- Tok C&Dlm? Ne mü.&et"Uı adam! 

lktntizle de ıwıkl kendi •ımfındaa 

Spiker bundan tt0nra t;.Q.ğU h do 
1 
k.Jm-.f'l6"l1ıiıj 

Kale'df' buluna11 oa ~ kadar c;"hnett~ 

gUııl .konu,tu. 
TATLI SERT 

SUNMIYEN ATE s 
Doktorlar v.eda edip gidiyorlar. Rem· 

ziye Hanı.ma yaptırması içln reçeteyi 
veriyorum. Ben de

1 
kendini ~aybetmi~ 

olan hastanın başucuna oturarak dü
şünmeğc bcışlıyorum. 

Annel ik rütbesi Tefrika No. 70 Yazan: ismet Z/Y A 
Aradan saaOer geçiyor- Ne yemek is

tiyoru.m, ne lçmek. ne de y-erimd.en kalk 
m•k ..... Vaki1 gcceyarısına yaklaşıyor. 
Remziye Hanımın ısrari1e giclp yatıyo· 
rum. Geceyi nasıl geçirdiğimin farkında 
değ<lim. Sabahın ilk ışıklar-ıe gözlerimi 
açınca hPmen halamın odtı.sına koşuyo .. 
rum. Reınziye Hanım, bu vcfakflr kadın 
bütün geceyi hastanın başucunda geçir
miş ... İşte şimdi de hastanın başını avu
cuna aimış, ona i1clç içlrmeğc çalışıyor. 
Fakat hasta harap bir halde ..• Kendine 
mal'k değil... Dudaklarına dayanan 
ıliiç kaıığırıdan hab~ri bile yok .. Gözleri 

kapalı, avurtları iyiden iyiye çök.mü~·· 

Yüzünün hatları ve adaleleri gevşemiş. 

Goğsü hırıltılar içinde inip kalktyor. 

Metanetimi muhafaza edebilmek ıç;n 
mütemadiyen dudaklarımı ısırryorum. 
Yumruklarımı sıkarak tırnaklarımla 
avuçlarımı acıtıyorum. Ne yapsam na· 
file... Istırabımı yenemiyorum. Hastııda 
süratle ölüme doğru giden ümitsiz: bir 
hal var ... Halbuki bugün üstadı zlyar•
te gidecektim. Hastayı bu vazıyette bı.. 
rakıp gitmek. gayriinsani b'r hareket 
olmaz mı? Fakat kalbim; !lloruneyen a
teş artık· mecrasını dcğıştirmlş, bütiıc 

vücudumu isti1A. etmiş. .. O ateş • .a.rhk 
kalbimde değil; ben büt~n vart•ğımla 
sönmeyen ateş:n ic;lndeyim.. Yanıyo· 

rum, kavruluyorum. Şu karşımdaki has· 
tadan daha mustar blm. o. hiç olmazsa 
kendine mallk değil .. Bense bütün lölı
rttplarımı kuvvetle hissedebilecek kadar 
kendime mal.kim. 

G e('f'n harpte Amerlkada takJp 

edih•n blr o uJ ,·artl1: KorL 

'-ını. ~,·ıadındıtn \'fı.\'& kardtt."!'lerln&ın 

birini harpl~ ka, ~f'n hf'r """'l· 
kaJı kadu1, knlunl\ ·'·f'di "" ntlmf'b'e 
ff'nl~l(ladeı bi:r ~rit takınak Yf' ba 
,ertdto ilıf'rinf! harptlf" öf('n allf'! ti· 
rııd10Jan hf'r biri t~ln bl~r ~,1,1~ 

takmak hakkını kıa.ıanı)·orıhı. llarp 
ölulatnJn annf'1 rl oo,·ıe1·e hf'lli olu
\Or. hl)-ık nltlukları '>l\lK•Y• Jörülor 
, .e kendll<lf"rUır c.\.ltın ~·ıldızh ••ne• 
adı \!rUl~·ortlu. 

B. ~YPlt'ia ~s 'la1·1 .. t.ıı lmıa

ladıtı 'l>lr f'nılrnanH• !it' ".\ltın yıl· 

ıhz.lı annt"llk'.t bart'k('tl bu harp l~ln 

le kabul f"dllıni']tir. Rfi,) lf'<·e .\ınt-ri· 

kan unınnH hayatında bir annelik 
riltht·..,J kurulnıu": oluror. Bir "ıUba1 

n:ı..,ıl riitht" .. lnr Jr(irr mu.ını('lf' ~ürü· 

, ur .. ·ı \nıf"rll..a a11nrsJ de \f'ni ,-<"nl 

~urh:ınJ.tr 'erdik( ann("lik .rtı.tb~-.111· 
d~ ttrn ttmı, t11a)ıl'lcnk 'fi bunu ka
ra. ":ot·rit tiı:f"rinf' l:ıkoıC"aJ.11 ,\ılıln:l.ırla 

ı..ııı etJe<·ektir. -.ı;cç 

Telefonda üstaddan cevap beki yo. 
rum. Saniyeler geçiyor, ,ı;es yok ... Tc· 
lcfon baıında uablyetterı katalogu P• 
rahyorum. Uzunca bir ın\.zardan sonra 
Qstadın ll<'~inl lıiliyorum: 

-Hergün evdeyim. Arzu ctti~;niz za
m•n ~,r.f edebilirsiniz ••. 

- Teşekkür ~derim üstadım. Tekrar 
Allaha ısmarladık. 

- Saadetle hanımefendi ... 
Tt1~fon k ... pa.nt)'Or. Cıtadın cıddiyeti, 

5üpheleriml bil but.ün kuvvetlendıriyor. 

O zebani :yüzlu kndın, bu muhterem \.'C 

Lassas adam· kimbilir r.eler )'azdı?-

Bunu, üstadla görO~tüğüm zaman an
layacağım 

Saat beş •.. Fatoşu Optukten ~onrs 

doğruca .h:ılıun n evine gidiyorum. Rcın .. 
z.ye llaro:ım kapryı açıyor, doktorların 

geldiklerin ve hastayı ınu&yene ellik 
'erini söylüyor. Bı!n de haştanın odası

na .c-riyorum. Gözüm halama Ui,.tyor 
Zavall: kadın mütemadiyt'n inl~yor ••. Ök 
..ım;y..- Dok!Drlorlôı od bir köşesl-

ne çekilerek konuşuyoruz. Bfzim dok
tor: 

Arkada:;larla beraber hastayı mu
ayene ettık. Onlar da ayni teşhisi koy
dular ve ayı:ı.i ted•vıyL tavsiye -ettiler 
hanımefendi ... Tehlikeli gtinlerden dör. 
dü g'lti. üçü kaldı .• Üç günü de savuş· 
turursak inşallah ncLccşi iyt olur ha· 
nımefendi ..• 

Doktor elnde tuttuğu re('eteyi bana 
uzatıyor 

- Bunu derhal yıı:ptırınıı. Öksürük 
1<,• n bir sudur- Saatte b-r tatlı kaşığı ve. 
rlrsinlz. Perh!ze her zamanki gibi ıt.na 
etnıek h\zım ... Sütle yoj:urttan baska 
bırşey verilmtyecek. 

Üzünlu c; ndc doktora cevap veriyo-
rum· 

- E.-:3sen onlo.ırı bile 
doktor bey .. 

Yedirem:yoruz 

.. Zarar ;yok hanımefendi... Yeme·· 
c:;in- Belki biraz zayıf dil!j:ecektir. Fakat 
hastalık g<"çtikte.,, !':onra kendin) çabuk 
toplar. 

Kalp acısı, biç bir acıya benzemiyor 
Nizan!-. Gözlerimde artık yaıt kalma
dı. Hepsi kurudu, fakat göz kapaklarım 
da kalbim g!bi çatır çatır yanıyor Na
zan .. Remzi~'<~ ilanım hastanın i~inl bi· 
tirdikten sonra yanıma geLyor, merha
met dolu bir sesle: 

- Sizi bugün pek solgun görüy0-
ruın Perihan Hanım .. ister::;eniz şöyle 
lli'" cıkıp hava ahoı.z.. Biraz sçılırsınız. 
G örüyorsunuz ki halanızın karşı ·ınaa o
ıurınak, ona bir fayda temin etm,lvor. 
Üstelik Asabınız büsbütün harap oluvor. 
Ben iİiçlarınt saatlnde veririm, ~rak 
etmeyiniz, dıyor 

Remziye llanımın söylediklcr.ı. pek 
doğru... Halamın yüzüne baktıkça ı!t" 
tıraplarımın zaptcdilmez bir hö1c gCdL 
llnl ben de his<cdiyorum. 

Hastanın odasından çıkıyorum. l:rti
f.k odaya gittikten sonra Remziye Ha
nıma veda ederek eve geliyorum. Pek 
iştihasız olmama rağmen b!r iki lokma 
yemek yemeğe ga)Tet ediyorum. Öğle
den ronra Boı:aza hareket ed~cek olan 

(Al-'IV) 

~AJrıra rutbnl nlC"yh.inıl" mttthl'; 
bir C'l'f'f'yan 'ar'- 1'"tıtbo1 yalnız .,. .. 
hada birbirini kn,·aıamak dc.J:ildlt• 

l'n1un1 'lildürhik dolro olmı rt 

bir ~rkilıl<' fııtbolti b:lltalıuıu,ıır.• 

* En ~nra 'lıwrtf VC'kitl, J14>de1' 
T('rbiyes; te,krr trnın \·ekft1et~ 

hağhınma"'t \'f""ilfh~lle "1f'ları lfÖ)' 

!f'1tıi1t1r: 
~Bedtn k-rbI~J, t~rbiye dd, .. .ı;r 

nın belllemlf;tnı t~ktl etmr,kt,e(llt· 
Bir ,-.rJfl'r ü~ rlnıle dlkkatle ,1ur: 
mak. müt<-lıa l'!'öla.rın flkirleorlrtl 
:ıhnak, ttue-bl nıenılefi.etııert tl'tıd1' 
tf.ınf"k, bf>den ttt ılynu ı...tni de' 1rt 
'e hlt9t18l t~.kkUUer bakınnnd•ı'I 

• 1 
\·<"rim11 hale g~t1reıcek bir te,ldJ>\ 
kurmak f'm~Jlnlt'.tdtr ~ 

'\'alan d& ıı.por rteşrJyatmd• öte' 
denl>f'ri, :\faarif Veklllmlı:la .,öyl.,,. 
dlklerln~n tah.'.\kkukn ray~lni .,ır 
an g&.tinü.nılen ayırrnaruL,ta. 

IÖB KADI 

Bir sene hapis yet :ıca~ 
Samatyada E.ıts adında bır lı~ 

sız mııhtcli! ev ve dukkAnlara g 
rerek eşn çalmaktan suçlu oıı· 
rak dün s<klz ncl :ı:llye cezod· 
sorguya çek imiş ve bır sene 4 ıY 
haJ>ôe ınahkQm olmuı;tur. 
-~----------~--_..,..., 

l 
ıco 

100 
100 
100 

BORSA 
39 MAYIS 19t% 

S\u.ln 
Dolar 
lsvıc.-o frangı 
Pezeta 
İsv • kronu 

5,%1 
150.70 

o,s6' 
12.89 

sı.ı' 

r- TAK V i M-ı 
31 MAl'lS 1'42 1 

P"'\.ZAJ:. , 
AY 5 - Gün 151 - HIZllt ıG 1 

RUMİ 1358 - ~IA\"IS l~ 
HİCRi UCI _ C....azlyekvei l I 
VA.&:tT ıu;~ ALI P·'~~ 
GÜNEŞ 5,31 9.>" 
ÖGLE 13,11 4,S9 
İKiNDİ 17.11 s.s1 

AKŞAM 20,ll3 12.oO 
YATSI 22,32 t,6! 
İMSAK 3,17 ~ 

Af 

Kabak karnı yarık ııı' 

K aba!< cok ~lilı:!lr bollandı. fi" 
bu.euk kilo k hak ald1"'· ~ 

rJnt kaııd1m! Uz.unlutuol\ yarl'J' ~ 
e)"tlum. .Kenarh bir tep8Jyfll D1:P"' ti 
Kıyma ve 80Pnı hafltc• k~~ 
('it denecek bir hu.Jile C,'tkıarıı• k~_..; 
luın iıclnro yerl~;ıttrdim. ~r:ıı~t· 
deffi>tu, ~s yarım ka'l'k J-aİ <'' 
hm. Tej»!ııln &tünli kapapP ~~ 
~te pl,ır.Ilm. Ui clhl oldU, (1' 
<"U ka.rnıyVlık kad:ır ke) H vcrd1• ~ 
kat kabakları ateşten ~.çırr.,ettJ ~· 
için humı hafif n!ıJu. )larulu11 1'!, 
.rapra.kı:J.rile :nınıurtalı b.ır uı- , 
trm, gübetlnl çocukllr ,,.r,t) 
yl-•k bol '1bmL'lO avo1ı:uI,.r· :ı 

EV Ji ~11C' 



--------------------------·------------------------------------~-----~'VATA lif 
Askeri durum Çekiang'da 

Japonlar 
ilerliyorlar 

He.,ecanı Aşkı '1- 'IPI ,.. • ' ' • "' "' ı• UZle ... nC7 CYJ tophyt.n cııefz progrtım 
lst:::ıbul Defterdarh!ından: 

, 

r Yazan: 

1 İhsan BORAN l Bugün LALE Sinemasmrla 
Görülmam:ş 2 büyük film birden Doğu cephesinde: 

a ki tar:ılm &011 tehlllleıinddd 

fi 7.ıd booerlerdea anlMlafınuz 
\ e tahnıin cttifinalz lf•nlar«ır : 

Jfarkof cr.nubundald RU6 çı"tn· 
tı ı Alııı:ın mukabil taal'.MlZlle şar
ka doğru aşınmış. ·"iman nıtid.'lf&a 
"''Phe"ı a.alı ~ arı Harkof - IE· 
' uın :ırmııııtla Doneç nelırl prp l!IA· 

h lınc dayanınıftır. l'anı AJwnaıda• 
rın da bir ~Un en-etki teblffde lla
her \t'rdlklerf \edııle cm~ düzel· 
tllınL';'. Har kof dMnlı"J olu \'C saaa) i 
ıııerkrtı G IDOI defa .RllS taarrat:-· 
tlnn kurtarılmqtır. Ahn9n mwnf· 

fakryetlnln 9lmdlkf ILalckı önendı 111'

ti<'esl bundan ibarettir. 89 &nMla 
ııı,; Rus orduıtun- yok eclUrneef \e 
ltUlllann lbozruaa up.ıt'! olır.!l6ı 
lınbts mıwzuu değildir. Ba nokialar 
~aten gaU.p Alman ord~nun bü
yUk kısımlal'lle Doneç 11elıri ~rlu· 
nn şlmdlJ e kadar ~em~ olma
.,, ile sabittir. Rtlfl ordwnrnlltl tama
ınlle bo7.~ ufTamadıtJnı da. 
llarkof - lz;rum aruıada DoDtıÇ 
nehri boyunda Alman taarnazlannı 
karşılamafa deum eialf.fiUe aıllı· 
\uruz. 

Şu halde, tebllğterddll ~r~re 
kaµılanLk Alman orduııuou• Deneç 
ıırkında kuşatma ya,,.wuuttne \C 

l<us ceµhCfflnln boquna •tranu~ 

olduğuna lnanaıılar blr defa dallı! 
ııldannıı':llartlrr. Mart'~I TintOÇHı· 
ko, t.Ahlye t\&hasında yerülmJş. fa· 
kat. ııtratf'jlk sahada Alin- taar
ruzunun bir takip fıareketlle :ller
lerueı.:ne mAnı olntllf 'e Do•eç nelı· 
rlnln müdafaa şartlanndan lııtlfa· 

de edebUml~tlr. 

Ciyano nutkunda 

Merkezi Çinde Çinliler 
mukavemet ediyorlar 

Japonlar bir hava 
muharebesinde 

bozguna uğradılar 
Vlşl, 30 (A.A.) )- Çinden ge

len en son haberlere göre, Çeki· 
ang eyaletinde Japonlar ilerlemek 
tedirler. Birçok meskOn mahaller 
işgal edilmiştir. Langvi &ehrintn 
de alındığı bildirUmektedic. 

Londra, 30 (A.A.) - Çekiang 
eyaleti merkezi Kinhva perşembe 
sabahı cl'an Çlnlllerin elinde bu
lunmakta idi· 

Merkezi Çindc Çinliler muka
vemet etmektedirler. 

Blrmanya yolu istikametinde 
.Japonlar takviye kıtaları almış· 

lardır. 

Şiddeti( bir haft harbi 

Melbourne, 30 (A.A.) - A~
tralya müttefik karargAhı tebliği: 

Bugünkü cumartesi günü, Sıfır 
tip! Japon tayyareleri, Port :vto· 1 
rcsby'nln 80 kilometre doğu ce· 
nubunda. uçaklarımız tarafından 

karşılanarak, şlmdıye kadar uğ. 

radıkları en şiddetli bozgunlardan 
birine maruz. kahnşlardır. 

Heydrick'e yapılan 
suikast 

1 -SEV BENi 2 -0~ı~s1 
muzikle mesteden büyiık fılm 

İnsanı kahkahadan atlatan 

Seanslar: 1 • • • 7 - 9,30 

Seyredenleri heyecanla tıtreten 

dehşetle sarsan e z eser. 
Seanslar 11 _ 2,30 _ 5,30 - 8,30 

~=============~ 
Bugün 1 PEK 'te 2b~i!k 

1 - C H A K L 1 E C H A 1': ÖLÜ&I YOLCUSU 
Büyük bir macera fılmi 

2 •• ARJANTiNA 

(89fl ı ...... , ~ 
de- olursa olsun ingilterenın dün· 
~ a imparatorluğu ile mücadele Londra, 30 (A.A.) - Heydrick'e 
cd.leceğınf, Amerikanın resmen- yapılan .sulkastten dolayı dUn de 12 
altı ay evvel harbe girmesine Çek idama mahkftm olmuftur. Bun-

lardan bel,li kadındır ve polise kay-

Istanbul Defterdar:ığından : 
1. - Şeker ve glikozdan alınan istl,hlfikl verrn..· . .,.,, 1 d ı ı n .,-ının ar....,.rı maıtınıt 

rağmen harbın başındanberl fn· dolmıyan kimselere yardım etmek 

g:Itereye yardım ettiğini, Rlo de suçundan ynkalanm~laron. 

a r o an 4v-tl 8&yılı kanuna ek kan un 30/5 &42 ta !nd tir. rth1 e nt'Şredllmlş-

2. Bu kanunla 
Janeiro konferansının akamete 
Uğradığını söylemiş ve Rus har. 

b1nden bahsederek bunun bariz 

\'asınarının bir müdafaa ve -emnL 

Yet mıicadelesi olduğunu, mcdcnl
Yelle İtalyanın bekası bu harbin 

netıcesıne bağlıdır, demiştir. 

Balkanlardan bahseden nazır. 
İtalyanın emnlyetının Balkanlarla 

:fikadar olduğunu ve Yugoslav 
vazlycUnl duz.enlemck ıçın Mus~ 

soUn nln ileri sürdüğü prensipleri 
s şmıştır. Bunlara göre Adrıya. 

tıktc İtalyan kontrolu temin edL 
lccek, Karodağa muhtariyet veri-

ı:cck, Arnavutluğun toprak bü· 
lünluğU tanııuırak HırvaUstanla 
1 btrlıgi yapılucaktır. 

Fransadan bahseden Kont Cfa. 
no, İtalyan _ Fransız münasebet· 
lcrınln Alman - Fransız münase
bctlcr .nde gorülcn ahengin Uı~ı
dığı vasıfları haizdir, demiştır. 
linriclyc Nazırı Jtalya ile Türkiye 
ve İsviçre arasındaki iyi münase-
bcUcre işaret ederek Almanya ve 
Jap.on)a ile lşb rlliine devam edil. 
digınl soyllyerek harp uzun süre· 
cck ve çctın olacaktır, demı,Ur. 

Harkofta harp 
• sona ermış 

(Batı 1 hlcıide) 

Vcticrl diı..,.manın şlddetll hücum. 
larınn knrşı koyarak n1ildafaa mu
harebesini bir fmba zaferi :h.ıtHne 
l:ctirmtşlerdır. 

Takriben 20 plys<le, 7 süvari 
lüınenllc 14 zırhlı tuğayden mü· 
tekkep G ncı, 9 uncu ve 57 nci 
Sovyct orduları imha edilmiştir. 
t Esir sayısı 240,000 ı bulmuş. 
ur. Dilşmanın .kayıpları çok ka11lı 

Ve al?ırdır. 

Muharebede ele geririlen '\·eya 
'ınhn edilen harp malzemesi 1249 
ta k • 
• 11 • 20 ı fi top, 558 uçak ve sa. 

yıl t nmıyacak derecede büyük mlk-
:trda başka malzemedir. 

1 
Moskova, 30 (A.A.) - Harkof 

~tikaınet nde llerllyen Krzılordu 
ıtaları b.r köyle müteaddit as

kert noktaları ele geçirmiştir. 
1\farcşal Tımoçenko, Harkof'un 

şırnallnde taarruzunu 1% mil ileri
~ c götOrmüşttır. 

Libyada harekat 
(Baı}l 1 1-lde) <=> 

~ rnlzon tamamile Cenubi Afrika 
uvvctlerindcn milteşekJdldir. 
Gazala - Bl'r Hakcim mevzıleri

n-.ız hiç bozulmamış bir haldedir. 
En li"aaımla bölı"e 

dC>{aşintong, 30 (A.A.) - Pbila
Phıa İnqulrcv gazetesi Libya 

:rcrl hnkkındn yazdığı b r yazı
şoylc diyor: 

26 mayısta lnglllz hatlarına hü
ctun d 
1 

e en 4 Alman kolunun baş-
ıca h d f . l e e ının Tobruk olduğu an-
aşıııyor. Çunkü Tobruk bölıesl 
Süveyşe karsı yapılacak barekAt 
<:in Almanlara hı:ı:umlu bir böL 
ledır. 

Askeri şoför ve san' at
ka rlaro verilecek 

ücret ve yevmiyeler 
Ankara, 30 (Tele!onln) _ Asker! 

şoför ve, sanntkArlara verileeek Uc
Tervryevmtyelet' 1'&kk hililtl unu
nun ikinci madde,,fnln detiftırflme

aine dair kanun JAiyııuı ihttkantet 
t.aratından Mecıı.e arzedllmlftir. 

lkinel maddenin yeni .fe)cll ~yJe
dlr: 

cXllH MQdalaa Vekaleti, lcara, de
niz. hava ve a.ııkerl fabrikalar, hari
ta kadrolarını dahil 6lvfl mU.o;tah
demler ve askeri eanatk&r memur
lar mahallerinde lstıhdam olunacak 
sanatkAr erata kadrolanmla muay
yen Ocret veya. yevmiyenin Azamı 

nısfı lradar ilcı-et verileblllr • .Ancak 
bu mıktar ayda otuz lirayı tecavüz 
edemez. Bunlardan ma .. Jr sanatkAr 
memurlardan yerinde lsUhdaın edi
leceklerin ücretleri maat tertıbinden 
verilir.> 

A) Glikozun alım \'e satımı He iştigal edenl 
_Bl Glikozu imalatında iptidai veya tAll ma~~e olarak k 11 

sınaı mUesseseler k u anan . nnunun neşredildiği gtlnUn yani 30/5/1942 gtınUnUn 
s~bahında tıcarethone, mağaza, depo, anbar, fabrika ve imalAthanele· 
rındc, şube, aecnta ve komisyonculan nezdinde ve sal ı d 
1unan stokl 

1 
r yer er e bu-

. arın c ns, miktnr ve sıkletini ve bulunduktan yerleri gös-
terir Çır beyannameyi kanunun neşredıldiğ°i gUnil takip eden gfiniln 
yani bugUn Pazar olduğundan 1/6/ 1942 günUnUn akşamına. kadar ba"' 
11 o1dukları yaria&t aaıre&ıne vermete mecô ~ ı o· 3 Ki' . Uıuur ar. 
sınaJ .mu ık~zu ımalAtında iptidai veya t411 madde olarak kulla.nan 
lokum !;:ese erden maluıat bu maddelerden çlkolılta.. tahin ihch•ası, 

• an, şekerleme, karame14, akide şekeri bonbon mnrmelflt, 
~e8I ve emsali maddeleri imal edenlerdir. Sınai. mlleııse;e tAblrl de 

numaralı muamele v .,m.,1 •· edilen U e.b.., .... anununun beşinci maddesinde tarif 
m esseeeleıi irade eder. 

koz ~ul:na~~/G/1&42 gllnilnUn sabahında ellerinde y!lz kilodan az gll· 
ar beyanname venneğe mecbur değildirler. 

5. - Mlldcietl lçlnd be yannamel ı-.a e yanname vermeyen veya mevcuUarmı be-
er uue noksan göst.e 1 '--san göst il ren ere ı.n:yannamesl verilmeyen veya nok 

edil ktlcr en mevad için tarholunacak vergi beş ka.t flllasile tahsil 
ece r. 
AlAkadarlarca bir · N 
0 

T : ınmek Uzere ılan olunur. 

lstanbulda bu işle alakalı Varidat Dairesi Galata Balıkpa:ı:arında 
Muamele ve Istib.Ak VcrgUe.rt Merkez Tahakkuk Şubesidir. 
meler bu şubeye vcrılecekUr. 

i Ç Ki 
AMiL ve BAYiLERiNE: 
Alriren Biyük Millet Mecliüııce kabul d mllCllWllCıfl ı Haziran e Um~ bulunan MUii Müdafaa Vergi ı !kanunu 

194! '*-rilıdnden ltlbanırı 
mallla ..__ Amiller Milli Möclafaa Vergilerine zam yapılmış ol-

'lle bay:ller:a ellerinde 
lltre&lndea ıt lnlrvıı ntunsa . • m müdafaa 

iNHiSARLAR UMUM M0D0RL060NDEN 
lstanbul Defterdarlığından: 

Mllkellelln ismi Mahallesi 
Kapa 

So1rak No. Matrıah -----:Muhittin On
derottu 

Hac.ımlmi Hurma 8 

Encltıstri airket y 
Y ·camı 21 

Kol Şir. Taptu ııa,. 

4290.67 

70.M 

Kazanç 

SH.64 

5.68 

Bllhran ihbar.name N o. 

168.93 1013.67 938 2/.fO 

l.12 938 4/15 

Yukarıda iaimlerl yaz.ılı ve ver . i 
metgAh ve tfcaretıAh adreslerinde bu~ı m lt~r~arr gösterilen Galata şubesine alt mükelleflerin ika-
mucibince teblli yerine g .... ıne ... - un~ma ı 1 yapılan tnhkikattan anlaşılmakla 3692 sa-.•ılı kanun 

~,, ... uzere ıl&n olunur. 60:.:a " 

Bilumum . Ticaret ve Sanayi 
Erbabının Nazarı Dikkatine: 

l - Istanbulda bu ifle alikaJı Varidat D81l'eei Gal&tada Mu.me
le ve Jstih'Ak Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğidir. Ancak bir kolay
lık olmak Uzere Istanbul cihetinde bulunan mükelleflerin beyanname
leri Sirkecide Hocapaşa. Tahakkuk Şefliğinde, Beyoğ\u cihetinde bulu
nan mUkclleflcrin beyannameleri Clalata Babk.p&Zartnda Muamele ve 
IstihlAk Vergileri Merkez Tahaldnık Şeflifbıde. UakUdar ve Kadıköy 
cihetinde bulunan mUkeUefterin beyann&meleri tk Kadıköy Tahaltkuk 

Şefliğ'inde alınacaktır . 
Kibrit ve çakmak t.qlarına 1Ut beyannameier yalnız Galata Balık-

pazarında Muanıele ve Iatftıllk Vergileri MerkK 'Tahakkuk Şeflığınde 
alınacaktır. 

2 - Verilecek beyannamelerin .ilik ve aifinttden Ari olarak maklne 
ile veya rnllrekkepli kalem ne normal eb'addald kAğıtlara yazuması:>1t 
ve aşağıdaki numuneye göre tanzim edilmesine dikkat olunmalıdtr. 

(6033) 
Muaınele .e bUldıUr Verıf~rl 
MerM& rüUlnlk fJeGltwe 

Be~'allllalllt'nln 
VerDdlft tartıa. 

I /, 
•••••••••• ••lA'll•t •••• -...--

h· 

hmdufu ma
HI 

·······-·· ···-·--· 
P8nl•k, ,.ı. 
ye kıl .... 
9_..tta ~ 
re •urab• 
..,. aıllWI 

Tleaı1 etıa!lft 

pre miktarı 
(metre. dli
ıa.e. adet Ye 

Mire 

r:: 
Cif 

o .. 

~i 
... 
i ... 

MieDeMlle .ıt tmaJ.6 ..... depo, 1D&iW. y-..llue ft ..ır yer-
lerde: / / ıtlDD t.aluılunda mM·cut •mana. verpye ıi.-
lıt madllderW ,..anda mKıoıla&ik SM*erilnllf oWapa• lbılldtrlrlm. 

(Pal) 

M~ salı.llılatıı ~ık 
llltdyetl ve imzaııt 

Devlet Denizyolları ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı 
yaz programı 

Adalar • Anadolu - Yal09a hattında ı.IHAZiıtANllM2 
ıilnünden itibaren yaz proıraını tatbik olunacaktlr. 

Yeni program iskelelere -astlmııtzr. ~p proırarnları 
satılmaktadır. (:599'1) 

gişelerde 

3 

MAL 
==::: => 

suikasdi 
y 'in l\f. B. ZAL 

~~ r ı~"da Almıın nmorul TAii 
'ti 111 Ht•J drlctı'o ;-tapılan 

< t•koslo\'akvıuıın ht1güukll 
nlı nlıı !lak bir .hltdlacdlr. 
d r ~ ıldırnııı 8 tyasetlle ezı. 

len l>l~ mnır..Jekette: llc~drfC'h gfbi 

hl L.~t '· 'ı lf ll'rn il eden bir umu
mf 'nllJ e «-1 k~ıııınn:ığa <'t'Saret e
d.! bllm ': h:ıll ıtt bUy\lk bir k11'inu 
için k 'b d<'<'<'k bir şey kalınadı
/;m;ı drl ılct eder. 

il ~ c!rl h Çcln ny• urnunıt vali 
olduğu znm:ııı iki Ş<'J yapmtftır• 

ll!rlsl, örfi ld:ır.. ledblrlerbade11 1ıa: 
zıl:ırını l.ıtldır:u·ak, dD, ~ 11.,_ 

milnMlerle üııh er.;ltc talebesi•tn 
hıırftlnıle kalrın rehineleri ~t 
bıralcm:tl;: ımrctne daha lltlr bir 
idare ı,unı duf;u hbıil•l ~r

m:ık 1 tem~l I r. 
ll•lnd!>i dl' Çek hti!.cfmıetlnla ba-

.na KrrJ<'I adrndıı '" KieNı. a.. 
ı•lı dr bir u l.ım getinnetıl ,,. .,. laü-
1 Oınctııı ı le.de ti<'aret, saaayl. •ç
tim::ıi tı:ı lret, uğlık nezareuerne 
n:ıfi nn:ıretı j !erinden p»pnu 
8f'rl<telı nı!ı:ıcl:ı, AlmanylMla doi· 
mu} lı:r Alm:ına lemıe5llllr. Baaan 
lızrrlne Ç~lt kııbl!IC31nde rfJ8ml ıı. 

ıınn bt.cr ı t4'me-.ı: nlnuuıca elma, 
'e Çcl.yrı d ğrudan doğruya Alınan 
lstf<rm:ırınn t ,bı bir m08t.emleke 
h:ılln,. lııml. Ur. nandan başka yelli 
lıUlcfiınet, Uolıemya le Mo~·)-a· 
nııı doğru Jıın doğruya Ahnanyaya 
ilhakını hoıırlamoğa ıınemor oldu-
~nu gizlememıı.tfr. 1 

Heydrl•"fı geldikten _.. Örfi 

tcdblrll'r eklen hafifletllmlf) ol
ınalda 1lt'raber hakikatte Çek va
ta~ erlrrlnr. karşı 1tJan takibat 
~kldr.n dıılı:ı ıkı bir şekDde -..ı., 
.) UrUml . tllr. 

03 le anlu'<ılı) or kl, arl* ..,_he 
de<-ek bir M'Y kalmayınca Mr ta. 
kını tedailer fX")da olmaş w bun
lar, <·n ı:lddetlı bir ) ıldınna ft'jlnai
ne t ~bl Mr muhitte Alman mnumi 
\nll-slne el knlılrnn:ık riir'ettni srtk
terınhı ertllr. 

Prtıg h.uıı rııj n'llinferit lı6r valı:• 
n 1lamnı.. t'IM"l'Çten, ı.~. 

dlj!'eJ ) erlf'rdf'n baskıya kaf!!ıl iııya

na deHUet eden habf'rter ~1'W· 

Hunun nı!ııı:ı ı şudtir kJ im -rda 
lddct 3ollle 3cnl bir Anupa kar

mak idılla!!ı, umumi iblr AYrUJlll 
me7.ıırlığı yaratmaktan -.,<dc:a bir 

l')e 3nr13amaz. 

ULMA CA 

,. 
,, 

Soldan sağa: ı - Btr şey! ahp 
savusmH; Gerı verme. 2 - Tersi: 
ekin toprağı; Maaş. 3 - Fraosa
da büyuk bir rezalet yaratmış o
lan bir.; Ters:: karı. 4 - Düşman 

dan ı.ılınan mal 5 - Ufak mata
ra; Ters.: 36n; Bır nota. 6 - Ter· 
si: basm kalıp; Bir renk. 7 - Ba· 
zı hastolıkhırın devasını tedarik 
eden. 8 - Bir erkek ismi; Yiğit. 

9 - Anmn; 1lcriyl haber veren. 
10 - Suvar llk dme; Zarf edatı. 
ll - Hınç; Zoıınan gösteren alet. 
ter. 

Yuk rıdan aşağıya. 1 - Mak

satla; Bir • por aleti. 2 - Ü"ün 
aksl; Bir soru; Şahsi. 3 - Yakın

larda bır sulka da sahne olan fe
hır; Aydınlatma \-c:Sltası kapla
rından bırı. 4 - Hafif ayakkabı 
yapma tarzı. 5 - Balkanlardan 
bir şeh rll; Kirlı. 6 - Hırsızlık .. 
Nciı cdzıtı. 7 - Cereyan etme: 
Yutma m ktarı 8 - Matluba uy~ 
gun bır gıda muddcsi; Bir tarafı
na bir (!) Jl{lvc edilirse soydanlllı: 
olur. O - Bir renk; B r peygam
bck r. 10 - Hariç; B r mabut; Hay. 
ırış. 11 - Zer' ederek· Bir 

va. ' mey-

EVVEi.Kİ BUl.l\IACANIN RALLi 

Soldan s ğo· l - Ş mar; Alüde. 
2 - Amık· Ok 3 - Kalaylama. 
4 - :U•'; Re. 5 - Aktaranu&z. 
6 .Ma, Ah; Lise. 7 _ Alert· 
"Bas (k) il (l). 8 - Emdlrm.: 
9 - Sut; Alt; Ela. 10 - Ot; İkna. 
11 - Rnst; İp; Ege. 

Yuk rıdan şa~ıya: l Şak· 
lama· s 2 -
3 

• . or. - Amıı, Kalküta. 
- Mı!. 4 - Akala; Re; it. 5 _ 

Yaratmak. 6 - Allah; Dln!. '1 _ 
B lap. 8 - L mbalar. 9 - z·smc
lc (elcms z). 10 - Do; Süel. ıı _ 
Ekleme, Knre 

Abone ücreti 
ftrklre cl&hlllMe: 
lenel1k • &ylılr s •1'* 

1'09 'JM MI 
~ memlebtlel'W: 

e aylık 
1'11 



fJ".Jlt .. . #<( ~. • • .• • . ,. . .. . 

• 1 ene babçeye 

Aılmirsnın en kı)-ınf't1i oyunC'U"ıU l'rban bir n1&('ta 

Kazanılan 

-·--· 

i /lvrupanııı büyük oyuncularını 1 
l arasında ulL~r1duran bu tak~m, 
L Ji:ze güzel bir oyun seyrettirec~~ ~ 

Sar , lfu·i"·ertlller o mu,·affakıyecll devirlerincle bir yddünümiinde sahaya çıkıyorlar 

Java 
Admlranın sa~ açıtı Maleckl topa 5lirUyor 

u a 

Tek başımıza açtığımız mücade
lede nihayet haklı ç ıktık 

Her şeyden evvel Cihadın oyna
masını temin .etmek lazımdır. 

~======================================il~ 
Bır işi memleket dcivası yapa-1 :çindc sütunlarımıza geçirdik. 

rak t-k baş-.:ıa açtığı miıca<l<.!e- Geredcdc Alemler yapıldı. Ful
den yüzünün akı ile çıkan, ya.plı- bole bir düşman nazarilc b;_.kı.Jdığı 

ğı tenkitlerde hak kazan . b-r günlerde elL yaşını aşmış ida.re
. nsan iı,,ın, o mesele üzcrındc dıı~- c:lerin kısa pantalon g yerek fut
mak ve konuşmak en büyük h::ık- bol oynadıklarını, nihayet bu fılem-
tır zannederim. !erin devam ett ği gür.terde bir 

Biıtçe müzakerelerinde B::-den gece binanın yandığını teessürle 
Tcrb.yesi tcşkilfltına y pııan hü- bildirdikten sonra bu hareketler: 
cumlar, teşkilatın ver-msiz çalış. çok haklı olarak tenkit ettfk. Bizi 
ması etrafında millet vekillerlmı- mahkemeye verdiler. Adalet hu
zın 11öy1cdikleri sözler bız·m dci- ı zurunda tenk.Uerimize hak ver:L
vamızda_, ne ~-.dar hakh o1dugu-ı di. Yapılan tenkitleri~ memll'k~l 
muzu gostcrmJit:r. spôruna. hizmet gayesıle yaptldıgı 

Beden terbiyes1 teşkılAtının Ia-ı ve tenk:di icap ett:rccck harckct
aliyete geçtıgi ilk gündenberi hiç ler bulunduğu kanaati ile beraet 
hır işte muvaff k olamadığını, bu ettik. 
organızasyonla ve ış bılmez kim.1 Büyük Millet Meclisinın bütçe 
~ele~ elinde mu~af!ak olm~ının ı müzakereleriodc Bc>-dcn terbıyesi 
ımkansıılığınl mutemcıdlycn yaz- leşk:liıtının bütçesi müzakere erli. 
dtk ve yanhş hareketlcrı tenkit: 1 rkcn miUet vekilleri, bu te,,kilfl
ctlik- 1 tın hiçbir iş görmed:ğini, bugün-

1\.Iükellcf yet ~şlerin n devlet ka- kü haLyle i~ görmesinin de im
sa5'n• yüz bınlerce liralık zarara '<iins.ız olduğunu :leri sürerek hü. 
soktuğunu. hlçb1r fayda etmediği- cumlarda bulundular. 
nı, bayramlardan bayrama geçit Abid:n Daver diyor kı: 
resimlerinde boy göstermekten - Umum mlldürlük ı;poru zorla 
ve bir göster.ştcn başka hiçbir işe yapılan bir iş zannetmiştir. Bu da 
l·ari.IDadı"ını_ geçen scr.e ~1cclis b e. :r takım ge'"çieri spordan uzak-
kürsUsOr.de umum mi.idi.ırün ver- laştırmı~tır. Yakında İstanbulda 
dlğf izahatta ortaya stılan rakam- ik ı;por bayramı yapıldı. Yüzümil
ların, bu yoldak; faaliyetler:n h:.- zü mektep talebeleri ağ1rttı. Be
kikate uygun olmadığını delillerilc den terbiyes. mükellefleri sporun 
açığa vurduk- herh;.r:gi bir ,şubesirde muvaffak 

Futbolümüzc teşkiliıtın iyi bir olamadılar. Daha çok gösteriş ma
nazarla baknıadığını, futbolümü- h:yetndc hc.1rekel ed idi. Umum 
zü öldürmek :çın ne y pmak ıa- müdürlük bUtün mazisinde klüp
zımsa yapıldığını, futbolün her !erle ar:laşmamış, sevg.y • anla~
gün mute'"nad yen baltah.ınd ğını j mıya mustenld hiçbir :.şbırllğl 

acllar içinde yc.zdık. y pamamıştır Umum müdürlük 
Umum müdürün etr~fıııd:ı. bı bazı m~r.farda k<:ı.vgJ rıkıvo:- dıve 

tek ış bıle ad!lm bulunrnadığırı. futbole dü.şma oımu$lu~ H:ııbu 
te,kılci\ tahs sahnın h rclrahlarla k bu spor, ,e:cnçJcr arıı;;ında tvbır
kapandığını, Beden teı-blyes.i. mcc- 1 ğ: c asını kuran bir spprdur. 
muasının tcşkiliııt 'darec.lert •. e bp- Z ya Gevher Etıll de .söyle blr 
her mak· :c başına beş l•n liraiık ,.uaı soruyor ve d:yor ki 
b·r gclır mt"mbaı olarak c;ık rıldı-f __ I\.taarı( .. ve~ale• ıruva'f k 
ğını kaydettık. olamıya~ bugunku kadroyu oldu-

Te k.lcit:n kurul~undakı gaye-:' gu g:bi kabul ed CC""k m d'.r? Ben-ı 
rpor tevckkullcrine yaşamak im- cc gC'nçliklc uğraş<.ınl;ır genç olma
kAr.larını vermek o1duğu halde, tıdırlar 11 

klüplerınıiz n teskillıt1 an e;; llfak 
bır yordım gormrk şöy; dursun, 
gclır membalarını d .. hi tıka1nak 

tçin ~le yapmak ıcnp ederse ya. 
pıldııtını da defaatle ve teessür 

Sıllı.ibt ve Ne~rıya.t Mi.idurü 
Abıuflt Emin VMMA.~ 

Vatan Ne'/l"•yat Ttirk Ltd. Ştl. 
"\·atan :\tat~ ı 

Görül\.iyor ki, büyüklerim.z de 
bize hak vermiş ve Bed<'n tcrbıye
si te~kiliıtının fac 1 yet dcvresir:de 
h çbir .ş görmediğini kabul ctmh:
tir. Bu suretle biz:m uzuı~ zaman. 
danberi memleket sporuna hizmet 
r:::ayc:.-ııte yaptı~ımız tenkitler haklı 
görülınüş ve MıJlel ::\1eclls. kursü-

1 sündc tekrarlaf".mıştır. 

1 Be. daha ziyade B. Z ya Gev-

her Etili'nin sözleri üzerinde du
racağım. 

Hakikaten MaariI Vekilet• mu. 
vaffak olmadıgı sabit olan. bugü1'
kü kedroyu bırakacak mıdır'? Ma· 
arif Vekilimiz, bu kadronun böy. 
le bırakılmıyacai:ını, yeni bir or
ganizasyonla iş görüleceğini beya
r.atında ihsas ediyor. Esasen bu
nun aksine de hareket edilemez. 

Hakikaten bu iş genç rşid:r. Bu 
iş sporcu gençHk arasında yct.ş. 

miş, klüplerin ihtiyaçlarını b:len, 
sporcu gcnçliğ:n dilinden anlıyan 

insar.ların işidir. Sporun bir heye
can vasıtası oldugunu bilmiyen 
bir kimse elbette bu işte muvaf
fak olamazdı. 

Bugün Maarif Vek81etine dev
redilen teşkilfltta, yapılacak yeni 
organizasyonda bu gibi hatltlara 
düşülmemesi :çin, en ince teferru
atına kadar işi inceliyerck hareket 
etmek, esaslı b>r teşki!At kurmak 
lazımdır. 

Sayın Maarif Vekilimizden b:z 
şunu bekhyoruz: Spor tarihlmize 
şerelli sayfalar açıldığı günlerde 
bu iş .. dare eden o eski idarecileri, 
hakiki sporcuları bir araya topla
mak ve mütalaaları alındıktan 

sonra harekete geçmek ... 
Bu iş, işin içinden yetişmiş ve bu 

sahada çalışarak muvaffak olmuş 
k·mscler eLne veriJirse, ancak o 
zaman memleket sporu kurtarıl

mış olur kcnaatindeyiz. 
Kemal Onan ( ConJ 

Admtranto 1on yaptı~ı 

Fenerbalıç-enln kıymetli kalecJsı 

Cihat 

Oynamak tiur~ ge1diği bô)·lenen 
~'lkret 

Fenerbahc;-eoin sağ ~ığı 

Kütük Fıkret 

Arasında Avrupar.ın birinci sı-

nıI futbolcuları bulunan takviye
H Admira takımı dün sabah şeh
rimize gelm.ş ve :stasyooda klüp 
mümcssillerjle sPorcular tarafın

dan karşüanmıştıır. 

Misafirlerim;z kendiıerine tahsis 
ed len Tokatlryan oteline yedeı· 

tiktea sonra Beşiktaş Şeref sta
dında da bir ckzersiz yapmışlar
dı.r. 

AOııDirH OOgüu dk maçı.nı Pe
. ıı.e:rbahçc klübümüzle yapıyor. 

Bundan evvel yazdığımız bir yaız.ı

da böyle b>r tok•mın İ&tanbule 
geliııni b~r maıharıyel olarak ka
bul ettikten sonra, ktüplerımi
z:n de mlısa!irler karŞtSına takvı
yeli bir şekilde çıkmalarının doğ
ru olacağını da ileri sürdük. 

Sarı ıacivertlilerin bugön s-iha

ya ne şek·lde çıkacağını bilmiy-0-
ruz. Takımı har· çten birkaç oyun
cu ile takviye eLmcnin en doğru 
hareket olacağını tekrarlamak lü
zumunu hissediyoruz. 

Alman takımı bile muhtelit bir 
halde geldıkten sonra, Fenerbah
çenin herhangi bir düşünce ile 
kendi kadrosilc çıkması yanlış bir 
hareket olacaktır. 

Evvela Fer:erbahçeliler Cihadı 
muhakkak surette oynstmah ve
ya oynatmak imkanlarını arama. 
lıdırlar. c.hatsız çıkacak bir Fe
nerbahçe, mısı;;f:rler~mize Türk 
futbolu için çok fena bir fıktr ve
recektir. D·«er tarzftan sarı lAci-

karşıla,malardan ('Ok güzel bi r e-n"tantane ... 

verthler eter takımlarını har:ç-ı FenerbahçeHler, kuvvetU ra
ten takviye etmek yok.ula gitmi- kiplerine oyuın bozarak değil, ha.
yecek olurlarsa, hiç olmazsa genç 

1 

kıki kıymetlerini göstermek im~ 

oyunculara yer verır.eiidirler. kanını verecek bır oyun çıkat'"lbi .. 
Mesela bu sene mek:teplerin: bi- hrlerse, kendilerir.e muvaffak ol

tirecek ve gelecek sene Fer.er- muş nazarile bakabi.lir-iz . 
bahçe kadrosuna dahil olaca!• Futbolda her takım galip gel· 
söylenen Halide, Müzdada da bir mek için oyr.ar. Biz bunu lnkAr 
devre rauhak.kak suretie takımda edecek değiliz, çünkü esası teş

yer verilmelidir. kil eder. F>kat şunu da düııün· 
Talr.-..iyesiz Fenerbahçe takımı meJ\di.r kf, bit takim seyirci. halka 

"'"" kaltrsa 8"ha;ıııa şu şekt\de çı- da mağlüp dahi olsa <> zevki tattı
kabiltr. racak b-ir oyun göstermelidir . N i.-

Cihat - Mvammer, Ceval - Ay. tekım o g-eçen günlerde, Fener
ctMl, Esat, ömer _ Fikret, İbra... bahçelilerin l\alk üzerındeki •eV
hlm, Melih, ~. Halı\. İkinci gısini de kazand>ran, magl(lp ol
d""rede sol'Çte Halı-! oyn .. ıltnalı· duitu günlerde de, oynadıkları o· 
dır. yUrılard.,. . Onun içmd,1r ~ı, her 

M3'tfnafth Melihin oynamrya- zaman için sahadan omuzlard a 
cağı, buna makabil Fikreti.n de çtkmıMardır. İşte bugün biz saha.
An.karadan gelerek takımda oy- da ayni Fenerba-hçeyı görmek ıs-
nayacağı da söylcnmelttedlr. Uyoruz. 

FenerbabçeLlerirn bu maçta ga- y;ne tekrar cdel;m ki, her iki 
tip gelmeleri beklenmezse de, is- takımdan da halkı tatmin edecek 
topsuz bir oyunla iyi bir oytı n güzel bir oyun bekliyoruz. 
~österebHecek-lerini z.a~diyoruz. Cell:e 

.. )'- - - Şazi Tezcan'ı takdir 
Kıymetli hakemimiz Ankara maçlarmdaki 

güzel idaresinden dolayı takdir edildi 
Seneler var ki, hakem mese

leei bir ttir1U hallediicntiyeıı 

bir dA.va, tedavi olunamıyan 

bir derttir. 
Biliyoruz ki, hakem, mem· 

leket futbolUnU kurtaracak 
unsurlardan birisidir. Fakat 

' ne yazık ki, son zamanl&rd4l. 
t hakem yetiştirmek kabil ola» mamakta ve bunun neticesidir 

ı 
ki, futbol s4hasında hı\chseler 
doğ-maktadır. 

BugUn için hakemlerimiz a
;ı ra.•nnda Şazi Tezcan, futbol 

1 
bilgisi, ıı<ahada ki otoritesi ile 
ba..,ta yer almaktadır. Anka
radı:ı maç yapan takımlar dai
ma hakcmleı·in fena idaresin
den ş.ik8..yet etmektedir. Uzun 

Bu kıymetli arkadaşın idare 

ettiği m~rdaki muvattaıu

yeti, aşa.gıya bir .em-etint aldt· 
ğım.ız yım ile takdir edilmek· 
tedir: 

c:?8 - :?ıf - 25 I\l ayıs 19'4.2 ta· 
rihJe r iode Anlm.rada. y&prlaıı 
Tıirklye fu t bol blrinclllk! mü-
sabe.ka.Jarında. ldare4l O.ze.rlW:llO 
verlleo en mühhn m.aı('larda. e
yuntarı yakından takip ederek 
ve fu tboldelq bUginlz! i•ıobetU 
gö rü,ıerinlxle blrle,t lrerek ta
ra-nardan h iıc;'blrisinJn b a.kluru. 
dlter ine g«irmeden ınD.taba

ka.ları tam blJ' k ardc'11k duy-
gus u ~·e havası k inde sona e.....
dirip An ka ra halkına güzel 
s por gUnlf'r i ya,atmış ohna
nızda n dolayı l"jF.i takdlr ve 
hva.tttle tebrik ederiın . 

ı 
zamandanbcri iyi bir ha.kem 
göremlyen Ankara, geçen haf-
ta şazi'n!n idare cttl~i maç- Beden 'l'erbiyesl C mum 
larda hem hakemin ne demek l\t üdürli:o 
oldıtitunu anlamiş ve hem de Arkada.,ımızıf bu hak kazan· 

l
ıyı bır oyun .:;eyTetmek fırsa- dığ'ı takdirden dolayı btz de 
tını bulmuştur tebrik edcrız.. 

~ 
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