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ŞEHİR ABERLERi 
Yazan : $ahin Af?dumai! 

Vi!avet!erin maTARİHİ ROMAH 

... Zevc;m 6 avdır kav boldu! li vazİ\'et ve 
itibarları 

$alcı Emin ağanm karısı koca Kö 
mektup göndermi$tl.. -·Vilayetler her av Dahi· 

••• 24 - · Hye velıaletine bir cetD 
Aradan Uç buçuk senelik bir zaman 

geçm;.,t.i. Köprülil Mehmet pa,'la bilyilk 
bir ~iddel siyaseti kullanmak sayesinde, 
bu milddet zarfında devletin hayatını 
tehlikeye koy•n biltün kar.şıklıkları dü
zeltmeğe muvaffak olmuştu. Şimdi dev
let işleri dakika şaşmayan bir saat gibi 
d\izgün gitmeğe baslamıştı. Hiç kimse, 
Köprülünün bu kadar m!işkilatı yene
rek işleri yoluna koymağa lmkAn bula
t"ağını ummamıştı. 

Bir çok adamlar, okumak, yazmak bil
miyen, şimdiye kadar bulunduğu memu
riyetlerde yUzilnll ağartacak hiç bir iş 
göremiyen bu cahil vezirin de, kendi'!lin
ılen evvelki sadrazamlar gibi, bir kaç 
aydan fazla makamında duramıyacağını 
sanmışlardı. 

Fakat zaman, Köprülünün muvaffak 
elmasını lstemiyen bu kötü fikirli adam-
1.ann hepsine yanıldıklaruu öğretmekte 
gecikmemlştl 

Kllprü!U ilk !ince Venedlk donanması
nı Çanakkale bogazından kovmu~u. 
Sonra Bozca ada ile Llınrllyl dUsmanın 
elinden geriye aldı. Nem!elileri korku
tarak sınır kavgalarını devletin lehine 
olmak Uzere halletti 

Harici me!eleierl yatıştırdıktan sonra 
dahili işleri dUzeltmeğe başladı. Yeniçe
ri ocağını ıslAh etti ve bunu müteakip 
de Anadoluya bUyU}t bir ordu gönderdL 

Uzun yıllardanberi devam eden Ana
dolu lsyaııını bastırdı ve hunu idare 
eden m!!§hur Abaza Hasan paşayı yaka
latarak hemen idam ettirdi. 

Uç buçuk sene zarfında bu işlerin 
hepsi olup bitmişti. Senelcrdenberl de
nm eden müthiş fırtına dinmiş, şimdi 
ortalık güzel havalı günlerde oldul!u gi
bi birdenbire •akln. du•!'ltn hir va?lyet 
ıılmıstı. 

KBprülil Mehmet paşa, cır demı.r ka
dar katı ve dayanıklı görünen o mOthlş 
yumru~unu kullanmak suretile memle
kette kanşıklıklar çıkaran bütün az~m 
adanılan tepelemisti. İste bUtün memle
ketin derin bir rahatlığa l<avuştu ihı bu 
günler, Binbir direk batakhanesinl iş
leten Gevberll hanımın bir takım zen
Lin adamlan ayartmak için büyük bir 
faaliyete koyuldul!u ve en aoo olarak 
buraya defterdar Hilseyin efeııd•yi de 
clll•llrdlli!O zamana tesadüf ediyordu. 

Bir öğle vakti idL Köprlilll Mehmet 
Pasa sanıym iş odasında çalışıyordu. 

Çalıskaıı Vezir o ,Un hiç :ıoluk alma· 
mıştı. Geni' bir ...dirin Ozerinde bağ
daş kurmUJ, oturmakta idi. O sırada 
relsUlkllttap (•) Şami zade Sadrazamın 
yanında bulunuyordu 

Sedirin yanındaki ...def kakmau ufak 
bir masanın üzerinde bir takım •vrak 
yığılı durmakta idi. Bunlan tetkik et
mekle meşgul oian Sami zade elinde tut
tuj!u büyükçe bir Uiht parçasını Köp
rlllO Mehmet paşaya göstererek: 

-Paşa Hazretleri, dedı, demin size 
Cevahirci Hayım adında zengin bir ya
hudinin kaybolduğuna dair bir kAl!'ıt 
okumuştum. Şimdi tetkik ettiğim bu ih
bar mektubu da yazılışı itibariyle tıpkı 
onun gibi bir mana ifade ediyor. 

Sadrazam oturduğ usedirin üzerinde 
bir az kımıldanır gibi olmuştu. Şami za
denin bu sözlerine ehemmiyet verdiğini 
anlatan ciddi bir tavur alarak dedi ki: 
-Bu kağıtta ayni i~mi dair? Bu ka

dar aranmasına rağmen nerede olduğu 
bir tülrü belli olmayan hu herif hokkın
dı yeni bir şev mi haber veriyorlar' 

- Hayır, Sultanım ... Bu kai!ıt Ceva
hirci Hayım gibi altı aydan beri ortadan 
kavbolan başka bi:- adama aittir. 

Sami zadenin verdiği bu cevap üzerine 
Sadrazam parmak1ari'.\·1e uzun. ak ,aka
hnı kanşurmağa koyuldu. Bir az. düşün
ceye vanr gibi ı::rönriindükten ıonra: 

- fşte bu tuhaf, dPdi, vahudiy t bul
mağa uğra,ırk en ba~ımıza yeni bir iJ 
daha çıktı desene ... Pek iyi ama, kAyho
lan bu ikinci adam kim} Kağıtta hüvi
yeti yazılı değil mi? . 
Şaml zade çarçabuk cev&p verdi: 
- Yazılıdır Sultanım .. Bedesten esna

hndan Şalcı Emin ağa adında bir kimse 
lmi~-

Sadrazam ağır bir ifade ile dedi ki: 
- Durup dururken bu adamlar orta· 

dan nediye kayboluyorlar' Bunun mut. 
laka b ir sebebi olmalı! Cevohirci Ha· 
yım, bir de bu Salcı Em'.n a~a. simd ı 
iki adam oldu. Sakın bu a:lamların haşı
cıı bir felaket gelmiş olmasın .. 

Bunlan arayıp bulmak hükilmetin 
vazifesidir. Hele~ kağıdı bı:sından niha
yetine kadar bize bir iyice oku .. M•sell'
r.in ş•klini bu suretle güzelce anlamış 
olalım ... 

Sami zade gözlü~ünü düzelttikten 
son•a y{lksek sesle kağıdı ,•kum•ğa baş
lamıştı· 

Devlet1ü Vezir ... CaTİyeniz bede9tan .. 
d8 bir diikkanda şal ticaretiyle iştigal 
eden Emin ağa adında bir kimsenin zev
c~·dvim 7-~vcim bundan altı av evve1 bir 
sabah dükkana gidiyorum dive e~den 
çıkarak bir daha avdet etmedi. Arada 
sırada eve bir adam uğra:naktadır Gü
ya kocam taraf.ııdan gönderildiğini söy
leyerek bize bir kağıt gösterir durur. 

(•) O vakitki Hariciye Nazırlarının 
liınxnııdır. Şami zade Köprülünii,. en 
•akıt. ,,,. ""1İ11 adamı idi. 

Getirdiği kiıi!ıtlarda hep kocamın bızrlen ~el q~nder~cP.lıler •• 
para istediği yazılıyor. Ne zaman g"ldi- ı VılAyetlerın ~all ltibarlan korunması 
ae bu adama biner altın venneğe mecbur b~kım.ında~ ı:dıye muv~zenelerinln düz
oldum. Çilnkil kocam kendisinin bir ti- g~ .gıt ı:ıesı. oted~n be~ı dahiliye vekil
raret işi dolayısiyle uzak bir yere gitti- J lı~uıın uzerınde ourdugu başlıca mese
ğinl, vakıa evden ansızın aynim.., ise de . le,orde":dlr. 
vaziyet gayet acele olduğcından bu su- ı Bu Işın başarılması denk bütçe yapıl
retle hareket etmeğe mecbur oldulhınu masına .bağlı buluııdu/lu gözönüne alı
yolladığı tezkerelerde yazdığı için önrc- narak luzumlu kanunlar yürürlüi!e ko
kri gönlüme hiç şüohe gelmemişti. Fa- nulmuştur. Buı;ıa rağmen vakit vakit ya 
kat zevcimin gaybolbeti uzadıkça bu iş- maaşların vaktinde verilmediği veyahut 
ten derin bir surette endişe etmel!e ba,- hus.usl idarece yaptırılan hizmetler kar
ladım. Kocamın tican;t ortağı olduğun- şılıgının '.'e. satın ~ima'.' her h~~gi bir 
dan bahseden adam şımdiye kadar yir- m.ıl bedclının vaktınd7_ ?denm~dıgı hak
mi defadan fazla evimize geldi ve her kında dahılıye vekilligıne müracaatlar 
ge~te kocamın kendi halliyle ya- ve şıkA~·etler ?lmuştur. Vekilliğin bu gi
zılı bir tezkere göetererek virmi bin al- bı vazıyetlerın tekrarlanmaması için 
bn para alıp ll'Ötürmüıtü. iki gün evvel bütçel~rin tasdi.k.inde. de gözönüne alın
bu herif son defa olarak yine eve gel- mak uzere valiliklerın mal! durumlan 
di ve bin altın talebine dair kocamın va- hakkında daha esaslı malümat elde et
zı.sıyle bana bir tezkere görrderdi. Halbu- meği gerekli görmüş ve. her ay bir cet
ki kocamın evde mncut p:ıram yirmi bin v.el!e d~rumlar~nın ~ekilliğe bildirilme
altından ibaret bulunuyordu. Bu para sını valılerden ıstemıştir. 
tamamiyle verildiği için gelen adamın 
tekrar istediği bin altını tesviye edeme- Yeni tayinler 
dlm. Herif bazı tehdit lAflan savurdu ve Manisa vilayeti idare heyeti hıısın-
suratını ekşiterek yanımdan ayrıldı. Bu- dan Sezai Harmankaya vek&let emrine 
nun üzerine kocanun vaziyeti hakkında alınmış, mülkiye baş müfett'şi Agfı!ı Er
duyduğum endi.şelerlm bir kat daha art- kan Manisa vilayeti idare heyeti Bza!ı
tL Bedestene giderek kocamı görüp gör- ğına tayin edilmiştir. 
mediklerinl komşularından tahkik et- Sivrihisar kaymakaDll Rllştil Özıl 
tim. Altı aydan beri hiç hlr tarafta gö- s l ı ·· · · 1 
rlllmedi~i gı"bi dtikkAnın da kapalı bu- m':':u":' va 1 muav nlıg:nc tayın o un-
lunduğunu bana haber verdiler. 1 · - ----fşte vaziyet bu merkezdedir devletU 
Vezir .. Kocamın basına muhakkak bir 
ielaket gelmiş olmalıdır. Evde çoluk ı;o
cuk aç t•e neriıı:nn vaz,vette bulunuyo
ruz. . 

Siz padı::ahımızın vek:1ı ınut , k :sı
nız ve bütUn ahalinin selametini temin 
etmek vazifesiyle mükellef bulunuvor
sunuz ... Zevcemin bir takım havd~tlar 
tarafından gi7li bir yere kapatıldıi!ı ak
lıma geliyor. Bu işin iç yllzil her ne ise 
meydena çıkarılmasını ve kocamın bul
durularak hayat ve selametinin emniyet 
altına alınmasını niyaz ederim. Olbap
ta emrU irade efendim hazretlerindlr. 

Sami zadenin bu tezkereyi okuyup bi
tirmesi üzerine Sadrazam dedi ki: 

-Kadının nerede oturduğu bu kAğı
dın içinde yazılı değil mi? 

- İmza yerinde hem adı. hem de Jka
metgahının bulunduğu mahal ayrıca 
gösterilmistlr. 1smi Zekiye hatun. Top
hanede Karabaş semtinde oturmakta 
imiş ..• 

Köprlilll derin derin dllşündilkten son
ra: 

-Bu mesele bizi iyice yoracak gibi 
görllnüyor, dedi, şimdi hem Cevahirci 
Hayımın evine, hem de bu kadına bir 
adam ııönderip yııhudinin karısiyle Ze
kiye Hat-.ınu buraya çai\ıralım. Bana öy-
le geliyor iti her iki iş de blriblriyle all
kalıdır ... 

c. R. Partisi Bornova 
Nahiye kon~esi 

toplandı ... 
C. H. Partisi Bornova nahiyesi sene

lik kongresi kaza idare heyeti reL•i Ta
hir Borun başkanlıibnda ~rtl müfettisi 
Gal'p Bahtivarla vilayet parti reis ve
kili Hulki Cura, Ahmet ŞUkrll. kaza 
idare heyetinden havan Belkis Dilman, 
Cemal Kavukı:u ve Bornova nahiye mü
dürilniln istiraldyle dün top\arumştır. 

Heyeti idarenin ravoru okurunu,, he
sabat ve faaliyet tetkik edilm:ş, görüle" 
vaziyet takdirle karşılanmıştır. Bundan 
sonra se~ime geçilmistir. 

İdare heyeti Azalıklanna Halit Koca
oi;lu. Ethem Pekin. Demir Uzun. Meh
met Hancı, Sait Aktıına seçilınislerdir. 

Kaza murahhaslıklanna da Hah Ko
caoğlu, Ethem Pekin, Mahmut İnceoğlu, 
$emsl Kavalar, Mehmet Hancı, Demir 
Uzun, İskender Özşasal, Sait Akoınar. 
BedU Elarman. HUsnll Özkan, Enver 
Ataca, Abidin Llber intihap olunmuşlar
dır. 

Alman va ıulh pe
ş;nde mi? 

• BA$TABAFI 1 lNct SAHİF'EDI!: -
Yahudinin evine de muayyen vakit.. - Mister Ruzvelt ve hariciye nazın 

!erde bir adamın giderek para talebinde bahsettiğim haberleri hangi kaynaktan 
bulunduiiu bundan önce okuduğun tez- eldıklannı bittabi meydana vuramazlar. 
kerede bildiriliyordu. Bu adamlann her Bu konferans aon kAnunda toplanacak
ıklsl de gizli bir batakhaneye muhakkak tır. 
düşllrUlmilş olacaklar... Blltlin mihver devletleri bazı muha-

Fakat bu yer nere de? Ve bunu Cıle- rip devletler ve bir kaç bitaraf devlet 
tenler kimlerdir? Bir takım esrarla ör- konferansa çağınlecaklardır. 
tülll olaıı bu iş mutlaka meydana çıka- KONFERANSTAN l'tlAKSAT 
r1lmalıdır... BUtiin bu haberler Avrupadan gel-

SözUnll bitiren Mehmet paşa yllksek mektedir. Almanyanın böyle bir konfe· 
sesle bağırdı: ransı ktimaa davet etmesi uğrııdığl ka-

- Dışarda kim var? Çabuk buraya yıplardan ve harbi muzaffer bir netice-
gel.. ye bağlamak hususundaki ümitsizlikten 

Sadrazamın oturduğu odanın kapın ileriye gelmektedir .. Yapıl~~k .is~en~n 
önünde nöbet bekleyen hizmetçilerden se:ı: ~.ya ";vruı>a ~ılletlerının ıstıkliıl
tirlsi hemen icerive girdi. Mehmet paşa ,, lerını ıadedir. Hakikatte filen bunlann 
bu adama dedi ki: kontrolii Almnnvanın elinde bulunacak-

- Ases ba.ı Zülfikar ağaya vanp ha- hr. Bütün. b~ lıü~ümetler birer kukla 
her ver. Kendisini görmek istiyorum. Hiç devlet va:zıyetine l(lrecek ve b.unlan oy
vakit ~eçirmrden derhal buraya gelsin. 1 natncek ıpler Almanyanın elinde ola-

-----Hizmetçi aldığı emri yerine ııetirmek cnktır. 
ıcin odadan dı1arıya fırladı. Hizmetçi

Sov vetlere göre nin aytılma~1 Üzerine Sadrazam yeniden 
Şami zade ile konu~mağa l:aşladı: 

- BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE --Böyle ases başlık mı olur? lstanbu
lun ortasında bir takım bicareleri kan- nu anlatan bir telgrafında şöyle denil!
dır>rak batakhaneye düsürüyorlar da yor : 
bizim Zülfikar ağanın bundan hiç haberi 1 Almanlar muharebeye bir çok ihti
olmuyor... j yatlarla beraber büyük mikdarda tank 

Zülfikar evvelre bövle değildi B'ze sürüyorlar. Her taraft:ı k•nlı muharehc
•piyre büyük hizmetlerde bulundu. !er cereyan etmektedir. Yeni hücum bil
"'mdı böyle mühim bir İ!jlen haberdar has•a tanklarla yaoılıyor. 
bulunması ases başının vazifesınde ka- Almanlar verdikleri aj!ır kayıplara 
yılc;;ızlık ııösterdiğine delalet etmez mj? rağmen Moskovanın ana yoluna doğru 

- Ziilf:kar ajia kulunuz b bir !leçit acma.i!a calışıyorlar. 
den haber al<ın? E~er bu ~z~e~:;. Mütr~d~!t k~_simlerde Sovyet kıtaları 
ıı:önderilmeseydi bizim bile hiç bir şey- ~d~t~e u~t~n duşm~na ~?prak b ı rakarak 
den mali'ımatımız olmavacclktı. ıntıı.am :çınde yenı mudafaa hatlarınd 

Yok Sultanım .. Ases ·başı işe yarar ve ~ckil".'i;lerdir. 
emektar bir bendenizdir. lstanbulda a.ça- Kuıbısef. 23 (A.A) - Cepheden alı
yişi muhafaza etmek için geceli gündül- nan ı::on haberlere Ji?Öre MoFkovaya knr
lü çalışmaktadır. Eğer lstanbulda bövle şı iki ııün evvel başlıyan ve loştan ev
gizli btr batakhane varsa Zülfikar ~ğa vcl son limitsiz bir gayret olarak göztl
onu az zamanda b~hemehai meydana çı- ken yeni Alman taarruzu Rus müdafa
karır. Sultanım .. Bu sırada birden bire alarını yarmağa muvaffak tllamamış ve 
c.da kapısının önünde bir gürültü pey- Almanlara az çok toprak kazandırmış
da olmuştu. Karsı karşıya münaka<a tır. 
eden bir takım se<ler yükseliyordu. Dı- Ta< ajanq şöyle divor. Mo•kova uzak
•arda bir adam yüksek sesle bağırmağa larında celin ve knnlı muharebeler de
başlamıştı: vam etmektedir. Moskova etrafındak ' 

- Beni sahip devlet efendimizin ya- tarlalar ve vnllar binlerce Alman ce,;edi 
nına varmal!a ne diye koymuyor'Rınuz? ve tahrip edilen tank ve zırhlı arabalnr
Size Sadrazam hazretlerine arzedilecek la doludur. Düsman tank itibariyle adet 
şıkAyetim var diyorum. Bırakın beni, üstilnlügüne malik bulunmakla bera 
yanına gireyim... her Almanlar delik aı;meğa muvaffak 

- BITıııEDI - olamıyorlar. 

. . 
lCln • 

Vılayet umumi meclisi haı.ırlık 
------·-------------

yeni seııe bütçesi daha 
kolay hazırlanacak 

Umumi meclis lnfihap devresinin son fçtinıaıa· 
rına şubat ortala,.ında bcqlıyor-

Viliiyet umumi meclisi Şubat ayının t<.kip edilirken sabıka tahsilltı durma
ikinci haftası başında yıllık topl.antılan- nuş, billkis bu sene memnuniyet verici 
na başlayacakbr. Bu hususta icap eden bir salllh göstennış· tir. Bu itibarla yenı· 
hazırlıklara başlanın.ıştır. 

Geçen sene vilayet meclisinde alınm" sene biltçesinin daha büyük bir kolay
?lan müsbrt tedbirlerle bütçenin tatbiki !ıkla hazırlanacağı muhakkaktır. 
~kAnı hasıl olmlJ'1, vilnyet makamı tah- Bununla beraber masraf liillerlnde 
sıla! işine büyük bir ehemmiyet vererek artma devam eylemektedir. Umumt hiz
bu işleri sıkı sıkıya kontrol eylemiştir. metler geni~lemiş, muallim maaşlan .ka
Halkımııın ödeme kabiliyetinin artması bank bir rakkaın göstermiştir. 
ile ~ir ka~ daha. k~laylaşan tahsi!At işleri Buna nıukabil harp dolayısiyle malze
ycnı teşkılAtın ınzımamiyle bu sene cid- me bulunamadığından inşa faaliyeti ..,._ 
den iyi bir nisbet elde edecek vaziyete ki dereceyi bulmamaktadır. 
gelmiştir. Vilayet umumi meclisi, bu intihap 

Haliye ve sabıka vergilerin tahsilatın- devresinde ı;on içtimaını yapacağı için 
d~ şi~diye ka.~a~ te.~düf edilen fazlalık toplan t ıları ebemıniye!i haiz bulunmak
ııısbetı pek buyilktür. Hal.iye vergiler tadır. 
c ac :ıo c: c =: :=c:1e:"c~ac: ===--..:er~ . ..c-:·xo-.ı::ıccooocclll=cccı=ıcıcccı::ıc::<:;c:cıc:::ıccıc::ccıcoıoc--J.::cr.....o 

Dtiıı yarılan l~k n ·.açları 

Göztepe Karşıyakayı 5 
sayı ile rr~ağlôp etti 

Göztepe hiç yenilmeden devre birincisi oldu.... 
Ateş • Demirspor berabere kaldılar 

Lik maçlanna dün ılık bir bahar ha
va içinde devam edildi. Birinci devre
nin bu beşinci hafta kar9ılaımalarında 
devre birinciliğini alacak takım meyda
na çılcacatı. Geçen pazar günü Altınor
duyu yenmekle deVTe birinciliğini hak 
eden Göztcpenin Karşlyaka kar91sında 
alaca~rı netice merakla bekleniyordu. 
ATEŞ - DEMIRSPOR 
ilk karşılaşmayı bu iki takım yaptı. 

Daha devrenin ortasına gelmeden on 
kiıl ile oynamak meeburiyetinde kalan 
Demirspor deVTeyi l - l berabere blıir
meğe muvaffak oldusa da ikinci devre
nin ilk yansına gelmeden iki gol dnha 
yiyerek 1 - 3 mağlU.p vazivetc düştü. 

Ate, talcunı muhakkak bir galibiyete 
~id!yorum sanırken Demirspor yapbğ1 
ikinci golün uyandırdığı 9evk ve pyret
le oynıyaralc. bera.berliii temine muvaf
fak oldu ve oyun 3 - 3 berabere netice 
ile bitti. 

GöZTEPE - KARSIY AKA 
Göztepe talı:unı en kuvvetli rakipleri 

cc:Qcr:cac~c:c====:cc' 

Altınordu ve Altayı yenerelt ve bir tek 
puvanı kınlmada.n bugünkü son oyunu
na gelmişti. Karşıyak:adan bir ıürpriz 
bekllyenler vardL Netekim oyunun ilk 
yirmi dakikası tam blr tevazün içinde 
ve mütekabil hücumlarla devam ederek 
geçtL Ancak bundan ıonradır ki daha 
tecrübeli muhacimlerl ıayea.inde Gözte
peliler galibiyeti hak edecek derecede 
mi.i~bet bir oyun ÇJkarmağa bq.ladılaT 
ve devreyi O - 3 galip bitirdiler. 

ikinci devrede Kartıyaka canla ba~la 
çalışarak ezilmcdiıfi için oyun zevkini 
ve ahengini kaybetmedi. Bu devrede 
de Cöztepe be,,. altı gollük muhakkak 
ft.raatlar yakaladığı halde ancak. lkiein
den istifade ederek oyunu O - 5 galip 
bitirdl. Karşıyakalılar 75 dakika müd
det on ki•i il oynamalı: mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Başka oyunu kalmayan Göztepe hiç 
venllmeden devre birinciai olmu,tur. 
Birinci devre mııçlan daha üç hafta de
vam edecektir. 

Adalarda açlık feci 
......... ~~-~-~~--

yenilmedik ne kedi, ne 
de yabani palamut kaldı! 

Ege denizindeki adalardan gelen yol
cular. adalarda iaşe vaziyetinin kalpleri 
sızlatacak kadar elim olduğunu, adalar 
halkının ıztırap içinde bulunduklannı 
söylüyorlar. 

Bir yolcu ile konu9tuk. Bu zat bize 
şunlan ııö:rl ..;!'.ştir: 

c- Siaam adasının iaşe i~leri harbin 
patlak verdiği 939 yazındanberi zorl:lş
mı,tır. Geçen umumi harpte de adalar 
iaşe mesele!ıinde çok b1Jtkınt1 çt-kmİ!Jtİ. 
Fakat bu defa vaziyet daha fecidir. 

Aylardanberi adaya bir kilo un ge
tirilmiş değildir. Arada •ırada gelen 
nakil vasıtalannı halk dört gözle b•kli
yerek aeviçle kartılamakta, fakat yiye
ceğe ait bir şeyi mevcut olmadı~ını gö
rünce inkisar içinde rıhtımı tekrekte
mekte. ev1erlne kapanmaktadır. 

1-fe,ap ediniz ki hr-nüz vücudu inki
•af halinde bulunan dokuz, on yaşında 
btr çocı,k aylardanberl ekmek görrne
mi,tir. Terevağ1nı i'.'le biı· buçuk eene
denberi şeklen olsun görem~mi"tir. 
Pt"~ir yok, yağ b11lunm1yor, makarna
Hele makarna ... adalar halkı makarna
yı o kad•r ıeviyor ki ... Öyle olduğu hal
de biT kilo pirinç, bir kilo makarna, şe
ker vrsaire bulmak imkflnsızdır. 

BiR KiLO FASULYE 3 LlRA! 
Bazı varlıklı aileler, harbin patlak 

verdiği günlerde evlerinde ufak birer 
stok yaomıslardı. Pek ender bir kilo ku
ru fa'.'lulyf'nİn gizlice elden ele dolaştıa-ı 
ve tıpkı hir antikite t""VBıst gibi haraç 
mezat arttınldt\(ı ve Türk parasiyle iki, 
üç. liraya cıktığı göriilüyor. 

ilaç yok .. yiyec•k. kecek yoktur. 
f.kmek bul:ımıyanlaT. karınları zil ça ... 
l3nl111r dağlarda, kayalıklarda df\la ,arrık 
kendilerine n~"iP aramaktan başka bir 
~ey yanmıvorlar. 

öLOMLER ARTIYOR 
Divec•k•;~iz ki bunlar şimdi nasıl 

rr~,.; ... 1vorlar? 
Halkın geçindi~! yok ki.. Telefat art

mPkta devam ediyor. Hele gerırler. ÇO• 

cuklar ve hastalar arasında. Dağl'!\rda 
palamut yiyorlar. Biz de palamut, hem 

de yaban palamutu bol olur. işte bunu 
vlyorlar. Aiiaç kabuklannı kemiriyorlar. 
Tipki bir Robenson Krusoe hayatı yaıı
yoruz.. 

KJS EZRAlLt 
Yazın vaziyet nisbeten tahammül 

edilir bir şekil gösterir. Çünkü az çok 
mevve bulunuyor. Bahk tutuluyor. 

Adalar halkı kış mevsiminin geH .. inl 
ezrail ll!ibi karşıladılar. Havala-r ıo((u ... 
yunca herkesin içine büyük bir sıkıntı 
cöktü. Yiyecek zaten yok... Kış büsbü
tün bulunmıyacak diye... Fakir adalar 
halkının arkalarındaki kı~lık oaltolar eo
kiclL. Yün yok.. Her şey eald .. 

Böyle bir hayahn menaın olur mu) 
Halk insanlıliını unıtu. Tıpkı dağlarda 
kal'-n yaralı bjrer hayvan gibi 1 

Bunu gözleriniz önünde teceısüm et ... 
tiriniz rica ederim. insanda İn'lanlık fU· 
UTn kıııı1mayınca hic bir şey keılmıyor. 

Bizi bu ff"ci halden kurtaracAk günü 
bek1iyoTU7. Yani mütar~keyi, su)hu bek
livoruz. öliilerirı diriJ...tiQ:i ~imdiye ktı
dar pıörüldü mii ki .. CöTlilmedi dl'"öil 
mi) Ada.]('l:r halkı mÜtl!l:rekeye ve aulba 
bu lcadar az inanıyorlar. 

Evet bir vün, bf"klenilen gün elbf"tte 
vel~cektir. Yine ı?Ün~i gl.;r~crğiz. Sa
b ... hlrvin fırınlar önünde beklf"l{~eV.iz. 
Ekmek, yağ. süt Vl!"~aire ahp kıııhvealh
rrı1zı vapac&ğız. Fakat marmelat ynk 
diye k"ttiyen carı,mız 11kılmıyacak.. Al
laha tükür edeceğiz.> 

* Gelen diğer habl!"rlere göre, Yunan 
adal•rındtt o1dn~u ş:ı:ibi ltalv11.n adal'llrın
da da i••e kıtlığı vardır. Fakat kıll•k 
niıı:ıb~ti Yunan adal'lrınd~ki kadar elim 
df"ı';ildir. Yunan adalarında tavoııan ve 
kedi gibi hayv;\rıl"tr az"lmı~ ve hattft hir 

ka lmar>'"'""· Halle kedi eti ile taayyiiş 
eyl•m•ktedir. 

Harbin bu mütht .. neticeleri önünd~ 
ln•an vlr..tan1ntn aızlamamaın ihtirn•li 
yoktur. Biz kf"ndi D•V1m17." hu miithicı 
"etlceler önünde fe1~1cet71'"de ad~l111.-r hıı:l
kına ıempatiden başka bir ıey uzatamı-
yorur. 

Adnan BILCET 

SlHHA'r K0$ESI 
•••••••••••••• 

Gizli bastalıklar ---·---İnsan, hazan. hastalığını kend'si giıli 
tutar. Böyle gizli tutulan hastalıklıırlll 
hangileri olduj!unu, tabii, sormazı;ınLZ·· 

Bazan da. hekim bir hast..'\lığı iyice tef" 
hl$ ettiği halde, onu hastanın kendisinde!I 
bile gizlemiye mecbur olur. Valoa, hc
k!..-nler • heber verilmesi kanunen ı:ı
rurl olan bulaşık hastalıklardan ba~kr 
ht'r tUrlU hastalığı yalnız hastanın kcn· 
disine söy llyerek başkalarından gizli 

tutmıya mecburdur. Bu mecbur:ye~ 
halkın menfaatini korumak içindir. in· 
san lıastalığını kimsen:n öğrenemJyecC' 
ğinden emin olm8%58 hekime gitmez. te" 
daviden mahrum kalır. Onun için hekı· 
min mesleğ'~ hekimleri bir hastalı~ 
teşhisini hastanın kendisinden baş!<> 
hiç kimseye .o;öylemem~kle mükellef ttl" 
tar. 

Fakat, hastalığın adı hastanın kendi· 
<ine de söylenrniyecek zamanlar otur. 
Mesela hekim bir verem hao;talıi!Jnı tet 
his ettiği vakit onu birden bire hastanlll 
kt'ndisine söyliyebildiği pek nadirdıf. 
Yava• yavaş anlatmak çok d~fa zaruri 
olur. Do~ söyleninceye kadar: 

l\Iıtvafıkhr gene elbet mizaca sivel 
hiknt•"1 

'rahibin ol<a da kizbi r~arizin sılıatıo 
söyler ... 

Bir de kendilerini gizli tutan. birden· 
b: re ıneydana vurmıyan hastalıklar vat'
dır. Müzmin olarak baslıyan ve övle<8 
devam eden hastalıkların hemen heı:ıst 
öyledir. Vilcudun sıhhat ile hastalığı 
arasında hudut çizmek hemen imk§nsıı· 
dır. Birden bire ateşle basladığı zanne
dilen hastalıklar b:le, meydana çıkmadoO 
önce günlerce bir terfih devri gecirirlet• 
Ates yUkselıniye başladıktan sonra bile• 
bir kaç giin in.'811 farkına varmaz. ken· 
disini sıhhatte farzeder. 

l\fü,min hastalıklarda, hastalık avlo<" 
ca. yıUarea ıılzli kalır. Mes<>lA romatizın"' 
seker hastalı~. onlardan daha fena ola• 
albümin çıkarmak hastalığı biç bir vakii 
birden bire meydana çıkmazlar. Onlot 
basladıklan vakit vü~ut kendisini ınli· 
dafaa eder, hastalı~a karsı koymak içlO 
türlü vasıtalar bulur. Vücudun mile!'' 
delesinden sahibinin hiç haberi olmaı. 
Her vakitld havat tarzına devam .,det· 
Ml!Tnıln hastiııığm meydana eıkınB51 • 

vücudun kendi kendine buldul!n mU· 
dafaa va.ıtalannın tükenmesi demekti!· 
Viicut kendisini artık müdafaa edeıııe
cli i!i kin s•hihlnl rhabrrz ederek. Acjj 
kaldıjhnı hnber verir. Onun lciz kalın•" 
da, çok defa. "8hibinin ihtiyat.sızlığınclıın 
ileri <?elir. Mese!A şeker haortalıih coktS" 
beri baslam•.tlr da. vllcut kendi<inl .,,a· 
dafaa ede"ildii'i icin, hic bir rahatsı%1ıl< 
vermez. M.,...U meV!'lmin~e herkeı<İn 
h""'1118 ııtden ravwı UzUmllnden hırs$ 
fo7.la yiyiııce. vücut artık care bulamıı' 
Bir tarafta blr cıban cıkarnrak muk•' 
vemPtinin kınldığını haber verir. Y•htı1 

rütUhetll bir mevsimde oynak yerleri· 
nin birinde, h'r kacında al!nlar hL"91'l' 
mlve ba•ları>.. ROtubette" romatizf!'9 

<'eMi, dedz. Halbuki romatizma. kiınbl• 
lir kaç yıldan beri baslamı<tır. Rütuııel 
onu mevdana cıkaran bir bahanedir. 

Tanıdıklarım1'dan biri birg!ln lslflin 
ba•ında otururken birdenbire fenahUlı: 
ıte<'irir, bir tarafı tutmaz, hem de dl 
sövlemez olur. İnme gelmi~ deriz. ffol• 
bukl bnn:ı sebeo olan höbrek hastalığı 
vahut domar hast.'\lıi!ı yıllarca önce ba .. 
lamıstır. İnmenin o ııün ttlmf!5ine bah9' 

ne olarak fazla yorııunluk. yahut fs%1• 
vemek, viicudun o l(ilne kadar devıırO 
eden mukavemetini kırmaktan ]>aşk• 
bir ~ev yanmamıştır. 

Biivle yıllarca ~izli kalan ha..talıklor 
cok dP.fa eTiiq]nden ~nnra c1karlAr. On'" 
lar ıri•li kolchkca kendilerini belli rtınev 
!er. fakat hekimlerin eJind<'. o gizli has• 
tal•lrtan anlamak için haylice va•ıtalnr 
va'"dtr. 

Onun ieln, insan elli va•ına vakla..,n· 
ca ve onifan sonra. hiç. bir r~hat<'.'-~ 1~ 
hi~etmeden de. araOa s1"'"8rl!l krnclı~ırı 
muavene ettirerek vücudunr1a gi7li Jcıtl"' 
m'" bir ha<tahk buhınuo bulun.,.,adığınl 
anlamak yerinde bir ihtiyat olur. 

G.A 

MALTADA 
TEHLİKE İ$ARETt 
Malta, 23 (A.A) - Resmt teblijt : 
DUn ıı:ece dört alarm isareti veriln1lf 

ve az mikd:\rda di.isman tayyaresi bo~ 
balar atmışlarsa da hasar ve zayiat o 
mamıştır. 

[ Örekc;i ve si· 
milf;ilere de uıı 
verilmivecek 

Yeni bir kararnaıne 
neşredilmek üzere ... 

Ankara - Ticaret vekftletince }ıB:tl~ 
lanan ve ba~vekfilete verilen bir k1trS 9 
name esa~lat'tna göre börekci. simitçi. : .. 
pastacı ilr hamur tatlısı yananlar• ~~I 
rarnamenin nesr:nden sonra m~h J3ı.l 
mikdnrda da olsa un verilmivecektır. ııll 
suretle hnncılann el altındBn gizli 

1 sat 1 c;ı yapmalann1n önüne ıc?ecileeekt [~ .. 
Börekçi ve tatlıcılar ellerinde bU 1, 

nan un mikdarını bir beyanna.me J}c:" 
Toorak mahsulleri ofisine b'ldu-ec" 
!erdir. Ut 
Karaı·name yakında neşredilecek · 
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1 N G 1 L 1 Z C E 
hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina etliklrrinden ellerinde
ki hisseler esas mukavelenanıemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre An· 
kara Kambiyo borsasında sattınlmı, ve iptal olunmuştur. Satın alanlara ycnJ 
hisse senetleri verilecektir .• 

Verginin nebati mahsu·ı
ler tasir ve tasfiyehane

lerine tatbik şekli 

ÖGRETEN DERSLER •;,t _______ _ 

YİRMİ İKİNCİ DERS 
The interrogative and negative of the past tense. 

Mazi sigasının is tifham ve menfi .şekli .. 
To ı-a:n tı reyn Yağmur yağmak 
To \Vant tı uont İsteınek 
l do ay dQ Ben yaparuıı 
I did av did Ben yaptım 

Memleket haricine çıkarılan mamuUlbn mua· Was I? uoz ay Ben mi idim? 
• ıl kin edilir' I was not. ay uoz not Ben dej(ildim mele V~ISİ nas ter • Had I? bed ay Ben malik mi idim? 

ANLATAN : MA. MÜ. İHSAN I had not ay hed not Ben malik değildim 
D Ü N K U N Ü S H A D A N M A B A T Could I? kud ay Ben muktedir mi id~mT 

B - MAMULATIN KISMEN tH 1 üzerinden hesaplanan vergi ihbarname 1 could not (~~ kud not Ben muktedir değildim 
ItACI: ile mükellefe tebliğ edilir. Did you help? yu help) Siz yardım ettiniz mi? 

Mükellef kendisine tebli~ edilen ver- You did not helv (yu did not lıelp) Siz yardım etmed!niz 
Mamullltını kısmen memleket harici

ne çıkaran ve kısmen de memleket için
de satan sınai müessesele:ın , memleket 
haricine çıkardıklan ma:nulatın mua
nıele vergisi ~ğıdaki şartlar yenne ge
tirildiği takdirde terkin edılir : 

1 - Vergi:ıuı terkin edilebilmesi için 
Dıa'tlu!Atın : 

A - Bizzat sınat milessa•e taralmdan 
ihraç olunması. 

B - Veya lhrac~tın bir ihracatcı ve
Ya komisyoncu tarafından sınai müesse
se hesabına yapılması, 

C - Veyahut malın memleket içinde 
bir ihracat tUccarına satılarak onun ta
tafından doj!rudan doi!ruya ihraç edil
nıesl 

Lllzımdır. Bu Uç şekil huicinde yapı· 
lan ihracat, meselA sınai mUessese tara
fından memleket içinde '!atılıp bir kaç 
emre geçtikten sonra ihraç edUen mamu
!Atın verırisi terkin edilemez. 

ll - Sınai mUessesele~ (1) işaretli 
fıkrada gösterilen Uç şek'1den b!risile 
ihraç edeceklPrl mallar iı;ın mamulatın 
cins, nevi ve miktarını, <.>tış ı.t-delini, 
kaplann adet ve nevini. ihraç gümril· 
iünU. ihracatın nasıl yapılacağını (yani 
~dan d~ruya mı voksa bir muta
\rassıt vasıtasile mi) gösteren bir bevan· 
nameyi. mallar henUz sın~! mUe'<Sese
clen çıkarılmadan evvel vuidat idaresi
ne vereceklerdir. Bu beyannamenin nil
ınunesi Mallve VekAletlncP nesredilmi•
tiı 

Varidat ıdaresince, beyanname muh
teviyatına göre iki nilsha naklive tezk.,_ 
resi kesilerek mükellefe verilir Sına! 
ll':ilesseseler malldrt bu naı-:live tezkere
si ile beraber gümrüi?e sevkedorler 
Gümrük idaresi çıkarılan malın nevi. 
Cins, miktar kapların adet ve nev'i. ihrac 
l!ilrnrül!ü itibarile nakhye tezkeresi 
ınuhteviyatını kontrol ettikten sonra 
nakliye tezkeresinin buna mahsu• ma
halline ihracın icra edildiğini şerh ve 
tasdik eyl~r . 

III - Nakliye tezkeresı tarihinden 
itibaren altı ay içinde. malın (l) i$aretli 
fıkrada gösterilen şekilde ihraç edildi
~lni mübeyyin gümrük idaresinden alı
bacak nakliye tezkeresınin tasdiki! nüs
ha" varidat idaresine ibraz edilir. 

Ancak bu kayt ve şartların yerine ~e
tlrilmesi halinde ihraç edilen mamulitın 
.. rııisi terkin olunur. 

Nakliye tezkeresinin iltinci nUshası 
altı av zarfında ibraz ı!dilrnekle beraber 
liimrÜk vesikası ile ihraç beyannamesi 
lrasında: 

A - thraç olunan malların cins ve 
nev 'i, 

B - Miktarı, 
C - KaJ'ların adet ve ııev'i, 
D - İhraç gümrüğü, 
E - İhracı yapacak olan şahıs veya 

nıüessese, 
Noktalarından birisinde bir mübave

tıet oldui!u takdirde. kanuni şartlar ye. 
tine getirilmemlş demek olacaö;ından 
\>erJ'f vUzde 10 ceza zam ile derhal tahsil 
olunur. 

lhraç edilmek üzere beyenname.i ve
rilen ve nakliye tezkeresi •.lınan malla
rın b:Jahara ihracından sartınazar edile
rek bu mamulat memleket !cinde satıl
clıi!ı takdirde. satısın vaki olduğu a\·ın. 
eırlık vergi beyanname•in~ ithal edil
tnek ~uretile ver~isi müe~sesece v eril
lllek lazımdır. Ak<i halde v-Jkarıda mez
kOr yüzde 10 ceza zammı alınır. 

Ecnebi memlekPtlere ihrd~ edilen mal
lara ait olarak terkin edilecek ver~! be
.tanname usulüne tabi sınat milP.C::ctPse
lere ait olan muamele verg~idir. Götürü 
Usulde vergiye t11bi sınai müesse~PlPr1e 
toptancı ticarethane ve n>üteahh tl r rin 
\re alelumum filyal, şube V€ satı~ :nağa
~alarının teslimatı h3kkınJa bu hususta 
bir muafiyet vaktur 

VIıt - C:öTüRti VERGt USL'Ltl' : 

Kanunun 27 ınci medd~si mucq.,i'lC'e 
lbüessese sahibi de dahil oldu~u halde 
İtıı:;i sa'.\'tsı gür.de onu ve muharrik kuv
\•et ku1lanan1arda muharri kuvveti bpc; 
bl"veiri gceın iyen sın~i mü e~ı;::c~,_,.ıerde 
bu mü• •scsolerin sahibi istedi~i takdir
ae. bunların vergileri götilril olank ta
ha '<ku k ettirilir. 

Bu c:artları haiz olan sınai müessese
ler göfürü vergiye bağlaı:maları h•k· 
k ~daki tale.,Jeri takvim vılı basına ka
<lar yaz ı ı l e \•a ridat idarosi!'le bildirirln. 
lıu takdirde bu mü•$Sesel•rin verııi'ori 
'•lebi takip eden ınali yıldan itibaren iki 
lene için ınutekıer olarak götürü usulde 
1"1takkck ettirilir Götürü usulle baj!la
tıan mlikellefler defter tu!ma~a ve b.,. 
tanname vcrıneğe mecbur değildir. An
t'tk tcıslimatl~rı için fatura tanzimine 
l'neC"burdıırlar. 

gi miktarına kanaat getirdiği takdirde Did he look? (did hi luk) O baktı mı? 
kendisince art·k yapılacak bir muamele He did not look. (hi did not luk) O bakmadı 
yoktur. Fakat kendisine tebliğ edilen D'.d she wait? (did si veyt) O bekledi mi? 
vergi miktarını kabul etm2di~i takdirde She did not wait (Şi did not veyt) O beklemedi 
götürü vergi talebinden ·:az geçtiğini, Did they swim ye!lterday? 
:hbarnamenin kendisine tebliği tarihin- Did zey suim Y""tıdi 
den itibaren. bir ay içinde yazı ile vari- Dün onlar yüzdüler mi? 
cat idaresine bildirir. Bu vaziyette gö- They did not swim - they did not, 
türü vergi talebinden vaz ııecmiş olacaiiı Zey d'd. not (~m) -
e"hetle, beyanname usulünde vergiye Onlar yüzmediler 
tabi olmakta devam eder. Yani defter Did you know English a year ago? 
tutmağa ve aylık beyanname venneğe ı Dirl -:ı"'' nöu ine!i$ ı yiar ıstö'u 
mecbur olur. Gerek mük-; llefin ve !;:e- , .liLr ~.çne ~vvır:!1 lngilizce biliyor muydWluz? 
rek varidat idaresinin resen takdir ko- . I know Enızlish now bııt l did not knaw ita year ago. 
misyonunca tayin edilen matraha ve • Av nCu İn"liş nAU. bat ay did not nöu ıt ı yiar ıgöu 
verııriye '''rıı7a hakları yoktur. Bu se- 1 )'lpn simdi İn~ilizce bilivorum, fakat bir •ene eVv<"I onu bilmiyordwn .. 
heple mükPlJeı Did he th'nk about that? 

A - Ya, ou J<omısyonc11 tarh edilen ı Did hi sinle ıba'ut "'" 
götürü vergiyi kabul etmek, O bund dUsündü mü? 

B - Veya !'Ötürü verııi t.ılebinden vaz Na e did not, be was not very carefu1. 
geçerek beyanname usu!Unde vergi ver- Nöu hi did not. hi uoznt ueri keafl 
me{ıe devam etmek, şıklarından birisi- Havır, dü.Unmedi. ııek dikkat etmedi. 
o• seçme~e mecbur bulunmaktadır. Dl- Did you swim in the North Sea? 
ğer taraftan varidat idar<>si de, komis- Did vu suim !n zı noos siv 
yonca takdir edilen verginın az olduğu Siz ;imal denizinde vüzdünUz mUT 
iddiasında bulunarak itiraz edemez. No, r dindn't becaııs~. it was too cold when ı was on the coast. 

IX - VERGİDEN MUAF Ktl'Çtl'K Nöu ay dint. bıko'z it uız ti kould uen ay wz on zı koust. 
SINA! MtlESSESELER' Havır, yüzmedim. cllnkü ben sahilde ıken çok soğuktu. 

Kanunun 12 inci madd.,si mucibince 
sadece bir tek şahıs veya bir tek milş
teri hesabına imalat yapmıyan, istihdam 
ettiği işçi sayısı müessese sahibi dahil 
(bizzat çalıssın veya çalışmasın) olmak 
L.zere beşi teca\Yüz etmiycn ve muhar
rik kuvvet kullananlar da muharrik 
kuvveti de iki beygiri geçır.iyen müe•se
seler muamele ve-rgisinden muaf bulun
maktadırlar , 

Did you have o ''"'"I h"liday? 
nid vu hev ı gud holıdi 
İv! bir tatil vaotınız mı? 
No. I did not beeau"" it rained all the time. 
Nöu ay did not. bıko'z it revnd ool zı taym. 
Flayır. dinkti d•im~ valhnur vai'(dı. 
Could vou swim when vou were a child? 
J<'ud vu ~uim uen vu ue'a t cavld 
Coeuk ikPn yüzebilir mi idiniz? 
N o. I could not. but I ha ve leamed to .ı nce. 
Nöu av kud not. bat ay (lu) v llnd tu •ins 
Havır yüzmed'm. fakat sonra öğrendim. 
Did you helo him~ 
nid yu helo him 
~iz onA vardım ettiniz mi? 
No. l did nnt bttause he did not want me to. 
Nöu ay did not bıko'z hi did not uont mi tu 
Hayır. etmedim. çünkü o istemedi 
He d'd not vl•it us vest.,rday. 
Hl did not uizıt as yestıdi 
Dün o bizi >.ivaret etmedi 
I did not teli him to come. 
Av did not tel <hi) im tı kam 
Ben ona gelmesini söylemedim. 

Bu müesseselere (küçük sanat mUes
seseleri) donilmekte ve kendil•Tİne mu
afiyet karnesi veril:nektedır. Ancak za. 
manında muafiyet karnesı almıyan ve. 
ya yukarıda sayılan <arthrdan birinde 
nerhanırl bir dej?işikllk olan -meseli iş
çi sayısını artıran veya muharrik kuv
vetini artıran • milesseseler derh•l ver
ı<İ mUkellefiyeti şumulUne dahil olur
l&r. Bu cihet kendilerince bildirilmez ve 
yoklamada mevdana çıkarsa biltUn me 11 
sene icin namlarına 2 kat cezalı olarak 
verıti brh edilir ve artık o mall sene !cin 
bunlar muafiyett~n katiyeıı istifade etti
rilmez. Mail makamlarca yapılan ltt
kikat, zeytinyağı tlsirhane1erinin kısmı
azamının beş amele haddile işlemesi ka. 
bil olmadıl!ın: ancak pek az istihsalde 
bulunan pek kUçilk bazı imalAthanel.,rin 
beş amele haddi dahilinde ve çok mah
dut bir şekilde iş yapabileceklerin! JlÖS
termistir. Bu sebeple zeytinvajlı ta•irha
nelerinde yukarıdaki muafiyet hemen 
hemen mevzuubahs bulunmamaktadır. 
Muamele vergisi bakunından yapılacak 
yoklamalar. senenin. muhtelif ay ve 
günlerinde Ani bir 'l"kilde ve sık sık ya· 
pılacal!ı cihet'e esa• itibarile muafiyet 
haddine girdikl•ri ve gizli olarak fazla 
amele calı•tırdıkları halde muaf .:ılduk
larını iddia eden ima!Athanelerin. nasıl 
ol'3 bir ıılin yakalanacakl•n muhak
kaktır. Halbuki bu ~ekilde muafiyete 
dahil olmadıj?ı halde gizlenen mile"5e•e
ierin tesbiti halinde. bunların çalıştık
ları gün adedi artık nazarı itibara alın
mıryarak namlarına bütün bir mall yıl 
icin ve iki kat cezalı olarak venti tarh 
~dilecektir ki bu hal bu gibi mües.esc
lerin !!on derece zararını ve hatta mah
vını bile intac edebilir. Bu sebenle zey
tınyağı imaUlthanelerinin l:.u ciheti son 
derece ehemmiyetle nazarı dikkatte bu
lundurmaları !Azımd.r 

~~--~~~------~--~ 

Nebati mahsulleri t5si~ ve tasfiye 
eden mUe.,eselerle bunlarla il~ili ton
tancı ticarethane ve mUte1hhitlerin fil. 
yal. şube ve satlŞ mağaza:arının mua
mele vergisi hakkındaki kanuni mevzu
•! yukarıda l<ısaca ve topıu bir ~ekilde 
an]atılm11:::tır. Bu hu~uı:ita .ıyrıca tenvire 
muhtaç güclükleri olanlar n bulunduk
l•rı mahaldeki defterdarlık. veya mal
müdilrlükleri te$kil5tına müracaat ede
rek istedikleri izahatı alm•ları kabildir. 

B t T T 1 

1ZMiR BELEDiYESINDEN : 1 hademe ve jalonculula idare memuru 
1 - E,refpB.f'l pazar yerinin içinde ve müvezziye 11 takım elbise diktiril· 

ki vollann teııviyesl ve adi dö.eme yap- meııl, yazı itleri müdürlüğündeld prtna- 1 
tınlması işi, fen itleri müdürlüğündeki mest veçhile açık eksiltmeye konulmuş- : 
keşif ve şartnameoi vechile ac•k ekoilt· tur. Muhammen bedeli 143 lira muvak
meye konulmuıtur. Ketif bedeli 112? kat teminatı 10 lira 75 kuruıtur. Talip
lira7550kkuruş muTvalikklat .temina,11 84 Ilı· !erin teminatı lı banka11na yatırarak 
ra uru,tur. a p enn temınab t 

makbuzlaTiyle ihale tarihi oln 1 112/ 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha-
le tarihi olan 5/12;q4 ı cuma günü saat 941 pazartesi günü saat 16 da encümene 1 

müracaatlan. 16 da encümene müracaatlan. 
2 - 1 39 l nci sokakta kadastro 1 166 3 - 12 5 1 sayılı sokakta belediye ar· 

ncı adanın 21 9ayıh arsasının aatı~ı. yarı ıaeından müfrez 78 metre murabbaın
işleri müdürlüğündeki şaTlname~i veç- daki yerin bir eene müddetle kiraya ve-
hile açık arttırmava konulmuştur. Mu- rilmesl işi bir ay müddetle pazarlı~a bı4 
hamm~n bedeli 3315 lira muvakkat te- rakılmıştır. Muhammen bedeli 58 lira; 
minatı 248 lira 65 kuruştur. Taliplerin 50 kuruı muvakkat teminatı 4 lira 40 
teminatı iş banka11na yatlrarak makbuz- kuruıtur. Taliplerin teminab it banka
larivle ihale tarihi olan 5/12 /941 cuma 
günü saat i 6 da encümene müracaaları. sına yatırarak makbuzlariyle 1/12/941 

21 24 2fl 3 (2443) den 15/12 / 941 (dahil) tarihine kadar 
haftanın pazartesi; çarşamba ve cuma J 

- Yardımcı itfaiye teşkilatı için 
miğfer veya yanmn tası eatın al1nması 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
vechile açık eksiltmeye konulmuı.tur. 
Muhammen bedeli 2490 lira muvakkat 
teminatı 166 lira 75 kuruştur. Taliplerin 
tt"minatı iıt benka~1na yatırarak ihale ta
rihi olan il 12/941 Pazart••i giinü saat 
16 da el"lrümene müracaatlan. 

2 - Kumaşı verilmek üzere odacı, 

günleri encümene müracaatları. J 

::ITÇf?~e ~-s--;~iI~"f 1::i:~~a-ı 
:i< l Mmın.m U> m"hl- 9 > 

4 - 1251 sayılı sokakta belediye ar 
sasından müfrez 78 metre murabhaın
daki yerin bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi işi bir ay müddetle pazarlığa bı
rakılmışıır. Muhammen bedeli 58 lira 
50 kuruı muvakkat teminatı 4 ira 40 
kuruştur. TalipleTin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle 1/121941 
den 15/121941 (dahil) tarihine kadar 
haftanın pazartesi. çar~amba ve cuma 
günleri encümene müracaatları. 

16 20 24 29 4625 (2408) 

·; 1 z f d P""ROGRA~~CİL B. DEMİL'iN 
;ı .. a ere ovru sAUEsERİ 
~ BAŞ ROLDE : GARY COOPER... T A ~1 ı\ M E N REN K L İ 

KASE • 

R 2 0·· , .. Y BÜYÜK SERGÜZEST VE 
~ - um arışı HEYECAN FİLMİ 

~ 
BAŞ ROLDE : F R E T M A C M U R E Y 

3 - CAM, AYNA İMALİ... Ö ('; R E T t C İ F İ L İ M 
S E AN S LA R: 

Sıra 

No. 

1531 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1543 
1542 
1547 
1548 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1562 
1563 
1564 
1566 
1567 
1573 
1574 
1575 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1591 
1592 
1593 
1594 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1M2 
1604 
lf,05 
1606 
l f\07 
ll\08 
Jf,09 
1610 
lflll 
lfl12 
lflI3 
1614 
11\15 
1816 
lfll7 
1618 
1111!1 
1620 
ltm 
1~23 
1627 
lfl28 
1629 
1630 

Hi~e 
adet 

02 
02 
01 
02 
01 
02 
01 
02 
02 
02 
Ol 
02 
OL . 
01 
Ol 
02 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
01 
02 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
02 
Ol 
02 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
02 
Ol 
02 
02 
Ol 
02 
02 
02 
01 
02 
03 

DÜNKÜ NÜSfiADAN MABAT 
Hisse veya 

makbuz No. 
İ<ml ve Adrt"i 

10 1930 Menemen Bakkal Hacı oğlu Tevfilt 
3850,3851 Menemen Bakknl Mustafa Sabri 
5 1'513 Menemen Tüccarcian Cebbar 
10/ 931 Menemen Manifaturacı İsrail ve Yusef Yeml 
5/514 Menemen Acem Refik 
51515, 516 Menemen Tüccardan Pirlepeli Ali 
5 / 517 Menemen Terzi Sabri 
5627 / 5628 İzmir BUyük Salepçi oğ. Han Ali Suabi 
15875/ 15876 Menemen Karakazma!ı Kfunil 
10 1934 Menemen Hafız Rü.rtü ef. zade Hüseyin 
5 1519 Menemen Tenekeci Hüseyin 
101998 Menemen Tavaslı İsmail 
51..522 Menemen Bahcevan İh.."lln 
51523 Menemen Bahcevan Giritli İbrahim 
5/524 Menemen Kahveci Osman 
10 1939 Menemen Mutaf O<man 
10001-10003, 1301 • Berber Recep 
5/ 554 Menemen Derici Sait 
5 1559 Menemen LhTlkli Haydar biraderi Mehmet 
5/529 Menemen Sa•allı köı'Ü.llden Yusuf oğlu İbrah:m 
5.1532 Menemen Savran Ahmet oğ. Mehmet 
5/531 Menemen Sasallı köyUnden Mehmet 
5/533 Menemen Sasallı köyUnden İzmirli Ali Osman 
5 1534 Menemen Sasallı köyünden Aydınlı Mehmet 
51545 Menemen Sasallı kövUnden Zevbek oğ. San Ali 
5 /536 Menemen 'Uza efendi 
542 Menemen t.falil oğlu Salim 
5/537 Sarıbey oğlu Himmet ai!B 
51543 Kaklıçt..n Yusuf oi(lu Samil 
5/538 İzmirli kahveci Mehmet o. Yusu! 
5 / !i39 Kaklıçtan Mehmet oğlu bakkal Bekir 1 
51510 • Kakhctan Facı Mehmet oi!lu Hasan 
5/544 • Kaklıçtan Menküıı oğlu Hüseyin 
5/ 547 • Kaklıctan Hasan oi!lu Mustafa 
519908 Kaklıctan Hacı Ahmet oi?lu Basri 
1017113 Kaklıctan Giritli Ali 
518132 • Kaklıctan Arnavut Mustafa kAlıya 

5/ 8133 • Kaklıçtan Koca bıcak Hüsevin 
5 / 548 • Balatcıdan Deveci oıtlu Hakkı 
5/44!1 1 • Balatcıdan Abdi ol!lu Halil 
5/552 • Balatcıdan İnce oğlu Mustafa 
5/551 • Balatcıdan fhrohlm ol!lu Ahmet 

2/1302, 1451, 1/1084 • Balatt'ldan Caktr ojı)u Ahmet 
51558 • Car<ııda Terzi Abdullah 
51557 • Kalavc:ı Hasan oj!ılu Ahmet 
8960 Fırıncı Salih oi'lu HUseyin 
5 '560 • Sevit N•-.ullah mahallesinde Bekir 
5 '561 • Tatlıcı Emin oelu SalAhlttln 
51562 • Mu•evi T"r>:i J!Pfael 
51563 Berber Abdullah 
5 15R4 Seh7eci F~c:ı Hasan 
5/ 557 • Seb>e v• kn..,isvoncu Hüseyin 
5 ' 564 • Berber İmuli' 
lrnn1 /11308 • KUriJk Hacı zade Halil ojılu Mehmet 
51585 • Musevi Davi damadı YU!lef 
10 • 6523 • Mustafa bev zade Nadir 
51565 • Mucevl Avram ta~asito oiilu Llyazer 
5 '5116 • Mu<evl Avram o~lu Yako 
515fl7 • Kahve<'i 'l'•hir oi!lu Ras'm 
51580 • .ı\ li oiilu Hamili 
51568 • Ka~m OPIU İbrahim 
10 '!164 • ~akhl İshak ol!lu BUnvamin 
5/579 • fhrahim oi!lu berber M•hmet 
101965 • Mehnıet oıllu kahveci HUsevin 
2/6122-6126 • Giritli Mehmet ol!lu kund~cı MehnYılj 
51569 • Kadı Ali 7.ade Ha'!Bn Çavu.s 
101967 • Besenin Rafız Ahmet 
1017025 • F.mirfllemden Ahmet Cavus 
101'7030 EmlrAlemden Hacı BeklT Vehmet 
51570 • '.Avvacıktan Al! pehlivanın İsmail 
2/6117-6121 • Avvacıktan ı::emsettln oğlu Selim 

10 1!174. 2/6111-6112 • Ayvacıktan Evin Hocanın RU.<tü 
<; o N u y .. ,, T ,. 

:'···················································································: 

i DerJiet Demır Y oıiarından ~ 
.•.•••.•••••.....•....•.•••.......•....................••••..•..•.•••....••...••••. :. 

D. D. YOLLAR! UMUM Mlıı>ORLOCONDEN : 
Muhammen bedeli (81250) lira olan 11000 adedi Tulum 1500 adedi ea• 

ket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ceman 12500 adet ~çl elbiseol 
8/ 12/941 pazartesi günü saat 15,30 de kanalı zarf usulü ile Ankarada idare 
bi.,,.11nda satın alınacaktıT. 

Bu 1'9 ıırirmek isteyenlerin 5312,50 liralılı: muvalı:lı:at teminat ile kanunutt 
ta!'i':'. ettiği veoilcalan ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar komiıyott 
reı•lıiine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler (200) kurup. Ankara - Havdarpaııa ve lzmir veznelerinde -
tılmaktadır. 22 24 26 28 4935 (2446) 

DEVLS::T DEMIRYOLLARI UMUMi IDARı::'itlllllEN : 
1 - Haydarpa~ada birinci htJ,.tme oer!loneli ile Mudanva - Bursa i~Ietmesl 

penoneli icin 16 ! 3 takım re•mi elbi•e ile 994 adet resmi palto imal ettirilecek· 
tir. 

Yalnız kuma$ı idarece intihap edilen n~viden aynen verilmek dii-er bütün 
harc1 ve düqme al~mrti farikalPn r.ıi1teı:ııl--lıit tarafından temin edilmek sartile 
kanalı Z"' .. f u•u1ü ile "'~·ilt"'~Ve konulmu'ltur. 

2 - Ek.ilime 3I12 /941 <•r<>mba vü.,ü saat onbeste Havdarpaoada ı<ar bi
na.•1nda lol.-tme artbrma ve ,.k•il .. ...,fll kornisvn""""'"' vao•lacaktır. 

3 - Muhamm~n bedeli 20?87 liradır. 2490 No.lu lc-nun sarılan icinde te
J'T'tnetlan ve t,..t..lif m ... f.ctoT"ll~n ihJ11l~ .,. ... t,nd~~ en .,-,.r,. bir 11-ıt1111• ,.V"' ... 1:-ıe kadar 
Havdam'Pl•a iıııletmeıi arttırma ve ek~iltme komisyonuna verilmelidir. 

4 - M,.Jbu,.at1 tı nı1mıın,.1,..ri Havdarpaqada i•1~tme arthrma ve t"lc:•iltm,. ko
misvonunda l7Ö"'Hlf'bilir. Mukavf"l,.. vr- •111;rtnar"elt"ti mf"CCan"'"" Plm~k iri., Hıı.v4 
d"""Oa•ıııı"" mezkU:r komisyona Ankf'"""da .... f7 ..... ird• "'Br l9'.n:1.1eri ........... ~,..acaat 
edilmelidir. 18 20 24 29 4643 (2427\ 

PevlP.t ~-·~~t İ$letmP.'P"i Jcn"'1!mg umum mü• 
dt;rı~•Jır · den : -

Hatav çiftli~inin bu seneki mahsuh.inden 400 ton mikdarında celtik ilk kanu• 
nun (onuncu) car~amha ıziinil Reyhaniverleki İ'51etme merke7:;,Tıi7de acık an• 
tırma ' le •atılacaktır. İstekliler avni gı!nde saat 16 va kadar İsletmeye müra
caat Pdebilirler 

Çeltikler coi'(u Kamalino olmak üzere sıra ile Viyalone, Maratelli. Numa-
ra 10, Kır çeltiği nevilerinden ibarettir. 24 - 27 - 30 (2459) 

dindirir Yukarıda gösterilen kanuni şartları 
haiz miie'5e•rler tarafından takvim vılı 
t~•ından tvvel vaki olan talepler üı.,_ 
tine, rec:eın takd:r komisv::>nlar1nea bu 
l'r.ıikell~flerin ver~i mat~ahlan tayin 
•lunur. Varidat idaresince bu matrah 

ı1 LAI,E HER GÜN TAN : HFR GÜN : 
~ 12 - 15.45 - 19.30 14.15 - 19.30 
M Clll\1ft.1tTF.<;f. P/\ZAR CUMARTESİ. PAZAR : 
'.• 9,45 TE BAŞLAR 12 DE BAŞLAR 
~-~~~~......,..~...c'~C<:,.Q'04,.,. ·Q ·cc:c"cc:c:C""'.-'I""~. 

ROMATiZMA. BAS, DIS. SiNiR ve BEL aiirılan ile soiiuk alıonlıiiından 
ileri ~elen vücut KIRIKLICI. NEZLE ve GRiP hastalıklan IJ E R M A N 
ka•elerile derhal geçer, icabında günde 1 • 3 Jr.llfe alınır, her ecnnede bu· 
lunur. 



Dün yanın bugünkü 
vaziyeti karşısında 

---·---
:t~a va l2 rım1zı 

daha çok düşün-
ıı.. eae mecburuz . \ 
D~va çok büyü~ binle
r:n değil, on binlerin, 
milyonların davas dır 

Y.'\ZAN· K ZEKİ Gençosıno11 

lngıliz Basvekili Çörçil, meşhur Frnn
~ı7 muharrıri Andr<? Muuroisya, harbin 
d. h:ı ilk yılında şunu söylemiş: 

- Mösyö Maurois, bütürı fikir ve ede
biyat yazılarınızı, romanlarınızı, kritik
lerinizi, fıkralanmzı kesiniz. Bir tek şey 
yaZJnız ve hep onu tekrar ediniz: Tay
ynre, tayyare, tayyare... Hürriyetini 
kurtarmak için Fransaya tayyare Jl'ızım
d ır. 

İngiliz devlet adamının bu samimi ik:ı-
2.1n:ı lnyik olduğu ehemmiyeti verme-

Japon ya - Rus ya 
---·---

A .. apon umuuıı 
efkarı Sovyet
lerin aleyhin

de • • 
ımış 

-~-

Rus ma ynle.rinden 
gemiler batı vor 

-Q

Moskovada ı:a?an Ja .. 
ponlara Kuibişe~e git· 

meleri için"' emir veıtildi 
Tokyo, 23 (A.A) - Dömei Ajansına 

göre japon denizinde maynlerin sebebi
yet verdiği deniz kayıplan jaP.on umu
mi efkarında infiali mucip olmaktndır. 
Japonlar bu kayıplann mesuliyetinl 
Sovyetlc.riıı kendi Üzerlerine almaların
da isrnr etmektedirler. 

miş olan Fransız muharriri, bu konuş- MOSKOV ADAK.1 
mayı, Fransa mağlCip olduktan sonra JAPONLARA EMlR 
cZehirli bir nednrıet> başlığiyle ncsret-
miştir. Tokyo, 23 (A.A) - Asabi Şimbün ga-

1789 da hürriyet için baş verenleri, bir zetesine göre Kuibişefteki japon büyük 
buçuk asır sonra yalnız yaş!yabilmek elçisi henüz Moskovada bulunan bütiin 
için hürriyet ve istiklfıl bezirgAnlığına dU japonlara Kuiblşefc gelmeleri için 18 
şüren amillerin araştırılması bize düş- lkinciteşrinde bir emir vermiştir. 
miyebilir. Fakat cZehirli nedamet> de 
1:ebir gibi acı bir ders var. Bize ve bizim 
gibi istiklaline düşkün olanlara düşen, 
bundan pay almaktır. 

-----·-----
Bir İngiliz 
Denizaltısı batırdcb :ımm varlığımızın muhafazası, g8kle

rimi1J aşılmaz, geçilmez hale getirmek-
liğimize bağlıdır. Davayı olanca azame- Roma, 23 (A.A) - İtalyan tebliği : 
tiyle görmemiz ve benimsememiz lazım- Merkezi Akdenizin doğu havzasında 
dır. Ve bir şeyi daha bilmeğe mccbunız hnrckette bulunan tornidolnnmızdan 
iti, kuvvetlenmenin hududu olamaz. ikisi denizaltı bombalariyle bir düşman 

Halden endişemiz yoktur. Biz. kara- denizaltısını b:ıtırmıstır. 
lanmızı ve denizlerimizi olduğu kadar, -·-----
göklerimizi de kimlere emniyet etti~imi- s b t d 
ı.i biliyoruz. Ancak bu emniyet duygu- ır IS an a ~ar. 
su, havacılık meselesinin ehemmiyetini 
küçültmemelidir. Ve vazifemizi unuttu- } d 
racak bir gevşeklik illeti olmamalıdır. pışma ar e-

* Yeni cihanda vatan müdafaası fikri- ''8m ediyor 
yatının hAkim prensibi milli birlik, halk • . 
ve devlet birliğidir. Halk. can ve mal ·---

olar.ık maddi ve manevi bütün varını ÇETELERi E"KI POLiTiKA devletin emrine verecek; ve halkm ta- ~ • 
azzuv etmiş bir şeklinden başka ifadesi CILAR iDARE Eo• YOR 
obnıyan devlet yurdun ve yurtdaşlann 1 
menfaatlerini korumağa devam ed~k- -•-
tir. Belgrat, 23 (A.A) - Gazeteler yazı-

Türk havacılığının inkişafını, işte bu yor: Doğu Sırbistanda yapılan muhare-
görilş istikametinde anya~ğız. belerde Bulgar hudutlarına yakm böl-

Her şeyden ve herkesten evvel b~~. ge komünis\ çetelerinden temizlenmiş
yani bugilnlln genç nesli. davaının bU· tir. 253 komUnist öhriüş, '10 komünist 
yüklUğü karşısında ~özlerimizi yumma- tevkif edilmiştir. Bir çok mühimmat, va
mağa mecburuz. İstikbalimizin ve istik- gon1nr, yiyecek maddeleri ele gcçiril
Wimiz.in havalarda olduı!una inanıyor- miştir. Komllnist çeteler evvelce memle
snk. Türk havacılı~nı yükse!tmek yo- ~tin politikasında ehemmiyetli rol oy
hında, ~m~zlanmızda mesulıyet oldu- n:ımış kimseler tarafından idare edil-
ğunu bılelım. ınektedir 

lnkilftbçılık ve milliyetçilik, skolAstik · 

* lelsefenin uhrevi nazariyelerjne verilmiş 
adlar değildir. Bu yurdun hudutlan 
içinde, taşıdıgı kanla üstüne bastığı top
rak ar.ısında mukadderat iştiraki olan 
herkes, inkilabçı ve milliyetçi bir Türk 
evladı olarak, bunu düşünmeğe - bu da 
yetmez - bir şeyler yapmağa mecbur
dur. 

İnönil meydanlarında yeni bir nesil 
doğuyor. O meydanlar ki kurtuluşumu
zun Uk şahididir Orada doğan ve geli
§en nesil, istikbalimizin te'llinatı, büyük 
Türkiyeye giden yolun niyrengi ta~lan 
olacaktır. . 

Fakat k~fi değil.. Dava daha büyUk, 

Sofya, 23 {A.A) - Belgrattan bildi
rildiğine göre Sırp hüklimet kuvvetleri 
temizleme harekAtına devam etmektedir. 
üç gün süren şiddetli muharebelerden 
sonra hükümet kıtaları Sava, Tuna. Mo
rava, Belgrat murabbamı ç-etelerden te
mizlemiştir. Bu çarpışmalarda 131 asi 
öldUrUlmOş ve 70 asi de esir alınmıştır. 

~-~--·-·----A me ri kada 317 bin 
amele grev halinde 

daha şumullil, daha azametlidir. Binle- . 
rin değil on binlerin milyonların dftvn- Vaşıngton, 23 (A.A) - Nevyork He-

---·---
sıdır. ' ' rald Tribuna göre kömür madenleri lş-

Asıl buna inanalım ve üzerimize vazl- çileri tarafından tesanilt hareketi ol:ı
fe alalım. Genç dostlarım, kimseden bir rak ilan edilen greve iştirak eden ame
§<'Y beklemeden, yalnız bir memleket le 317 bin kişidir. 
mesı.-lcsi olduğunu bilerek havacılık da- -e~----
vnsının hizmetine girelim. Yapabileceği- S İn ili Alın 
miz iş çoktur. on ~ z ve an 

Hepimizi, haşhaşa verip dlişünIJleğe Hava hücumları 
ve harekete df\vet ediyorum. 

----~~------
Almanlara göre 

• BASTA RAFI 1 İNCi SAHIFlfüF -
Berlin, 23 (A.A) - Bolşevikler Ne

-Yanın buzları üzerinden geçerek Alman 
mevzilerine doğru ilerlemişlerdir, fakat 
bu teşebbüs düşm::ına ağır zayiat verdi
rllerek püskilrtillmüştür. !>00 den fazla 
diişman Ncvnnın buzları üzerinde kal
mışlar, diğerleri ,de kaçmışlardır. Aynı 
gün öğleden sonra ikinci bir çıkış hare
.keti yapan Sovyetler kanlı ve büyUk 
znyintln tardedilmişler ve yüzlerce esir 
vermişlerdir. 

Alman topçusu Leningradı muvaffa
kıyetle bombardıman etmiş ve çıkan 
yangınlar bombardımanın tesirli oldu
ğunu göstermiştir. 

Londrn, 23 (A.A) - İngiliz hava 
nezaretin:n tebliği : 

Dün gece dUşman tayyareleri İngilte
reniİı cenubu garbi sahille.rine tnnrruz 
etmlşse de ne hasar, ne de insanca zayi
at yoktur .. 

İngiliz av tayyareleri, işgal altında 
bulunan şimali Fransa üzerinde bir ccv
lanJan esnasında vukua gelen ~arpış
mada, 6 düşman tayyaresi tahr!p etmiş
lerdir. 

Berlln, 23 (A.A) - Alman tebliği : 
İngiltere etraCında orta bUyüklükte 2 

ticnrct gemisi bombn1arla ciddi hasara 
uğratılnuştır. Birinin batmış olması çok 
muhtemeldir. Gündüziln İskocyada en
düstri tesislerine hava ta::ırruzlan yapıl· 
mıştır. İng!lterenin cenup doğu limanla
rı muvaffaloyetle bombalanmıştır. 

2C 2ind Teşrin C ARŞ A l\f B A v c 27 2inci TEŞ. P ER Ş EM B E 
GÜN() Ali"A!\11 SAAT 21.30 DA.. 

ELHAMRA Sinemasında 
KIYMETLİ SANATKAR 

IV~UNUR NURETTiN 
A R K A D A Ş L A R l 

SADİ JŞILAY - İZZETilN ÖKTE - FEYZİ ASLANGİL 

Y ALNJZ IKı KO ,,SER VERECEK ı·JR 
YERLER NUMARALJDJR 

Moskova önlerinde· 
son harp vaziyeti 

iki taraf ta cep
heye durn.adan 
veni kı~vvetler 

·~ .. sttra,·or 
• 

--•~ 

Alman ya - Fransa 
---·---

M ünf erit sulh 
zemini ha~.ırla-

v •• 

nacav:ı soy-
İenlvor -·-p eten .. Darlan • Gö-

Dün l•tanbulda yapılan maçlar 

Fener - Beşiktaş müs 
bakası yarıda kaldı 

Ruslar bazı yer!erde rı ng konuşacaklar 
geri çekiryor, ~akat -e--

ccsaretle l!arp ediyor.. Almanya Fransız do· . ist:ınbuı, 23 (Hususi) - Futbol şam-
Moskovn, 23 (A.A) - Krasnayn •• • pıyonası maçlanna bugün devam cdil-

Zvestı:ı gazetesi vaziyetin ciddi olduğu- ttanmasma Ve USlerme miştir. Kadıköyde yapılan maçlar mev
mı ve Sovyctlcrin hfıla mukavemete ve mukabil ne verecekmİS sim:.n .en mUhim müsabnkalarıru teşkil 
mücadeleye devam ettiklerini bildiriyor. Lonclra. 23 (A.A) _Bir habere gör~ etmıştır. 

Almanlar cepheye yeni kuvvetler mareşal Pcten ve amiral Darlan önü- 1STANBl}LSPOR - TAKSİM 
scvketmişlcrdir. Sovyetler cesaretle dö- müzdeki çarşamba günü Porto Negrada İlk ma1çı Istanbulspor - Taksim çıkar-
vüşmektedir ve a<let, bilhassa tank iis- Göringle görüşeceklerdir. Fransa ile mışw ve stru;ıb~lspor rakibini O • 4 ile 
jünlüğü karşısında geri çekilmek mec- Almanya arasında münferit bir sulhun maglQp etmiştırSİK. 
buriyctinde kalmışlardır. zemini hazırlanmnk mevzuubahistir. ~R - BE" TAŞ 

Almanlar çok ağır kayıplar veriyor- Almanya Fransız donanmnsının ve İkincı maç Fenerbahçe ile Beşiktaş 
lar, yalnız iki gün kinde 50 tank ve bir Afrikad:ıki deniz üslerinin kendisine arn~nda yap~lm.ıştır. Fenerliler süratle 
çok kamyon ve asker kaybetmislerclir.. devrini istemektedir vazıyete hiikiın olmuşlar ve top ba$ 

1SVEÇ HABERLERİNE GÖRE Buna mukabil bir.milyon Fransız esi· döndUrücü b!r sUratle kaleden kaleye 
Sto~olm, 23 (A.A) - Moskova etra- ri serbest bırakılacak, Paris itibari ola· dolaşmıştı~. 19 uncu dakikada Fenerli

fındakı muharebeler her zamank:nden rak isgal altında olmıyan bölgeye ithal ler 1;1k golU yapını.şiar ve devre O - 1 Fe- rede mukabele edemedlktmı ı..-. 
büyük bir şiddetle devam ediyor. Alman edilec~k, Biskaya, körfezi de itibari ola- nerlil~_l<:_h!ne bitmiştir. ile oyundaıan~m~a~ğ~lii~p~oluü==--==s 
hedeflerinden birisi Kalenin etrafındaki rak • ı ltınd lnu bö"l ed ~..r~ ~ ~~.:"-'Zı'""../"J""~~.....-~ 

ıs(a a a o yan g en sa- Af "k d h b J V • 
Sovyetlerin faşe Y<!lunu kesmek, ikinci- yılacaktır. 11 O a ar e n• 1 enıce Vaparanı 
si de Moskovayı hır fut evvel almaktır. Şimali Afrikada Fransanın kuvvetleri ·ı · / h • 
Moskov?ya ~:d:n .11 şimendifer. yolun- 70 - 80 bini Fransız ve mütebakisl yerli gı iZ er dkım nasıl torpil/endi 
dı:ıhn bcşıdkeksılmıştır, Almanlar dığer a}~ olmak üzere 250 bin kişidir. Hava kuv- - BASTARAF1 t iNCi SAHln•;oE • • BASTARAFI ı tNcl SAlıll'ı .. 
tı attı a esıneğe ve Moskovaya dog- vetleri bin kadardır Fakat bu tayyare t "li l tarafı d k l b" k B 
ru il<'rlcmclte c;alısıvorl:ır. lerin mühim bir ~ işe ynramıyacak tannkg: uhz er b . n lan . azanıD~ ır aç u ihtar büyük bir tıebBb llllcle 
VAZİYET CiDDİ h ld d" · m are esı o muştur. uşman çe- yordu. Ne var, neler ol1110HIG? 
M sk d . "dd" t" a e ır. kilmiş ve harp meydanını İngilizlere hı- düşünmeğe vakit bnlamedmı 

o ova ra yosu va7.ıyetin cı ıye ı- Fransız filosu 25 bin tonluk Strazburg rakmı.ştır. Bu noktanın önemi vardır bir infiJAk du d y --L 
ne işaret etmekte ve Tuladaki basların hl · 1 H' eli • "d ki b" kru .. • Y ugumu -

zır ısıy e ın çını e ır vazor- çünkü muharebe meydanına hAkim olan bilı"yorum. şiddeti önünde Sovyetlerin biraz geri d D karda K b1 k d b ı en, a ve aza an a a u unan taraf hasara uğramış olan tanklan top- K ..:ı: •w• 
cekilmek mecburiyetinde kaldıklarım başka müteaddit kruvazörlerden ibaret- liıyıp tamir etmek imkAnına maliktir .. denu;me geldib.gımh-u~ 
bildirmektedir. tir HAV BÜC • ıçın e çırpınır ır -. -

Her ild taraf durmadan cepheye tak- ·• .. A ~RI yun sathında olduğumu ..... ..., ... 
viye kuvvetleri sevketmektedir. ~-,e- Duşmanın milnnkale hatları devamlı Dizin dibinde suyun ~le bir 
RUSLAR DAYANALIM DİYORI..AR .. v evnand Alman surette hava hUcunılarma maruz bulun- vane gibi dönüyordum. x.. bir 

Sovyet radyosu halka bir defa dalın '"' ~J maktadır. Şimdi . ~~an teşkillerinin sonra denizin yüzüne ~ 
hitap ederek bundan sonra b!r adım bi- •• ı o • ı iaşesi Tobrukla Sıdi Reg arasında daT Yen!cenin arka kısmım 7119111 ~ 
le geri çekilmemek lllzım olduğunu söy- U tımatOmU l e geçit vasıtasiyle temin edilebiliyor. Mu- ya gömUlür gördUm EUme P"8 
lemistir. : hare beler daha ziyade İngilizlerle Al- bir tahta parçasının· iJatUne ~ 

Moskova Alman tayyareleri tarafın· ( d•J • mnnlar arasında cereyan etmektedir. ku ve heyecanım da dlndlrmelll 
dnn bombalanmaktadır. az e . ı mış Çünkü zırhlı birlikler çokluk İngiliz vnffak olabildim. ı 

nt<a .. 'R CEPHEJ..F.RDE gruplarına mensuptur. Bununla beraber Bu tellişım geçer geemez feıaat 
Diğer cephelerde değişiklik olmadığı 8 cenup Afrikası kuvvetler:nin de zırhlı kadaşlanmın ne lduldarmı U'ltlll~ 

sanılıyor. Leningradda veni bir Sovyet ALM ~ NYA . 24 S&AT MÜH· otomobilleri vardır.. İtalya~la~. henüz ~a koyuldum. G~rünG.rlerde 
tesebbüsil yapılmıstır. Fin cenhesi git- LETLI OLT.MATOılUI vrRMIŞ sa:sılm~mış ve panik alfunetı gosterme- !er yoktu. Avazım çıktılı kadar 
tikÇc istikrar peyda etmiş gibidir. 1 IJI '- mışlerdır. dım : 

-----.•- -·-· _ Yapılan muharebe düşman tanklarını •Arkadaşlar neredeslnlsf• 
/ngiJiz/e'' 8ardiyaya Londra, 23 (A.A) - Vişi ile sıkı mil- imha etmeği hc?e.f tutan h:ıkild bir mey- Bu feryada tek bir eevap ala 

nasebeti olan mahfiJlerde Veygandın Al- dan muhirebesıdır. •Benden başka küme JOk. 
nı·rdı"/er b"" .. k 1 .. Ab tz ta af d Şimdi ngil!zler ilk defa olarak hava- kantann 
~ man uyu e çısı e r ın an ve- d d h&ki b d da 1 ., 

rilcn 24 saat mühletli bir ültimetom Uze- a a m ir urum bu unuyor- Bu ses Hayrullah kaplmmı -' 
• RAc;:'J',&DAl<'f 1 f'ıl.,,...t SAHİFEDE. 
BlNGAZtYE DOCRU 
Zırhlı tlimenlerimizin yakında Bin

gnzinin cenubundan geçen yolu keserek 
bu ıı~hire varacaklnrı tahmin ediliyor. 

Kahire. 23 (A.A) - Öğrenildiğine 
göre büyült Libya meyclan muharebesi 
daha iki üç gün sürebilecektir. Mühim 
tank kav. '.,n vardır. Dil~man büyük 
bir inntln döğüşmktedir. 

Amerikan mamulatınclan tanklar 
muharebenin kuvvetli tarafını tutmak· 
tadır. Umurnt heyet itibarivle taarruzun 
bariz vıufı Britanya hava kuvvetleri ta· 
rafından havada kurulan müthif haki
miyettir. 

1NG1L1Z HEDEFİ 
Kahire, 23 (A.A) - Kahirede çıkan 

EgipUyon gazetesi Libya muharebesi 
hakkında şu .satırları yazıyor: 

«Bu muharebe geçen senekinden 
bam başka bir muharebedir. Geçen sene 
başlıca hedefimiz toprak olduğu halde, 
bu defaki hedefimiz düşman tanklarını 
tahrip etmektir.> 

Nevyork, 23 (A.A) - Nevyork Post 
gazetesi Libya hareketlerinden bahse
derek diyor ki: 

cMihver ordul:ınnı imha maksadiyle 
başlayan İngiliz taarruzu milkemmel su
rette başlamıştır. Nazi ve Faşistlerin bu 
defa ~aşırtma hücumuna uğramalan gö
nüllere ferah vermektedir.> 

Atlnnta da cLibya taarruzunun geniş
lemesi..ihtimali çoktur. Bu taarruzun 
harbin umumi neticesine müessir olaca
ğına şüphe yoktur.> diyor. ____ ,,,,,.,.,,. ____ _ 
Sillde hükümet 
buhranı halledilmiş 
Santiyago, 23 (A.A) - Kabine buh-

ranı geceleyin halledilmistir. Devlet re
isi Fernandezi milli mildafaa nazırlığına 
tayin etmiştir. 

Amerika Jtal yayı 
protes'o etti 

Romada bir 
papaz tevkif 
ve kat!~dilmiş 1 
ŞIDlJETU PROTESTO VE 1 

' V~in~~!.A~l(L~EV~~J.d •. ~ 
§ ki Scnpol kilisesi baş rahibi Vol- S 

I
SCain tı.vvkifi ve katli üze:rine Ameri- § 

ka hUkümeti Snlı gün\! Roma hü- ı 
kilmetine şiddetli bir protesto nota-

~ 
sı vermiştir. Roma. rah:bi ciddi su- , 
rette ittiham altında bulunduran t: 

~ deliller mevcut olduğunu bildir- 8 
iS mektedir. ~ 

~cıac:ıc:ıoc:ıcooooo-~ 

, rine azledildiği bildiriliyor. lar. Tayyareler devamlı bir surette kı- İk!ncl süvari yüzerek ~ 
__ ,........____ talann üzerinde dol~~dır ... Fakat rafa gelmekte idi. Tal .... h._ 41 

Af her kes bunların İngilız tayyaresı oldu- sonra Vasilik sahillerinden~ 
rikaaa vazi vet l:runa emin bulunduğu cl?etle .hiç.~ lunduJ:rum y;~ doğra sllradıt 1*ı 

- SO'NlJ 2 tNci SARll''EIJE - başını kaldırmak zahmetini b:le ihtıyar dalın gelmekte olduğıJnu &6ıdllm. 
Ş 1 f 1__ ebnemektedir. Bu Almanların ve bUhas- Gelenler Bulgar ~ WL 

ima i A riKa mubarebesi devam et- sa İtalyanların maneviyatı üzerinde. tesir dala evvelA Hayrullah bptam. 
:~~::.dir. Şiddetli muharebelere girişli- yapmaktadır. Hava, İn'tilizlere devamlı beni alarak ~ile götGrdOJer y, 

KAÇMA VE ÇEK1LME bir sure.tte milsait gi~r. . ta Bulgar askerleri b!zl ~ 
Kahire, 23 (A.A) - Lil.>yada ilk mu- Amenkan 1~lann~n silratli oldukla- mak suretiyle garnizonlaıma 

harebe ayın 18 inde Seydi ömerln arka- rı ve ateşler.nın tesirlı olduğu meydana ve bize Hizım gelen muaveneti 
sında bir İtalyan tUmenine karşı yapıl- çıkmt ıştır. Düşman piyadesinin çokluğu· Adeta birbirleriyle~ ettiler Bir 

B 1 1 nu talyanlar teşkil ediyor. Bununla be- tor tarafından yapıl\n km ...; 
mıştır. u t:ı yan tümeni Tobrukun 50 raber Alman piy~dç tanklan da vardır. mUteakı"p ı"'-'-•z de adım..Jnn.. 
kilometre cenubunda Elguluye kaçmış- F k b" k kl hr ed ld k ıuını -----.illll 
tır. Perşembe günü Seydi Bezeg yakının- n at ır erre t:ın ~r ta ip i i · ze geldik.. ' 
da Alınan zırhlı kuvvetleriyle muharebe ten sonra piyadeyı temizlemek kolaydır. Geceyi köyde geçirc1llt. ..._. glll 

ol~u:~'OK MİHVER ZAYtAn ı'°-s:·-·-·-·- H- 1 h. -·-,- .. : l :~~ :~r= ~~i.~~ 
Almanlar 70 tank, 30 zırhlı otomobil .. ITI~ID8 3 er ert d:ıki konsolosluğumma littlk. 

kaybederek geri ~ekilmişlerdir. 'Oçüncil ·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- Oı arkadaşlarımın kaybı~• 
muharebe, yine Çarşamba ve Perşembe '1 • •k · / ·ı · "A yük acıyı hissediyorum. 
günleri düşman ileri mevzilerine daha ı enı l l l ım: V· İkinci kaptan Hayru]lab ta 
yakın bir yerde vuku bulmuştur. Bura- rupa cıte~ kıt'ası,, Ve söylemiştir: 
da dilşman 60 tank daha kaybetmiştir. Y - Maksut kaptan hesaı> c1ahwlDt 
Almanlar şimdi Bardiya müstahkem , "J t / h J diği zaman tarassut mevkUncle 
mevkllerlne kapanmışlardır. S e SU • '' vordum. Sekiz mil sUratle -.ı'"111ılltll 

TAARRUZ 36 SAAT Sinema şehri Hollivod harp başlıyalı du. Ansızın gördüm ki .ımal lat!blDt! 
EVVEL BtLD1RlLD1 beri nazirsiz kalmıştır. Bilhassa Fransa den gemiye doğru suyu ikiye 

Kahire, 23 (A.A) - Royterin muha
biri bildiriyor: Batı çölü kumandanı Ge
neral Kaninkam geçen Pazar günil tanr
nızun başlayacağını gazetecilere habe.r 
vermişti. Tarihte ilk defa olarak bir Ge
neral en büyük bir taarruzu 36 saat ev
vel bildirmiştir. General Ka.ninkam 
muhtelif suallere cevabında demiştir ki: 

- Deniz kuvvetleriyle işbirliği müm
kün olduğu kadar tam ve mükemmeldir. 
PlAnlanm hakkında kardeşimle görüş
tüm. (Bilindiği gibi Amiral Kaninkam, 
General Kaninkamın kardeşidir) hava 
Mareşalı Kaninkamın kumandasındaki 
hava kuvvetleri de kara ve deniz kuvvet
leriyle mükemmel bir işbirliği yapmak
tadırlar> 

lTALYANLARA GöRE 
Roma, 23 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Sirenaikte muharebeler 22 Sonteşrin

de Mısır hududundan Tobruka kadar 
bütün cephe boyunca devam etmiştir. 

Aryeta tilmeni kendi başına son iki 
gUnlOk muharebelerde 250 den fazla 
zırhlı otomobil tahrip etmiştir. Bunlar
dan 55 şi tank1ır. Aynca yilzlerce esir 
nlınmıştır. 

Alman tUmenleri, cereyan eden çetin 
muharebelerde Britanya zırhlı birlikle
rine büyilk kayıplar verdirmişler ve 200 
den fazla tank tahrip etmişlerdir. 
Düşmnn Sirenaikte cebel köylerine 

hava taarruzlarında bulunmuştur. Bir 
kaç ev harap olmuştur. 

Son günlerde hava muharebelerinde 
15 İngiliz tayynrcsi düşüri..lmilştilr. Bi
zim knyıbımız sekiz tayyaredir. 

Sirennik çölünde yüzden fazla zırhlı 
otomobil ve kamyon vurulmuş ve ateşe 
verilmiştir. 
Bardiyanın şimalinde harekette bulu

na nbir düşman deniz birlıği ateş almış 
ve sahildeki kayalıklara oturmuştur. 
Doğu Afrikada Sercebaberde mllfre

~elerimiz düc:manın ezici sayı Ustlinlüğil 
karşısında 21 Sonteşrinde çekilmiştir. 

harbi esnasında Fransadan küçük, orta bir torpil süratle geliyor •• Vaziyet 
ve yilksck şöhretli artistler Amerikaya tehlikeli idi. Parçalamnamn Dlhaye& 
akın etmeye başlayınca Hollivod sahne- zaman meselesi .. Olanca ~ 
lerl yeni yıldızlarla takviye edilmiştir. ğırdım : 

Polonyalı, Macar, Avusturyalı meşhur •Arkadaşlar gemiyi terkedlnlıL• 
ses ve sahne artistlerinden bir çokları Bu ihtarı bir kaç defa teıı:naualll) 
da şimdi Hollivodda, :hem de yilksek sa- hatırlıyorum. Fakat b6t0n tedlül~ 
yılmıynn ücretlerle çalışıyorlar. bu akibetten kurtaramıyor, toırpO 
Yapılan tetkiklere nazaran harp baş- miye isabet ediyor ve Ymlee 'bir 

!adı başlıyalı Avrupada filimcllik sana- hal:nde havaya uçuyor .. • 
yii hemen tamamen durmuş gibidir. Hadise hakkındaki remıl 
Bilhassa Fransada işgalden sonra doğru yann (Bugün) devaro ~. 
dürüst tek film yapılmamıştır. İtalyada e..-.-----
yapılan filmler monotondur. Polonyada 8 • F 
tek film yapılmamıştır. Rusyada bun- J r ra nS1Z g~ne.r 
dan bir sene evveline kadar yapılan J 
filmler ancak normal zamandakinin on- h ii r F ra D81Z ara 
da ikisine muadildir. 

İngiltere ve Almanyaya gelince: iltihak etti 
lngilterede pek az fılm yapıldığı gibi 

filmler bu memlekette hAk.im olan ha
vayı kendilerine mevzu yapmışlardır. 
Harp, ateş, bombardıman, tank, sığınak
lar, hava harpleri, hava taarruzlanndan 
korunma filmleri halkı en çok alakadar 
ettiği gibi film müesseseleri de bunları 
pek milşkülatla imal eylemektedirlc.r. 

Almnnyada yapılan filimler kabil ol
duğu kadar normal hı:ıyatı terennüm ct
mcğe çalışmıştır. Bilhassa Alman pro
paganda nezareti neşeli fil!mlcre ehem
miyet verdirerek halkı normal şartlar 
ve normal eğlenceler içinde y:ış:ıtmnyı 
şınr edinmiştir. 

Almanyada imal edilen filimler mih
ver memleketlerinde gösterilmekte ve 
rağbet görnıekted:r. İşgal altında bulun
mıyan bazı mahdut memleketler Ameri
kndan çok yüksek fiatle filim celbct
mektedirler. 

HARP FiLl:MLERİ 
Hollivudda yeniden çe\Tilmckte olan 

bir filim günün mevzuu olmuştur. Fil
min adı (Avrupa, ateş kıtası)dır.. Bu 
fi1imde Hollivudun en tanınmış erkek 
artistleı:!ni gönnek mümkün olacaktır .. 


