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G'CNDEUK SWı&SI BALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Karaı 

F 

«f evkalide Kazanç Vergisi» 
Mecliae •evkedilen yeai l&yibaya göre, normalin 

fevlmada elde edilen kazançlarla gayri menkullerin 
la et arbılan &zerinden ver i alınacak 

Layihanın mUhim esasıBrını bildiriyoruz : 
---, Hükumet, f evkal3.de kazanç- 2) Gayrimenkul kıymet artıt-

8 1 1 b ki d
lnın 1 lar üzerinden bir vergi alınması ları. u gar ar a mın an hakkında bu sene bir .~un·~- Bu saydığunız mevzuların bi

. yıhası huırlıyarak Büyiik Mil- rincisinde vergi, normal kıazan-
let Meclisine sunmuş bulunuyor. cı aşan kazanç 'kısımlarından a
Meclis Encümenlerinde incelen- lmacaktır. Normal ka.Zsnç da, 
mekte olan bu 18.yihaya göre sulh zıamanındaki vasati karlar
başlıca iki mevzudan yeni bir dır. 
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Başv-ekil Doktor Refik Saydam, hükumete karşı göSterileD 
itimattan dolayı Meclise teşekkürlerini bildirdi. 

ı erim z söy üyor: ı;-~!.ky--
cord ıı vergi alınacaktır: Harbin bqladığı 19::9 yılından 

r 1 ğu!~u~nfı!t=ra:.= t =~e ~ısg=~~~~a~9:: ·Avnapa hattı 20 gDne karlar münakatata açdıyor-
Boğazlar 

Hull 
Kanada 

kuwetlerl 
Bulpltltaa, blse gelecek lılr tifade edilerek normalin feYldrı za.nçlannın vasaıtisi ele alırıacak . • =. ~ ~: _c1e_e1_de_edi __ ·1en_taza_n_c;ıar_, ------~·_:~~a~~~~ Şeker fiyatları artmıyacak ır - Ana ihta yac maddelerı Don Litvinof'la Bir lngiliz limamna 

~~~E. ~ya harbi l'I Pasifik harbi 1 fiyatlarında istikfar iç nluLday t.ya:ı esas tutulacaktır sör~ıto 1 çıkt!ıar. 
gibi barelrıet edebilmelidir. ~ _ _ Ankara., 27 (Telefonla.) - Büyük M'lllet Meclisi bugün saat s ti · ı ......... k f "it d k 1 .,... 
Bugün için his e.öyle bir teye H de toplanarak 19-i:l mali yılı ı>utçesinın müzakeresine devam OVJ8 erm ge""'-a ngı 8f8 8 ÇO mu z~ 
im.kin gönmiyomz. Biımeaa- Harkof çevres·ınde Japon'lar çı·n'de ,tmişlir. Müııadtalit, Ticaret, Ziraat Vfici_l:et.i biı~eriyl~ Milli seneki ihtiyaçlar da bir. hava meydanı leyh, bekllyelim. Kasır~ Müdafaa Vekaletinin kara, denız ve hava munzam but.çelen, &&<er, 
llCMIUDda teeMüs edecek duru- fabrikalar ve U..ırita Umum MildW'luğü bütçesi mümkere ve ka- belli Oldu hazırllRIJOf 

l 
~re meseleyi muhakeme 1 tarihin en bUyük C, inava şehrinin· ~uı::~i~u suretle l94ı bütÇt>Si ~kısmının müza- Londra, 27 (A.A.) - Ameri- Londra, 27 (A.A.) - lngtı• 

d h b 
• k J 

1 
k d ~ ~- ..,..,_t-ı.ıı._ ... ~-..... -1z kan Hariciye Nazın Cordell redeki Kanada ge11el kar~ 

m • ~-- ra.J-• nnuu.,,-.- Hull, Sovyet Büyük ~ısi Lit- hından gelen bir habere göre 

Ylz n •• uınsıytn c~bı" .1 r•LÇll ey an mu are esı a 8 arına a ar ,A!lf!l!/I!~-----. -. ~~<\:1-:n:-::~ıre: wıof ile gorüşmıiştür. Rusyaya İngıltereniıı bir lim runa yelli 
nu a il A J B k 11 ' . tihlik yapılan yardımın genişletilmesıl Kanada kuV\et'en gE-lm iııt::.ir. 

ıc- oki Bulgar jfarbiye Nazı- oluyor dayandılar apo~ . 8SV8 11 B = ~ : =--~ mevzuunu tlh=~ J::~:;~':fc~i'~u::: 
Jd=i !:at~ ~'!:a:uı~ HBrtCfY8 Nazın ~v~:J91'~ :; ____ <_so_nu_sa_. _a._so_._4_d_e_> _____ c_so_"_u _•_•._3_s_u_. 6_._, 

ğazlar nıese1eamı tetkik eder- S'I ncl Sovgel Yeni Glne'ye · 1ıa.-.ı .. ~ =t ı--
ten,, ı~cewn Cihan Harbin- • y barp IR~su·ı·yetı·nı· !:·artıtımu.seker:ny=~~~~: HARP DURUMU de Türklerle Bulgarlar arasın- OrdllSU Jıomofanı m'iltleflJı aJıınları' .. ft .. -~ı .. Abhcakbr == 
~~~~~ ~~ . 
==r.~b:.~~' Teslim olmamak ·jçi11 Amerikan ve Japeıı kabul etmiyorlar --zam-:~~: Bu yıl harp bitebUir i? 
=::e=~~e ~~aB:=~~ Kurmay heyetile birlikte tayyareleri arasmda ıot . . :.u:uııa~~. ~=~ 
anıda çarpıttıklanm kabul ede- intihar etti ...tin muharebe oldu j T-0go dıyor kı : hayvanlar, muamele. muhteıif 
lim. ~ hangi taraf Y'"' o maddelerden alınan iaühıt:k, ve 

!eah~!ı yan~.:!S:!~~~~= ~~:{.1t;;j*" ~!;!" ':t=~ Anglo Sakson hakimiyet 1 = ti:-1 ~:U:=: 
tiyoı--.e çtt'te' bir ~ ~ ttusyada muharebelenn ~...,...~....,.rtrP·!nt'fa httetlwd1·tsir~·-.,ltltvepltj'iMHNMIM- Yt:,!J:l'ti'Jh~tuz mü-
ttlyonlu. Ayni •maada, ~ .;..aikJct ~ Harkof" cep- manya4.a llUdut lorm* Ja• 1. ... da d'".a-~ ...--
Din hangi tarafta kalacağuıı da heeinde to"fJrllftmtlf,-. Bitıaraf poll ,.,.,._,.Ye auYUllla.... ....llCIJI - r tedlt. T6tiin ve mtlskira.t vergi-
tabmıne çalışıyordu. Biz, Rus müşahitlerin k• r tine göre, rinl ilıombi& &tett altına alimfo dl B a; lli'lDe yapılan zaırJar bu mıad-
(klığuu Almanyanın kıartunn- Hadlof muharebeleri, harbin !ardır. l..,_,.nn iijpli altında Y flC8ııZ,, ... bugünkl fiyatlannı art-
da gördüğümü ve lngiltere ile bqmdanberi cereyıan edea sa- bulunan iki eelıir çok ıiddetle trokyo, zı •A.A.) - lınpa- tlrtnıyacaktır. 
Fransadan klfi bir garanti ala- vaşlann en büyüğüdür. Alınan- bombardıman edilmiştir. Ja.PQn- ratorluk DtJ'ıl* lıleclisinln fev Miin&Jrallt Veld.lett Btlt.çml 
_ .... ı .. :r .. - •• için Almanyanm ya- 1ar üç Sovyet ordusunun yoke- lar biç Dlr hava hareketinde bu· -'ide : ... ~ ...... ı ... celaesin- Münakalat Vekaleti bü+,.-i-
;;:e...='"' bulunuyordu.1t. Ni- c\ildiğini, Ruslar da: yapılan ta- lunmamıelanbrf' 1 d: a....:'a..:W:-~To3·0, çok -'-müzakeresi aımsmda: ra. 

..... -vet,l!i~-. ..1 .... Alm""'yanın ·-· .. •n h-•411ediğim' i~- edi- ç ...,...,.aaa ""' 
.na,, ~-- -· _ .. WIU aa.u.• ıwa i"1ier ~ belden• nutkuau aöylemif- 1&n Osman Şevki Uludağ, yaıtak-
galip geleceğine hükmetmekle yorlar. a , __ ._ __ h.M--- Piaatirfiıyorlar Ur. --i'!oU. h vagon1arm ~ığ.ndan ve bu 
~aber Almanyadan istikbale nau-..nm __. Çin kuvvetleri Salweeiı aetirl· 8af._. jllmittir ki· vagonlarda verilen yemeklerin 
ait i.Mlardaıı bqka peşin mü- Allnaıı t.ebliiine göre, Har- nin batısındg. .!l):J:igçwıg, Lung- "Şirki i8;8d&ki banin ( ... u 8a. a, au. 1 "l 

~'!!:aw::es~t:" ~ :.~l:":kını ~ı.: ~g~~O:;in ~ v~~ :!":':. =:1!.: j% Ra~:;;;:ıi~;;;; 
vermekte pek cömert idi. Edii'ne tır. Parçalanan Sovyet tefkille- nubunda stratejik ehemmiyette ponlar d6'man kuvvetlerini &• e 
bavaJisJndeki Türk topnıkları rinde durum karmakarı$'ktır. noktalan işgal etmişlerdir. Çin- her rastgeldilderl yerde es-
işte Bulgarlann harbe ginnele- C&on• aa. s, au. ı d•) liler, karşı taamızlan püskürt· mişler ve imparatorluk kuv-
ri için Almanyanuı zoruyla bizim milflerdir. vetleri bil...... c:t-.o1.ı & --.. ın 
tıaralıı:nDdan Bulgaıiataııa böy- BuJgariataoıa emniyeti namına Cin hava kuvvetleri, dtlpwı &ıemli bi:~ i;Pİ~t-
le verildi. General Lukof bum ne kadar IAamu, dost bir Bul- kuvvetlerini ve iagesiat bomı.. -' .. lerdi 
--"-~ ı.,..; .. -ı..: -..1·-· ---·• ve- ı akl • UU9 r.,, auau-. ~l&JU wuuu ~ garistan da Türkiye için o ka- am a 1.&a.H~ g6stenniştir. Tokyo, Amerikaya ve Btl-
ıebilir! dar emin bir destektir. İşte tki ~ 1 Şjmdl maiyi aüklit ile ~ memleketi biribirine bağlıya.cak Vişiden bildlrildifiııe göre, ~ .:1ı!:1~1f:ir!:=: 
1im de bugün ve yann için Ge- ve devamlı aulhUıll temeli bu Japon ku,vvetleri Çinde Çinava kudretinin nöfuzu ve blki
neral LUkof'un dillilncelerine mqterek menfaıa.tür. Bulgari&- tehrinin kalelerine dayanmıt' miyet htllyası kökönden aö-
bakalım. Onun görUtUne naza- tan ile Türkiye arasındaki bu sı- (&onu 8a. ı, au. J d•) külilp atılıncaya kadar Japon 
rao, Bojaüar, dolayısiyle Türk- kı dostluk ise Avnıpanm cenubu ı...---------- (&onu ••· a, ıu. 4 d•) 
1er1e Bulgarlar arasında men- şarkisinde sulhun en kuvvetli Pra g •da 
faat birliği vardır. Boğazlar ü- teminabm ıtefkil edecektir. 
zerinde Bu1garlaruı hi~ bir eme- Boğazlanıı Tiiı'klerin elinde 
li yokmut- Çtlnkil Boğazlar si- bulunmam Bu1priatan için ha· su •. kast 
y.ıseti gibi bllyük bir aiyaaetin yad ehemmiyeti haiz bir keyfi
mesuliyet ve ağırlJğuıı tu.erleri- yet olduğıınu General Lukof'un 
ne almakta Bulgarlar için biç. idrik ve teslim ettiğini görmek • 
bir menfaat YokmW}. Kllçtlk bir biD. memnun eder. Bu mir ka- Alman lda ., 

'• Mısır kabinesi 
istifa etti 

Bulgariatan için Boğazlp.nn ger- bul A!Jtmez bir hakikattir. Boğaz- f l I 0 

çekten çot 1ın1a~ bir yük ıann bir bUyi1k ve empel')"alist f e mua" n Yenl kabineyi 

Y eıi kanunun esaslarını 
izah etlen yazıyıoçuncu 
sayfamızda bulacaksmız ............. ~ ...... .........,..... 

Harp 
asileri 

o 

Zara 11all•lgle 
lllr lomutanı 

IJldürdiiler tetkil edeceii mu aktır. Fa- bir devlet eline diÜjmeBi tane- garalandı ..tae Nahu na•a 
kat Fce denizi kıyılan boyun- dillle, bu devlet Slav oluna da• 3• r-s Zara, zı (A.A.) - D. N. B. : 
ca .uzanan, Makidonyayı ele ge- ha kolayWda, Sb.v olmal8a bl• Prag, 27 (A.A.) - NeorecH- kurda Zara çevresinde Zare viliyetiy-
çiren ve .. Tam Bulgaristan" ti- raz zor da olsa biz ayai lm!'Şl len bir tA9hllğden anh•ldlima le Hlrva.tlstan hududu arwnda 
biri altında Sırpb.n da yutanlk konulmaz bir Z&l'uretle Buıga- göre, bugün Alman himaye ida· asilerle yapılan silihh bir çar-. 
Balkanlarda bt1ytlk bir Slav bil- ristan dahi o emperyalllt devle- resi Şef Muavini Heydriclı'e l alire Nazın hUkOmete pışmada Zan. valisi Vezi Oruile 
kameti kurmayı emel bilen ye- tin esareti altına gimıiye mah- b.rll bir auiıkaat yapıbnıetır. dah"ıl daX"ıll Karaanyer yüzbapı ve Zara 
ni ve bUyUk Bulgaristan acaba. kiimdur. Çünkü Bulgar hududu Suikast failini t~urmıya yv. u911 ke11imi komutanı Umberto Bo-
Botazlar ve İataııbul rUyasım 1-ubula o kadar sokulmuetur dlm edecek olanlara 10 milyon Kahire, 27 (A.A.) - Nahu D&Rino ve birkaç asker maktul 
görmez ml ! Daha Balkan mu- ki, latanbul için Avrupa kıtasa- kron müki.tlat verilecektir. D. N. Pqa istifa etmif, Maliye N4zın dilşmll§lerdir. Vali ve Kıan.bin
harebesinde blle bndl8ini Bi- na hiııterlaDt kalmaınışbr. Bir B. ajallsı umumi vali muaviııi Malmım pa,p. dahil olmenıak il- 'yet' subaya polis tıeşkillen taro.
zana tahtma oturmıya namzet btlyük devlet Bulgarietanı yut- M. Heydrich'in yarakndığım, sere yeni bir kabine ınam..tur. fmdan i§gal ~ bir hudut t
addetmiyor muydu? B1zlm p.h- mru:lıkça İstanbul da kendisini fakıat ölüm tehlikesi olmadlğını Kabine değifildlğinin sebebi leri karakolunu teftiş için yola 
si kanaatimizce Bulgaristan hiç emniyet albnda göremez. Bun- öğrmmektedir. Kalkram PafanJD zaruri görtllen çıkmış bulundukları sırada isi-
bir şeyle do~1biti1:mez ~!:_~ tehdanlikdeltola~,!!~arbiztzlar. ~~bü~ 'l'tN'lotJldde l}art'lar Bfllı bir terfi i§i halrlnnda:ki hilk6- lerin kesif tüf ek, mitralyöz ve 
ve iftihaya P r. ~ •-..._ u.ıM met teklifine mubaJlf blmuı el bombası atlşlarma manız bl-
Lukof gibi ölc;mtl ve b.naatkar ttin bUıtUn tehlikesiz tMr hale Prag, Z1 (A.A.) - Prag rad- • mı§lar ve ölmüşlerdir. 
Bulgar devlet adamlaruun bir sokmla.k Bulgaristanuı elindedir. yosu akpm netriyatuıda bütllnı _dır_. _ _ ________________ _ 
istiıma teeJdl etaıedüderine hiç Bu, ancak bizim doathığumuzu himaye idaresi topraklarında 
emin dJ.nı. -"'ten istemek ve gerçekten ftwkalide prtlar hali llih edil- .. lllılllllıllıflllıııflllıı,_ıflllıı,_ ............ ,...,_,_,_,_,_ • • _. 

...- ~..;;,,.kla kabil olur. etiğini bildirmektedir. Prag rad-
onun filaince, Bulgarlll' 9o- Fakat ı. teYden enet,. kar- yoeu Heydrich'e tecavils edenle-t,:ndaele sJ.'!ı1:k ~: fl!llUAfa alll*aıkil, h&MetMrin- re yardım edecek olanların aile-

de bul11mn!M!! meaelesine hiç de M _..., ~ UIJ&- leriie birlikte Irureuna dlzilece-
·--- DUf bir BUJg&riltan ~ fini ilave etmekWir. iııayıtaız lral•m•lar. Bofulann 1A--dır. sı- ıc.e y,_.. - ~~;...;..~------

Ttırkl- elinde bubmmdı ile QUılUI · - .~ ...;;.-wı-.a.. .... --... ... ~ .,.., d bul -'-:v doatlarmma tedılllla#+I• tini 6 v.---- ve - w-

Sünger AVcı an 
YAZAM Naci 6adullah -bqka bir devletin elin e un- ~:-imk•- yoktur. a ... w Cçler liılllte tstiJlya bqı iroJ&bibnet 

ma&l n...t-rlar için &yni f1eY de- - IUI ~ .-.. her . ..3- .-1 il~ 
~.. d 1 · Misakı'na tmuemı ·~ ~ı. ~ _f'Y~ evv• •-~ 

~~i .. .ı~ ~ı:r Bi::n:ti:: ~ hudutıanm icntlC"iir ve hür '*" devlet gibi bareket ~ ........ lılr tetldk -. •MHi• 
~--- 1.:a;;r.; l • · orduya -.nua bulunan bir Bul· ~. Bugün için biz ~ .... ..,.. Wdp .-ııMll ..... 

mücadelelerden ge~a c;ın Pil- ...,. ... + .. ..,.-ne der- 1ıııMlaı' ı. böyle 1Jir eeye tmlda göremi~ l8IW Jmaıtem... ... 
dl bu tarafta bir dost devlet ile 5cw - ..,_,,_ lnanJd;ir Bin8ellaleyb ~ 

='8~.: :!'ti: E. ıi°~ ::i :-cıu:..::1*. ~ Bir iki gUna kadar "Yeni Sabah,, ta 
icabındandır. mı·.,. B .. , ... ..;,....,. b&.e nıJ-t• bir tmdalkeme edertZ. Yme General Lukof'un mü- oue-~ .,_._. 81 la Cüll1 ~ 

lir 'l'lktiYe llW&~ WrN-MJ ı 4 ..... ~ 

Hakikat şudur: kati netice, hasmı sita rı!a 
maksada rametmek suretiyle elde edilscaktir 

H arbin bir gün önce 110n& uyanchrabllirdi: Amerika, 
ermesi, muztarip beteri- imal ve inşa pr gra:nmın 

yetin.eh laararetli temennilerin- bikından vazgeçnu tj.r. 1942 ~ 
dendli'. 8lıW'8e kadar klllalda· lışmalan hedefe ulaştırabilir! 
nmıza eriten her haber, dehp- , Bütün ihtimal eri göme ba
tine bir öl~ü ~izileıntyecek is- lundurmak, harp mantığının i
tik bat harbi planlarından pro:?- caplarmdan<lır. Bugünün esas 
ramlaruıdaıı bAhiatiler. 

1

Muha- ' cephesi Asyanın doğuswıda "e 
np memlek~erde bu"ün sanat bat sı ötelerind dir. Bu he ,ki 
mtleuueleri, en ufak iı;ı ocakla- cephede de durum, ~glo - Sak 
n, hUllı her fert harp hayabnı so. me~f~tleri . ~T gelit
yqatmaya, yannki harbi haar- I m1Ş defi.hür. Mihvenn, Um 
lamaya tab818 edilmiflerdir. A- Doğu ıfienni benima yen bir i
rada bır 'Barış!,, havaSI, şüp-f yesi, yalng muvaffakiyetler ka 
hesiz gaml gönüllerde sevine; (lonu a.. 4, su. 1 de) 

~~~--~··--~--~--
Ticaret VekAleti, halkın k6ç6k par 
ihtiyaçlarını müık61Ataız temjn etm 
i için yeni bi1' nizamname hazırla 

D:n:z ~çilerina de yemek vırilak 
, .. Yeni Sabah., an Ankara muhabirindan: 

* Ticaret Vekiletinin halkımm kolayca tasarrufa alışbr
malt ve küçük para ihtiyaçlarını basit bir tekilde temin etmek 
maksadiyle hazırladığı Taaarnıf Sandıklan tefkili ni'8mu
mesi Şfırayi Devletçe tetkik ve kabul olunmUflur. 

Palamut, tıftiK ihracı fçin * Ticaret Vekileti alikadarlara yaptıp bir tambnde la
tihsal mevsimi içinde kontrol edilip bunu takip eden iatihaal 
mevaiminde yabancı bir memlekete çıkanlmak istenilen pala 
mut, tiftik ve yapağla.nn alıcısı tarafından evvelce kalite mn
ayenesi yapılarak kabul edildiğinin yazı ile tesbiUni, liaana 
ve sair ihraç formalitelerinin de tamameıı bitmesi §&!'Öyle 
bunlann ihracına müsaade edilebıleceğini bildirmiftir. 

Ticaret ateşeleri 
* Ticaret Vekileti ücretli olan Ticaret AtqeHlderini ma

aşa tahsil etmektedir. Yeni kadroya göre 4 adet 80, 5 adet 70, 
6 adet 60 liralık Ticaret A taşelerı ile 2 adet 50 ve 2 adet de tO 
rra maaşlı muavinlik olacakbr. Bu vazifeye gelebilmek için en 
az üç yıl Ticaret Vekilliğinde ve bir seneyi de muhakkak dit 
ticaret dairesinde çalışmak ve Fransızca, Almanca veya İngi
lizce lıaanlarmdan birine v&k&f olmak .şart kofulmuştgr. 
Bazı mOlhak b~ Mecliste * Hudut Sahillw ..... Meclis nıznamesine alııımıtar. 

Bütçe varidat ve maaraft 480 bin kilsur lira olarak tenin edil 
W.tir. Devlet Hava Yollan biıtçesi de Meclil ruznameehıdeclir • 
Hava Yollan idaresi, Ankara - Antalya, Sivas - Samaun hat· 
lannda • tayyare işletmek için tetkikatta bulunmu§tur. 

D~~ları ameleslne yemek verilecek • * De\rlet Deniayollan bütçesi b hafta içinde Mecliste 
m~ otanacaktır. Btltçe va · dau 10 m ·ıyon 84 bin, mas 
raf iae 10 milyon 83 bin kUSUJ' 1ı r . Yeni bır hükme göre 
toplu bir halde bulunan İl erde t an giliılerde gü de 
bir öğün yemek verilmesi kararlaşm tır. 



senelik rrütarreke son ası 
~~~~ 

,._....,. ___ ... " 1818 denb lngiliz Politikası ~ 

- Çeviren-: H. Cah ALÇIN 

E LE 

Tevz·a __ 
Her gün 10,980 yurtdaşa mensucat dağıfı· 

lacak, şrmdiden Yerli Mallar depoların a 

sto dar vücuda getirildi 

35 m oaza 

sediııi buldu; Beııiisra1le gils
terdi; 

- İşte, ölmedi .r.azmebtiğiniz 
yalan.et t:ınn budur! 

lsroil okulları, Firavunun ce
sedini görür görmez tanıdılar ve 
onu .ıtodı:a.mk nıuayeae ettileır. 
Öldü~ .. e şüphesiz inanarak 
Hazr~ Musa.dan af dilediler. 
F1aJcat bu cfer de başka bir ~ 
atsizınt yaptiliır. Suda boğulnnı§ 
Mısırlıları soymıya başladılar. 
Cesetlerin üzerin~ neknd:ar kıy. 
metli~ vıa.rsa. hepsini aldılar. 
Hazreti Musa, bu yağmacılığa. 
mani olmak için boş Yere gayret 
rnırf etti. HürriyGt.e kiı..vu.;;unca; 
!kendilerini nıe oldum ısı zan
neden !sr.ril oğullarına bu hu
susta. söz geçiremedi. 

:ır 

1 

Tars.ı.ıa 8ıtm. Mücadole Dokto· 
rıu Fahr.I Kurtuluı yaz.ıyor: 

"Mersin Vi.16yetlno bnğlı, Tar
sus kazasındaki (71) köyde Sıh
hat V ckfildinin sıtma mücadele-
sini ıdnre ediyorum. Bu öylcrin 
baıılnnnda ı::ıtma yoktur. Mektep 
olanlıınn da Wı- kısmı 3, b r kıs
mı 5 sın flıd.ır. Buralarda bir ga-
zeteye, btt kitaba W: etme-
dim. Ben; ( uallim) 
deki b.ir (Rsçinski), ve (Bcynz 
Zıımba.i:J.ar "Memlekct.1) ndcki bir 
(Cümelman) ııibl çalı(mak mcm-

• 
Macifetlni bCllbOI gibi okuduktan sonra: "b n 

cahil bir inekçiyim, bir kusurdur i edim 
af buyurun da gideyim.,, dedi 

:han diya.rma gitmek Uzere bu- .le.ri duyunca pek fena oldu: 
lundulan }Tri. tcrket:ti1er. Hay- - Siz çok cahil bir ka.vimsi· 
li ilerlediktm sonra Analika- ;niz, diye bağirdL Beu size Allah
dan b?r ka.rnrln yurdtma. uğrıa- tan başb tanrı olmadığım. tek-
d.ıla.r. Bu kavim, 6llphesiz Od na.r tekrar .. . ıni? Söz,. 
Müslüman ~- Kavmin alur 1eıi:mi na çabufıt ? 
tisi ~ suretlere: Te altm- Bunla:rm ibadu 
dan, gümüşten yapılmıa IYt,~ nlan auzmedir. birkaç 
bo..'.il putlara tıa'Yllrla.rdı. - evvıeiilııe .kadar Mıs.ırl.tla.nn 

l'srail oğullan, gerçi Hazrtıti ~ idiniz, .Firavundan zulüm 
ll.S3lllD. getirdiği yoo.ı dini, - ve i. e görilyordnJ:Lız.. Ana

ni Müslümanlığı kabıl etmişler; hın isteği ve yardımı ile bütlin 
fa.kat .Allahın varlııhnı, birliği- musibetlerden iturtulchmuz. Ş'ım 
lD:i üz lfıyikiyle llmvn);a,.ma,. di nasıl oluyor da b putlara 
mışlardı. Bu ıkavmin sığır başı- im.refriym'Sunnz? 
ru:ı. benziyen altın ve giimüşten lsrail oğullan utandılar, ce
yapılımş putlar:ım görüı:ıoo im· Wi.P veremediler ve bir daha o 
rendiler. Peygamber.lerine: putlara bık1Dadıbr. 

- Ba!k, bun1ann tanrıl:m ne Hazreti Musa, Firavunun bo-
güzeL B1zc d:3 böyle ğnlmasmdan on bir ay onra .Al-
tcmlıı ett lah ta:raf.ı.n.dan mnna ca.ta davet 

DOOile:r. Hazreti Musa..Jm söz- cdiJmia o!duğuou "yliy '·· 

Cemil 

İD iA ME 
-3-

Çok geçmed Frmımz sefa... 
ret memurl.ar:ı, İtalyan sefaret.
hanesinin köşesine w.nrlarlren 
Büyük Ençi ile refikasını 369 
nmnralı apartrmanın kapısına 
giden yolun bir.ı.z ilerisinde gör
müşlerdir. Az evvel ol ~ 
olan 1208 yıh taksi ise artık 
gözden ikaybolnınştur. 

:vnkhdere'd 
Biraz saar.ı. Fronsız memıır

Iarı, İtalyan sefarethanesllrin 
1baıhçe duvarını geçerek Fransız 
sef arotha.nesine giden, kestir
me taı·la. yoluna. sapmışlar.dır. 
Bu. esnada Pape.n ile rcfil "" 
Ka.valdıdere istika.m""tlıı~ yü
rilmEMie olan genç l:nynn! la 
mütes:kıben fail ile d<-> mş 
rak yolliırın.a. devam ylemişl~r
dir. K.ar.ş.ıfu.şınayı mütealnp ~ -
hıs derh:ıl geri ciönmliş v şehır 
istikamctın.-le Eliyük El iyi ta.
kip ile beraber hazırlığuıı da ik
nclc çalışmıştır. Bu sır:ıla f. il 
Kavaklı~~ye doğru il:rlemck
tc olan gcnı.; b:ıya.nlarla hre 
dogru yür.iımekte olnn Papeo ve 
refika-sının aralarında ve 
larnıiladır. te bu kısa 8.n iciu
dc §13hıs kucağında tnıluııdurdu .. 
ğıı maddeyi teşlemiş ve mütea.
kılian son derecP. şiddclli ob.~ 
vukua gelen infilli"k esnasında 
da kendisi berhr va olmuı:ı ve in
filiı:lr saha.mm kesif bir dwnan 
perrlesi kaplnruış, havaya uçan 
şifumı vüc.uduııdan kopan par.
çalar yer y r düşnuy; başlamış
tır. 

aıru:a. 

Beuiisrm1den l:xwlan: 

~r 

r. 
Y•r•n: AKA GÜNDÜZ -

- Ya Musa. dediler. Sen Tu- ~---------
ru &wı'ya gi~ 'biıe iti- 1 
tap ve ~t getireceksin. .F at T A K V M 
bi%;. get.L'"eeeğin kit.a.pU:;ki - ~ Hun- 23 uQ.N 148 AY 6 ,,. 
rin All&h:ın sözleri olduğunu ne ıı.----ı ----
b.ileeeğjz. B~cn bı· 13 1 28 1358 
zılanm be götür ki. s 
Tannnın söyl · · · onlar da MaY' 
. . :ı!cr ve .. .. . yıs 5 
versinler; ki şüpheden kurtıı- ı 942 ~ 
lalım. 

Hazreti Kusa, 
hfill şüphe eden ümmetlerinin 
teklif"ıni kJl:bul etti. İs.P.iil oğul
lan, a.riılarından ycl:ıniş kişi 

seçtiler- ve bu yetmiş kisiyi Baz .. 
reti lf ile birlikte y 
tiler. 

(Ark mr) 

PERŞEMBE 

4.40 8.33 .,.ııl 
rn.11 17.10 v.-tl 

Y.a 
1.57 

22.23 

imsak 

G.49 ~ 
.20 v.-
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YENİ 

ang· ve gile~ 
AFR KA'DA m •ktar zam y pıl 

-9-0DÇE MÜZAKERELERi Bi~!!!!!!E~~~0~~~~~~~~~~~~, 

Orduya s lim ! 
&§ tam/' 1 tncide -

lifa.yets1zl.iğinden, deniz ve kal
,_ nakil vasıtı:ı.arm.da eıhhi 
tş;ıııtuı 'bozukluğundan şüm.
G'et etmiştir. Bundan başka. fs. 
l:anbul liman reisine fazla m.csar 
isi dola.yıniyle ayrıca verilen 100 
!iranı.n da verilmemesini jst&. 
llliştir. 

Temenniler 
Mehmet Aldcmir, tasfiye edi

len İzmir liman şir.keti me:rnur
lanruı hitlA tazminat verilmım
ğini söylemiş, Abidin Binkaya, 
ilnebolu ile Kastamonu arasında 
&{'.;TU otobüs işletilmesini; Abi
klin Daver, liman :reislerlnin ev
velce olduğu gıöi denizcilikle cı
lakadar kimselerden seçilmesini 
istemişlerdir. 

füna.kalat vekili Emekli A
ttıiral Fahri Engin, cevap vcre-
1'<! 'r, son zamanlarda müna:kala
tın çok arttığını, bu sebeple bir 
rı:a..1tiI plam tanzim edilerek de
rıizd ve karada ru:ı:Aiiyatrn sıra
ya koruluğunu, evvel iase, son
ra da ımilli ınlldafaa ihtiyaçları
nın, ön sa.Lt.a tUt\Ilduğunu, loko
lllotiflerden bir kısmının mur
§a.ndizlere tahsisi i"abettiğini 
trenlerde yolcu seferlerinin tah
dit edildiğini, limanlarda tah
mil ve tahliye iı;;lerinin <laha. sür' 
a1.le görülmesi içjn iCLtbeden bü
tün tedbirlerin nlmd.ı:hnı. bu a
rada: bozuk giden İskenderun '~ 
iM" ·n linuı.n işlerinin damiryol
hı.r idaresine verilerek tanzim 
edildiğini .söylcmıiş V1,; bu sene 
gerek deniz ve gerek denıiryol
larmd:ı yolcu ücret tarifelerine 
~ yapılmıyacağını üiive et
lni§tir. 

Vekil, bwıdan sonra Zoı gul
dakt:ı rkömür istihsal ve ıınkil 
İşlerini ruılatmış, bu sene Zon
gttlda.k iie Kozlu arasında yapıl
lnakta olan tünelin in.ş3.::ı.tı bit
ti~ ıta.11.n:lirdc 6uş mevsinıiııde de 
fiivzadan kömür naitli kabil o
~. icabedcn ycrl rde ve 
bu ar::ı.da İstanbul da kömür stok 
lan viicud:ı getirilmiye ıb:ı.şlan
dığıru söylemiştir. 

Amiral Fahri Engin, simdilik 
Ankara. ile lsta.nbul arasında 
ka'rŞl}ıklı ayni glinde varan, an
~k ilraftada iki tren işl-etilebil
dığilıi, hudutta vfilti tehirlerin 
6nlenmesi icin tedbirler alındı
ğını, yata.k!ı vagonlarda yemek
leri to1iktlc ettireceğini, 1stanbul 
linnıı reisi çok çalışbh"l iı;;.n l 00 
lira.nın verilmesinin muvafık o
laca.ğını, li:m.m reislerinin dcniz
CJ."k.rden sceilmesi mütnlE>asın:ı 
İFti:rak ettiğini, dl!Tlizci oln ıyan 
liman reislerinin tasfiyeleri i<:in 
~d.ı:ı,, Meclise bir lmnun la
Yıh:ısı verileceğini sö lcmiı ve 1 
bir suale hitaben, Şirketi Hayri 
Ye ve armatörlerle işbirliği hu
Sttsunda m\Wıkereler yrı..pıldığı
nı, Şirketi Ha.yriyenin satın alın 
tnası mevzuunun şimdilik düşü
llÜlmediğini bik'lirmi.ş ve Fatma 
l.f emih'Üı bir sıınfuıe CeV"..Jlen ~ 
'l't-~yada yapılan köprülerin' 
hazira.nuı onu ile on beşi arasın
d b.ı1erek Avrupa. hnitımn mü
naka.lfıtıı. açıla. frını ümit cttiği
ll..i söylcmfr.tir. 

T,ie!'.ret Velôlimn SOTJ~ri 
Tic:ıret Ve'.kfileti bütçesinin 

n1üz_ ;;wesıne geçildiği zaman 
'llo:ıret Vekili t:arn.fından izahat 
"erilmiştir.. Vekil, fevkaliı.
~ ahval dol yısıyle ist.i.h5al ve 
18tihlak arasında büyük bir ınü
\tazc.tıesizlik husule geldiğini, bu 
~ bazı maddeler üzerinde 
t\İrülen d3.rlı,11n gayet ıtabü ol
U~ğunu, buna rağmen ordunun 
~.Ycceğinden hiç bir şeyin kesil
lrıectiğini, Ordunun bu.,<Tilııkü ih-
tiyacının ~.i znmanla kıyas 
~ilemiyecek dercced.e artbğını, 
bugüne kadar hiç bir şehirde 
~n aç ve umeksız bırakıl
tna.dığını. an1 ıhtiyaç m"'ddeleri 
<larlığında.n bfıtt.!vcllit Vazl)v i 
lel:üı ve tahfif için Vekaletin e
linden. geleni yapmaktı. olduğu
tıu söyliyerck tevziat işlerine te
rııas etmiş, mc\ cut mall:ı.nn iı.
Q ~ tevzi.ine imkfı.n olmadı~
~· 18 milyonluk bir halk ktit
~ ne müs vı surette yi:y -.c. k 
\'~;oaire dağıtmruıın muazzam 
hır iş olduğunu, bunun için ana 
thhtiyn.ç maddclcri dağıtılmasının 
alkın kendi teşkilatilc temin e

~cccğini söylemiş ve demiştir 
'\l: 

"Birçok şikayet ve tenkitlere 
:U"Uz bulunma.ktavız. Bunlar 

ha:?m ota'bilirler. Fikat fevkala
de ahvalin milşkfüatma milleti
~ sam.iını olarak katlanaca
~ omi:ırim. Fiyatlara hükftm&
;:; nıüdahnlc.si zamıııu gelmiştir. 
"'1akadarlara hakları verilmek
~ beraber, bütün ana ihtiyaç 
llıacldeleri fiya.thnnda bir istik
~ temin etmek için buğd:ıy fi
~ atını esas olru-ak alıyoruz. Di
~er- nı:ıdd erin fiyatlannı bu 
~ ve nizbc :e gore tcsbit ve ıi
""ll edoocğ:i.z.'' 
~Vekil, halen müstalııfile veri-

.. l>arorun onu l:oruduğunu ve 
tnuitc:ı.mılin hükfunete mimi 
~ lunıncL'Ul emin bulund - nu, 

b · cum ı gunti Ad n lı 
r Vat.and ı.zın 50 bin k'lo 

tız1sn yeni malısuiünü derhal 
hii.kümı4e vıarerek iyi bir örnek 
t..!şlril ettiğini söylem.iş, iaşe ve 
mübayaaı teşkilatının bu sene 
tecrübelere ıistinaden daha iyi 
çah~cağım il.8.ve etmiştir. 

7.irBai v~ Bil~ 
Ziraat V ekfileti bütçesinin 

müzakeresi esw<:Unda söz cılruı 
Einin Arslıııı, aluıacak mahsu
lün naklinde köylüye f:azla bii.r 
olunmamasını tohumlukların bu 
sene vaktinde tevziini. mahsulün 
bir an evvel kaldınlnıası iÇ'lıı 
Iedbİrler alınmasını istemiştir. 
Kasını Gürek, memlekette ildi
me göre tohum vetiştirilıncsini, 
ha.yv.an yetiştirilmesi ve sulama 
işleri üzerinde ve bilhassa sulu 
zeITiatın nasıl ol:ıcağına dnlr 
tecrübeler y:apıl:ırak ıköylünün 
tenvir edilmesini istmniştir. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, 
cevap vererek; yüksek tıir zi. 
naat şiirası t.eşkiline taraf tar 
olduğunu, zira:ıt odalarının tn -
fiyesi hakkında bir kanını layı
hası hazırlandığmı, bu sene to
humluğun va;ktinde ve işten.ilie'ıı 
miktarda vilayetlere tevzii im
kanı bulun.a.n':"'...dıysa. da önümüz
deki sene ahv: lln buna müsaa
de edeceğini sandığını, bu eene 
ic;inde 100 bin yeni pulluk yapı
larak köylüye sa.tılacağuu, malı
sulün sür·atıc !k ldırılması icin ı 
tedbirler aluıdığını \'C bu aradı: 
milli müdafaanın 1500 arn.ba 1 
verdiğini, bunun vilayetlere da
ğıldığını, hükfımctin fazla ekim 
dıvctinin bütün me..-nlekeıt.te g'i'
niş mili:yastıa makes bulduğunu 
ve bu sene bütün okim mıntaka
ların<la feyizli yağmurlar yağ
mış olduğunu söylcmi~1:ir. 

Milli I\lüdnfa.a Ilii~:esi 
Milli müdafaa uütçesi.nin. mü

zakeresi sıra.'llDda söz alı:ı.n 
Mümtaz &rker, Türk istiklfıl 
Ye serefini korumak üzere hu
dutlanfa. bekliycn ve bugünkü 
huzur ve sükfınun teminatı olan 
kahraman ordumuzu ınulıabbet
le scliımlıyarak demi tir ki: 

- Ordudaki bütün bir taıih, 
onun şanlı destamla.riy1e, kahra
man menkibclerıyle doludur. 
Türk milleti var olduğu günden
beri ona güven n ve om inan
mış ve bütün dünya onu her za
man hayrnnlı'kla anmış'tır. Biz, 
ordumuz için onun her giin da-
h'il. çok ve daha kuvvetli olması 
için hlç bir fedakfırlılrtruı çekin
mooıış ve çe;rinnrlyeceğiz. O
nun d3. vazifesinin ferngntıc )ap 
tığı ve daima. yapa~~ını bugiin 
her zamandruı d:ıha iyi biliyor 
ve buna daha çok inanıyoruz: 
Bu asil varı ;, bu ''esile i1e bir 
defa daha bu ki.iı'Siiden ımulıab
betlc, sev~ylc. glivenle \'!C heye
canla selamlarım." 

Hatip, milletin bütün duygu
lan.'13. tercüman olduğunu söy
liyerek · "Var losun kahrar.ı n 
Türk ordusu'' demiştir. 
Milli Müdafaa Vekilinin Sözleri 

Kürsiiye g len Milli Müdn.'f a 
Vekili .Artutıkal, biitçenin hey~ 
ti umunıiyesi üzerindeki müza
kereler es.n nd:L tl ri sürülmüş 
olan b:ızı mütal nlnra cevap ver
miş ve hatipler tarJ.fınd..m ordu
lar hakkında millet adına gös
terilen sevgi te-znhürlerine te
şekkür t.oderek milli müdnflaa ih
tiyacı için ic...."beden y&rdıınla:rm 
Millet Meclisi tarafından hiç bir 
zaman incelenmemiı} olduğunu 
söyliyerek: "Oıılumw: her za
man v :rece.iriniz emri, icabettiği 
zam::ın alP ıı{ı \•azifeyi her tür
lü güçlüğii yenerek y:ııpmıya ha
zırclır v ıtimadmıza layıktır." 
demiştir. 
Cümhuri~ et Ordusuna Sfüııı l 
Bwı<l n sonra Cfunhwiyet 

ordusuna Türk milletinin güve
ninin, selam ve sevgUıerinin su
nulması h kkmda General Ka
zım, Doktor Miiıntaz Berker ve 
ar.kruiaşL ı mm takıirleri alkış
larla ~tl , tl e<lilmi,c:ıtir. 

Maliye \"ekilinin talebi ÜT.eri
ne şekfl"den alınan istihlak ver
gisi IY.yıbıası ile verida.t bütçesi-
nin ve bu arada bazı vergi o re
simlere yeniden zam icrasına 
daır kanun Hi.yihasmın müsta-
celen ımüz:ı.kerıesi kabul etlilıniş
:tir. Şeker istihlfı.k vergisi liıyi· 
hası nıüz:akc.resiz, yeni Yergi 
zamla:rı layihasında yapılan de
ğişiklik, yüzde 10 nakliye vergi
sinhı yataklı vagon yolcula.nna 
da teşmilinden 1barettil'. Layi
hanın diğer maddeleri a.yııen ka-
bul edilmiştir. · 

Bundan sonra milwızene:i u • 
muntlye kıanunu reye konularak 
322 reyle ve mevcudun ittifa:ki
le kabul olumnuştur. 

Ilnı;Yddlin Beyanatı 
Mütcakıben kürsüye gelm 

Başvekil Dokıtor Refik Saydam, 
şu bevruıaıtb bulunmu.~: 

"A.rkad:ışlanm, 

1912 senesi bütçesini llıtfen 
kabul buyurmak suretiyle hü
Jillmetinize karsı gö~ ol
duğunuz itimattan dolayı gereık 
kendi namıma., gerek arka.daf}ln
rını ~tm.ına tesel.ürlerimı a.rze
d rim. (All::.:h muvaffakıyet et-

GARPTE 
Manş denizinde bir 

mihver may·n tarama 
gemisi tutuşturuldu 

[A.A.. telgroflanndan 

K brıs 
Va isi 

lskenderiye dönOşOnde 

1ıulMn c<lilrni.~tir.] Halka he h . b. İngiliz hava kuvvetlerine men r angı ır 
sup uçaklar Manş Denizi ve Şi· İhfimafe kar~I hazır 
mali Fransa üzerinde keşif uçuş Y 
ıarı yapmışlıırdır. Fransa.da Fc- hulunmasım tavsiye etti 
canıp'a taarruz cdilmi§tir. 

Bir Mihver mayin tarayıc.ıl Londra. 21 (A.A.) - As-
gemisi teşc v.crilmiştir. Salı keri makamla.r ile görlişmek 
sabahı yapılan keşif uçuşundan üzere İskenderiyeye giden 
bir İngiliz av uçağı geri dönme- Kıbns Val'~i Lefkoşeyc dön
miş ise de pilotu sa ~dır. Salı ôğ müştür. 
leden sonra üç Alınan uC'ağı in4 Ad ... y:ı vru dığ:ı valrit bev-ı-
giltereııin cenup kıyı. uda bir natta bulwı n -vali, halka her 
şehre kısa bir akuı y pmışlar-1 ihtimale I·m ı hazır lıuluu-
d mnl::ı.rını tavsiye etmiştir. 
ırDün gece bir Alman uçağı, 1n Kıbrıs adasının sahil mü-

gilterenin batı cenup sahilinde ~af~ası1!da çaltcıanl8:1'd!1n, va 
bir noktaya bonıbalnr atmışsa lı sıtayışle balısetmıştir. 
da hiç bir zarar vermemiştir. \._ J 

RUSYA'DA 
-Ba.ş tarafı 1 i ııcide -

57 nci Sovyct ordusu komutanı 
General Potlas kurm::ıy heyetiy
le birlikte B.r düşmeme'n için 
intihar etmiştir. Şımal b-.ırnun
da 8 bin tonluk bir Rus gemisi 
batınlınışbr. 

So\-ycllue Göre 
Sovyct tebHğlerine göre, Rus 

ıkıtaları Karkof cephesinde mev
zilerini tahkim etm.islcrdir. tz
yum mnıba.kasınd:ı. fu.ıudane çar
pı.şmal:ır cc.reyruı etnıc!.ted:r. 
Londra~ Karkofta tın'k faaliye
tinin Alamnların eline g~tığini, 
Rus kuvvetlerlı.1in lmnüz çember 
içine alımruı.dıkla:r.ııu. bu ıke-siın
de imha edilen Alm:mlann 15 
bini bulduğunu bildiriyor. 25 
M· .. yısta. 11 Alınan, 8 Rus uçağı 
kaybedilnıistir. Moskova ra<lYQ
SU. mühim birkaç yerin istirdat 
olunduğunu, Almanlam ağır za
yiat verdirildiğini haber ver
mekıtedir. 

PASIFIK'TE 
- Ba.'! fm'afı 1 incide -

la.rdır. Çinlilerin 100 kadar tay 
yareleri k:ıld1ğı söylenmckledir.

1 

Müttefikicr Kararg(İ.111lnm ı 
Tebliği 

Avustralya Müttefikler Umu-1 mi Karargahının tebliğinde de
niliyor ki: 

"Devriye geMen tayyareleri
miz sıfır tipi 1G Japon tayyare· 
si ile karşılaşmışlardır. Cereyın 
eden şiddetli bir savaş esnasm
da üç Japon uça!;rı dUşUrtUmiiş
tUr. Biz bir av uçağı ltaybettik. 

Port Moresby: Üç düşman 
de"".:z tnyynresi Pazartesi gecesi 
haYn nla.nı yakinine bombalar at 
mışlarsn da hiç bir basar ver
memişlerdir. Uçak savar topla-ı 
nmız de:nit. tayy;ırclerinden bi
rine isabet kııydetmis ve tayya
renin alçaldığı görillm~tür. 1 
Dün gece iki Japon .(1 niz tay
yaresi yeniden neticesiz bir hU.. 
cum yapmışlardu·.,, 

Çin Hmx.ı Muharebesi 

J pon Ba v 
harici y az r. 

- Baş tarafı 1 incide -
yanuı mücadeleye dc.am ede 
ceğini söylemı. tir. ~roJo, Aah 
ver devletleri hakkında de
miştir ki: 

"Müşkall ri yenmek üzere 
gayret saı fına devam eden 
ltaly:ın ve Alman Mutteı.k
lerimizle di0 er dost devlet
lere karşı duyJuğun.ı derin 
hürmet hisslni ifade etmek 
isterim. Japonya, zaferli se
ferine devam etmek azmin
dedir.,, 

Tokyo, 27 (A.A.) - Hari
ciye Nazın Togo da söz ala
rak, harple aliıkadax diploma. 
tik meseleleri gözden g~1r
miş, Pasifik Harbinin mesu
liyetleri, Anglo - sa:koon dev 
letierc ait olduğunu sBylemış 
ve Pasifik anlasmasmu var
mak üzere Tokyo hükfuneti
nin Bırleşik Amerika il se· 
~ ay yaptığı müza.k l re 
müteallik resmi vesikalaı druı 
da anla ıldığı üzere Japony.ı
ya harbi bu devletlerin zorla 
yUkledfğtnJ. belirtmiştir. To
go, demiştir ki: 

"Japonya, kendi mevcudi
yetini tehlikeye koyan bir 
mücn.deleyi kabul ctı ekl., 
Anglo - SakSOll üstünlüğün.ü 
mahvetmek ve yeni dıinya 
nizamının yaratılmasında iş. 
birliği yapmak hedefini gü
düyor.,, 

Nazır, Cripps'in, memuri
yetinde etrafta akisler bıra
kan bir mağliibiyctc ~Tadı
ğını hatırlattıktan sonra ln
gil tcrenin Hindistandaki du
rumu şiddetle sarsıldığını 
söylcmi§tir. 

Gordell Hull 
-Baş t-araf ı 1 incide -

Azami y ar<lim 
Vaşington, 27 (A.A.) - &.ı.a. 

hiyetli mahfillerde söylendiğine 
göre. bugün Cordell Hull tara
fın.elan I.ıi.tvinofu. teYdi edilen ve-

J?ün ~balı A Av~tralY..a :Miit- s!ktı.. ö<lUnç ve kira anlaşması 
tefık Umunu harargahınrlanl hakkındaki pı·ojedir. Bu proje 
gelen bir habere göre, Yeni Gi-1 bu husustaki biltün işleri BW: 
neye taarruz eden Müttefik uçak~ leşik Milletlerle yapılan ayni ma
lan 16 Japon uçağı ilo karşıla.~! hiyett.e anlaşımla.rla ah li 
nuşlar ve cereyan eden çetin bl:r hale koymıya matuftw. Di
mubarebe neticesinde 3 Japon ğer taraftan haber aluıdığ·ına 
uçağını tahrip etmislerdlr. Bir göre, geleook seneye ait Savyet 
:Müttefik uçağı kayıptır. ihtiyaçlan listesi de birkaç h f

sin, sesleri) . 
ta evvel. gelmiştir. 

Vazife kurbam Polis Vazıf.on.iz. şimdiye kadar ol-
?1;1ğu gıbı bu:ıdan sonra da ın:inl merasimle defnedildi 
ıtıma.dınıza layık olmıya ve bıze j 
tevdi ettiğiniz '~eyi, iyi göı'- Bundan iki ay eV\'cl vazifesi i 
miye çalışmakbr. Büyük <lün- es~ında B~ik~ önleri~de 
ya buhranı 'karşısıuda bü~çe ile motord~n _denı1.c du;---erek bogu
kabul buyurduğunuz birçok kül- la.n~Bc_i"ıncı Sub~ memur~~ıııdan 
fotler vardır. Ayni zamanda~ S;ela:mı .. Gök?<tn ın .:escdlıun ~'
bundan sonro. da !karsılnşacağı- şik~ onlerınde goıii!er~ çına
mız birı•olt zorluklar vardır. ~ nldıgını yazmıştık. Vazife lmr
rek bu :tkülfotlen mill'c.timiz b- banı Selii.rninin namazı dUn Fn
bul odcrkroı vo g~ k::ı.rşısında tih ca~~~e ~lındık~ sc:_nra 
kaldığımız bu müşkillfıb biz y& c~ı Edım~pı . Ş:Jııtı4;ıııe 
nerken behemehal iyl•,;ır netico- rı:-erasımlc. defnedilmiştır. ~te?::
ye vli.sıl olaoağrmıza , matla- s~de polis ınüfrezcl·erı 'e bu· 
fka istikbal e güzcl neticelerle tüu arkadaşları hazır bulun-
ıka~n.ğunıza »t.ima.dımız mu.stur. 
:)(.Bravo sesleri, sürekli __ T_E_Ş_E_K_K_O_R __ 

Aritadaşlannı, dün olduğu JŞ
bi bug.fuı ve yarın da yeg8.ne ga
yemiz ve ya.gane tı.drip ed~. -· -
miz yol, Türk vatanının bü:~
lilğü ve Türk milletinin istiklu-
lidir. (Bmvo sesleri, a.'lkışlar). 
Bire verdiğiniz vazifeyi yapar
ken gözümüziln önünde t:u1ıaca
ğunız, an.cıı.k bu istikamet var
dır. Ve ıta1dp edeceğimiz yol da, 
§Ulldiye ltadar oldllb"iu gibi, ay
ni y-0ldur." (Allah mu\'13.ffak et
sm, sesleri, alkıslcr). 

Meclis ) n.rın s.ınt 14 de top
hı.mırn.r mülluık blitQelerıin mü
zakeresine devam edcccktir. 

Aile Rclslmiz merhum avukat HA
SAN HAYRI TAN'm cennzc meras:
mine işürfık ve telgraf ve mektupla 
tnyizc lô.ttunda bulunan s:ıyın Adl.yc 
erklin ''c mensuplarına ve mcslck
d~lnrına ve dostlnrma ve göstcrdık
lcri büyük olfı.kn ve hass4ı.slyet do
lnyısiyle de Cumhuriyet Halk Parti
si ıstanbul VIlllyctı ve Bey lu Ka
za ldnrc Hcyellerine ve Ank ''C 

tstanbul Dnrolarına minnet "·c ük-
ran hislcrim'z.in oyrı ayrı an: nn ,c
cssürlerimiz :ınfıni bulundUc,~d 

muhtcrc."'ll ga:>.ctcnizhı bu 
1.Cı.tuf ve dclAl Cn1 rica ederiz. 

H an iti o,ı.tııi 11" .an 41 U esi 

Batı cephesinde iki 
tarafta birdenbire 
taarruza geçtiler 

[A.A. tclgraflanndan 
huZasa edilmiştir.] 

Orta Şark İngiliz tebliği cu
dur.: 

"Diln gece büyük bir düşman 
zırhlı teşkili batıdan cenuba 
doğru bir Hakeim etrafmdnld 
mevziler.imiz istiknıııetinde iler
lemiştir. Düşman kuvveti ile bu 
sabah erkenden zırhlı kuvvetle-

! rimiz arasında çn.rpu;malar b:ış 
l nu ,tır. Savaş hakl~ıncla §imdı
ye kadar hiç bir tafsilat alınma
mıştır.,, 

İtalyan tebliğinde de şu ma
lfımat vardır: 
"Düşman dün gece ardı ınra 

iki dalga halinde gelen bomba 
uçaklariylc Mcssina'ya. taarruz 
etmiş, ya.n.gın ve tahrip bomba
ları atmıştır. Büyük kiliseye, 
üniversiteye vo hususi evlere 
mühim zararlar ika etmiştir. 
Halk arasında ybdi ölü ve 19 
yaralı sayılmıştır.,, 

İzmir Valisi 
Fuad T ksal 
D~hi liye 
Ü§te!;:aırı oldu 

Ankara, 27 (Telefonla) 
Valiler arasında rum.ğıdaki na
kil ve tnyinler yın<sek ta.~ika 
iktiran etmiştir. Seyhan \'afüıi 
Faik Üstün ve Denizli valisi İs· 
mail Safa Apaydın tekaüde sev 
kcdilnıiş!erclir. Seyhan valiliği
ne Ma.ııisa valisi Akif İyidoğ:ın, 
Niğde valiliğine Eliz.iğ \'alisi 
Fevzi, Elazığ valiliğine dahfüya 
teftiş heyetinden Deı •iş Hüsnü 
Özgören, Manisa val:liğine Da
hiliye Vekfil.eti müsteşarı Ali 
Rıza Çevik, Dahili re müsteşar
lığına da İzmir valisi l•'uat Tuk-, 
sal tayin cdilmislcrdir. 

Y.cni S balı - Dahiliye :MUs·ı 
teşarlığına tayin olunan kıymet-
li ve genç İzmir valisi Fuat Tuk
sal ile terfi eden diğer valileri~ 
mizi tebrik eder, muvaffakiyet
ler dileriz. 

Çanakkale ve 
li uğiad;ı sıtm~ 

mücadel si 
Ankara, 27 (Telefonla.) 

Sıhhiye Vekaleti, Çanakkale ve 
Mu~la mınt&ka.lannda da ~ıtmal 
mücadelesine ~q}amağa· kar-.ır 
v nniştir. ' 

Bergama. Boğazlıyan ve Toka 
dıu Pazar nahiyesi ile Trakya
da. Demirköy ve tak.enderunda 
birer sıtma mücadele şubesi a
çılacaktır. 

Antakyada 20 yataklı, Bile
ciktc ı.'l vatakh birer trahom 
hastahane& ile Elbesan, Koz:ı~ 
Islahiye, İskenderun ve Erzin
canda da. birer trahom dispan· 
seri açılacaktır. Adana ve An
tepte birer dispanser daha lm
n:ılması kararlaşmıştır. 

Urfa, Adıyaman, Antep, Ma
latya, Kilis ve daha bazı y~r-
1 rde olmak Ur.ere 13 köy tedavi 
m rkezi açılacaktır. 

lzmir Fuarı bu 
sene açılmıyor 

Yeni kabul edilen kanunun esaslan 
Harbin memlekete yüklediği 

fevkaliide masmf.lıırm mevcııt 
vergilerle kn.ışılanması müıu
kün olmadığından hükümet yeni 
gelir kaynaklan bulmak üzere 
bazı vergi ve resimleri arttıran 
bir kanwı lftyihası. hazırlıya.nı.k 
Meclise vemıiş ve bu J.aviha BU 
yük Millet Meclisinın dünkü iç· 
tımaında müzakere ve k bul c
dılmiştir. 

Bu kn.nui:ıJa hangi vergilere 
ne miktarda zam yapıldığını bıl 
diriyozı.ız: 

lstihsa.U taz~ ık etr l mek, va 
tandaşlnnn o<J~ne kauılıye1Jı-1 ı

ni ~mamalt ve içinde bulunıJu- j 
ğumuz ıktısadi şartlar hesal 
.lmblmak suretıle, hzyvan ur 
veorgisine, muamele, istıhlak \"e 
ihracat vergıleıine, damga, tay
yare, tıya ro ve sınerrı nak ı
yat r ımlerine. ttltün, musl,ı
rat, tuz \'c kıbrit mifd fan vc:-
gilcrinc zamlar yapılmaktad r. 

Layihanın birincı m ddesı'le 
göre koyun ve kıl k il mn 
vergilerine yirını. • , MenMs 
koyunu, tiftik keçi v sl'ğır ver 
gil •rıne onar, man d v · \'C 

domuza yirmı b ~ • at vt> k!ıtı· 
ra 115, eşek verg • 15 kuruş 
zam yapı!m!l ktrı.du. 

İkinci maddey: gör· da .. ba 
resmi kanununun 11 inc:ı mad~ 
desi.ne ba! 1ı tarüede nevi! ri 
yazılı evraktan ma.ktuan al n
makta olan damga resmi yüzde 
50 artmakt:ıdır. 

'l'adiJ mucibin ·e resmi dail'C' ''e 
mahkemelere verılen a.rzuhalle
re ynpıştınhn uır kunı~uk tay 
ynrc pulu beş kunrşa çıkanlnu.k 
tadır. Resmi dairelere ve mah
kemelere vcnlen istıfanam.'.), 
muhtıra, H'iyiha, ihbarname ve 
bu mahiyette resmi makamlara 
çekilen tel1,,"rnfüı.r da bu resme 
tabı tutulacak ardır. 

\ apur ve tren yolcularından 
nakliye iicı etme ılavctcn alın
makta olan nakliyat resmı, şe· 
bir haricı nal-liyaı.ta birinci me\• 
kide yüzde 5, ıkmci mevkide 2,5, 
üçüncüde 1 arttlnlnuı::, yolcu 
nakliy:ı.tJ hnrlcındc, znruri ihti
yaç maddelcrilc inhısarn tahi 
maddelcı· istisna edilmek şartı
le ııakliynta yüzde. bes nisbe
tinde bir rcsım konmll§tur. 

Yedinci maddey go "tun 
ve içkilerden alman mudafaa 
vergileri arttınlmaktadır. ~.im
diye kadar tütünlcrd pa et, iç
kilerde .şişe veya litre ~a., 
tarife f'ıyatında.n ayrı o arak, ko 
nulmuş müdafaa vergileri yeni 
layihada tarife fiyatile bırl i· 
rilmekte ve bu vergı.nın g-<1.yri 
safi satış hasılatı iızcruıd n a
lınması esası kabul edilmelı:t~
dir. 
Layihanın eekizinei madde 

h z sah !arından kilo b ın bır 
kuru n üdaf. a vergisı almm ,,. 
sı tı. u 1r. 040 numaralı ka
nm1da tuz satı )arına kilo ba.: ı
nn bir kuruş müJn.faa vergısi 
ko mlmu: t ? • Bu \ ergı, arttırıl 
n akta ır. 

1J rnzuncu mnd.dc kıbrıt ve 
ç:ıtınıa.k t l..ı.nndan alıne.ıı mu
d.llaa. vcrgı:-.,ini i.Jti mi'ili arttın
yor. Bu arttmnıı neticesın e bir 
kutu kibntın mudJfaa \ • g sıy
le birlik~ satış fi.; a.tı 4 kuıı.ı.,,.~ 
e-ı.k.cı.A.lıktır. 

Onuıı u madde il tiyatro ve 
nalardaıı .a.lı. ta olan 

::n yuzde 20 IL .. de art.tı
nlı) or. ~' lct_ ) a: ılan zamlar 
\ - lcl mnc ::ı.rdım 2'alll
miy1c birh'ktc ti.} atro v •ı; a
lard::ın ~ rcı: unleı· bilot 
bedelinin yüzde ellisini butru.n.k
ta.dır. 

Lii.yiharun on dDrdü.ncü mad
desi istihlii.k vergisimn art:t:ınl
masına dairdir. Yapılan mmlar 
deri ve <l,..riden ya.pı'!..r.ış eşya ile 
dcmiı·, çelik., bam ve bunlardnn 
ma.mul cşyıının v.ergilcrlne iki 
ıuiSli, ha.:ı:n ·au uk ve mamuIB.b. 
pa.n:ı.uk, yün. keten iplik ve. man
sucatiyle bu mensuc:ı.ttan yarnl
Dllfi cs_yruun, kağıt, c:ı.ın, çini ve 
norselen ve mu .. :.ı.mb'l. mamuliı
tının v~lerinc vfu..de 50, jpek 
ipl'kJerlvle ipek ve mıdılut ipek 
ıncnsucrut ve ipekten, ma'h.liıt i
pc:~"'.11 lıa.zu:. cşvn. 1n vergileri
ne bir m'isli rr"<- .... tindedir. Deri 
ve ma.."IluLltiyle ham kauçuk mfl 
roula.tı. l.Illi.İk. yün ve l.lol rolik
Ieri, unuk, yün ve kıl meoovc:ıt 
ve eşya.run şcrgilcrine evvelce 
vapilinış olan yiizdc 10 zam ka.l
d•nlma.kta.dır. Bu suretle ha.kiki 
7Jl.tll miktarı yüzde 40 dmnek
ıt.ir. 

"F • 
i a a 'e kazanç 

- Baş tamft J :incide - dı na.z:ı.n dikkate ~ızın 
:\'e şay"' 1939, 19 W, 194.l ve vcr:gzye t.Ubi tuiulnnlrta bazıla
daha sonra.kı. scael r Jrnzançlan n da., yıinn.i hin nüfuslu veya 
bu vasatıden fazla. &i.a- nüfusu on bhıle (20.000) ara-
7.a.nçlan bu \'.;j!i._tid 1l fazla bu- sında ol da . .. - isk<.--
lunuxsa Jnız bu fazla kısım- lclcro O!l :kilometv tmtı[ }ur-
dan (fevkalade ka.zJ.ıç \(.rgisi) 
adiyle yen:i e uru.marn bir v _ lerde tic:ırct ya,µWdun ve tica-
gi tahsil edllecc!ttir. Bahsettiği- :retgilıları.ıu g;ıy:risafı ıradı beş 
miz vıasati kazancın f \!kinde yi.tt liradan yulun bulunduğu 
kahn kısımdru:ı evvelce normal ta.kdirdt1 mükellef tutulın.akta
nisbette alınmış olan v rgi dır). Gayrimenkul kıymot arb
indirilecek ve YcW vergi art.aka- şı verd:>ini, b.ııa ve arsal1f1. -
lan miktar ü·ooıinden alınacak· tl.nlcır:. ıklymetıi m:rlc:n l ... 
br. lı"\ı.kat fovkaladekazanc;. ver- eşya ~atış Yorgisini ~ .ı-
gisine tabi tutulnuy. ak olan el nlcri ve eşyayı .sa.tın al 
vasati veya no. ı l az:ınçlar, v ::I~dir. 
seımayesi bclli odıl ~ "' üsl r. 
de sennayenin vüzdo onunu aş
tığı t:kdirde y lruz 1 yUzde on 
normal kazan· sayılarak bun
dm yill.li vergı alınnııyamktır. 
Gayrimenkul k ymcı.t satışlann
"<l nacak v ·gi .ise Ankara. 
İstanbul ve bmıirue İcra V il
lcı'i Heyetince tl.yin edilecek di
ğer y rlcrd 1 Ii."';ylfıl 1939 tari
hind :ı ıt i>ar n satılmış ve sa-
tlac::ı ol lıina arsaların 
nlış bedclı) l ılış bedeli anasın
da" .... i fark uzeı inden ıtamoluııa.. 
c:dctır. 

Yeni vergı, fev.kal kazll.n~ 
lar1 gayrim kul kıymet ıamş. 
lcrmda. yukarda go terdiğimiz 
nntralılnr lİ.ı erinden yüzde 15 -
60 ni ·betiude tahsil olunacak· 
tır. 

!?el' la.de kuançlarb. 
met. artı.· için m · ~f· 
d beyr.Jınoone im 
Şimcliy kadar ti aret,,. n 
gayr.isafi i ı üzerinden ,·er.ti-
ye tabi :t.utubnuş ol n m k Jt-f .. 
lcr, §ayet tic. ri defter tutmuş
la.rsa bunu göstermiyc !'!:" bur 
tutuhcı:ıklıırdır ~ Defter t.utma
mışlars:ı ! Wialüde kaza.nçl:ın 
sllihlyetli koınisy olar tarafın
dan takuır edilecektir. 

1939 - 1941 erine it <>-

An'kara, 27 tA.A.I - Büyük 
Millet Meclisinde Ticaret Vek{L
leti biitçcsinin müzal~eresi csna
sındn bug;ünkü fevkaludc ~n rt
lar dahilinde İzmir Fuannın es
kileri gibi muvuffaldyetle açıhp 
açılnnyaca.ğt lın.kkrnda Doktor 
Sadi T{onuk (Bursa) tarafın<tan 
sontlan hir suale karşı Başvehil 1 
Doktor Refik Saydam nşağıdaki 
beyanatta bulunmu.,.lardır: Fe\•k:ıl'tdc klzanç vergisine 

"Arkadaşlar, Vekil arkadaşı- tiıb! t~ u1acak mükellefler şun~ 

lan:ık ıtahaklm'k ettirilen (fev
kal!de kaT.Mlç) vergileriyle ay
ın.et artışı vcrgilerhrin yarısı 

1942 de v, diğer yan.c;ı 1943 de 
ve her biri ikişe rhık~ tah
sil olunaeaıktlr. 

Pariste 50 g nç tevkif 
edildi 

ının arzettiği ~ bugünkü şe- tardır: 
mit dahilinde ir li'uannı bu A) Bugtln normal ikazanç ver· 
sene açım.ı . .mağa karar \'-erdik. gis,ine tfıbi bulunan ve beyan· 
Önümüzdeki sene açacağımızı nrune ına göre vergi Yerell· 

ecr Jer, B) TieJTctgalılannın gayri· 
ümit ıyoruz.,,. safi iradı ile gündelik gayrisafi 

ltalya ahye nazırı 1 kazancı üzermden vergi veren 
Bud:ıpeşte, 21 (A.A.) - !tal- mi.ikelle.flC: a.rasınd~ Y~ 

ya Maliye nazırı Kont Thaon i kanun lnyillas!nt:I:a. . ~ )an 
R ı b ·· · t' 1 i . 1 mülı:ellefler (bır kısım mükellef-

dö~rt\1e .. ultfllilk b~aırc ı e:r:: nı :1~ ler, ticaret mahallinin nüfusu 
.. gu~_u ır zıyaret yapml.U\ ti .,..+cibının gayriSa.fi ira

Loııdra, 27 (A.A.) - Alman
lar tarafından kontrol edilen 
Paris radyruaına. göre, Pazart~ 
si günltU sOkak ka.nşıklıklann
da F'nı.nsız genÇlcri ilo polis a
rasında yaralıuıanlar olmuş. 

Tevkif edilen 50 genç, hilvi
yeUerin tcsbitinden sonra. aer
best bırakılmıstır. uzere ogle vakti Buda~teye ve ca.ı"""T> 

gelmiitir. ,t1:1•ıD1Emm••••------.. --••1ııı. 
Kanada kuvvetleri iP sinema ın 

- Baş tarafı 1 incide -
kildir. lngilterenin en büyüğü o
lıı.c;ık hava meydanının bu bir
liklerin ornıanctlar:ı mrafından 
temeli atılmış bultın!Da:ktruıır. 
1500 metre uzunlugunda bet n 
iniş yolbrunn edil - · 
eri bunlar şimdi 
me:.ıguldürlcr. 

Bugün Matfneh>.nb itibaren 

1 - CHA LİE CHAN OLUM YOLCU U 
büyifü oru 
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TEfRIKA 

YÖRO 
Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur l 

BEŞiKTAŞ 
YANGINI 
TAHKIKATI 

ııvavs Jtl3'.X 

-=I SPOR ~ 1 
Admira yarın 1 

geliyor 
Avusturyanın tanınmış ta.

kmılanndan Ad.mira yarın sa
bah sehrimizde bulunaca3ct.ır. 

S l ki Admira Galatas:ı.rayın 35 inci uç u çocu ar yıldönümü münıasebetiyle 937 

A# Mayıs 1M2 

.,_ •,,; .. . ' . 
• ... Cı. 

- Pehlivan bu çocuk.. lılU&
lafa, hiç hasmına. ıe:hemmiyet 
nrmiyor doğrusu.. Daha lıa.lA 
ıaılttan kaçacıağım diye cab&lı-
70I' ••• 

oğlun& doğru bir göz attı . .Arna
vut.oğlu ile ~zgöze gelmişti. Çok 
.r.ıek:i olan Arna vutoğlu, Yörüğün 
OOkışında.n birçok şeyler anla· 
mışt.ı. Kavasoğtuna hitaben: 

velilerine teslim sene3inde şehrimize ge~ ve 

edildi
• birinci maçında Galatasarayı 

~ - 1 yerurüşlir. Beşiktaş, Gala: 
tıa.saray ve Pera muh:teliti ile 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
- Nssıl kispetinden çekip ö

nüne oturttu? Bir çocuk gibi 
be! .. İşte pehlivan budur. Sonra 
kazığı gördün mü? Ne ustalik
b... 

- Yörüğıin bakışını gördün 
mü? Kimbilir ne demek istiyor? 

- Gördüm.. Belli Musta.fnr 
nın kalkışını işaı-ct etmek iste
di. E! .. !Mustafa da gü7.el kur
tardı künteyL .• 

DUn Beşik-taşta mnanpaşa yaptığı temasta. da O - O ooralıe
maha.llcsinueo ç~"'3Jl t>Jyuk bır re ka.lınışt:ı.r. 
yangında b evle lô dükkan ta- Admira tam kn.drosiyle gele-
mamen yandığını yazmıştık. bildiği takdirde İstanbulun fut-

l\Ttvralji, Kırılı/ık ve Bütün .Ağrılar nızı derhal lıeser 
lcat:mca gGnde 3 kaşe ahnabUir. 

- Sarmaya ne dersin! Duru
p ba.:k ... AslJm be! •• 

- Ninı.la.rdan an:tamıştrm 
t.cn. .. 

- .Amhl.a, bizim Musta.fa. an
lamadı. Da.ha hfıJa da anlıyama
dı. Görüyor musun, alttan ko
lavca.cık kall:1p !kaçabileceğini 
sannediyor ... Yeoocek hcd!!.. 1 

- Nası.lıia. bir sıçan tuttu?_ 
Güzel eıvırttı. Her va.kit böyle 
akıllı hareket etse.. 

- Yörük Ali, yine sol tara· 
fından giireı:ıiyordu. Fakat bu 
sefer hamle halindeydi. Has.-oı
na üstUste hücum ediyordu. 
Mustafa, kendini güç koruyor
du. Nitekim de koruvı.:ımadı. Beş 
d 'lkı.ka geçmedi. Yörk, hasmı
m çapmzla Ye budayarak bir 
hamlede altına aldı. Fakat Mus
tafa yCJ:e düşer düşmez derhal 
doğrulup kalktı. Yani alttıan kur 
tulmuştu. 

Hadiseye C. Müddeiumumi bol meraklıları zevkli ve Wnıin 
muavinlerınden Cevat üz.bay el edici nıaçlıar seyretmek fırsatını 
koyw-ak tahkikata ba§lamıştır. elde edeceklerdir. 
Ta.hkika.tta. yaaguun 5 )U§ında.- Galatusa.ra.yb1a.rm Pilivı 
ki öuan tarafından değil, sey- Galatasaraylılar, her sene ol-
yar satıcı NeJirın oğlu '( yaşın- duğu gibi bu sene de an'anevi 
daki Hüseyin Hı.isni.mün tali.~lar plavlannı 7 Haziran p-..z ... r günü 1 
üzerine atuğı kibntten çıktığı mektenlerinde "iycceklf'rd:.. ' 

:~lllll;ISIWMiliiDSli.'!Slllllll:ı~Bl~EHllll:i'~'ll! .. lll ....................... lllillll .. 9;wll:=t~ 

MCjje .• Müjde .• MOj::fe .• 
Venlkapı: SANDIKBURNU 
• Hlltl ()AKIRIN 

~DYO .PROGRA~ 
28 MAYIS 1942 

- E! .. Öyle!.. · ' 
- Aptalı nasıl kızdırdı? Hem 

de çıldırttı. Sonra sol gürcşler
~e yordu. 1ki saat sonra tertemiz 
güreşe girdi. Hiç de terbiyesini 
bozmadı. Ba.:;ıka bir pehlivan ol
sa, mukabele ederdi. Şikayet ~ 
derdi. Etmt>di ve, gilldü. Pehli
van doğrusu.. Hem çok pehli
van! ... 

• • • 

aıiliısılnıışlır. Çocuk bu kicriti Piliv davetiyeleri n' ' ~ ebi 
sokııkt:a. bulduğunu söylemekte- !tapısmdan, G~latasarayl l~ır Ce. I 
dir. Yanan ev ve dulckiin.ların miyeti sekrcteri:ıden ve G. S. I 
hepslıun sigortasız olduğu anla- Genelik KulübU ite İnek sinemn-
ılm.ıştır sı ~'-"clcrindcn tcdarilt edile-§ • 

bilir. Zarar, ziyanın 40 - 50 bin li-
ra kad•.ır ol<luğu 'bahrnin edıl- rt'hıhteki r yoğur!cu 
nıektedir. Hadise müsebbibi ç<>- Dün Fiyat. Murıakabe kontro-
cu.klar, yaşları küc;ük olduğun- lörleri muhtelif mıntafa larda:.ti 

Mnstaf:ı, alttan kalkar kalk- dan haklarında kanuni hiçbir yoğurt fiyatlarını tetkik e tmbr 
maz çıı-Pınıp bir nara savurdu: muamele yapılmıyarak velileri· ler. Bu arada. yüksek r :yatla ye-

Gaz Posunda 1 Haziran PAZARTESi 
akşamından itibaren: 

H E R A I< ş A M Se.ı Kraliçesi guul 

Ham 'L!t Yöt-t~ses . 
ve SAZ ARKl\DAŞLARI BIRLIKı E 

Gı.izcl Hava - Gi.ızel scrviıı Vtı uc · luk 

7 .ao Program 
7.33 MU7ik 
7.45 Ajans 
8.oo Muzık 
8.15 Evin S:ıati 

12.30 Program 
t2.3a Fasıl heyeti 
12.45 Ajanı 
13.00 Fasıl Proı. 

18.00 Program 
18.03 Çitte Faı;ıl 
19.00 Konuşma 

19.45 Yurttan 
ı;esler 

20.15 Radyo Gıı. 
20.45 S:ız. E...~neJ 
21.00 Ziraat 

Tôikvimi 

21.10 Şıırkı ve 
Türküler 

21.30 Kahra.r11:ın• 
lar SaaU. 

21.45 Müzik 
- Ne olacak dersin? Uzar 

mı güreş? 
- Yenecek .. Hem de ağlata

l.tt vallah!.. O vakit bilirim 
ben. ona ne söyliyeceği.mi ... Hey 
aptal hey.. Bak, bak! Kel Me
nü~ de neler y:ıpıyor. 

- Hayda. Yürük be! ne te.sliın edilmişlerdir. ğurıt satnıı bazı kirosclcıi yaka-
Yörük Ali de mukabele etti: AnC3k ikinci bir suç işlerlenıc lıyarn.k Adliyevc teslim etmi.~-1 
- Hay-da Mustafa be!.. o zcunan mahkeme 'karariyle ~ Ierdir. Bu cümleden olarak Bos-ı 

Deniz Ilarp Okulu ve Lisesi 
Konıulanlığından: 

1 - Deniz Lisesi 9 ve 10 uncu sınıfları ıle Deni.ı GecLkli Erbaş 

19.15 Dans nı11ıiği 22.30 Ajans 
Orta ı !l.::o Ajan.i l 22.45 Kapanış 

Dem.ive kalmadı. Yörük Ali, 
b irdenbire Mustafayı künteye 
:>Jar:ık astı. Mustafa gicliyordu. 
Sevirciler. bağırmıya başladı
lar: 

- Haydi Y örük ! .• 
- Aşır Yörilk ! .. 
Arnavutoflu, şaşırmıştı. U

lan!.. H:ıkikaten Muı:rt.af:ı gidi
yordu. Hem de hiçbir giirM vnr>
madan. Niha •et Y ürük A i, ilk 
hamlelerivle Mustafayı yenmiş 
olaca.kb. Çnhk bile yerinden fır
lamıştı. Bağın •orfü.ı: 

- Bekletme! Aşır, Yörük! .. 
Allah! Deli )!ustafa}a aCJ<h. 

Mmrtafunın kurtuluşu mnhi- lilerinden 500 er liıa ta.mıinat tancıda seyyar talıcı Jı..hmet 
rane idi. Güreş tekrar ayaktn alınabilecektir. Mutazarrır o- Doğan yoğurdun kilosuı.u 70 ! 
başhmıştı. Yörük Ali, solonn !anlardan herhangi bir vatandaş kurı.ı.şa satarken cürmii meşhut 
giıiyordu. Mustafaya 'katiyen isterse çocukların velileri ıaley- halinde yakalanarak Adliyeye 
sağ verıni,1ordu. Mustafa, hır- hinde dava a<;abilecektir. vcrilmiı:;tir. 
çınlık ediyor. Hasmını ezmel;: ------~----------1a1-----------ve sağına almak için türlü gad- Asflun ve Eskihlsar ırüttehit Çimento 

ve Su Kireci Fabrikalar• Anonim 
Şirketl11den : 

Uçf'ncO Davetname .. Birinci ilan 

Okulu 6, 7_ \'c S inci ı;ınıfların:ı tnlcbc kayıt. ve k~bulune l H:ıı.iraıı 942 ta- ı 
rihındeo ıtıbaren başlanarak 20 Ağustos ll42 tanhıne k.ad.ır devam edılı!

cektir. 
2 - İstanbul ve cıvaıında huluııar.lı.ır, doı:ruca istanuul Deniz Konıu

tanlıı;ına, Mersm ve civarında bulun.ın Dc.ııiz Hıırp Oltulu ve Lisesi K(,ınu
tanlığı ile Ged.kli Erbaş Oı ta Okulu Müourlugune muracaı:ıt cdecekleı""Glr. 

3 - Ista ıbul ve Mersin nııntakalı1rı dışın .an mw·acaat cd<'Cekler, ~
nlz Harp Okulu ve Li.ı:csi Komut.anlıgına veya Denir. Gediklı Orta Okulu 
Mudurlüğüne dilckı;e ile mürnc<'<ıt e:kl·eklcr ve dılt•k\clerinin bir suretini 
b•.ılıınduklnrı m:.ıhallın askerlık { Ubtılt'rıne vcn'<.·(•J,lcrd ır . l\'llıarnclclcı·i <ı~

kcı ük şubeleri taroündan tckcmınul e-t.tirilcccktir. 
4 - Denız L.sesi ııe llitcklJlerın bulunduk lan sııııfın soıı sınavında her 1 

ne sebeple ollırsa olsun ıpka ve ikmale kalmış bıılwınuınıak ve biç bir se
beple tahsili terkctmi~ oln arruıları lf\ı.ımdır. 

5 - Deniz Lısc i 9 wu.ı.ı ı.ınıfına ı5 ; 18, 10 uncu sınılıua 16 : 19 yaşın-
da bulunanlar alınırl:..r. 

6 - Deniz Gedikli Eru~ Orta Okulunun 
Alt.ıncı sınıfına 14 ; 17 
Yedinci sınılımı 15 : 18 
Sekizinci sınıfına 16 : ıg ya.şınd:.ı bulun::ınlnr alınırlıır. (5647) 

J'..creket ,·ersin küntcyi söktü. 
Askıda olduğu halde sıyırdı. 
Babasının oyunlarından b irini 
tatbik et.mi~. Nasıl<>a bu oyu
nu yerli yerinde tatbik etti. Yö
J1ik Alinin elinden kurtulan 
Mustafa~ derhal tek paça kapa
ruk doğruldu. Mu.<dnfn Yörüğ'ü 
paça ile bastıracaktı. F:ı.kıat Yö
rük bir elde pac:;asını budayarak 
elintlen alclı. İki pehlivan k:ırsı 
k a: şı"a geldi.. Must11fa, çırpına
rak bir nô.rn savurdu: 

darlıklı."'3. tevessül ediyordu. 
1'.,akat Yörük Ali, bir ker~ dahi 
olsun mukab~le<le bulunn.· .:ror
du. Efendice giireşiyor ve arada 
bir tebessüm ediyordu. Güreş i
ki buçuk saati bulmuştu. Her 
iki pehlh·an biribirleı-ini kaprnı
ya ve yenmiye uğraşıyordu. 
Mu~t.afa, kendini kaptırmamak 
için her türlü kuvvetini sarfedi
yordu. Nihayet Mustafa, bir fır
sat bulup Yöı-ü:k Aliyi çapraza 
topladı. Bu, cid<li bir kapıştı ve 
Yöriik hakikaten çapra?J3.. düş
mii~tü. Deli Mustafa, küçük has 
mına geçirdiği çaprazdan istifa
de etmek için canlandı. Onu 
bir "el<le buda)'1rak ına*liıp et
mek yoluna. düştü. Şiddetle ü
zerine çullandı. Fakat Mu.sta.fa
nın çaprazı lx•s, altı adım ~mca.k 
sürdti. Yörüğün mahirane bir 
wn başı ile söküldü. üste de 
Mustafa kösteğ-e diiı:;erek Yö
riik .Alinin önüne düı:tü. Musta
fa, bu sefer de alttan kurtul
mak için çabalandı. Lakin kıır
tulnma.clı. Yöriik ha.•muıu kema
ne ile mükemmel ba.ğ•aınıştı. 

Aslan ve Eskihisar Müttelıit Çimento ve Su Kireci Fabrika
lan Anonim Şiııketi hissedarlarıııın aşağıdaki ruznameyi nıllı;a
kere etmclc. üzere ikinci dt:fa olar.ı:k fcvkıa.hlde suretLe içt.maa da
vet oluri.dukları 26 Mayıs 1942 tarihinde.ki toplantıda Ticaıd Kar 
nununun muaddel 386 ncı maddesinin lüzum gösterdiği n.sabı içti
ma hasıl olmadığından, ~irketi mezkfıre c~cdaııa.ru aşağıda yazılı 
ay.n.i ruzııa.meyi müzakere etnıek üzere 8 Temmuz 1942 tarın.ine 
müsa<lif Çarşamba günü saat 15 de Beyoğlwıda Tepebaşında 
Perapzlas oteli S:llonlnnnda yapılacak üçüncU bir fevkalade top-

1 lantıya davet olunurlar. 1 ~-------llU ____ _. · ı 
RUZNAME! Mo·zAKERAT 'I beyoğlu Vakıflar Direhtörlüğii llanbrı 

l - Munnıeıatı ev"eliyesi 1937 ııcııesinde başlayıp 8 Teşrinisani 1939 , - CT?E1WAFS2•1111 .. ım _ _ ________ _ 

- Ha.y<la be! .. 

tarihinde fevkalade olorak top'lıını:n hlssedarlar umumi heyeti tarafından 

karara boglanan ve fakat billiil krn ve inta~~ edilmemiıı olan şirket ~0r
mayesinin 1,490,00.- liraya çıkarılması keyfiyeti, billıhare hisse ı;enetlcri 

kıyme•i ıUbarlyesinin tezyıd t.a;;avvıır e<llmcsi üzerine 19 Kdnunııevvel 

1940 'tnı ihindc 'fcvkalrıde omrak \Oplnnan hissedarlar umumt heyet ndc 
yemden konuşulmuş ve bu arada \ergi m~elesinden çıkan bir ihWfı! da 
bu umumi heyete arzoh .. nmu.ş idi . 

Ait. eılduğu mercilert; temas edilerek almac:ık neticeye gfü·e tekrar 
toplanacak fevkalade hissed:ırlar umumi heyetince bu hususta kat.1 biı· ka
rar verilmesi me-?.kılt- 19 KAnunuevvel 1940 tarihli umumi heyet tarafından 

M uha1'1'11'11en Kıymetı 

Lira K. 
500 ()() 

Teminatı 

Lira K. 
37 50 

Kasıınpaşada Kulaks1.1 Ahmet Knptan mahallf'.Sinin Kulnkııız caddesin
de ve Nalıncı Demırlıan sok;.ığı.nda cı;ki 60--8 mükerrer yeni 2 ve 118 sa
.} ılı nhsap hemenin mülkiyet~ peşin p:ıra ile satılmak üzere 25/5/942 tı:ıri

hınden i'füaren 10 g(.n müddetle tc1ı1dıt t"dilıniştir. İhalesi 4/6/942 giJmı 
soat J 5 tedir. isteklilerin o &ünü Beyüğlu Vakı1lar MüdtirHlğü Vakıf Akar 
ve Malılüliıt kııleminc müracaatları. (5897) 

Yörük Ali de mukabele otti: 
- Havda Must-:ıfa ~! .. 
Y<:rük: gi.ilü .. ordu. Arna\'tıt-

karı:ır altına alınmı!i oldugundaıı İd::ır.! Jd(;c'ii.since yapıln.ış olan temaslar - ------------------------ ----• 

( A rlı>'l.~ tınr) 

=I HARP DURUMU I= 
Bu Yıl harp bitebilir mi? 

ve tetkikler nctkc:,;nı göıilşmek, şirket dahili nizamnamesinin &eruıaye
den bahseden beşinci maddesinin tadili ve sermayenin tezyidi ile yer.f hisse 
senetlt!rl !;Jkanlması hakkında nihai hır karar vermek. 

Şirket dnhlli nizamnamesinin be&inci maddesinin tekli hazııı: 
(Şirketin sermayesi iki yüz iekscu bın liradan ibaret olup bellt'd beş 

Osmanlı lir.ısı kıymetinde elli altı bin hisst>Ye münkasemdlr. 1 

Karar Uülasasıdır : 
thtikflr 42/26 
M,lli Korunma Kanununa mnhalef~ttcn 1''eriköyünde Yalvaç sokak 

numnrtıdı:ı kömi.ırcuHlk ücareule meş,';ul Ahmet oı?lu Şevki hakkında İstan

bul İkinci Milli Kor ımna Mohkcme3inde cereyan eden muhakemesi neti
cesinde suçlunun !illı sabit oldutundan Milli Korunma l~anununun 31-59 
uncu maddeleri mucibince on lira para cezası ödemesine ve on dört gıin 
müddetle de dU'tktlnının kapııtılm:tsına ve hük\im katlleştiğindc üı:rcti 

suçluya ait olmak üzere karar hiıl!l:msının Yeni S:ıbah gozct.es.inde neşrc-
dllme.:.ine 9/4/94:? tarihinde karar vcnldi. (5880) 

tşbu hisse senedat.mdan bedeli trınaınen tesviye edilmiş kırk attı bin 
beş y\.ız adedi 31 K&nunuevvel 1919 tarihinde kapanan bil!nçoları muci
bince maa mü;ıtemiUlt fnbrikalcırile bilcümle emval ve mevcudatı.nın i~bu 
"Aslan ve E ldşehir Mültehit Çi•nento ve Su Klr~i Fabrikaları Anoıum 
Şirketi,, ne devri muknbllinde hali t;ısfiyede bulunan Aslan ve Eskihıs:ır 

-Baş 'arafı 1 incide - tur. Alma.n hava orduları Po- ııirkeUerl hissedı:ıranına hfunil bulur.du,kları hisse scnedatı adedince tevzi ------ma----------------------• 
lonyada, Bclc;ika, Fransa, hatta ve ita edilecek ve mUtebaki dokuz bin b~ ylız adedi nakten tediyat mukabi-

zanmamış, harbi t>es:iyen zen· Brı·tanyada faı·k bı·r durumda 1 e<l' · t" linde ihr:ıç olunacaktır. . 
gin kaynaklar da nm~ş ır. idiler. O sayede çok yerde mü- Heyeti umunılyenln iıbu sermayeyi bir misli tezyit etmeae sul~hiy<'tl D 1 t D • JJ 
Onun istiliL çemberini genışlet- dafaaya baş kaldırtmadılar. Do clacaktır. Tezyidi sermayeye karar vedldlği zam:ın hükumete molümat ve- ı ev e emıryo arJ 

.... -~ ""1' • • -, .... ,. . 

ilanları 
memek üzere henüz yelesi tcd- ·· ·· d ,•m••••••m•au-ıi•lıiiill••••~-••a•••m::ıW ğu cephesinin teessusun en rilecektir. sermayenin bir mislinden f:ı1la tezyidi evvelemirde hukUmetin .:. - J

7
·- i 

birler de alınmannı~tır. Ak le- sonra hem Britanya müdafileri muvn!akatinin istihsaline miıteva.kkıftır. İhraç olunan senedııt bedelleri t.a-
nizde demokrasi hesabına bir d 

geniş bir nefes almış, hem e mamen istihsal olunmııdıkça tezyidi sermayeye taııadd.i edilemez. Şirketin 
emniyet manzumesi kurulama- ı nıı· sı·ııcme tedbirleri ittihazına n- 1 · kabl Ji.hr ç liecelitta dik 1k mıştır. Harbin mihrakı, bir yıl- ihraç eyliyc.-ce&i hisse scnedatının nwnune erı e a s -

fır"'"t bulmuc:tur. U~ak imalin- t t v kAl tln •-vdl edı'lecektir ~hr, do:!uya intiknl etmiştir. İki """ ":I - ısa e " c e ""' · 
" d 1 de artık Mihverle demokrasi a- Şirket hls~aranının 16 Ha:t.ir2nl337 tarihinde :inik.at eden fe\•kalAcie 

bölgedeki karşılaşma. ev er r'" ın<la 1/ 2 nisbeti bahis mev- 'ttih k t !ikan 280 000 r d 

Eskişehir Cer Ate.iyesi iÇin tcsviyt>ei ve tornacı alıMc:ıktır. Sanat im
tihanı Haydarpaşa deposunda yapılacaktır. Asgari S. 2 işçi dereccsınde 

bulunnnlar tavı.it edilecek ve ücreti imüh:ında güstereceii liyak.ı:ıta göre 1 
tesbiı uillecektir. Taliplerin Haydorpnşn işletme Mı.idürlü~ı.ine miirnl·ııat eı-
meleri ilAn olunur. (3362 - !i388) 

aıusaraası için bir deneme, bel- .... heyeti umumiye içtimaında ı az olunan aranı ev , ra an 
ki ve ancak bir ba.5langıçtır. zuu olduğunu Amerikan zimam ibaret olan scrmayei iptidaiye yeniden her biri beşer lira kıymeti ıtibarite 31/5/942 Pazar gününden itlbare:ı işletm<'ye uçılacak olan (Tı.ula kmc
Avrupa batılarında çarpışma- darlarının nutuklarından öğre- 17,500 adet hisse senedi ihraç edilmcksuretile 367~00 Osmanlı lirasına ib- lerl) ne g.decck yolcuların gidiş ve d3rıüşl!rıni temııı için, 22/27, 24/:!::l, 
lar. mahdut 1.amanlara ve ha- niyoruz. Jağ edilmi$tır. 26/31, 28/33 ve 30/35 No.lı banllyo ~ren.teri her gün ve 20/25 No.lı l:aıılıy >I 

. h ' d" 194.3 Temmuzundan itibaren Şirket his~ed.aranırun 29 Kı1numıevvel 1928 tarihinde inikat eden fev~ trenı· L-ıe Pazartesı· ve Cumadan gayrı ~forde tçmclcre kadar devanı ettı-vala .. :.ı. ın L'>ll.r e ıyor...... Anı "k . k 1 •- fik 36 
A\TUpanın Mihver aleyhtarı en a sanayı unun an- kalfıcle heyeti umumiye içtimoınd:ı ittihaz olunan kar:ıra ... v an 7,500 rileccktir. B•ınlard:ın başka Haydarµaşn - Gebze - Haydarpaşa ar:mrıda 

---ıamı~---- ,, "Seni seviyorum 

~&yed siz de bu cazlp guzeııı• 
.reçetesm ı kullanırsan!1'. siz de ıı: 
lltıtata naıl olabılirsinJz çurı• 
bu reçete en sert ve çirkin bır cıl~ 
Cu kadllc gibi yumuşatıp beya'1•1 
:ıır. saf ve taze cazıbe ile suslel• 
Toknlnn kreminde mevcut 1'1>'1 
'metll cevherler sıyah nolctaı.~ 
eritir, acık mesnmeıen sıklaştırır• 
ye· cllde bir gW yaprağı yumuşal' 
lığı verir ve tayanı perist~ bir tell 
'temin eder.~ ,Tokalon uemı . bıl 
yerde satılır. 

As.ker lill işleri 1 
b""' 

F<ıtilı Askerlik Şubesinden. ~ 

l - lsUhkum Teimen Eşre-f C 
oi!lıı Ali ce,•:ıt (30909), 2 - Ut>ı~ 
yol Tı•ğnıen Abdi oğlu Vn fı B<' ~· 
(5291)0), :ı - Dcmiryol Tegrren ~ 
ıi •l!]IU Niyazi Durusoy :;oıııt>, 
4 - Muhabere tl'stteı:mcn Tnrık ~°' 
Ju T&bur Dıray (4-4802) ın ~"~ 
muruca:ıtları. 

======··========:ıı::==~ 
Yeni neşriyat : 

RADYODA EViN SAA1"1 r 
Her sabtıh radyomuzda zevkler 1 p 

lifadc ile dınlediğımiz Doktor G~ı 
At.ır 'm ··Evın S~ati,, k.oııuşuUt1 ,ı,. 
.Ali Toygar "Cümhuriyct Kit:-IJC:,. 
foı-afındr.n topl::ınnuş ve nc!is bıt • , 

ııc' hilde basılmıştı.r. Yalruı her ııııı il>' 
ver. n kütiıplUines.i.nde dc~il. ııc ı;ıJ 
lıcr ailı:de bulunması lfı.zım «cleıl 111 
<:0 lcııce1i oldu~u kadar faydalı ıdtıı,-1 
l al"il~rıınize ehcmıniyetıe t.--ıoJSI· 
l'<lCr.z. ordulannın sercnügfın oluşu da, nın genişletilmesinden vazgeçil liradan ibaret olan sermayei şirket yeniden her biri ~r lira kıymeti işliyen 36/41 Pendik - Geb1" - Uaydarr-~·a ara~ında işliyt•n 11116/19 ve H,1y-

nncak lıarp atesı"nı· körükledi, mek istenmesi, badirenin sonu itibarile 38.500 adet hlsse ~ene<li ihraç edilmek suretlle 560,000 Türk l.tra- darp.'lşa - Adap:ızar - Hrıydarpa:;a ara5ında "şlı}·cn 52/51 No.lı kataılcı ı- da 19 MAVIS esre' 
... ., .... elecemne bir if'aret gı"bi t.elak- S:ımsun fü:lkevi t..'U'afınıia1 • n -·~ k,_..·1n sonuca yakla.ı;tıramadı. n• "' sına iblfıi edilmiştir.) yolcuların in.ip binm<'Si için l~·ınelcrcle b:rel' d:ık•l<n duracaklordır. ısi'"' 

... ., • ki ediliyor. Hak kat şudu1· ki, " Şirket d::hili nizamnamesinin bı.tşinci maddesinin tadilden sonra ala· dill'n l{ıutür dergi.sının yeni ~er ı;ı-
thtimn.ldir, Ru.ı:; steplerinde bu ne inceden inceye tertip edilen Sayın halkımıza il~n olunur. (5809) c: ınd so:nsı çıktı. Munderı-caU '" 
)·az devam edecek sava.şlR.rda cağı fekil: htev nıı 

harp planları, ne de ban.'j sever (Şirketin sermayesi beheri beş Türk lirası kıymeti itibarlyeslnde ilci ıu ve zcı:ıgin, ı yatı mu ası 1' 
bir tarafı gayeye doğru yakla.ş- J"kl d ~·ı ak h ·ı:.ı.1 tı,.cmioe r.ı!!betl~ ucuzdur. •ro~sı. 

ı e cgı , anc asını ı:;ı b.ıı a ,.,;;z do1t.~an 8ekiz bin hiJ;se senedine münkasem bir milyon dört ,.uz dok- Kar ar nu·· ıa"" sn ... ıdır .· lıramıyac:ıktır. - '···-d · tm k kati ti " - "" d · m~ a r&.me c ne ce- san bin T\.trk lira..cıınd:ın ibarettir. c ·rı~. 
Bütün nazarlar havalara di· ye götürebilir. Demokrasi, he- Heyeti umumiyenin eşkal ve mevzuatı kanuniye dairesinde bu serm:ı- 1htikfü 42-17 YEN 1 A DAM stı' 

kilmiştir. S~malarda.'l yağdın- men bülün cephelerinde müda- yeyi tt>zyide sallihiyeti olacaktır. thrnç olunan hisse senedatı bedelleri fa- Milli K0.-unmı:ı Kaııunuruı muhalefetten Ga\alas..;rayda Deyoj1lu Apart- l Du haf ıılık fikir gazetesinin \ , 
lacak ateşlerin, kökü milletJere faa vaziyetindedir. Uzak harp mamile tahsil olunmadıkça yeniden tez.,;di sermaye muamelesi yapıl:unaı. nıan 3 üncu dairesinin b.r odnsıncla oturur ve ya,~·ılık ticnrc..tile meşgul incı sn:vı~ı ıutut dolgun ve 0 er' 
uzanan a~ncı, Avrupayı teme- sahnelerinde a~-azi fedakarlığı His,,e ı;enedatı tabı ve ihraç olunmadan evel nümuneleri Ticaret Veklile- Sarnaryan oğlu A"ıam hakkında t~nbul Jkıııci Milli Korunma Mnlı.kc- mıındcr•-t·'.lt vle ınt.c..~r e ti. uııııtı 1)9' 
lindcn sarsacaih sanılıyor. Gali- da. göze alınmıştır. Darbenin tine gönderilip tasdik ettirilecektir). mesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun_ fiili sa~!~ olduğun: ! oı;J..ı.r.ıı t•. zlik,, ya7.ısı vardır:'',,,
\la ümitler buna bağlanıyor! cihi için durumun olgun- 2 _ Ticaret Vektıletinin iş'arınn atfen İstanbul Mmtaka Ticaret Mü- dan Milli Korunma Konununun 32--~9 uncu maddclc.n mucıuım · yırım 1:ık,, t• ı ve Suphi llcı ıııın ,(IC 

Haı·bin cephesi, küre parça- luğunu bt..>klemek ve bunu müm. dürlliğünce 7/1/942 tarihli ve 100 numaralı tezkere ile şirkete bıldirileo lira para cezası <::demesine ve· 29 gün til'aretten men'ine ve hükiim kntllc.~- ;ı\ec•ıl..l• lı •tı r:ıları devam c<liJ 
larmda, uçsuz bucakSJı.dır. He- ktin kılmak maksadiyle Doğu d eoı ik" dd nin şirk t d.ah'li · t!ğinde ücreti suçluya ait olmak uze e karar hill~rnsının Yeni Sabah ı<u- 1 Tuv•iyP t•ıl<:ı 
def ise hemen bütiln küre sakin hareketlerine muva1..i hava ta- ~!8.::c!~:1~~::rr:::ı::ı ::111ı~:~üz~k::Sı.c e 

1 

nı- zctesinde neşredilmesine 4/4/942 tarihinde karaı· verildi. (5884) 1 r ~ . . __...,., 
ıericlir. Avnıpa, insan ve malze- arnızlarına. şiddet vermek, kuv- Ticaret Kanununun 385 ln<'i lT'.Dddcsi muciblnce hissedarlardan bir h1s- __ .. zm _______ ____ !Z!I _____ _ ________ Yeni .a ~ h 
nıe kavnaklariyle Mihver safla! vetli bir hava cephesi t.eskilini .esi olanın dahi ~bu milznkereye ~k ve rey ita etmeğe hakkı vı:ırdır w * g 

1 
, I • t:-t ~ 

f inda ac;ılan boşlukJa.rt do}duru• mecburi kılar, Bu, geniş Ö}ÇfilÜ Ve birden ziyade hissesi Olan zevatın reyleri hisseleri nl~betinde tez.lyut ,. 1.,.,V'VVVVv'V" o"V'-"'~VVV,/VV'V•,/V-' 
yor. Almanya ve peykleri gibi hazırlıklara tevakkuf eder ve eder. Dagılma Of isi llınum ABONE EsEüELI 
Japonya da merkezi durumla- uzun bir zamana lüzum göste- tşbu içtimada hazır bulunmak ist.iyen zevat, Ticaret Kanununun 371 i1f ••d •• 

1 
.. " •• d T'6ritl ~ 

rından nisbetle kola.v istifade rir. Bu zamanı, Ruzvelt pl8.:ıı- tnct maddesi mucibince tçlima tarihinden bir hafta evvel hisselerini şirkı?t J, il Ur t1gun en : y• rt 
tın kte bu Yed - üstünl" u·· nın ..,e-~ı.ıeştı"rı"ldlgı-· venm· kı • a"'N,ı.!K 1400 Kı-.. 2100 ı< 

e e ve sa e • ~ ·~ - merkezine tevd.1 etmelidirler. Dağıtma Ofisi Merkez kel" s in l00-2<i0 lira ücretli memu- "' IK 
7

,,
0 

,, 
1460 

., 
~; k betm ektedır" ler saltılabilecek mi? Bu hususta. ili de 1 • AYL .. .,... ay em · Bankalara tevdi edilecek hlııse scnedatı mukab 'n . a ınacak mektup- riyeUere müsabaka ile memur cılıı ~caktır. 

kati bir hUküm vermek için o- h' et' d bul edil ekti · M ı AVL ı< !kinci bir cephe tesisi, her ıar lifrket ınerkezine tevdiat ma ıy ın e olarak ka ec r. Müracaat edcceklerın emur:n Kanununun 4 üncü madd<'Silc 
Jaylann gelişimine intizar et- ı ı 21 H l ha" ım l ıu>ydcn önce bir zaman nıesele- .anbu , Mayıe 1 2 tayin olun:ın vasıf an ız o :ı arı şarttır. 

'Y' mek gerek.r: "Mahiyeti i.ebat MECLiSi IDA E 
sidir. Alman ordusu ta.a.rnı.z .. eldir R Yüksek tktısnt ve Ticaret tıı . ...-:lini bitirmiş olanlarla 'ficııret Ll-
kudretini muhafaza ettiği müd- =ed=en==i=sıı=n==am===· ==="='===== selerl mezunlan, ıesmi ve husu : ik'uıı:t, ticard, maliye ve ~~ınayi 
detçe, Anglo - Sak.sonların müs Z A l' İ fl'••m•••• S A. T 1 L 1 K 1 müesseselerinde vazife gönnü~ o!ıınlar ehliyetler·ne göre terc:han 
tııhkem kıyılara karşı çıkarına Kullarulrruş ~ Levha V.e FlçW&.r alınırlar. Bu gibilere 3656 ve 3659 numaralı k::nun hükümlerine göre 
hw-ckctlerinin muvaffak olması Selimlye Piyade A. -!. T. 1. Bl. 3. Kullanılmış kalın saç levhalar, saçtan miı.mul elJi kiloluk ve milll Korunma Kanununun e ıncı m:::d3csile tcıt.rih olun::.n mük-

. ~ok çetindir. Hava saldırışları, den alnuı oldujum terhis tezkeremi boş ve kıa.pakh mürekkep nçılan, bir miktar müstamel kereste tcsep hakları mnhfuz olarak htyin oluııurlar. Müraca tıor Anl.a-
zayıf. maneviyatı kırık ordular zayi ettim. Yenislnl alaca!ımdan es- ve hurda de.."D.ir parçnsı arttırma. ile satılacal:tıı·. İsteklilerin 

1 
rad:ı Dağıtma Olisi Umum Müdürlüğüne ve tasrnd:ı Vlltıyet taı,;c Mü-

aleyhinde hakim bir rol oyna- Jd&l.nln hillanil yoktur. pazarÇlan başka her giln saat (9) dan (12) ye kadar (Yeni Su· du li.ıkler.nc yapılmalıdır. 
mışt1. Batı Alrnanyaya karşı Rlzenln Allpaja klSyGnderı Çavu, bah) İdare Şefliğine mUracaatlıı.malları görüp fiyat vermeleri :r. usabaka ve imtihan ailnleri ve ı:u1.1arı ayuca nan cdı1cccktır. 
yönetilen akmlar hemen her o!lullarından 80Jeyınaa o61u 1241 ilan olunur. (377;)_5600) 
tlefasında zayiata mal olmuş· do§umlu Mustafa Baykut. ... iiiİİIİiiiİİİİİİlı••••••n•••m•••.,.-~~S::::Dlli" 

1 AYLIK 
400 .. 

110 " 

800 •• 

-DIKKAT-
auetemiu ıör-deriıc.ıı ,-sıı1:, 

neoredilıin netredilmesin ı• 
olunmıız ve dyaından mes'ull~ 
k bul eclilnıez. 

~ıll~ 
~hlbl: A. Cemaleddln Saraçov 1, 
Nqrl1at MUdUrU: M, Sam! tO,.- .fi 

ı•' Buıld 61 yer: (H. Bekir GUraOY ,,;l 
A. Cemaleddln 81raç0Clu matlı• 


