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idare T eskilitını ıslah r RUSYA HARBi ') 
Almanlara göre 

Halkan bOtOn temennHeri ve duaları, muhakkak 
ki, bu ıslahata teşebbüs edecek hükumet 

adamlarıle beraberdir 

Yazan: HOSEYIN CAHiD YALÇIN 

M uhterem Başvekilin büt- nıaırtık$1z hareket ediln1esinden, 
Çe umumi müzakereleri hükitmetle münasebetle bulu
esnasında verdiği bir nan fertlere beyhude zahmet

müjde ve giriştiği bir taahhiit ler verilmesinden şikayet ediMi-
bütün memlekette derin bir ahi- ğini duyup da mesekyi araştır
ka 'e memnuniyet U}'andırmış- mıya ve incelemiye kalkt?ğ1nız 
tır. Bu, ötedenberi hükumet zaman, çok kere kusur Vi:! kaba

Merkez cephesinde 
bir kısım Rus 

kuvvetleri cevrildi 
' -.---O---

Beş günde baUnlan 
gemi tonajının 114 bini 
bulduğu haber veriliyor 

----0----
bünyesinde vücudu göze çarpan, hatin ikimde olduğunu kestir- RUSLARA GÖİlE 
fakat bir türlü çaresi bulunamı- mekten aciz kalırsınız. Karşınıza 
yan idari teşkilat mesel~ine ta- hep temiz memurlar, hep iyi a
alluk ediyor. Otuz seneden faz- damlar çıkar. Böyle · oluyor 
la bir müddeUenberi Türk va- Çünkii usul böyledir. Çünkü hiç 
tanı muhtelıf siy.asi ıslahatlara kimsede görenekten dı~:ırı çık· 
ve değişikliklere .§ahit oldu. Bu mak salahiyeti yoktur. Çünkü 
bakımdan temin edilen ilerle- hiç kimsede kendiliğinden te
melere bir delil aranırsa mutii- ı-"bbüste bulunmak, akıl ve man-

kiyet idaresinden meşrutiyet mer tığını, vicdanını kullanmak, me
halesinc uğrayarak geçtığimiz suliveti deruhte edip de bir şey 
Cümhuıiyet ana~ ısası gösteri- yapabilmcf'.ıe imkıinı yoktur. Bu 
lebilir. Sosyal hayatta değişik- kırtasiyecilik hayatı her ~eyi kc
liGt ve Türk medeni kanunu ye- mirip bitiren bir zehir gibi ruh
ını inkılabın en şükran ile yar\e- laru. damlıyor ve idare makaniz
diJccek birer ebed: ibidcleriıfir. ması dediğimiz şeyi çok kere 
Fakat Türkivede elde edilen hu ters işler, kimseyi memnun et
hayırlı ilerlemelere rağmen, ida- mez bir kılığa sokuyor. 
re makanızmasında ,1\ nı der~- Bu yarayı teşhis etmek, tarif 
cede bir iyileşme temin edil<~~ne- ve tasvir etmek pek kolay. 
diği de inkar kabul etnwz nıue3 - Yukanki sözler kabilinden sü
sif bir hakikattir. Her ,·esile ile tunlarca, sayfalarc nzı yazı
göze çarpan bu derdin ar t}k hal· labilir. Fakat bu sözler in "·e şi
lcd lme yolunun tutuhw:u;ı Ba:?- kiıyctleı in hepsi, bir laf Jca ln.ba
,·ekılimizin beyamtından sa- lığından ibarettir. Hiç biti mcv
rih surette anlaşılmaktadır. cut derde bir ilaç olamaz. Bu 

Halkdılme volunun tutulaca- y':lraya Muhterem Başvekıl han
ğı, diyoruz. Ciinkii memltkcti- gi nokta,ından neşterini batıra
ınOOe her htikümetin karşılaş- cak'? Bilmiyonız. Ciinkiı kuta
tığı bu zorhıl'ı<, birdenbire bir si- siyeciliği ıslah etmekte en bil
hirbaz asasının dokunması s~- yü-k zorluk ıslaha nereden baş
yesinde ortadan kalkaca~ ı:nah_l- }anacağının ıslahatı yapacak 

Timoçenko kuvvetleri· 
Harkofta tekrar bir 

taarruza başlamışlar 1 
[A.A. ttlg'l'a{lanndatı 
hıtl<isa tdilmiştir.] 

Alman tebliğine göre, Harko
fun cenubunda Sovyet bakiyele
rinin temizlenmesine devam olu
nuyor. Esir miktarı artmakta
dır. Merkez cephesinde taarruz 
eden cliişman gru'plırı da kuşa
tılmıştır. Ladoga sahillerinde 
Sovyet münakalatı hasara uğ
ratılmıştır. Kareli cephec;inde 
Ruslar 22 tayyare kaybetmiş
lerdir. 

Şimal Uuz Dt•nizinde 
Şimal Buz Denizlnde dün, hu

susi bir haberle de bildirildiği 
veçhilt"', 25 ile 27 mayıs arasın
da ceman 96 bin tonluk 14: va
pur batırılmıştır. Ara.dan gl~c;e.ı 
zaman içinde 12 bın tonluk iki 
ticar<'t \•apuru daha batırılmı~ 
''e evvelce hasara uğratılnra t3 

(Sonu S•. 3, SU. 3 de) 

kabilinden zor, uzun, ~ok ı;ahra menın ımkansız olmasıdır. Çun· • 1 

B. ·M. MECLiSiNDE 
Dünkü toplantıda mülhak bütçelerin 
müzakeresi tamamlandı, Beden ter· 

biyesi Umum Müdürlüğü Maarif 
Veklletine bağlandı 

r AFRiKA HARBi l rPASIFIK HARBi) 

Tobruk'un Şangsi'de 
cenubunda 10 bin ÇinU 
muharebe teslim oldu 

Ankara, 29 (Yem Sabah Mu
habirinden) - Büyük Millet 
Meclisi bugün toplanmış miilhak 
bütçelerin müzakeresini tamam 
lam ıştır. 

O~man Şevki Uludağ (Konya) 
Gittikçe kızıııyor 

"'~ }brahim be?en teı~biy~si te~.: Rommel kuvvetleri mer· 
kılatının Maarıf Vekaletıne bag 

Yeni bir iddia 

Japonlar zehirli bomba 
ve obüs mermisi 

kullanmaya başladllat Bu toplantıda Beden Terbiye
si Umum Müdürlüğü. Posta, Tel 1 
graf ve Telefon Müdiırlüğü, İn· ı 
hisarlar Umum Müdürlüğü, Dev 
let Demiryolları Umum l\füdür-t 
lüğü bütc;eleri müzakere ve kn-

1 bul olunmuştur. 

!anması çok yerinde olduğunu, kez cephesinde yarma ha· 
fakat bu teşkılatın baR!an h~a ı reketine teşebbüs ettiler 
ıslaha muhtaç bulundugunu soy 1 
lediler. • . • 

Necmettin Sahir, meml~ketin EIAdem e kadar llerhyen 
uzak ko~clerindcki spor t areke~ . • 
lerine yardım edilmesıni istedi.. mıhver kuvvetlerı 
Abidin Da\'er (İstanbul) Beden t d d"ld" 
Teı bivec.;i teskilitının bir prog. ar 8 1 1 

Müttefik tayyareler, 
Rangoon'a büyük taarauz. 

da bulundular 
Beden Terbiyesi Bütçesi 

Beden Terbiyesi bü«;esinden 
e"'vel bu idarenin Basvekilettcn 
alınarak Maarif Vekftletine b=ığ 
!anması hakkında.ki layiha mü· ı 
zakere ve kabul olundu. Mütea.
kıben bilt<:enin müzakeresine 
geçildi. • 

ram dairesinde çalışmadığını, 
memlekette sporun inkişafına 
faydalı olamadığını ve bu te~ki
latın bu işe vakıf olmıyanlar ta
rafından idare edildiğini SÖY· 
ledi. 

Osman Şevki Uludağ, bu ida
(Sonu S•. 3, SU. 1 de) 

Parti Grupu Toplandı 
Hariciye Vekilimizjn siyaai hAdiaeler ı 

etrafındaki izahatı Umumi ı 
Hey'etçe tasvip olundu 

Ankara, 29 (A.A.) - C. H. P., 
Meclis Grupu umumi heyeti bu-

1 gün (29.5.942) saat 11 de reis 
vekili Trabzon meb'usu Hasnn 
Sakanın reisliğinde toplandı: 

racoğlu, son izahatındanberi 1 
geçen günlerin içinde memleke
tim izı ılgilendiren siyasi hadise
ler hakkın<la beyanatta bulun
muş ve bu mevzulara temas eden 
suallere cevap verdikten sonra 
izahatı umumi heyet<;:e tasvip o
hmarak saat 12.10 da toplantı

Ankara, 29 (Radyo gazetesi) 
- Afrikada-ki harekat hakkın
da henüz tafsilat yoktur. Lon
dra radyosuna göre, Tobruk'un 
24 mil cenup doğusunda bü~k 
bir tank muharebesi olmuştur. 
Muharebe, Uç yolun telaki nok- ' 
tası olan Şövalya Köprüsü adın· 1 

da meskun olmıyan bir mevkide 
de\'am ettiği anlaşılmaktadır. 
Almanların bir kolu, Bir Hakim 
ve Eladem'e hücum etmi~se de, 
hücumlar durdurulmuştur. Di- ı 
ğer bir kol da Eddua ve Seydir
azak'a kadar ilerlemişse de e- 1 

hemmivetli bir netice vermemiş-
tir. · 

İngilizler, Gazala. - Bir Hakim 
hududunu tutmaktadırlar. 

Rommel kuvvetleri taarruz
l:lrına devam ediyorlar: İngiliz 1 
km·vetleri Gazala - Bir Hakim ' 
h ttında mevzilerini muhafaza 
ediyorlarsa da Rommel kuwetle 
ri merkez c phesinde bir yarma 
yapmışlardır. İngiliz kuvvctleri
Tobruk'un 30 kilometre cenu
bunda Eladem·e, hatta daha ce
nuba c;ekilmişJerdir. 

(A.A. telgraflamwlıa" 
1nuasa edilmiştir.] 

Çin tebliğine göre, Japonlar 
zehirli bomba ve obüs mermisi 
kullarunıya başlamışlardır. Çİ· 
nava ve Cekiang şehirleı1nin Ja. 
ponlar tarafından alındığı hak· 
kında henüz kllt'i malfımat alm· 
mamıştır. Di~er taraftJn Vişl 
ve Tokyo Çinava şchrinın alın. 

(Sonu Sa. S, Su. 4 de) 

"DUATEP'E,, 
MOTÖRO 

Dün sabah yedekle 
limanımıza 

getirildi 

yc.tte değildir. Bu, teklıfsız bır yüksek zatlarca bıle saııh ve .------------. 
tabirle, iğne ile kuyu kazmak kat'~ ş?kil~e bilınmemesı, bi!!n· ı ZEHIRL' GAZ il 
ve fikir takibe muh~a<: vo~u.~u ki\ kalem muamelelerini düzelte- t 
ve usandırıcı bir iştır. Butun bı'mek için mak.ınizmanm için- -------------------------
kusurların söküliip atılması, s~- d~ senelerce yn.~amış, çalı,., mı !:i lngiliz hava Komutan· 
nelerce metodik hhnmetler mb· ve bütün mahzurl~ra vukuf pey- larınöan 'birt diyor ki: 

Celsenin açılmasını \'e geçen 
toplantıya ait zabit hıilasasının 
okunmasını müteakip kUrsüye 
gelen Hariciye Vekili Şı.ikrii Sa- ya son verilmi~tir. Merkezde yapılan bu yarn1'a, 

1 
( Sonu Sa. 3, Sli . 4 de) 

18 Mayısta Bulgaristanqan 
U:t nbula gelirken meçhul .. ır 
denizaltı tarafııidan sığ sularda 
batınldığını yazdığımız ''Dua• 
tepe" adlı Türk motöril, burı· 
dan gönderılen tahL ye gemi 
ve vesaitiyle yüzdürülmüş ve 
yedeğe alın3rak dün sabah li
manımıza getirilmisUr. 

yecektir. Çünkü ~ize. öyle ~li- da etmiş olmak lazımdır. Hal- ~-
yor iki modem telakkılere gore. buki bu kadar uzun müddet işin 
do~ ve muntazam işler bir i- içinde kalıp da bütün incelikle
ctlre makanizmasına bu mem- rine nüfuz edecek kad:ır onlar
leket hemen hiç bir zaman naıl la ünsiyet peyda edildi mi, ora. 
olmamıştır. Her halde son asır- daki fena ruh da insanın bf'"'· 

EQer Almanlar 
larda böyle olduğu muhakkak- nine nüfuz ediyor ve art•'< on- "Zehirligaz kullamrlarsa 
tır. lan ıslah kabiliyeti ve teşebbüsü · 1 k b" .. ti 

Hükumet içinde memurlar ortadan kalkıyor; çarpık ve.. bo- anam mayaca it sura e 
kendi başına ayrı bir düny~ ve zuılc muameleler tabii görülr iye mukabele edeceğiz,, 
ayrı bir istibdat vücuda getirm!ş başlıyor. Londra, 29 (A.A.) - Dün ak-

Kömür istihsalile 
alikalı iki karar 

• 
Ereğli kömür havzasında, Taı•şanlı 
ve Somada ücreııı iş mlilıelltJ/igt:tl 

· tatbik ~dlllgor 

=f HARP DURUMU 

Gizlenen hakikatla :-

lerdir. padisahlann mutlak n~- Her Veü.letin kendisine mah- şam radyoda yaptığı bir görüş-

Korkulur ki şu b:iŞ döndürOcO hazırhk ve savac;· 
lardan sonra da muztarip bepriyet, ara~•t• 

hürriyet ve isti~llle gene kavutamıyacaktar. 
fuz ve kudretlerine darbe in~ı- sus mu8Jlleleleri, uzurı uzun ka- me esnamnda hava .kumandanı Ankara, 29 (Radyo Gaı.ete-1 itibaren .bir 'i4 mükellefiyeti 
rilebilmiştir. Fakat memur zıh- yıthuı, usulleri ~·ar ki .h;osi av- Yfizbaşı w Holmore demiştir ; si) - Yarınki Resmi Gazetede vardı. Şımdiki kanımame bazı ı Yazan: Emekli General Kemal Koçer ı 
niyetine, memur s~lt:matına nı- rı bir ilim teşkıl edebılır. Bun· ı ki: kömür istihsalile alakalı iki mü-1 değışikhklerle eski karamame-ı _ 
hayct vermek kab!l. olmam.ıştır: ıarın işlere sekte veren , hüklı- '. _Bu harp i<:inde gerek bize

1 
him koordinasyon heyeti karan ı yi kaldırmaktadır. Y ·ni karar- Ô ld" .·· .. h k ' . J 

Çünkü kırtasiyecıhk kelımes~ meti tialk n:ızarında müziç bir ' gerek düşmanlarımıza karşı Al- çıkacaktır. Bunlardan biri E- nP.me bu ış mükellefiyetleri ü- uı ucu .ar~ ma. ınesı tadır. Delme, bir maksat üade 
altında pek de mm·a.ffak~yet.lı heyet haline sokan fenalıklan. manlar zehirli gaz kullandıkları ı1 - K'" .. H d d'. . zerinde eskisine nazaran mühim ; . durmak bılmıyen bır hız-

1 
edebilmek için, taarruz, cephe 

·rad ed b l e"'ımız d · d'l regli omur avı.asın a, ıgen -· · 1 · 1 k b" bı· - · li · derinliklerine doğru ilerlemeli olmıyarak 1 e e ı ec ı--. • avrı ayrı teşhis \'e te avı e ı - takdirde hiç kimsenin inanamı- 1 de Etibank Garp Linyitleri iş- bir değişiklik yapaea]( d~ıJd r. ıa ış er en, ır te ıg, s<>zge mı, 1 ve müdafaa ruhu söndürWme 
bu istibdat ve saltanat, ~ahs• miye "'Uhtac;tır. yacağt- bı'r su"ratle onlara muka-, Yem kararname ile tatbikat 800 metrelik bir cephedeki del-. B k ·r ve &.. letmesi tarafından işletilen Tav-
bir şey değildır. u .eyı .. Galiba umumi idare m 1 kan iz- bele edecek vasıtalara malik bu-1 müessir bır hale konulmuş ve me hareketinden demvurmak- (Sonu Sa. 4 Sif. 7) 
hevesine d~kün muaccız. mu- masını ıslRha teşebbüs ed ılme- ıunuyonız. B~ muka~lem!~ ki~ ı şanlı ve Somada ücreUi iş mü-, kolaylaştırılmı~tır. Bu iş mükel -------·----·----------
teazzim, mantıksız ve zalim kurl . ıien evvel vekı\letlerden kırtasi- senin tahayyul edemıyecegı mık kellefiyeti hakkındadı!'. lefiyeti ücretlidir ve ücretler de 

ret bir şahısta, beş on şnhıst: yecilik hastalığına mümkiin tarda \"e kesafette olacaktır. Malumdur ki, 941 Martından normaldir. KAZANÇ VERGiSi ~~~~~ki~a~~•~~~~~.fu-1-----------------------------·---------
atmak kı:bil olsun. işin fenaıı~· kat tecrübeli ~enç sefleri toph- ı 
ve zorluğu da z·ıten bundad.r . yualc enela en basit \'e sade Macar- Romen Rauf Orbay Rusya, ngilfere 
Teker, teker gayet namuslu, işlerden ba!ilamıak iizere bunla-
doğnı ve insaflı olan fertler rın nasıl sade ve seri bir şekle h 1 f h d b" A • "k 
kırtasiyecilik havası i<:inde bir sokulabileceğini kararlaştırmak i ti a 1 a ır ve merı ayı 
memurlar )tı1drosu vücuda ge- lazım gelecektir. Çünkü bu isin Fabrika ve metbaalann 941 yılına ait 

aagaı i vergi nisbetleri tasdik edildi tirdiler mi meydana <;ıkan he· derdi, yerinde yenisini hazırla: fh d Londra 8. Elçimiz tazyik ediyor 
yeti mecmua berbat bi~.~ey 01~- madan eskiyi yıkmanın. hatta sa a a ··· Hintli askerlere kendi 
yor. Kırtasiyecilikte oyle bır yıkmıya teşebbüs etmenin da- di h 
nıh vardır, ?kırtasiyecilik övle ha büyijk zararları görülecefri- ' llerile •tap ettı 
bir manevi hava ne sanııctır kı nin muhakkak olmasındadır. Bir bozguncu Romen 
iç:ne kanş:ın en iyi zekilan her- Halkın bütün temennilt>ri ve 1 · ı· · 
bat ediyor, en kuvvetli iyi niyet- du::tları muha-k!l<ak ki, bu ısla- radyosunun gız 1 neşrı- 1 

leri kısır bırakıyor, en hür ir~- hata u;ı:ıebbüs edE>cek hükumet yatta bulundug"' u 
deleri kendi göreneğine esır adamlariyle beraberdir. 

~~ geç görülmesinden. ! 
1 1 

Hüıw,in C'ıthid ' 'AJ .f'N anlaşıhyor 
1 Londra. 29 ( A.A.) - Deily 

M •• h 1 M b ı ki ' Sketch gazetesi Romanya ile (in a e Us U ar Macaristan arasında çıkan anlaş 

1 

mazlığın gitg,ide had bir şekle 
girdiğini yazmaktadır. Roman-

u lk Darf6•1 Genel Ba•lıanlığı Parti ya !*fare .ra~yo istasyonu~un 1 na ru •· y neşrıyatı yilzUnden çıkan bu ıh-
ııamzetlerlnl illin ediyor tili.f tu.erine bu ra~yo istasyonu ı 

) A ık Emin Erişirgil Parti namzedi tarafından Macarıstana karşı 
Ankara, 29 (A.A.w -;: e~ek olarak seçilmişlerdir. yapılan hücumlara bir nihayet 

olan Ankara. mebuslulgun B rsa Sayın ikinci müntehiplere bil- verilmesi hususunda Almanya 
Ji general Nıhat Anı muş, u 

1 
d' . .1• ed . tarafından vi.ki olan talebe Ro-b ı ... C H p Gene ırır ve ı an erım. . . 

me us u~na k.A ib' D Talat C. H. P. Genel &ışkıan Vekili menler neşrıya!ı yapan ıstasy~ 
Sckreterlık Baş at ı wr. l Başvekil nu bulmak mumkUn olmadıgı 
Simer, İmıir ~~busl~gud na hz- Dr REFiK SAYDAM (Sonu ••· a Sü. 5 de) 

· C H P V ılayet ı are e- · • mır . . .· . .. . _ . ...-.. ..-.. ...-... ...-... ....-.... ...-.... ..-... ...-.... ...-... ..-.. ...-.... ..-.. ...-.... ....-.... ....-... ...-.. ......._ ...-...: ........._. 
yeti reis vekılı Dr. Huseyın Hul '7..V..LRıA.&..A•:.W.A••.W..:WWU .. Aı.R.LK.,rWWW..-.. WI' 

ki Cura Kars mebusluğuna Ma- M . . Ü 1 Ö l jla 
arif Vekileti teftiş heyeti reisi 8YSlmlR 80 g Z8 r pOr 1 rl 
Cevat Dursunoğlu, Kastamonu 
mebusluğuna Profesör Hay;ul- s •• A 1 
lah Diker, Kocaeli m~~slugu~a u n ger ve 1 ar 1 
İstanbul vilayeti daımı ene~: 
men azasından Suphi Artel, Ku 
tahya mebusluğuna emekli ge- =-! 1 A AH ~ 
neral Aşır Atlı, Seyhan mebus- ==ı yazan: NAC s DULL r==== 
ıu~una Maarif Vekaleti talim 

te biye heyeti azasından Ahmet Yarın neşre başlıyoruz 
K1 si Tecer. ve Zongulda~ ~e-
bt nğuna da Siyasal Bılgıler ._..._WIM~ıRıılllWll_.._._.._~ .. -lllliıllll __________ MI 
Oku u l!üdiirü Prof. Mehmet 1 

Londra, 29 (A.A.) - Türkiye 
Büyük Elçisi B. Ra.uf Oı bay, 1 
Denizaşırı Cemiyeti tarafından 1 
askerler şerefine tertip edilen 
haftalık toplantıda Hintli asker
lerden mürekkep bir grupa ken· 
di dillerile hitap ederek samimi 
tebrikte bulunmuştur. Hintliler 
kendiliklerinden bir ihtiram kı
tası teşkil etmişlerdi. Baıka da
vetJi1er arasında 19~1924 te 
TUrkiyede İngiliz Büyük Elçisi ' 
olan M. Ruınbold'un karısı ile 
Ledi Goschen, Ledi Willlngton 
ve Sir Hugb Gurney de bulunu
yordu. 

Büyük elçi, İngiliz radyosu
nun haftalık sualere \•erdiği ce
vaplan dinlemiştir. Bu neşriyat, 
bu sefer cemiyetin bUyiik salo
nunda yapılıyordu. 

"Türkiye büyük elçisinin de
ğerli misafirimiz olarak aramız
da bulunduğunu her halde bil
dirmiyeceğim, değil mi?,, diye 
soran spikere btlyük elçi derhal 
"Bilakis, memnun olurum,, ce
vabını vermiştir. 

Bundan ba4ka bliyük e~i İn
giliz kuvvetlerine mensup davet 
lilere şunları söylemiştir : 

- İmparatorluğun bütün kı
aımlanna mensup Britanyalı as 
kerlerle görli4Jlll\JJ olmaktan do
lavı cok bahtivanın .. , 

Sovyetlere·göre, ikinci· 
cephe biran evvel 

açllmasr ve faaliyete 

Devlet Demiryollan bütçesi Mecllsta 
"Yeni Sabah., m Ankara muhabirinden: 

geçmelidir * Kazanç Vergisi kanununa eklenen kanunun beJinci mad 
deai mucibince fabrika ve matbaalann 941 mali yıl}na ait as

Nevyork, 29 (A.A.) - Ofi: , gari vergi nısbetleri Heyeti Vekilenin tasdikına iktiran etmiş
Nevyork Times'in Vaşington ti 

R A 
r. 

muhabıri, usyanın vrupada Buna göre Teşviki Sanayi kanunu ile birinci sınıf sayılan 
süratle ikinci bir cephe açılması müeMeseler maktu vergisi 100 lira mütehavvil vergisi 3, nlsbi 
için Londra ve Vaşingtonda ye- vergisi yii&de beş, ikinci sınıf müesseseler maktu vergisi 90 
niden tazyik yapmakta olduğlJ- mllteha"'il vergisi 2,TO nisbi vergisi j'ilzde 4,50, üçüncü Blnıf 
nu bilcirmektedir. müesseseler maktu vergisi 80, mütehavvil vergisi 2,40, nisbi 

Söylendiğine göre, Vaşington, vergisi yüzde 4,00 dördüncü sınıf müesseseler maktu vergisi 
muhtelif Rus cephelerindeki 70, mütehavvil vergisi 2,10, nisbi \•ergisi yüzde 3,50, dördüncü 
şartlar alunda kenilisine doğru- sınıftan aşağı olanlar maktu vergisi 60, mütehavvil vergisi 
dan doğruya malılmat amak im- 1,80, nisbi vergisi yüzde 3,00 olarak tesbit edilmişlir. 
kanlarının \'erilmesini istemitr DEMIRYOLLARI BtJTÇES/ JIECLIBTE: 
tir. 

Mütenı.erkiz tJs * Devlet Demiryollan Bütçesi Mecns ruznamesine alın· 
mıştır. Bütçe liyihasına göre Devlet Demiryollannın varidat 

Nevyork, 29 (A.A.) - Herald ve masraf bütçeleri 77 milyon 580 bin lira olarak tesbit olun
Tribune gazetesinde Bin~ mU§tur. Geçen seneye göre yeni bütçe 17 milyon 276 bin lira 
Fieldinç bir Amerikan askeri bir fazlalık arzetmektedir. Yeni bütçeye Devlet Demiryolanna 
heyetinin Loııdraya gelişini şu ait arazinin ekilmesi ic;in tahsisat konduğµ gibi toplu demir· 
suretle tefsir etmektedir: 1 yollan işçilerine günde bir öğün yemek \'erılmesi için tahsisat 

"Birleşık milletlerin Büyük konulmuş ve Almanlarla yapılan son anlaşma mucibince geti 
Britanyada mütemerkiz bir üsse rilecek lokomotif ve sair malzeme için 7 milyon 731 bin lira 
malik olmak gibi büyük bir im- ı tahsisat konulmuş, bundan başka şebekenin 
tiyvlan vardır. Buradan her is- 1 tahdit, tahkim ve takviye işleri i<:in 15 milyon liraya kadar 
tedikleri yerlere darbeler indire taahhütlere girişmek ve sarfiyat yapmak salahiyeti isten
bdirler. Bunlar hava kuvvetinin mektedir. Bu suretle 195 kilometrelik b"r kısmın ve muhtelif 
oesaretle kullanılması için ideal yerlerdeki makasların tecdidine ve her gün daha fazla hissedi
tarllardıı-. Çünkti bu sayede stra len ihtiyaçlara cevap vermek üzere muhtelif tamamlayıcı te
teji bakımından b r çok kolay- ı sisat ve inşaat yapılacaktır. 

Jıklar- '° oe ediltbılir.. 1 -----------------·------... ···-' 
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1818 denberi lngiliz Politikası ~ 
azan: C. PETRIE Bt. - 2 2 - Çeviren: a Cahid YALÇIN y • • 

r ı lan 
Fevkalade vaziyetler dolaytsile mOzakere ve kabul 

olunan z m k rrunu dün vilayete tebliğ edildi 

Ma.ıimafih, Sir Austen, Fhın- rUldli. Mr. Kellogg harbin bir 
:df.lya. karşı lüzumundan fnzla eı-yaset il.leti olarak ortadan kal 
mtişfik ve yumuşak davranmı- dırılmasını v yeryUzünde bü
,ya.t.ak, .A.ımruıyaya karşı adil tün milletlerin bu maksatla bir 
'hareket etmek arzusundaki nok- uzlaşma imzalamasını istiyordu. 
tai nazm-ını Rafi derecede mü- Birkaç ay sonra yn:pılaca'k bir 
da.f'.Wı. etmemiş olıMk mualicze- Cümhur Ba.~anı intihabı vardı. 

· e hak v·"""""ı·ş 0•1 -ı..nır Fev: ·alide Yaziyetler dolayı- Beuannıameye tabi milkellef-
uo•u UWJ • Bu, o tttrihlerde !ngr"ltercde oT 

O ta "htek" 1ngilı"z polı"ti'-""" siye '" gilere ~ılan zamlar ler tarafından '\'erilecGk stok be-rı ·ı At...,.- 'Qir çok ma.li!iller.iıı pek hoşa gi- oT-~ 
J1l tenkit ederek, .Almanya 'Mıl- d lıı kfkmdaki kamın dün Vilayete yamramelerl şunlardır: 
1etıer Cemiyetine kabul edildik- en tam ''minevi jest,, tipi idi. bildirilmi~tir. Kanunda yapılı:ı.n 1 - l:aba.ncı memlclketlerden 

Matbuatta alkışlanması muhak- ı · beti · nlard ten sonra Fransa ile Almmıyayı ,....,1,... . ..-ı.. .. 1 .. 4"etin h"ı:nına; ,.,
1
. _ zam ar ve nıs en ı:ıu ır: ithal ederek toptan ve pera:ken-

.... ~ ... • l • -1.ılo~ı--''· • tn AUAW ı.uuut:.L u..1- t7 3843 numaralı katrnJIUn 22 D• .,,n!hrı V!ıTI~n ~n • .,1~·+,....1., ... 
~' ır enne YtlAl~~~ ıç dee...ı.: ll"'"'"l'rflamn•....,. Binaena- ~ ~ ~~ .......... 
ÇOk.-şevler yapılmasını imkan leyh"'t>~:... "'mu...uh1'-"azaı....., ..... a· r hük" h-eti ci maddesi mucihi.nce ithaliı.t 2 - .Bu m1ddeleri ithallı.tçı-

.J UJL: j.U WU muantelc v~-ın ı:ıisbeti ....ı;>?_ ı-...:ı-n Yreyn """"''"'"1ek""t l0çın" .:Je ..:, alıilinde olduğunu s:öyliycnler tanı.fnrda.n iyi karşılandı. llk '""'"&- 3 .ur wua. ' .... fü""-'ll ;ç u ""' 
oln:ıuşttn- de (:10) dur. cari ve saneyi müesseselerden 

Falrat. bu suretle mulrakeme projedeki şartların Locarno Mi- Kamnnm l9 mıcu maddesine mfil>ay~ yap11.rak satış yapan 

Yörüt.mek o farihtek.i İngiliz ef- sakının ahkamı ile tezat teşkil göre de banka: v.c sig~ şi.dnet- toptı.uıcı1ar. 
etmiyecek tarzda düzeltilmesi ı · d ı -c'· 1 

karı umumiyesinin ~ni bılme- tamamen Hariciye Nazırının ~~~nninsJı~';ü~~a~e~r~er- 4 - Bu maddeleri memleket 
mekten ileri gcltr. Ne krrdar tek himmeti eseridir. İşte bundan :içinde imal edip 2731 numaralı 
rar edilse nzdır ki, sonraki va- 1 3828 mımaralı kanunun 4 .. • kanunun 2 .nci maddesinin 5 in-
b.-uyiin sa~ığı ziya a:ltında g:ı- :~i~· ~r:fn~Ji~a!:'.ts!~ cü maddesi mucibince sigorta el fıkrasına gör~ istihla.k ver.gi
yet hayret verici bir y gibi tanı bir samimiyet ile Buyuk ı:;irket.'tcrindcn ba.'l'ka ve banker- sinden muaf olın müesseseler. 
görünse de, Lororno Misakı mu ·+......... D lerdon alın.an mu:amcle vergile- 5 - Kibrit nlımı ve satımı ile 
bafazakarlığının büyük ekserı- l.....u;rmıın ve Bırlcşik e-çlet rine bir misli zam yapılm.ışb.r. • meşgul olan haki.ki w• ihülrnıi 
yetinin ileri gidebileceği haddi- lerin murahhasları ve dillerini Türkiye dlhilinde imal olttnan şahıslJr, mükellefler resmi 
nin en sun nu1't:astm il edi- ıutmu,~ sair bütün dünya tam- macl;lc-lerte yabanoı memleket- tebliğ tıı:r:ihintlen itibaren üç 
yol"du ve hUkumet de bir muha- fnman imzatandı. Fakat netice lerdc imal olunaxa:k '.fütCtiyeye gUn znrfutda beYDJuıamclerini 
i.azakfir hükfımet iai. harb kmnın harici imlma.sı 01• ithal edilen maddelerden alıns.:rı "erccclcl.€-rrliT. Ver.miyenier ha:k-

Fransız - İngiliz münasebet- madı. Usum daıresinde harp i- ımua:nele vergisinin cisbetf ~- kınıda kmıuni mwımelc yaplla-
lerinde daima: tf.-r mütevassıt lanı keyfiyetimn 'ı al edilme- 12,5 a. çrlaı.nlım ır. cakbr. 
rolü gönnckle meşgul olmak si 8.det oldu ve bütUn beynelmi- 2731 numaralı kanunun bir.in- Diğer tarıftan matbu xcsim-

1 

Dağıtma sona 
e ek üzeme 

bulunuyor 
Kağıt itlmiat birlikleri tara

fından şehrimize ve vilB.yctlerc 
Yüzde elli nisbetinde yapıln:mk
ta olan kiı.ğıt tevziatı S<Jila er
mek üzerôdir. 

Tevzia.tın bir an ev:roı tamam 
!anması için icabeden tedbirler 
alııımışt:ır. 

Bu arada vilayetlerimizin mli 
him bir kısmına da k.3.ğıt. gönde
rilmiştir. 

Suya kavuştuk! 
Kai:rıthanedc tcrkosa ait ana.

borular.dan birinin çatlaması 
neticesinde ilti günc;le:nberl ls
ıt..anbul semtinde .sular kesilmiş
ti. Anaboruda icabcden tamirat 
tamamltı:nnnş olduğundan diln 
öğ~fon sonra bütün~ su 
verı1miştir. 

daha başka taalthüflcri de isti!- 1 1 'kanun sistemi üzerinde fela- ci maddesinin beşinci bendin& lerle mıfldiyaıt resimlerine y:ıpı-
,za.m edebilirdi. F.akat bunların ketıı bir tcsin göriı1dii. Halba1d, D.E:F. frkra:1ariylenruaddel 9 -10 lacak ~ar 1:~kında.ki ~~'un Y.eni kibrit fiyatfan 
.Aıva.m Kınnaı::asından gcx;.ir:il - gerek mutı~~plenn gerek bita- ntm1a'!ılh ben.Uerde vıazılı bilu- 1 Hazıranclın ıöbaren tatbık e- Haber aldığımıza göre, pazar. 
sine imkan yoktu. Liberallerle ntflann ha.ımmnı stya:nct rna'k- mnm eşyıı:mn istuııa'.k ·vergileri- ~~ ~eı:e dün Villlyete tel>- tesi gttnünden itibaren idbrit 
So$yallirtlcr dnha ileri git.meyi mulfl le bn dev-fetlerarası hıiku- :nin 1!.Sıllanna yüzde ( 40) zam lig edilm:ı tir. fi)Utluı 4 kurusa satılacaktır 
.anu etmif1 olabilirler. Fak mu kn büyük btr itina ile bina et- ya"}lı!mıştır. 1-Damga resmi ka.mmunım 
hakkak ki, 'Sllhnmrou imkansız m k için a:srrhı.rca uğrnşrlım5'tı. 2 2S rnımaralı kanunun 8 in- (11) inci maddesinde ya.zıh mat-~ 
hale gi-recek silAhlanma lehin- Beş-eriyct derha:l on altıncı ırsır ci maddesine bağiı cetvellerin bu .resimlerle {33~) üncü m~- _ S P O R 
d rey vermeğe m~ al dcğıl- usullerine geri dôndu. O zaman- bir numaralı bendinde yazılı desın<le yazılı evrak resmıne ________ , 
diler. Böyle olnr:tkla beı aber, lar Eiizabeth ile Phıfip Il. bir- gümriik itlı:ılit tnrlfelarinc gi- ( 4-04~~ aum;.ımh ~ yıapı: • 
bıgiltere Hariciye Nezın-eti M. bırlcımc karşı harp ilim etmeyi ren ipek ve ipekhleri ve ha:zır lan yüZde (,JI)) zam bır mısli Ad mıra 
Briand ile Dr. Str. ann'ın ince bır sanat halıne sokmuş- eşyanın .istilr1aık vergilorine bir a.rttınlınıı:ıtır. 
Tholry'deki meşhur mülakatl.ı· lardı. Resmen münasebct1eri misli 2731 numar'.2.lı kanunun 2 - 3828 numaralı kanunun 
rmı pek tal<dir ile karşıladı. o kesmczlerdi. Bmaenaleylı. ım.ı- birin~i mmrresmm 6-7 nci bent- 9 WlCU ~ A. fıkrasıyla 
zamanlar kısa bir müddet için, lıasamu:.t de-' am ettikçe, ne gibi lerimle yazılı eşya ile 3828 nu- nakliyat r~ne yııpılın~ ~~ 
iki devlet arasındaki çok eski haı ekellcrin haklı, tcrkıpler.inin mıxra:."1 kammmı 8 inci madde. 7-amlar yenı kammla dcğiştiril
münazaalnrın nihayet h:ıJ ·ve haksız olduğunu kestirilmeğe sine bağlı cetvellerin bir numa- rniş ~-~~ğuııdan h~la ~u .nis~
tesviye edilebileceği Umidı h!!sıl imk'.an olmazdı . J(ellog Misakı- ralı bendinden maada bentlerin- 1cr bütun zamlan ıle bitlikte bı
olmuştu. Man.ttoossüf, her iki nın devam ettıği on bir sene i- de yazılı ttmriik it:m.lat tevzi- iri.ne~ ımet?~lerdc;_ yüzde 25 e, ~
devlet adamı da, etraflarının le- çindc, naraguay ile Bolivya lerine ngiren bilumum eşyanı kıncı ll'..ev<kıclc ~'llzde (20) ye, ti
siriyle, biraz :t:azıa...Siirüklcnmiş- Grau Chaco sahralarında tari- "sfihlak :gilerine yüzde (40) çüncü mevJdde yüzde (10) a. çı-
rorcli. lhüm.alki i!1Lirik ettikleı·i hin kaydetmis olduğu !boğuşma- zam ya:pılmıştı:r. kanl.nuştır. 
iyi niycller ve ümitler-dQlayısiy- laııu on kanlısına giriştıler. Ja- ------- ------ 3 - .Sinema, tiyatro ve kon-
lc iki memleket aı·asuıdaki mil- ponlar Çinin büyük hır kısmını "I" I".;. •1 . 1 serlerden alı.na.n ·1042 umıara.lı 
1i ihtilafları 07.1.msannşlardı. Her fethet.iller. 1ta1ya Habeşistanı AAKSI ertD Ç8 tşma ka.nwıun 39 uncu maddcsile ya.
halde, hakikat n olursa olsun, v~ Al".na.vutluğu zorla ele gec;z-- mıntakaları tesbit pılan ~ on .zam yüzde {30) a 
kendi payitahtlaxma geri dön- dı. Almanyn Avustucya ıle çıkarılmıştır. 

dün geldi 
Admira takımı !4: kişilik bir . 

ekiple şehrimize gelmiştir. Mi-' 
safirlerin yapacağı maçla.rın ta-ı 
r ihlerini bildriyoruz: 

Misafir takım 31 Mayıs Pazar 
gün.il saat 18 de 11 .. ener~e .sta 
dınd FenerhhQe ile, 18 de 3 Ha
ziraıı Çarşamba .günü saat 18 de 
Şeref Sta.dında Beşikta.şla., 7 ha- ~ 
r.ira.n Pazar günil de saat 18 de 
Şeref Stadındar Galataaara.y ile 
karşılaşaea:ktır. 

dükleri zaman. yaz sonlarında Çekoslovakyayı zorla illıak etti. edilivor 
bir İsviçre gölünün sular~ kena- Dört büyük devlet 1spanya da- J · Ol d •ı 
rındaki Le'gors Lokanta ·ında hili h.-ırbindc ademi müdafaa Emniyet Altıncı Şı.ıbc Müdür- ur şey eg"' 1 
onlara ehemmiyetsiz gibi görün kıyafeti altında döğüştüler. lüğü. görülen lüzum üzerine tak- .~--- ---...... 
müş olan zorluklarla karşılaş- Vakaların hiç bırmae 'harp rcs- silerc hudut çizmek ma..-buriye
tılar. lşin sonu neye vnrara~;mı men ilan cdilmcmbtir. Eski za- tinde lro:lmışt.ır. Ha.2ır1anan pro
tahmin edebilmiş olsal:ı.r-dı bas- mımlarda makb l olan usule tek je Belediye riy~e v~~~
ka türlü hm-eket edebilirlcrtli. rar dönen ilk devletin Büyük tir. Buna göre taksıler Zıncırlı
Fakat ilfüsa*di sarsıntıdan lre- BHtnnya olnıMı şüphesiz ki ka- kuyu, Edirnekıapı, Topkapı, Ye
nüz liiQ bir eser yoktu ve Reics- derin bir cılvcsillir. Nihayet, dikulc hudutları dahilinde çalı
(ag'da da Nazi nıob'.uslmn sa- mısak vaMti İngilizleri nrtik şabileceklerdir. Kadıköy cihe-

On sene tahammül ettim bu kadına dedi, fakat 
bir sabah rüyasında gördüfa bir kadından 

dorayı gtrtlağıma sarıhnca •.. 
yısı son intihaJ1ta g2 den 1 '1 e başka bir harp vu'kua gelmıye- tinde ise ancak tramvay işleme- Bırb?rl<!rlne dO~n gibi bakıyor- esnadn eline nerem geçerse hayır 

. düşmüştü. c-eğtne inannmğn tl!Şvik etti. Si- eliği yerlere sefer yapabilecek- lar~ Senclercc ~yni kaptan yemek bekleme o kısımdan. Knç tane pl-
l'928 de, iki vaka tahaddüs IS'.hltınınmıın parayı sUJmğa at- lel"C.lir. yemişler, aynı evde oturmuşlar, be- januım, kaç tane gömleğim, hntm 

etti ki bunları biraz kansık his- mak olacağın, kanaat. getirildi. Bu snret}e şehirde görülen rabcı· düştin."Ilililer. Halbtıki blq:ün. elbisem bu u!'lurda parçalandı gitti. 
lere katılmadan tekrar gözden Lıte harbi kanun harici ilan et- taksi buhranının önüne geçilece- Ellerinde b.1r tabancaları eksile bu Ortada bir vaka olsa canım yarunı
gc<;ircüilmek imkfmsızdrr. Btm- mck yolundaki "Alılaki Jest,, in ği "tahmin edilmektedir. Ayrıca çiftin •. Gllzlcri bir teı;adüfle birbi- yacak do~r.usu, Ortada fol yok ya
ların biciııcisi harbi knnuıı har:i- mahiyeti. &ınyer gibi şehirden uzak mm- rlne baktığı zaman suratları buru- murta yok iken brrdenbirc tuttu-
c.i va:pmak üzere aktedilmis Kel- 'lJcklif Birle.§ik Amerika dev- tnkalıtrda. da nöbetçi taksileri ~uyor, dudakl.ıı:ı bükilluyor, nefret rur: "Sen ffüin knduın bakıyorsun, 

J - d d"" ·· Ul.mdk~·~ '-"C lstikrohın bütün hatlarını yüz- füAncan k zı ft k tkn l logg l.1isakıdır. Digeri e letlcriuin gayri bir taraftan bulundurtilması uşmı. 1ı.c- " ın 1 na usı sın.,, n c -
Büyük Brıtanya ile Fransa ara· gelmiş olsa idi hatta İngiltere- dir. lerhıde t:Orcbt1iyorsunuz .• ~~anma mek i~·in ne yapsan fayda vermez. 
smda pek fena tanzim cdılmiş de b.le ihtimalki bu kadar ko· ------------!ile!.,.. d::ıvmarı vanmş, crkefin ı msma Senelerce buna tahammill ettim, 
bır deniz ruılaşmnsıdır. Binnci l:ı.yca kabul edifmiyecekti. Fa- nutuklar söylenır ki teferruata 1~8ğ~ndrsmamz1 '·-şknnsmmlrn bir ~ı~=- y;ışlandıkça geçer diye düşündilm. 
vaka birçok balnmdan itmalı km ln~ıliz efkarı umumiycsi li- girişmek zamanı geldiği vakit u... • -"·"·- Nerede? •. Vazifemden başka aksam 
b. tetkik d - }"d" 1 d .1 • • t h ek ti · A l __ , .. _ dft"- ,rt;J,.,,.,;k Ne namusundan, ne k:ıdtu.uo-udnn ları da bir ticareUıancnin defter-
ır ~ a cgcr J Ir. ~ler:ımn t=\T.U lLr e en, - ya. nhŞ an LıŞıı~ı 4.l.llU .Yıı.uu>V ej•·a'""'"ı" yo'· .. Dcr.:ı:..:ı rı>yle y"nı-

bah ) a.I b ,, ... ,, .. , "" ,....,. r .. !erini tutarım. 'Ne ise ornda bir de BlrJ...aik A'rnt'Tika, Ci.ımhur mcrıku mevzuu so unca, da- bır dereceye çıkann· d:mı ~- • 
~ ı . • • yor daktilo matmazel var. Bizim karı s!l .... kanı Wilson'un tckUfmı ..t\.· ima gayri mantıkıdir. Alelade ka faydaları o .. ımaz.. Bu. vaziyet _· Allah 1.,.;n b m:tan topuguna b 

-Y ... 1 ,. b ".._ "k..:1 f ı lff\,..Jı-eı ~· unu gördü. Kızım yerinde vallahi, yan , eclisi redUed Ubel'ı, Avro- uıgı ll!:ıer ır n:ıuerı wıyı crt karşısında şoylc .......:,;wı.w ~n •--d "" ·..k d n.d On senedir 
~ d • ı ·· k of l f l t b" d lot . k d" · · ed bilme 1...,, ar uoza a ı ır.. evlfıdım gibi de severim. Geçenler-, 

pa işlerine l' m an a (a os- ra · s er er; a {B ır ev u:ısanın en ısını men - e l . - geçiniyoruz. Ne evine, ne <:ocukla- de bir sabah bizim hanım uykudan 
termcm·şti. 'Memlek ın nn1l ol· sııe.Uylc ;Birleşik Amerikayı is- 13.ı gerçek. t.cn wrdur: ~er n~~- rına k,arsı nıı ufnk bir ihmalini - · ı· · rül · ( h t"'"'"-" cd l Hük" • t" ı... l h t f l - "' gÖ7.lcrini açar açmaz üzerime bi.r-dugtı mıs ı go n mış re a ve ııu.<u. er er. ume ın ua- ız anc.ıye .ne. zare •... ngı. ~z. görmedı·m doın-""U- Hnyaunı hn~ 

l d b l.__ 1..... b · ·ı f-.e d - ... ...., ._. denbirc atıldı. Blr gürültü, bir kı-
saadat eski dünynnın me c c- şın a. u UDUlluu'In u ıstı ı w. menfaat!~. !uzum goster ıgı suretle yuvasına 'akfctmiştir. Ne yame.t, sonrn ö,:rendik, haınm rü-
rine karşı ahlak bakımından pek lıissme gerc;:ekten iştirak eder- zaman, \ aşmgtona ka~ı daha . rd ••·yııtrosu var-

ed ~ı:. ı..ı.· ed"l · 1 -'I~ ,, • gt k k · b" 1. k ll ·a· Lo sıneması vu ır:- ne: ...... yasında bizi matmazelle ~ıkdaşlık 
yüksek scviy e t~.ıd ı mı- rse ~ '" aşın ona arşı a sı açık . ır ısa~ u ansa ı ı n: dır. Aydo yılda bir defa :iöyle çıka- edttkcn gormttş .. 
yecek bir tavır ve vaziyet alın· bır hatt1 hareket takip etmek drn ıle Maşıngton arasındakı d d . b" e:"k ge"~e M d 

A . d -: 1 A k fk. .. ·ık f t uı·· rıp gez ır n mı ır sen '" '-'U en ilini çıkardı yüzilnü gozünü 
mn.sını teşci cUi. ym '2.alllan n, SUn::\.JY c mcrı an e an umu munascbetler, ı ır ına s ~u- "htt t . t•'- dAmc ... tl.r • 

A d 1 · "d k d · -ı. .ı yırcım mın e ....... ~u"' · sildikten sonra ilave etti: 
A:merikan pnrnsı vru1ıa.ya o - mıy ·un rcncı e etme ten aı- n~t; bulu~~· ~ok dwıa memnu- Fal{at gelgelelim kısknnı;lıguıa.. _ Rilyayn inanarak kocnsının U-
du. Bir har~çıkarsa bu para ma korlurrlar. l3ıınun neticesi nıyet vcı·ıcı bır tarz al.ırdı. H. e.r 0 zaman ,.ıldınn~, m a'"'nın lmkfını 

b.. l } • hf"ll d t k b" ı ld ı d ~ t ı " cuu .,. zerine saldu·an kadınla nasıl gcçi-kaybolurdu. s oy e o unca, en r,esmı mu ı er e aş ın ır sa- ıa e, son sene er e uır ngı ız k Bu ük 1 •·-dm .. ,__.en-
iyi ~olun hıcrp ihtımnllcrini as- mimiyet1n hiıkUm sürmesidir. Haciciye Nazırı işte böyle dil- yo • m emme ........ . u~ru nileceğini düşünün de ondan sonra 

1 n.~ et Ok bol b l d. U a·· <,,. k > bıre yırtıcı bir pars halını alır.. o bana h.:ilc verin.,, 
garl hadde indirnı ten IJJUr yunus ~ırı o o tarz n ş n u. ,...,. ası var •-----·---------------------.J 
bulunduğu A.,ikardı. İşte Kellogg ============================== 
MisaJnnın düşünüımesi bu mü-
lahazal:ı.rdan ileri gelmiştir-. Bun CC:nabıha:k, llllt göstere-
dan ba.şkn, harbi kanun hat ici rek konu. n büyiH;: peygambe
ff' n atmek fıkri yalnız sağ! m tine ŞU ocva:bı verdi: 
blr i~ ve ticaret teklifi değildi, - Evet, Ya 1u.sa! Biz senin 
yUkrok bir ahlidd arzu idi. Muh k, vımini sım:nutk için o buzağı
tclif sa"klerin böyle bir araya ya .ses v~dik. Çünkü Samhi on-
gelmeleri Atlnntığın her iki kı- lan uzdirdı, "İijtc t.annn.ız bu
yısı üzerinde yaşayan Anglo ~ dur!" dedi. 
Sakson kavirnleı i için daima Hazreti Musn, verecek cevap 
bUyük bir cüzibo t kil ede:·' bulamadı. O 1..amann • ar yot
Projeyi iptida. Şika~od~ . b.~r miş kişi de ayni yere ula~. 
avukat düşünm~ gibı giirilnu- Göltten bir parça. dk bulut in
yor. Bıışka bir Amerikuh, bir di. 'Y:otm~ kl'}i, bu ak bulı.ıt i
profi .. r vasıtnsilc :M. Br.iand'a g.inde t;:n•·bolan Bnzr.eti Alusayı 
t"eldi. Fransız devlet ada.mırım) f!"Öroınediler ve All hın hitabmı 
bu tasavvurdaki bütün zorluk- duyum.adılar. Cenabıhak, bu mü· 
ıarı anlamış olup olm:ı.dığı ıneç·1 nacat ve mülakn.t esnasında, a.
huldür. Fakat o sırada Fr.ııısız -\ teşm fev.halar hıillnde, Hazreti 
Amerikan mUnasebetıcri pek iyi 'Mlıs:ı.ya Tevratı. Şerifi tel:Sliğ e-t 
değildi. Pr.oje zor -köşenin dö·j tı: , 
nülnrcsi hususuna yartlım ede-i - Yn Musa. Bu levha!m;ı.kuv 
bilirdi. Harbin kanun harici ad- vetli tut! Benim sa:ıa bıldi~: 
de<:Ulmesi projcsmi hakikatte Jerimi een de kaV'Illl!.1e ~llillr, ki 
Fı'U.nsa ile Bırle ... ık Amenka. bundan sonra ona go:ro ımıol et;. 
devlet adamlarının miistn.kbel sinler. • 
bir mUnazaadn bıumtflığı ma-ı Hazreti Musa, ateşin tt:vlla· 
nasında kabul etti. Ve bu esas- lu halinde tebliğ edilen Tevra~ 
Iar da.itesinde bir misak için alıp hifzetti. Fakat oradan Dır 
alelusul şartlar tanzim cd~rck türlU avrılma~ ~- ~-~o"'.fu. Ce
V ~ıngtona gönd rdi. Amcrıka- n.abıhak~ yuzunU gormıye. he
dan cevap gelinceye lmdar ay- ves etml~. B~~ ~a:mmUl e
ıar geçti. Cevnp geldiği va.kıt, dip edcnuyeeeğini hiç hesaba 
ilk I'rancız t klıfinın ta ınmıya-1 kat.ımıınıştl: 
calt ka ar d i iş 0 1 ;;lubu ö •• - X arabbi ! diye bağırdı. Lut-

fettin, bana sesini duyurdun. 
Ben ise renin yüzünü görmek 
istiyorum. :Bu dileğlıni ~eri çe
vlııme! 

Ulu Tının, bunun :imkim.s1z 
olduğwıu bildirmek igin: 

- Ya Musa:! Sen beni .göre
mezsin ve gömüye takat getire
mez.sin ! 

Dedikten sonra koca bir dağ 
olan Turn.sfua.yı kastEderek de
vam etti: 

- Eteğinden biraz yukarı
sında bulunduğun şu dağa. bir 
b::ı.:k, Ya Mu.sa! Gör ki ne ikadar 
ibüytlk ve heybetlidir. Sen de ve 
senin kavmin de bu dağdaki _l\ey 
betin yüzde, binde birisi )"-Ok
tur. Eğer bu dıağ, tecclli ettiğim 
zaman, benim hoyhetiml görıni
ve u&at gctirirne, sen de takrut 
getirirsin! Aksi halde takat ge-
tir . ' emczsın. 

Hazreti Musanın cev.:ıp v:em
ccği bir sırada mü~ bir tPm· 

§ek çiclotı; gökyüzünden cbğın 
tepesine doğru bir nur sütunu 
uıandı. Koca d~, korkunç gü
ı1iltü ve Çc rtırdılar.la sallıı.nnııya 
b ladı; sonra a:ilı par.ça.ya ay
nlw. Hazreti Musa, semanın 
~.öktüğünü zannederek kcndic;i
ni yere attı; korkusundan ba
yıldı. 

'Bir"rnildci'et sonra. ayılan Imz
roti Musa, etmfına bakmıya. ce
earot cdcmiveı-ek a.z aşağıda bu
lunan ve yer sarsıntısı oldu za.n
ruyle kaçnıtya hazırlanan yet
miş kişinin yanına. gitti. Onlara 
Allahtan aldığı emir ve nehile
ri bildiı:di. Onlar bun:a. imuumı .. 
dılar: 

- Ya: Musa, dediler. Söyle
clOOarin pek doğruya benzemi
yor. 1*er doğru olsaydı, Mia
hın sözlerini biz de duyan:lık. 
Halbuki biz hiç bir şey igitmiş 
değiliz. Döndüğümüz zaman 
lkawnimiıe Yal Eöyliyemoyiz; 

Hazreti ?ifUS'3., kelfunının on
lara da işittirHn1e.si içi11 dua. at
ti. Bu dua üıJerine gökten yine 
bir ak bulut indi; hepsini binioo 
içine aldı. Allah, sözlerini yet
miş kıişive .de duyurarak Hazre
ti. Musa ile tekrar konu§tu. Fa
OOaıt ye~ tişi, yine ıtiraz et
tiler: 

- Yıa. Musa! ~ittiğimiz söz
ler bizi tatmin etmedi Allahm 
yüzünü garnıedikçe inamnayız. 
Bu sözler Allahın gayretine do
ıkunmuş o~ Ki tmif odlle
miyec~k kadar mUtlliş bir şbn
şck çaktı. Hazreti Musa, yetmiş 
ıki'?inbı cansız ola.rn.k yere seril
diğini gonlü ve pek müteessir 
oldu. Bu ölüm ~n Bcnüs
railin 'ibuzağıya t.aptığında.n do
la.yı vcrilm.i.~ olduğunu zn.mıe
dorok: 

- Yarabbi! Yarabbi! diye 
haylordı. Madem h'i buiila.rı he
lAk edecoktin, kc..-ıdilerini illicin 
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çaya iyi vakıf old~ö-u gibi rus
çaya da Ç~'jtır. I...iscy:e gir
diği sene 12 Sırp talebesinin ko
münistlikle ilgili baKI fttaliyol
lcrde baJunmala.rı dolay~·iyle 
mektepten kovnlmiıhı.n Abdur
rahmanda komünizme karşı iFk 
aliı:ka"ı uyaıldnnn.ştır. Lisenin 
ikinci sınıfında iken aslı Hrr
vat olan (Anna Horva.tJ ismm
dc ıkomünist mefkiıreli bir kırla 
:tanı~., ve daha mektep smı.lıı
q ıada komünizmin blıtün akide
lerini kendisine irtco.1 ctl"nnılş
tir. İlk ~aralarda anı.lannda 
( ıa.rkada.ııltk i şeklinde başhyan 
münasebet çok geçmeden kuv
vetli bir sevgiye yerini terlret.
miştir. Biı anılık Abdurrahnran 1 
Anna i1c hayatlm mrle::jlirm k 
ve onunlrı evlenmek icrtemişs" 
de dindar ve eski göreneklere 
&ğh bulanan murensstp aifc 
muhiti buna mlIV3f.a.kat göster-

1 :meyince Anna 'd:ın uzaklaşmak 
icin memleketini terk ve yiı1c,,ek ı 
talısiline Tiitkiycde dernm eyl0-
mek knrarıuı vererek J 8 Ağus
tos 1938 tarihinde 1stan-bu1a 
gelmiş ve Anrrfı'mn arzw u veç
hile Tın Fakôltesine Yugoslıav
ya tebaası olarak gi:rmi!iti"f. 'Fln-

1 len bu fakillt ııin dördUncü sı
nıfında 2 94 numnndn kayı.tlı 
talebe bwunmaktadır. Yu ... os
lavyanın isgalinc kadar ailesi 
tarafmllan her ay 30 ar Hnrlik 
bir varc.lımda bulıımılrnuştur. 

İ.Fl:an.bula .gcWık:Len sonra A'b
durr..alıman haftada vc;ra on 
günde bir Auna."dan muııta7rl1.· 
man moktuolar alnu tır. Babru;ı 
iivey bulu:ıan ve ailesinı geçııı
dirmek icin hususi d•:>ı-sler ''er
mek suretiyle haya tıuı lrn.7.an
mıya mecbur kalan, bir tmııf
tan da HskUp edebiyat fakülte
sine devam eden Annu, bu melt
tuplannda; fakültcdclti komü
nist cereyaruarına knrıştığını 
anln.tmakta ve komiinizme mü
teallik olmak üzere okuduğu c
serleı· hakkında mulumat vere
rek Abdm-rahmun üzerinde td
'kinler yapmakta idi. 

Abdurrnlıma.nın ifadesinden: 
Yı ıgoslav•·ada belli başlı olmak 
üwre faşizm ve komüııizm cerc
yanlırının hüküm sü1"Clüğünü, 
hattii. bu cereyanla:r:ın mekteple-

Beniisr:ıilden ayırdın. Bı.ın1Rr 
bu.zağıyn tapmadılu.r ki helBık e
ffilmiş olsunlar. Buznğry.a ta.ı>
mak SUGUnU iştiyınlter, bizderr 
d ... ha oahil ve ::refıih olanlaı-dır. 
:Fnlıiat onl:ır dn kı:ı:tm:ha:tli d ·ı
dir. Çünkii i:nSft.lılara llidn..ye1.i 
ve dala.Jeti veren sen.c;ın ! Blimiz
de olmıva.ra'k işlediği.nıiz giinah
larimızı b.ı.gışla., bize rahmet et.! 

FI KRA -

Y•~•• : AKA G.0.Nn'f1z 

Y 8.7.ıma , bu ba.<;lı~ .kabaca, 
haksızca biı tariz olı:.wı 

di}'C. koymadım. Böyle bir şey 
yapmıyacağuw onlar bılirl'a·: 
sırf, dikkııti çeksin, bu dikkati 
çek.isle söyliyoco'klcrim güm~ 
gitmcs.i.n diye Jroydunı: 

Cıddi bir gı:ı.zatede okudum. 
SiV'il .haikn mahsw· on bın çift 
a~•akkabının T.ürkıyt>ye gÖ!ıdv 
rilınesine Londra izin veımi.ş. 
Bu p;ı:buçlann kış b::u;uuı. lmJar 
mmul ketimizc gelıncsı b<-klenı
yonmış. 

Bu .ha:ber, eğer f...tm ı d !l İ:i· 
taııbula uçurulmuş d11 >tç • lı l '. 

on bin çift Nisan buiı • de 1 ''° 
ne mutln on lan al<lb 1 ·• let e. 
Yalnız bu ırnikt:nr.ı b ı:ı.
zımsadım c.loğnlı,tı. O ı hı çıft .. 
1 vede kalak değıt I • ı• ı.u-
lağınd::ı;kı tek tüy b.:l • :ı ,ı. 
maz. Anıına çmn;;a:l.ıı.t <- ıhan 
armı;,öın.nı. doyurrı.illk d ~ l gi
yımlik oldu~u iQin ) ne b ı· y
dadır. 

İşte ben bu kfü;"ik f .t<l.:wm 
yerine sm·foltrnarnk lıuJ ıJt._ül
mesini istfyôıum. 

Bu pabuçları şu, bu at:u gu " 
toptan ka.ptır.mıyaJıro d , b , r 
~ift, birer çıft ilrtiyı .. C'ı en e ( 
olanlara verelim. Yani: 

l"öy okulla.r.ı oğrctı l t;;.ll ı~l r l 

eğitmenlere dıığıWını. I J kr · 
roi.z.i bilirız. Kış mc •.;im n•lı 
bunlıu:m en yaı~şaca.ğı ayakl~n 
onların ayaklarıdır. 

:tian:rif Vekilliği bunları şinı
did n satın alsın. Bu paran•n 
sarfı .igiiı Meoli3ten salfüıiyet Ib 

tcnm tek (clmaz:) ·diyen bulnn
maz. Pa:b çlnıı tıvııi fivntı snt
sın ve ny11klımnd::m bir yılJn 
'taksitle keserek sın-.f cttlği pıu ı:-

yı yerine koysun. Brum • tl.iyc 
de, Div..ın da memnımlukl:ı mu· 
vafakat eder. Köy öğrntm.enini 
di.i..qilnünUz, 'Öir de yapıhı..cn..k i
şiu faydasıııı hesaplayınız . 

Maarif Vekil - i iciır1en: 

- Da.brttm..'lk, liesap t tmak, 
bir yılda kapatmak ne zor i.~ ! 

Diyecek bU' kişinin bilt:: çı"k
ınıyacağın eıninnn. Hem onlnr 
pek iyi bilirler ki ıyi iş kohy ol
maz. 

um 

T ~ K V l:M 

· Cenabıhak, Hazroti Mus..ının 
duasını kabul ~dip korl uclan ö
len y~tmiş kişiye c:rn verdi. Bc
niisrailin ymnmı. döndhıer. AJ
la:Iıın kelamını işittOOenıu sby
ledi.lı::r: fakat duydukla.n:ıun aık-
sini lıa:ber verdiler. Hı%ır 25 <KJN 150 :.AY 5 

3 ~35B 
Hazreti Musa, k vmiuin bu

zağıya tanmıya başladığını Cc-
na.bı hakt'all i.5iterek qok nıii - C.evvel 
sir olmu.,ı.u. Döndüğü zaman Mayıs 

17 
•'Y118 

1942 
CUMARTESİ 

onları bn7..ıWrya taparken (•on- 14 
disi de görünce J!'P..zaba. geldi. w--- -• 
Kardeşi Harunun s:rktlım ya
pıştı: 

-.Ben seni b cahilleri 'Duza
ğıya taptır:ısın diye mi yerime 
vekil bırn.h:uın? 

söyle mildnLı.a etti: 

mm .. 
8.59 
().32 

A,kf8m 

12.00 
20.33 

oııe 

4.ao 
13.11 

y 

1.58 
22.30 

tlcindJ 

8.37 ~ 
17.11 Vuatı 

1ma.k 
6.45 F..un! 

3.18 \'ıuuıU 

Hanın Aleshıssclfun, ilro:lra
ihaıtli olmadıı'.;11 için kendisini 

1 r A l m r ) ~'ıa::.-::D%;;.=ıı:..,,,_::so..--= 

• 
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MEC ıs· 
• 

• 
·rı er ika 

Harp s nayii b' tün 
ihtiyaçları karş yor ... ""k- toplanbda mülhak bütçelerin Fransız-İtalyan Afrika harbi Hint şefleri Bu da yenisi! 

~ak~resi tama~la~d~ ~eden t~ı·- ihtilaf bir yak nda müh" 
bıyesı Umum Mudurluğü aarif Tobruk'u cenu nda o eç't 

Londra, 29 (A.A.) - Birkso 
iik Amerika ord.ııeanıın . 
lıi şefi Genen.! ~ 
well, dün gazetecilere yaptığı 
bir demeçte İngiltereye, ;kıtı1la~ 
nn ıaşesi çin işbirliğini sa~la-' 
nınk, iki memleketin ellerimkı 
bulunanı !'.ıitıs:ıdl balamdan en 
iyi bi= surette M<:ullarunak Ye te
şebbüs cdllobilceek herhangi blı'j 
harekata -ait teterrüatı l>Jllet. 

Vekaletine bağlandı çıkmaza girmış · bazı işleri 
vilayetlerde bilhassa Şarkta tuz "b" .. .. .. muhar IZJ r k ki ..=. B"f ..... ,. 1 iJ&cide -

l19lhı t.e§ekkiilü zampnınclanberi 
kadar aldığı t.ahöiııat 

"sbetiıııde v~eaini yapalıınmiş 
olınadığ;ıııı, k1iip!erle bu müdi.ir 
·· &re!illlda daimi ~ekişmeler 

"Yllltw:.Lll•duğunu anlat&rak M&a· 
VekiletiıWı artık bedeı:ı. ter

biyesi mcselcai.ne yeni ve mi.is-
. · şekil vermeııi.ıa.i istemiş. 

.. bıı ioiıa hskMô n;ı.i.lteheSf'S işi 
Olduiı-1 söylemiştir. / 
Fazıl et Aykaç, müza.ke-[ 

reıerlıe tahasaü! edetı havanın 
Y lış a.nl'*ılmaması için Mec· 
· • sp<>r loleyhlnJe değil, sporu 

düre!tmek lehinde ollituğnnu te-
.. atird. 
Maorij Vek' initı Ce1Xlbı 

Maarif Vekili Ha.s&J\ - li Yü· 
, t....>JSJ<itleri dinlediğini. Veka· 

!.)un bedıesı teri>iyesi etrafında 
~ tetkikler yapını!! eldıığu
ıru, diğer m leketlerin beden 
terbiyesi teşk>tatı hakkında da 
Vekaletin malumatlar bu1ıınJu
ituıw.. beden terbiyesinin terbi· 
Y dawsınm belkooıiğini te.;.kil 
ettiğ:iıa i, teıık\ Uere şimdi cevap 
'l'eıeEciyecetiJıi ve tetkikat yap
tılıtan sonra lizı gelen tedbir 
leri al&cağını· s·· lemiş \e bir 
llDale oeo;raben ve V k.8.lete baı"t· 
lanan bııı t~ilirtın bugünkü 
ltadrommu ol - gibi bırakıp 

aknuyacağı. hakkında d ~im 
diı:ıerı tıi:r rıey ııöyliyemiyecegmı 
hildirm iştir. j 

Pos'.D mı Tulgrfltf Biitçe.~i 
Posta 'l'e Telgraf ve Telefon 

tlnıum M"Wiürtiiğü büt~esinin 
llıüuıkeresinde Emin Aslan Pos 
ta ve Telgraf işlerin in daha 
ınunta•:ım ve modern b·r sekil-' 

fikdanı görüldü~ü sö;r1eı:ı:ıiş. gı ı gorunuyor onuşaca ar 
tuzun hayvanlar ıçın de luzurııu - Baş tarafı 1 i>ıcidc -

Alman G stapo Şefi 
bk köyde öldOrüldO 

köy yakıldı, halk sürüldCı üzerinde durmustur. ı İngi.lirlcr için de. Alınanlar için 
· B t d ·· H 't de tehllke1idir. 20 • 25 kilometre 

Kasım Gürek inhisar mamu· OS On ra yosuna, gore 1 genişliğindı>ki !koridor, yalnız bir 
!atına bundan sonra zam yapı- 1 · · · h İ alet tanftmı. taam:ız& anız •laıJnll ı 
lırsa satışın azalacağını, ' . er s 1 • ve Jı:~ı.na JWmrııeı kuvvet· 
yon ~ilo .arpanın .. bu ~amanda olarak kunanmaktadır !erinin vaziyetı nazik bir hal a-
lıira imalıne talısısı doğru o!ma labilir. 
dığıı:ı.ı söylemiş, şek.erin palıalı Ankanı, 29 (Radyo gazetesi) :Maamafih, kesıiııı. bir hüküm 
olduğu bu zımtmıda inhis&nn - Fransa - İtaly<ı. ~ vermek kabil değildir. İki tara
pe!cmez yap.arak fakir halka ~i· ri glinün en mühim siyıa.ııl me- fın da ~nk ~du müsavi g;. 
ııeer iı;iude satmasını istemiş- selesi olmakta devam ediyor. bidir. Rommelin piyade kuvvet
tir. Son günlerde bu iki memlekette lerı itib3ı·iyle üstü.ı oldu;."'u an

İrıhisarlar Ve!·· cev:ı.p -vere- ;::!':a~~=~dge:: la.'jllmaktadır. 
rek tu.z i..tihsalınm ibtıyaca k.3.- İngiliz '.llr-l•liA'lne Göre cirmakte olduğı.uıu gösteriyor. 
fi olduğunu, ııneak nakil vesai- İtalya, Fransa üzerindeki istdv- lngiliz tebligine ~öre, 27 ma
tinin kıthitndan 1i.ıtüfit çelı:il leri!ıi ileri sifrüy()t'M, da Alman- yısta Mihver kırrvetleri Eliıdeme 
di.ğiııi, bmrun bertaı:a.f edilmesi vanın bu işteki rolü belli ohnn- doğru ilerlemişlerse de ileri gi· 
için tedbirler alındığını, iddia yor . .Ameriıta rndyolan, Alman· dememişler<lir. Bu kuvvetler 
edildiği gibi şarap ve biranın larh İtalyanların beraberce ha- geri püskürttilmliştür. Elade-
ka=-ınm· · .ot:'"'--iw -• ıg-ı.ru, min ce:ıubwıilaki taarruz da u•~~ ""'i=--> "' reket cdeccülerini iddia ediyor-
b ranın ba:uın uzunca miiddet !ar. Bosıton radyosı.;. diyor ki: tardedilmiştir. 
bayiler elinde kaldığı i<;in boı.ul _ Hitieriıı MııGoliniyi bir a· Kahirede Röyter muhabirine 

·unu, kolonya yapmak için !d oLıı:rak kullandığı nıuha.kk.a:k· göre V'llziyet şudur: 
bir nevi Türk esansı vücuda ge trr. Yeni bir realist kabine ku- "Şiddetli tank muharebesi 
tirilmesine çalrnıldığım, inhisar rul.maua Frıaı..a dalına 00 meY· Tobruktan 100 kilometre kadar 
mıııddeleriı:ıe yeni bir zammın kide kalacaktır. cenupta devam ediyor." 

al dı - Bazı Amerikan mahfilleri de Timea gw.etcsj, ?o.fihvercilerin 
a<ila ba.lı.is mevzuu ma gını, '-~eflerı·nı·n Tobruk kaıesı· oldu-
b 8 ·ı ı·rt b. · al F..ransa meselesi üzerinde İtalya '""" u sene mt yon ı e u·a ım gu-nu yazmaktadır. · 
edilcce~ni bunun 1 milyon 300 ile Almanya. arasında anla.,"lllll.Z• 
bin Lira haHıla.t getireceğini, lik olduğunu iddia etmeJ..-ıedirler l\liJlwJ'cilf're Göre 
hububa.t fikdanı had bir şekil a- t~lya, isteklerini ileri sürmekte İtalyan tebliğine göre, Mihver 
lrrıı8. b'r ktt!l1'rt arpanın birada ne derece ileri varacaktır? Fran kuvvetleri Marmıtrikte taarruz.. 
istihlakinden sarimazıır ed.ı1ebi- sız milletini.ıı bu yüzden harbi !arına deV'Rm etmi.~lemir. Mu
Ieeeğini, idare esa!\eD. m~l göze aldığı, Vişinin sert bir ta- harebe, Mibver kuvvetlerinin le
bir halde bulunduğundan ayrıca vır t:ı.kmdığı: görülüyor. Peteıı: hinde inkişaf etmektedir. 7 tay

"Fransızlar! Birleşiniz. Çalı· yare d""''pülm",..ür. 
pekme2 g:ilıı seylcr yapaınıya.ca- smız ve beni takip ediniz." de· ...,~ ...,. 
ğını bildirmi.,.tir. 

Bundan sonra De,•tet Demir
yollırrı bütt>esi mii=keı•e ve ka
bul edilmi,tir. 

mi~tir. 
Mareşıı.I Peten'in Tt>ftio,leri harbi 

Müslüman komitesile 
~re arasında bir anlaş

ma teminine çalışılacak 
:ınid.eı>i arasında Hindistanda İn
gıfuı ve Amerikan :ktt&lımftlll 
•butanması haıkkında bir ıanlaş
ma. teminidir. 
Perşembe günü Wardha'ya 

gel.ıniş olan Nehru, LuC'lmow'a 
gitmiştir. Nehru bir.k.a<; gün-$Qll
ra refakatinde kongre reisi A· 
za<l olduğu balde '.Vırdha'ya dö
necektir. 

Bıı.ngkok, 29 (A.A.) - Dt"lhi 
rauyo;;wıun bildirdiğine göre 1 
Milli Hint kongresinin iş komis· 
yonu haziranda Wardhada Gan· 
dinin evinde toplııntıları.ıııı. ba.ş.
lıyacaktır. Bu münaııebetle mü
hlın siyasi meseleler göriişüle
cektir. Baı;lıca mesele~ 'mri 
·kongre ile Hint Müslüman ko-

Macar .. oRmen 
:htilafı 

p gda al 
kurşuna dizildi 
Londra, 29 (A.A.) - Norvec;

te wı GeM&rıooun ikinei 
1 şefi bir -orvcç köyünde öldürül 

müştür. Köy tamamen yakıl

mış, kadınlar ve erkekler &Ürü!· 
müştür. 

•• 

Pıwğı0a KUTlflU>a Di......;J.eııler 

Loııdra, 29 (A..A.) - Prağda 

Haydri ·b'e yapılan .sui:ka...tten 

sonra Almanya aleyhinde bulun 
maktan su~lu 6 kişiyi kurşuna 
dizmişlerdir.· 

Heydrich'in Vıı~iyeti 

Berne, 29 (A.A_J - Röyter: 
F1.lhrer"in doktoru olup sun•ti 

mam.1"!ltd:ı Prağa giden Profe
sör Sauerberıteh, Heydrich 'in 
vücudundan üç k un ~ılaıı·mı~' 

k için geldiğini söylemiştir. 

General Somerwell, bgil~ 
gönderilen malzemenin A

vustralyaya yapılan iletmeleri 
mütaesı;ir etıniycceği.ni söyle
miştir. 

Ifindlstanın, A·vustralJta. Rııs
ya ve Btiyit.< Britmyanın ·art.an 
i.stck:leri=e ra,..ömcn. Birle!' ı~ A
ıneri.ka. a rp sanayii bütün is
teıı:l ·i btiyük bir h12.la kar:;ıla-
11'1111< tadır. 

tır. Heydrich'in tı'hLkeli bir va 
ziyette olduğu söyl~niyor. 

Pariste de ... 

:UIMJrit, 29 ( A.A.) - Pariste 
bomba ile yapılan y~ni bir •Uı· 
kastta bir Alrı:ın askcrmin öl
düğü, iki A.unan a. ke"'·:nin ya .. 
rnlandı~ \~e 20 tu~n k•tl'")ltıta 
diğ.ldiği öğı-enilmiştır. 

l1 

İstanbul & :!diyesi İlanla:ri 
-Baş tarafı 1 incide - .-:•••••llll•IE!•m•aı:ıLim•a•a••••••I 

lıunun bir hava. korsanı tarafın 
dan yapıldığı yolunda cevap ver 
mişlerdrr. Fakat Macarlar gerek 
radyonun bulunduğu mevkii ge
rek JWınen memurları oldukları 
söylenen spikerlerin i;imleri 

Kqi:f BedeU 

1404.81 

l082-L50 

ilk Teminatı 
1053,66 

aıı.84 

Şartnanııe ve saire. bedeli 
70 Yalo\·a - Buı·sa yoJu,ıun 

; 54 
esaslı t.iınir.::tı. 

Mezb:ılıa - S!UhtardAa yolu
nwı Sünnet ve Sllihtal'aga 
köprüle,·j 

hakkında sarih malumat veri- taınir:ıtl. 
arası 

de kıymetlendirilmesi l:i.zımge~- ------------
diğin; söylemiş, Sinan Tekkıelı·, 
Oğlu Milli Mücadele ve lnkıliıı>
ta çok feda.kirlık göstermiş o-J 
lan bu meıxmrhırm mağduri:yet·ı 
!erine son verilmP.Sini istem' ı>, 
2Q senedenlıeri 26 lira il ~alı .

1 §an bi~.ıı.rclerin :ncvcut o!duğu
ltu ve Iouıılanıı. myanet edihnesı· 
ili Vekilden rca etmi~tir. 1 

- Mareşal Peten dün sabah 
Ohırteaux Roux'ya gitmiş, 9 ı.ın
cu tümen k1talıorını teftiıı ede
rek ku\>Vetler.in atlı trli:mlerin
de, geçi~ resminde hazır bulun· 

-Baş tarafı 1 iııcide -
dığını, Şangsi ealetinde 10 bin 
Çinlinin teslim olduğunu bildir
mektedirler. 

yorlar. H952.60 1121.+t 75 Beykoz _ Bot!ı:ıno _ ömcrll 
Alacaristanda Bir Rmnen yolu e-.sash s~.c t mi:ratı. 

llfii 19.\wJci.t Velviliniıt Cb"OOll'I 
Münakalat Vekili Amiral Falı 

ri En!?",il'l, telgraf ve tel~fon ı:_ıu· 
haberabnda geeikmelerm dogru 
OlıJuğunu, SQl'I zamanlarda gerek 
ordu ve gerek h&lk muhabera
lınıa fazlala•tığını, bir çok mü
tehassıs memurların da askere 
tibniş olduğunu, şehirler arası 
lrıllhabe!'e "hatlarının takviyesi 
~ln bir nmkırvcle yapıldığını, 
lııalzeme geldrltçe vilayetlere o· 
loınatik telefon tesisatı yapıl:ı.
~i:ını, yerri memurları yctiştir
~ek için 9 vilayette kurs a~ıldı
tını, posta ve tel~raf memurla
tı maaşlarmda kii<,"İ.İk bir saliıh 
~nıini için bir liıyiha hazırlan· 
!1ııhnı ve y:rkmda Meclise veri
l~eğini köylere kadar kitap ve 
lııeemu~ götiirmek teklifini de tazan dikkate aln1ağa çalışaca·ı 
~•nı, bazı nahiye merke<lerinde· 

1 Posta idırrelerinin memurımz 
l~ıt yüzünden kapatılması tasa v 1 
1-ıır edilirken bir kısım memur
lar>n tecili dolayısiyle bundan 
V;ı,z~ildiğini bildirmiştir. 

lnhisa;·lar BiitÇC$İ 
. Çay ve kahvenin İnhisara ve

l"ilıııcsi dolay15iyle kadronun 
~iyesi hakkındaki layiha ka
b!U edilmi~tir. Bundan 3;0nra ın
~!iarlar bütccı;ine geçılmı~ ve 
ecınettin Sahir, bu sene bazı 

~ Sahi mi~ Olur şey değil... 
~Ve Rahmi Efendi Ha.,imin 
. olUnda" tut:ı.rak onu tekrar g:ı. 
lı bina.sının arkasına götürdii. 
~tada onları bahçedekilerin 

~~;ınesine imkan yoktu. Biraz 
~a serbest konuşabilirlerdi. 
•aln:rıi: 
. -:s .. ~nplantı, dedi. Bana ga· 

~Ilı görünüyor. İçeriye ahıra gi
~ <;;ı eşekler gibi dalmıyalıın. 
1 ~s::tade edin de şu İ4i ben ter· 
~ edeyim . .Bir kere gördüniiz 
tıa, F.crhat ııuracıkta oturuyor. 
to eıneı. ki hemen bir tehlikeye 
~aı-u.z de::Udir. Şimdi 9u bahçe· 
1. il. ;u-kagııı+Jap denize ya.kın 
'I ' ~ Stnına doğru açıktan bir tur' 
l~ıp .öbür yanda ("8.lı!arın ve 
~~Çlann arasında bir yer tuta
~· Oradan şunları chıha iyi gö 
t{~ ve umarım ki onla.ra hiç 
~. tiiıırrıeyiz. Hem Ferhadı dık· 
~~tniz altında bulundururuz, 
li de ötekileri ... 

~i . %im, arl\Adaşının her dedi· 
~~ı Çoktan kıı.bule hazırdı. Ga
~1° binasını geride bırak.arak 
1,ı~klılar. Mahalle arasına saptr 
ıı.~.~e geriden çok uzaklardan ı 
•:;"ile inerek lmhw:nin arkasına 
:..ı>~ar. Burada çitler ve sazlar 
~llr · En mavaiık bir noktada 
!ıll~t kıldılur. Bura.da sanki sa· 
t . il m ediyorlarmış gibi 
~deli.iıere görünmeden Fer-

"'- v~ yanmdııkileri gözetle
"' lıalıildi 

~et· t, Jozef ile d!ğet' b;r a· 

0~ arasında oturmu -ıtu .. Jo
Ul'duğu yerde d Fcrlıada 

l\!esebi ga~ ri sahih 
çoculdrr 

mustur. 

Taaı-ru .. -undaıı Emli::;e ıo:;ır.;.so 792.86 53 G<>tere _ Kay~agı yolunun 
Moskova, 29 (A.A.) - Röy- e h t.iıııiratı. 

* Auliye Vekwcti, gzyrimeş- Mi .. reııaı öPleden sonra döıı-
Binnanyada 

Vişiden verilen bir habere gö
re, Birmanyaclı İngiliz askeri 
k bnam:ıştır. Akytıb m ilttefik 
ta.yy areler tarafından bombar
dıman edilmiştir. 

ter= Keşif bedelleri ile ilk teminat ınikdarlan yukanda yazılı yol insa::ıt ve tJmı-
Macaristanda Romanya tara· rat i.ilıerı a:yn ayn kapalı zatt! uauliyle ekıllhme:r~ konulmuştur. rı.ıukav~le; 

fından bir taarruz yapılması kor cksiltınc. Nafia işleri umumi, busu.ive Ie....ı -~" proje, ko.if hü
kusu artmaktadır. Sovyet retiıni ıasas.;,ıe buna mül.efeı:rı diııer evrak y"1<arıd.a hizalarında 11""1.arilen b<>del-
1.jansına Stokholmden gelen bir ler üzerinden Vııtı,,.ct Nafia Müdürlıt;:ünden ahaacrktır. ihaleleri B/6/943 
lıabere göre acar askeri mah Pa~rte-si günü s:ıat l:l t tst::ınbul Bclodi.)'e.-J. Daimi Enc.:ilmcn, edasında ya
fillcri Alman yanın son_,?.a~ardan ı pılacaktır, Taliplerin ilk tem•nat nıa!{buz veya mektupları; ihale 'L.trıhin
evvel taarruza geçecegını san- 1 den 3 gün evvel Viltıyet Nafia Müdürltiğüne ınür;:ıcautle alacakları fenni 
maktadırlar. Romen huU unda ehliyet; 942 yılına ait Tiı..-aret Odası \'e:iikaları, iınzalı şartnarne ve !'.>;ünı 
ki Maear kıtaları tahdidatı de- ve kanunen ibrazı lazım gelen dlgcr \"esaik ılc 2490 No.Iı karronun tanfab 
vam etmelırtc.Jir. Son iki hafta cetTcsindc hazrrlayacakları tekli[ mektuplnı·ını ihale günü sant 14 e kad<ıll 

ru birleşmelerden hasıl olan ne· ınüıı. Paris radyosuna göre çok 
sebi gayri sahih ~ocukların va· mühim müzakerelerde buluns.
ziyeti hakkında valilerden mü- cak olan nazırlar meclisine ri· 
talealarmı monmı ·tıı.r. Gelıııın :mü ylll'fet etmiııtir. 
talealar tasrl'i:f edilmiıı ve ga.yri İ5''İ91'f' Ba.<ıınıwda 
meşru birleıprıclere mimi ol- Bir lsviırre ga.zmeııiıı.e göre. Amerikan ha.va kuvvetleri 

rargİllll şunları bildiriyor: mak için teklif edilen çareler Fransız _ !talY'ln ihtilafı karşı
hukuk 'mlaııundıan incelenerek~ ımıda Almanya, Macar - Romen 
bir rapor lıaz.ırla.ıınıqıtır. :Su ra· ihtilatı karşısındoı.ki vaziyetini 
por teksir edilerek hukuk, tıp muhafaza etmektedir. Almanya, 
ve edebiyat pmfooıürl•iae. hu- nib•:Iİ lmrariar verilme&>ne mam 
kukçulara '"' iiletlere &"ünde- olmak için her Q&J.·eye be.tyW'U

rilecek alınacak mütalealara gö[ ~y!.:or=·----------

"Amerika ordusuna meruıup 
ağır l:ıomlba uçakları Minka.la.
don ha"ı alanına, nehir müna
kalatına Rangoon'daki elek
ıtrıl< santralına 25 mayıs günü 
geniş ölçüde bir taarruz yap~ 
la.rdır. 

zarfında Romen ve hin.car ~~er 1 Daimi Encümene vermek r5.zımdır. (5726) 
Ieri arasında ondan fazla hadise =======================:----== 

re b"r kamın l~!{ihruıı hazırla
nacaktır. 

Türk Hava Kurumu 
Kurutiayı * Türk Ifuva Kurumu lrnrul

tayı 5 Haziranda Ankara Hal
kcvinde Başvekilimizin lıir nut
ku ile açılacaktır. · Kurultay 4 
g;ün devam edecek, 7 Haziran~ 
da kurumun Etimesğuttaki te· 
sisatı görülecek. talebenin yap
tığı modern tayyareler uçuru
lacak, kurumun tayym-e fabri
kllSlnda° ya,._Jan i-:k tayyare u-
çacaktır. 

Zahire tacirıerlle yapılan 
müzakereler 

* Ticaret Vekaleti ile zahire 
tacirleri arasında yapılan te
maslar bitmiştir. Zahire müiYd
yaatında tacirlerin yarclımların 
dan istifade edilecektir. 

nazaran iri yarı, koca gövdeli 
bir adam olduğunu belli ediyor
du. Rahmi Efendi sa.zlaı:ın ara· 
sından onu dikkatle süzünce: 

- Vay, vay; dedi. Jozef bu 
mudur? Jozef ha.._ bu 
fi tanıyorum ama nereden? Kim 
dir bu acaba? .. Muhakkak taru
yorıım. Suratı, hali, hareketleri 
yabancı değil bana ... 

Çalıların arasında biraz daha 
yaklaşmak, daha. ~i görmek is
ter gibi uzandı. Kaşlarını çat~., 
~zlerini ayarladı. Evet, bu sı· 
mayı hatırlıyordu. Fakat kimdi 
bu acaba? Haşim: 

- Muhakkak sabıkalııun bi
ridir. Fakat nasıl oldu da Fer· 
hadı kandırdı, bun.ya getirdi? 
Ne maksatla? Onun bir meli:net 
fikri olduğu meydanda. Dün 
kavga ettiği ve yatağa dütür· 
düğü genci. .. 

Rahmi Efendi birden omuı ko 
!unu çektiği için sözünü ikmale 
muvaffak o!aınadı. 

- Sus, dedi. Dikkat et. Bak, 
hınzırın elinde bir şey var. Ko
luna soktu. Sağ kolunun içinde. 
Bak, bak. Nasıl saklıyor. Tam 
vaktinde yeti3mi .. ·z. 
Hiışim bir şeyler enlayamıyor, 

hatta Jozefin koluna bir şey sak 
ladığını farkedemiyordu. 

- Haydi canını, dedi. Böyle 
kahvenin ortasında ne yapabilir 
ki! ... Evhama kapılıyornur.uz. 1 
Herifin köLU l>İi' niveti •J.r. 0~:.ı.
sı muhakkak. F~<k;t lıcr:ıcn tat· 
bil{ edemez. Mutlaka dah:ı. mü· 
nuıp bir \' r ~rayacaktır. 

Ç'lktığı her iki tarafın kayıplar 
Yerdiği sliylenmektedir. 

Rusya harbi 
lstanbul, Elektrilı, Tram11ay, ve Tür.el 
işletmeleri Umum JlüdiirliiiJünden: 

226.700 metre muhtelif voltajda yer ,.e dr. niı...'l.ltı kahlı..ılan ile bu kah-
lolarla beraber istilnal edilecek ek \'C uc;- kut•ı1 .... rının tt·kli! \'erme n1tıdd U 
15/6/942 Pazartesi günu saat 17 ye kador temdit ed:lmiftir. (5640) 

- Ba'/ tarafı 1 incide -
bin torulllı: lıir ticaret vapuruna 
tekrar tııarruz edi!ınigtir_ Bu vo.
pur da b.ııtma.lt z unda btralnl
mııı ve iıu suretle imdi)le kadar 
batınlım vapw-lann. ton jı 114. 
bini lıulnıuştur. 

Ti mayısta :Minkaladon ala
ınna yeniden bir gece taarruzu 
yapılmıştır. Burada yımpn!ar 
çıkar:ıl.mııı ve yangınların geniş
liği 150 kı1ometı:e uzaklıkktan 
görülebilmiştir." 

Denizleı:tle 

Çocuk es·rgeme lc.urwuu
mrn güzef btr yardımı 
Ankam, 29 (A.A.) - Çocuk 
· .Kurumu Umıuni Mer· 

kezinden bildirilmiştir: (,•mmm••••DE•mı•c:mı:a=:m:m:ıau.ımm;:;ıııı._ 
Kurum Umumi Merkezi, hazi-

De llıaVT.Mmd3 
Vişiden gelen bir telgrafta, 

Doııetz nehri üzerinde bin:ok 
Soryet irtib<rt ook:talanınn ke
sildiği kaydalunınakt.ıJır. 

Dün sabah gelen bir telgı-afa 
göre, Harkofuu cenubunda tec
nt edilen TimoQeııko J!!'llplaı:ırıın 
V'3ziyeti ümitsizdir. M•ıkavenı~t 
yuvalan cailmektedir. 

Sh."1'1topel. L' anında 
Alman tayyareleri, Siv115topol 

liman tesislerini bombalamışlar
dır. Çok n.him aa>rlar vardır. 

ltu.,lara Gönı 
Rus tebliğlerine göre, İz.)'\l.Jll 1 

istikametindeki Alm10 taarruz j 

~:tSifikte J aponl:ıra ait iki ge
mi, bir yardımcı gemi ve bir ııi
}eop batırıhmşbr. Ağır bir kru
vuör hasara uğı:atılmıstır. Bir 
Panaf gemisi, Atlant.ik kıyıla
rında torpillenmi~tir. Orta to
najda bir Ameı:ikmı gemisi· de 
babulmı~tır. 

lan piU;l<ürtülm Ü§tÜr. 

27 Iayısta 23 .Alınan tayya
resi tahri pedilmiştir. 28 ?o.füyıs. 
ta Ruslar, Alınan kuvvetleriyle 
1zyıunda. bü:11ük bir tank ve pi
yade muharebesine girişmiı;tir. 
Mo.;kova radyosu Timoçenko 
kuvvetlerinin Har~or kesiminde! 
bazı lntalıınn ileri. .h rekl!t.e baş
ladıklarını halıer veriyor. 

ran içinde evlenecek ve geliııli
ğini ted3'.."1k edemiyeeek vazi
yette olan duzlara parasız ge
linlik ipe.kil kumaş verecektir. 
Nikah kağıdı ile Kııruııı.a müra· 
caat edilmesi kafidir. 

CI LI B R AYIP 
kafiaıtınuz Gazeteler İliın BUro

su \'e K:tabevi sohibi Arifin kardeşi 
ve Al;.ba salıiı,ılcrinden bi!filin. ye;:e
ni irfan henüz on üç ya~ıncta attı 
giinlulc bir bRstalığı ınılte&kip vefat 
etmıştir. Kederli ailesine beyrı.nı ta-
7.iytt ede-. me!'l'"huma Allahtan rnai-
1iret dileriZ! 

f= İ T ESRA =~'' 
- Dikka•t •et•a•zi111z.inı1111. ı::Samğ!llına11111s11o:ı·Zllrlla!:lt11iy11J•e11a11r:ııka•dan••y•ct11i.ı;e11· 11nm:ı:Haa11~aıiın•ı 11v•e•J•'a taarruz edebilmek imkan-' 

!una nasıl bakıyor. Etrafta keıı erhadın elini tuttu. Fincaru a-' !arına malik değildi. Hfışimle 
dilel'ini gözetliyen veya görme- Imca ·masanın üstüne koydu. Rahminin atıhşr, bardağı Fer·'ı 
si ihtimali olan var_ mı diye!.. Onu bir gölge gibi Rahmi Efen hadın elinden kapışları, Jozefi 
Yok. Vaziyetten emln. Çünkü di de takip etmişti. H~im biri tutmaları ve bağlamaları, o ka-j 
kahvedeki üç beş kişi kendi a- hamlede Jozefin bileklerini ya· dar ani olduştu ki, gazinoda nel 
lemlerinde. Ötede ihtiyar lıir ?-at kalayarak: garsonlar, ne de dağınık bir 
gazete okuyor. Şurada iki genç - Haydut, dedi. Adaletin pen halde ve ken<li akmlerinde otu-
iskam bil oynuyorlar galiba. ÇeMinden bu sefer yakanı kurta.I rıın müşteriler henüz farkında! 

- İyi amma bak; Jozef kal· ramıyacaksın!.. j değildilor. Fakat biraz so al 
kıp gidecek ki saatine bakıyor. Rahmi Efendi simdi Jozefin Rahminin bir i,,aretile geU!n gar; 

Filhakika Jozef cebinden çı- tam karşısında idi. Nihayet ~i-J son, ch.'1lrdan iki resmi polis a 1 

kardığı saati gözden geçirmek· karını yakalamış bir av köpeği ğırınea herkes merakla ba9Jan-ı 
le, bir iki dakika meşgul oldu. sevinciyle Haşime: J m onların masasına ~evirdi. Fa-

- Vay! dedi Hiışinı ... Raluri - Bırakma, sıkı tut; diye kat gene bir şey gorünmüyordu. ! 
Efendi de: h~rdı. Ben bu haydudu tanı- Jozefin bileklerinden iple bağ-İ 

- Am:uı, o ne? dun. Bu bir firaridir. Şimdi. he· lanmış olduğunu hlmse farke-
Diye hayretle gözlerini açtı, sabı tamam oldu. üst tarafını demedi. 

Jozef adeta saati eliyle yere at• bana bırak... Rahmi Efendi poli.ılere eli 
mıştı. Ferhat ve diğer zat ma• Ve hemen masanın üııtiindeki bağlı olan adamın merkeze se k 
sanın altına düşen saati ahnal: çay fincanını aldı. Emin bir ye-1 olunacağını bildirdi ve Joef ilı:il 
Wıere eğildiler. Tam o sırad~ re Iıoydu. Sonra cebinden bir ip nıemurım arasında yola çıl<bğı 
.Jozef kohnıdıı.ıı çıl<ıudığı bir ş:. çıkardı. Jozefin ellerini Hfışimin zaman Rahmi Efendi de çay .Cin 
şenin muhteviyatını Fe11badı:ı yardımiyle sıkı sıkıya bağladı. ea nı itina ile aldı, merk ze l:a· 
önündeki çay fincanına boşaltı• Bütün bu işleri hiç bir y ıınla- şıdı. 
verdi. Bir anda şişe kaybo!dt•. yamıyarak hayret içinde seyre- H' şim, hila hayret ve 

Ferhat ve diğeri doğrul!Lılar, den Ferhat, bir t&nım dığı polis içi , adeta. donmuş kalmış °' 
Saati Ferhat Joaefe iade üt.'. memuruna. bir de Hil§ime bakı· lan Ferhadı kolundan tuttu. &:a
Jozcf teşekkür etti. Ve çay fin• yor, buW.arın mfuıasım anlamalı: dı a doğru götı.irıııcye başladı. 
canını eline aldı. Bir şeyler söy• istiyordu. Fakat ikisi de henüz Bununla beraber Ferhat, y,ı_vaş 
Jedi. Belki de çayın soğumama• Ferhadın me~mı izaleye vakit yıw:ı.ş kendine yli,ycu:; ıı:ı.sıl bir 
sını Fcrhada tavsiye etmişti, bıılamarruşlardı. Bununla bera· oyuna tutuldu unu scziyordu. 1 
H~p bir den fincanları dikiyc•ı• beriki dakika içinde her şey o- Ancak öğr.-ıımck istPdi-1 bırc;okl 
ı 0 rt11 ki birden, bir yıldırımın:. lup bitli. Jozef artık kaçmak ı,ı<ylcr ol lu~u için birb rınıu ar-1 

Dağıt a Ofisi Umum 1 Jılüdür!ü ~iinden: 
Dağılma O!L<lii l\fcrkez kad ısu :u; n W0..-266 lira uı:retli memu-

rıyetlere mtlıı;abnka lle memur nlı ~cak1.ır. 

J\lLiro.caat edeceklerın :!\1~1..U'ID. Knnt..ı.™"rıun 4 cü mllddes.ile 
tayin oıunn.n vası!Ltrt haiz olmaları ı \br. 

Yfiksck lkt.ısat ve Ticurct t•, !ini biti.rmış olanlarla Tjcaret Li
SPle.ri me:i.unltarı. n.'Sllll ve husu-:i ıktısat, ticaret, nuılıye ,.e ~nyi 
mıiesSE'SCl.erinde vaı~re gormli..ş ol nlar e'.:liyetlarina gı;re tercihan 
a.L.rurla.r Bu J:ibilere 3656 ve 36.59 nurna.ralı. kan ı . ..ıklm::!i~rTıne e.Ore 
ve milli Korıınm:ı K nununun f ıı1cl nıaddcsile r h uJu-..nn nllık-

tesep b.akl~rı mahfuz olarak l:ıyin olunurlar. .l\ ıı oçaatlar Ank.ı
rada Dağıtma Of..sı Ur um ~li.ıcfürl•ııüne ve taşrada \. l3yet iaşe tı.1ü

dü.rlüklerine yapılmalıdır. 

}.,I u::o.ıl..ıak a ve: imtihan günleri ve şartılan aynea ilJ.n cd" «t'ktir, 

kasmdan birçnk sual!cr sonıyor, 
M o!olu? ııeden bu ~c!al1'11 tet·kif 
ettil~r? Fincanı nedc:ı elimden 
kaptınız?,. d~ye her hiıJısenin i
zahını istiyordu. H:i~!m ise he
men uzıın uzadıya ona her şeyi 
anlatmaktan «:eki.,,.r ·l<: / 

- \~avrucuğum 1 ('Vlıid1m ... B"
raz sonra her şeyi öt,r ... necek· 
sin. Şimdilik yalnız ~uııu bil ki 
bu herifler seni öldürmek isti·/ 
yorlardı. 

- Bu herifler kim? Bir ta·; 
nesini anladım, Jo:oef olaca1'. 
Peki ama neden? Ben onlara ne 
yaptım? / 

- Çünkü ... Dün bıli yorı<tltl ki 
göğsünde hiç bir işaret yoktıı.

1 Bugiin bir LotUs var .. 
Çadırda Ferhat hayreti git-, 

tikçe artan bir halde: 
- Göğslimdeki işaret mi?. 

Peki ne olmuş?. Bir yumruk ye-,1 

dim ve sonra bir dövme gördük 
Bana bu işi yapan Jozef oldı•. 
Jozefin yumruğu. Ama bu adam 
pişman olmuş, barıştık. Tam o
nunla ba~haşa oturuı:kcn tanı
madığını bir adamla toprağın 
altından ı;ıkıverdiniz. Fincanımı 
kaptınız, Jı ıefi bağladınız. Po
lisler geldi lle herifi onlara tes· 
lim ettiniz. Derken beni buraya 
getirdiniz ve d1"arı çıkll'amamı 
ta\-siye cdiyOT'8\ınu7~ B tün bun 
!ara Rebep şu gijğsüm eki ..ıöv 
me i>ıareti mi? Mavi ve siyah 
çiz;?iler mi se~p ! 

- Evet, e,·et. .. İşt<> bu ]·adar 
sövlivebilirinı. Henüz ~1'1 t-

(371 3 06) 

mek zaınam gelmedi. 
• - Peki bari ~u Jozefin kaba
hati nedir? Onu bana izah edini:ıı 
Daha bu sabah Jo~efin beni yum 
rukl~ olma,ından dolayı be
n.im kcuıisiııe minne;tar olmam 
13.zım geldiğini ~(iylıiyordunu.z.. 
Ne oldu? Ak~ üctü onu bir 
lıa.ydu!. ,.e bir k:üil gibi yaka
Jattınız. Ne o!du? Iiiı; bir ey 
anla'1ııy.orum bu işten. 

- A göğsünü lıJ.kayım, son
ra söylerim sana ... 

Fcrhıı.t, bİl' evl•:t i13at ve mu
hubetiyle sevd'iti U •ime gö.i~
siinii giös~erdi. ~im onu ~a,lı· 
nn pcı C!".tsinc yak.la! tırdı ve 
Lotüs işaret.iııi. görmek için c
ğild i. 

Birdenbire gözleri hayN t ve 
C:chşetle büyüdü. Parmaklarını 
Fer!uıdın derisi fzerinde g"cz
dirdi; dokundu; b st'. sor,ra ı:e
ri ~ekildi ve mütlmı bir inkisara 
uğraya!! bir bedb:ıht haliyle ba
şını iki avucu arasına a"lı. 
Şimdi Fcrl"ıq ltn gö~iinde 

kırmızı ve siv:ı!1 m5.n 1z-, h:tfif 
bir leltellen i.1..ı:a blp sev yoktu. 

Lotüs çiçeği l:;ıybo!muştu_ 

VIT 
HAYVA:t", R N nn 'DEN 

ANLlY A AD.A11 
inden 

...,,,...,,,.,." Haı;im, 

boğuk b r ı • çağlrdı: 
- Sac.ı ... SP.ra. ça1lu1 

.. ça-
buk ... 

(.• ı wır) 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müesse es· nden : Gizlenen 
hakikatler 

Teşkilatımız tarafından dağıtılmış olan kuponlar mukabilinde 
1·6 - 942 tarihinde başlanacaktır. 

ver-ilecek pamuklu mensucatın tevziatına - Baş tamfı 1 itıcide -
lid.ir. Tabiye al:ınında mro \'d, 
cezir daimidir ve her oyna.k1ııd 
günlük tebliğlerde değil, belki 
·bir birliğin mevkut rapcırla.rı:D' 
da yer tııtabilir. Kupon numaraları ile müracaat gün v~ mahall~ri aşagıda . gösterilmiş olup: 

Çarpışmıya ordular ıştırak et-

1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
5.) 

Numaraları ilan edilmis olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdan.Ia.ri~le beraber bildiri~ mahallere n1üraoaatlan. ., 
Ayni soyadım taşıyan birkaç niifus ciizdarunın, aile Pfr.admdan birisi iarafında.n ibtlt'Wlda. kupoıılan mukabilinde if>l.tibkaklarıntn '\ierilebilecej;i. 
U121ıüz ilin edilmemiş olan numa.ralaı· i<,:in miit.eakıp ilanlarımıztaı ~vl..İ günleri. bildi,rilettğindenı numaralan ilan ediJmiyen ku(t0;n hiimilleıinio miiracaat etmem.eler). 
Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatm:.ı devam edibnekte olduğmklan henüz t.evzi kuponu almıyanlarm evlerini ziyarete gidecek memurlarımıza intizar etmeleri. 
Tevzi elôpJerimiz tarafından e'\ilerinin ziyaretimle evde bulunmıyan kimsel4!'re 1'U.~lıa.rn t.evzi ~uponu verile~ğiııden bu daAıtm·aıJtaı intizar edilmesi, rica ,~ ilan ohmur. 

miştir. Arazi kesimleri elden e
le geçmektedir. Boşluk13r taze 
kuvvetletle doldurulmakt1, yo
rulan ve yıpranan kuvvet!<'r de 
haftalarca süren bofusmalardll 
cepheden alınmamaktncllriar: 
Kayıplar önemsiztlir. Fakat asri 

U •• r·ac~at ed ı· ıe· '.ce k gu·· nle~: ateş makinesi ölüm kıu~m'lkta-dır. Yüzlerce .kilomefrelik m'll" 
harebe mıntakasmda kayıplarıll 

1/6, 942 2/ 6/ 942 3, 61 942' .ı 61 942 5/ 6/ 942 6/ 6, 942 sayısı mahduttur! 

Birinci Liste· 
Müracaat Oluıia-cak Mahal 

f{upon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. RnılOn N). Kupon ~o. Yarım milyonlu~ bir rrıüdafa.il 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Bahçe kapı Mağazası 

Sümer Bank Yerli ~fallnr Pazarları Beyoğlu Mağazası 

----- ----- ~!':'. ordusu, son sistem tahliim ına.n· 
1- 1500 1501- 3000 3001- 4000 80001- 81500 81501- 83000 83001- 84ov5 zuınelerinden inilmiş ve atılınJŞ' 

4001- 4750 4751- 5500 5501- 6250 6251- 7000 7011- 7750 7751- 8005 tır. Binlerce top iği.inam edil· 
8871- 9360 miştir, hatta inatçı mukavemetıet 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Kadıköy Mağazası 116001-116500 116501-117000 117001"117_5_0_0 __ 1_1_7_50-l---1-18_0_0_0 ___ 1_1_8_0_0_1--1-1-85- 0-0--1-1-8-5-0-1--1-1-90- 0-0 q,c~in duruml.~ra si.ır~E.lemişt~· 
----- Esır sayısı yuz bın]erı g-eçnu;ı: 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazaılan ,!!sküdar Mağazası ________ s~ 001- 88500 88501- 89000 ___ 89001-, 89500 89501- 90000 90001- 90500 __ 9u501~1000 tir. Muvaffakıyet iı;c, clikka~ 

Bürhan Sunar: İst. Yeni Postaıne arkası A!)ir Ef. Cad. No. No. 3, 8 32001- 32300 32301- 32600 32601- 3WOO 32901- 33-200 ___ 33201- 33500 33501.- 33800 çckmiyen kın !:ayıpları mukai:ı~· -------------------------------------=--------------------------__;_-'---- linde elde e<lilmiı;tir. Ger~i. sı· 
Mustafa Sami Homan::ızlı Yeni P ostane arkası .Aşir Ef. Cad. N"o. 20 33801- 34400 314CJ1- 35000 35001- 35600 35601- 36200 36201- 36800 36801-~ lalı dakikada 1300 nıernıı atmı.ı) -------- ---- ·-~-
Sadi Kaplancalı Yeni Po::;tane arkası Aşir Ef. Cad. No. 48 37401- 37900 37901- 38400 38401- 38665 40251- 40750 40751- 41250 41251- 41750 gibi yükscf..;: karakte-rfatı§'i Jıaiı· 

40001- 40250 d.ir. Bununla bera.ber, vaki te~' 
Ahın At K.. -ı M h t B N 19- 197 41751- · 42150 42151- 42550 42551- 42950 42951- 43350 43351- 43750 43751- 44150 birler sayesinde ve hasmın Si' et a oseogu:_ .ı: a mu paşa aşı. o. • 0 - ------ ------------------'---'--'-----_..;.,_..;., ___________ l<i.ha hakim. bulunmaması sebe' 
Ahmet Güvenç: Mahmutpaşı Başı. No. 149 44151· 44250 44251- 44350 44351- 4:4fö0 4.4451- 44550 44551- 44.650 4~651- 44750 biyle, adeta bir ha.ıer mane\'1°W 

Arusyau Balıkçıoğ'lu: Mahmutpaşa Başı. No. 130 4475::- · 44350 44851- -14050 44951- i5050 45051- 45150 45151- ·45250 45251 45350 sı yap;lmıshr ~ . _ __,,_ ____ ...__,.._ _______ ~----------------:-------~- --- --- - Hafif bit· bomb. mı::tin bit 
.ılıgır<lıç Bultayan: Mahmutpa~a Başı. No. 68 _ _______________ 45351- 45450 ~5451- 45550 ___ 45551- 45650 __ 4~51- 45750 45751- 4583_0 ___ 45851· 45Q5Q ouvrag'ı havaya u~tırabilir. Ağıt 

...{adri Özyılmaz : Mahmutpa!)a Başı. ~o. 91 45951- 46100 46101- 46250 46251- 464110 46401- 46550 46551- 46700 46701- 46850 bir bombanm yüz.lei·ce m>E:tre ıı· 
--- zakta ki bir bina\'l ~arsae~N-ıJll 

L~on Gen.'lıyan: İstanbul :Mahmutpaşa Başı. No. 134 4685~00 17001- 47150 __ 4_7151- 47300 ___ 47301- 47150 ___ 47451- 47600 37601- 47750 t eknik elemanla.r, kesin dii~· 
:Mu..:tafa YaYı.z: İstanbul Mahmu!p:ısa Başı. No. 123 ___ -------- 47751- 47850 47%1- 47950 48051- 48150 48151- 48250 ____ 4_8_2_5_1_-_4_3_3_5_0 ___ 4_8_3_5_1_-_4._8_4_5_0 turlarla isbata koy•tlnrla.r. ı;eır 
Tevfik Ağa oğlu: Sultanh1mam Hac;oulu Han. No. 6 · 48451- 48750 48751- 49050 49051- 49350- , 49351- 49650 49651- 49950 -19951- 50250 gince meskfın bir koımbina. yi.iY 

------~ --- --------------- ---- lcrce u~·aP-ın l1inlE'1'Ce bomba..ı:r 
İhsan Y~ Hiı~eyin Özer: M ahmutpasa Hacı Köçek Cami. No. 15 50251- 50550 50551- 50850 50851- 51250 51251- 515;50 51551- 51850 51851- 52250 na hedef olmuştın A..'lc~ık. lı' 
S~~3nK~yw~: M~~~~aH~K_b_·c;~·e_k_ca_m_i._N_o_._l_0 _________ ~~~5U50 __ ~_~Ufil-~~O ~%~-5-2_8_00 ___ 5_2_8-21---5-~-5-0 ____ 53_0_fil __ -5-~-5-0---.-~-2-5_1 ___ 5_3_4_5_0 ~rhlr~&~ı~~rdu~ 

Hü~e) in Hilmi ve Süleyman Sırrı: Kapalıçarşı, .Mahmutpa.şa kapısı, Aynacılaı. N-0. 5 53451- 53650 53651- 53850----53851- 54050 54051- 541J6 _ ___ 56201- 5G400 5640LJs600 ~:~~~~ ~;~~'1n:.~mıştır: Ceplıe 
___ 56001- 56200_______________ Hava muharebderi, gaript~: 

56701- 56800 Mehmet Fanık: Kapalıçarşı. Sipahi sokak. No. _ 20 

E ce Mağazası: Sultanhamam Cad. No. 59 23 
56801- 56!'00 56901- 57000_ 57001- 57100 5710:1- 47200 Daiml tebliği y&pa.mn lehined~t 

-------------------~2-0_4._0_1_2_0______ - -- I-1irkac. 11c.a0"'ın, birP:a" filo ~. 
-- ..::__ 800 ____ 20_801- 21200 21201- 21600 ___ 2J601- 22000 _22001- 22·1001 " t 

. ·, lkan-;ıla.--ırken, çoğuniuğu di.işOrı 
5n60l- 60000 64101- 6'!600 64601- 65_ı_oo __ 65101- 65600 6-5601- 66100 66101- 66508 I diiğü ,.e aı ~akalar:l: r. ic .ı ·ırdtr 
64001- _64:_10_0 _______________ ·•. . vakidir. Ar:-ıda mt• ·emtl nıı: 

Hayıi Doğu~c Şık.: Fıncancılar,_Mahmudiye füın. No. 1 __ , 72501- 72250 72251- 72500 72501- 72750 72751- 73000 73001- 73250 73251- 735001 ı·etlebıt'ıı üstiuılı.i::ıi bat\tJXVP' 

No. 3 - 4 Mehmet Nuri Topbaş: I<,incancılar, 1Ial11nudiye Han. 

----------3---------------- ---- ---1 dan far;., azimdir . M• ,.iliı.n, d• 
Zeki Zenin vı;: Ort.: Fincancılar, Yusufyan Han. No. 8 i 501- 78700 __ 73701-_73900 73901- 74100 74101- 74300 713Cl- 71500 74501- 7ı1i00 

-~- ranın Ye nıranındı · 
Şerman Mağazası: Sultan.hamam meydanı. No. 2 ------- 74701- 75000 75001- 75300 75301- 75600 75601- 75900 75!101- 76200 76201-_l(_:>jQ._O 1 .Muharebe alanı .._( -keoilıtti 
Ahmet Hamdi Topbaş: Sultanhamam Dikranyan Han altında. No. 47 76501- 77100 77101- 77700 ---77701- 78300 78301- 78900 ___ 75901- 7fl500 79501- 80000 tir. li'ak.ü, venim" ı.cn c JC 

Beyoğlu Vakıflar Diı·ektörlüğü ilanlar 
Semti 
Ortaköy 
Galata 
Galata 
Kasın p .. o 
Ş·~li 
Kab< t: ş 
Galata 

M ahali esi 
Ortııköy 

Kem ınkeş 
Kemankeş 

Camikeblr 
Şi:;;li 

ömeı Avni 
Yenicami 

Sokagı 

Bah l 

6 ıncı Vakıf H;ın 

6 ınC'ı Vakıl Hıın 

Orta 
Mecidıyeköy 

Meb\ı~an 

Mehmetali P:;;. Tl.ın. 

No. 
ı7 

3ff 
37. ,38 

17 
9. ı 1 
209 
30/3 

CiNSi 
Dükkfıu 

Oda 
Oda 
Kulübe 
Garaj 
Dükklin 
Dukkıin 

Aylığı 

7 Lira 
5 Lır.t 

10 Lira 
10 Lirn 

3 Lira 80 Kr. 
5 Lira 

24 Lıra 75 Kr. 

Yukatıda ynılı ~ayı·i menkullerin 31/5/943 günu sonuna kadat· kiraya verilecekl~rınden 2/6/942 gunü saat 
10 da ih::ıl~i yapılac:ıktır. Isteklilcl'in o giın saat 10 da B~yoglu \'akıfüır J\füdudiigı.l Akarat kalemine mıiraca-

man Oll't:nnlCkte Y< Vf•lli !>a}dl 

•--~--~---••••••••••••••••••••••m••~ 'ln~~risilm~ü~~~rtin~. 
ı 1 ~-••ıa,L\. hnm 1rl:ı·hr. Cepf,, d:ize:ltiJJ?ll 

KAHVE VE ÇAY 
·ı tir. Vt' bi~tiin km,etler geri,. 

lınmıs ' 'c yeclt>k kuvveıtler!e IJi 

1 

~1111;~\~'i\'.~·: Ya.rınıı emniyet1e lıl 

T •• B • 1 • 1 Mııh,nt•bedc muv:ıffakıvetlt u c c a r v e a y 1 e r 1 e g-ibi ıııuvaffakıyet.sız[Lder 
ınıılrnıldt•ı·clir. Gaye, harpt<> · 

Ça Y ha ne Sa h ip 1 eri ne "li1 ~:~:. ~::s;~ i b~:z=~~:ı~~iı~;.: 
berk> nır ol~un~·· harbi rrı'li• 

1·6-942 tarihinden itibaren mer'iyeta giren 4223 numaralı Kahve ltı· y.ıpınaktadır. Geınç ve ııı 
vı tlı (Jl"c.lular, darülharbe vöı1 

ve Çay kanununu') aşağıda yazılı muvakkat birinci ve beşinci Lihııiı--tir, kuvvetler akıp. r 
maddelerinde : nı, ktcdır : Artık, te~cıbbıl 

M akk dd kal'! \e :ı:afor. mev"uttur! 
. . uv at ma . e: 1 - Bu k'.1-°unun yürürlüğe girdiği tarihte, bu maddelerin ticaretiyle Orduhr, ruhunu ve kııv,e 
ıştıgal edenlerle, ticaret maksadıyle b~ maddeleri bulunduranlar veya imalaıtında iptidai madde 

atı:ırı. (5736) 

-----------------------~~~------ ~~------~ ! 

Radyoda 

EVİN SAATİ 
'f azz.n: Dr. Galib Ataç 
Her s.ıb, ·ad;ı. onuzun başınd.ı 

zc\·kle d111le<li;:iıuz bu lrnnuş

nı:.ılar k .. ıp halınclc ~·ıkını~tır. 
Fi)«ttı l 00 kunıstur 

Sat.ş yerı: CUMHURiYET 

Kitabevi 
i::wnbul Anknrn c<irld(•si No. 101 

,, ... MÜJDE ... MÜJDE ... MÜJDE ... 
\ Yenikapı SANDIK BURNU 

MiM ÇAKIRIN 
GAZiNOSUNDA 

1 H:ı.zır::ın P.ız~ı ·es· gi.ımı an:şamın

dan ıtıhaı·eıı· Heı· ak,am Seı'; kra.licesi 

Hamiyet Yüceses 
\'e S. 7. JI. rk<ıcl,ı. laı ı birlikte 

---- GL1,t;el h \'ıl - Ctızel ser\'is ve ucuzluk. 

olarak kullan~~lar \•e kahvehane, g.azıno, ldk.anta, otel gibi :pişirilmiş kahve ve çay s~ıtanlar. ni an ıyurttan alırlar. Kayrı ..ı-
1 k t d h li d 11 d b - laı· zcn:{indir. Harp, uzuıı sürL'• mem e .e . a. ı ıı e e erin e ulunan veya sipariş edilmiş olup d·a yolda olan veya akreditifi açı· r 

larak .sıpaı:şl ya:Pılmış bu1unan kahve ve çay mikbrlarını 48 saat içinde bir beyanname ile ma. ~:~~3;,~1 ~!~~~;, bi~in1rrahtr:;\'<* 
hallenndekı nhısarlar İdaresine, bulunnııyan yerlerde en yakın İnhisaı İdaı·esin~ O'önderilmek bütün t•uhranları yenebıliı·: ~ 
üzere mahalli mülkiye amirliğine bildirmiye mecburdur. .., 

ÜIİİll'l. "H diıirı.ı ! , 
lllnvakkat madde 5 • J~ slun, her seyi olduracııJı 
Muvakkat birinci maddede tayin edilen m. u"' ddet · · d SiF·!'lı Avrupa ıserenügfır.d' ıçın e beyan edilm. - [t', ;:at, cephe uçsuz bncn~'~ 

yen veya eksik beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edirmekl ! küre ınııhariptir. Her ıir111 
beraber çayın herbir kilo veya kesirleri için (20) k h muhrıripler sınıfına katılınlşt.I 

k 
ve a venin herbir "'J'on.yekfın harp" bahis :111• 

kilo veya esirleri için (10) 1ira ag" ır para cezası alınır. d 
1 zuu ıır. ıf 

Beyanda bulunmayan vey1 eksik beyan ~ eden satıcılar hakkın ja · Eriı;ilmek istenen hedef. 

.. ı 

~DYO PR3CRAMI ı I ~:.~~~,tgli~~:.~:~~.~~.:.ki,~~:~: .. 
30 MAYIS 1942 - leıı) ne gıdecek yolcuların .çidiı; \·e dJnü1ilcrini temin için, 22/27, 24/29, 

ayrıca 1918 sayılı kanunun muaddel 25 maddesinin 3 ncO fıkrasında n liz çok uzakta ve yürüm·ıı ~ 
Gok dikl"nlidir. Faruler, b1r c 

yazıh hapis CezaSt da tatbik OIUnUr. ınazd•:ı., Cn doğrusu gıayesiz ~I 
... k d dirler. ~ğer, şu baş döndiifll 

Ala a arların nihayet 2.6.942 saat 17 den evvel hazırı ktardan sonra bu verıc1 

b l •· J I Rakiııleri, tasaV\'l.lra s}ğnıJ~ eyanname erirlf nhisarlar idaresine ve taşrada lnlli- kU\'VCt Ve Şiddetle kı:mş1İa<'.llC 
sar/ar. idaresi bulunmıgan yerlerde JJliilki ye amirle- ;~ı~;'~e~~caklars ıı, korhııJııı' 7.3C Progrnm 19 .30 Ajans 

19.45 Serbest ';.33 MüzıK 
7.-15 Ajans 
8 .00 :\ıiüz"k 

26/31, 28/33 ve 30/35 No.lı b.:ınliyö trenleri her gün ve 20/25 N'o.h banlıy::i 
treni ise Paı-artc~ı ve Cumadan gayri günlerde İçmelere kadar devam etti
rilecektir Bunl.ffdan ba~ka lhıydarorışa - Gebze - Haydarpaşa ara.c;ında 

ıo dııkiı<a işl iyen 36/41 Pendik - Gebze - Hayd;ırp:~a arasında işliyen 1016/ 19 \'e Hay-
ı 9.55 U;:şak darpaşa - Adııpazaı· - Haydarpaşa ;ı a.;ında işliyen 52/51 No.Iı katarlar da 

rine verme/eri ehemmiyetle ifan o/anar. 1 "Zira ki ziyan ortada; bilıil( 

1 inhisarlar Umum Müdürlüg" ünden: 2: ~~~~i$~~:.·~t:;:;; 13.30 Progr. nı ;\lakamından 1 la . · b' · · · ı -" b' d k'k d 

'9 # caktır. 
,/ 

---:-- 1 Aıkerllk lşltt~ 
yo cu rın ınıp ınnıest ıçın H·me e. .. e ırer a ·ı ·a uracaklardır. 

Şarkılar Sayın h;.ılkınuza ilan olunur. (5809) 
20.ı5 Radyo Ga. 

13.33 Türkçe 
Plaklnr 

13.45 Ajans 20.45 Berabeı· 

14.00 Ri)ou.:.eticüın- Türktilet• 
hur brmdo~u 21,00 Konuşma 

14.30 Ank;ıra ilk- 21.15 Dinleyici 
bahaı· at 
ko~ulıırı 

18.0U P~·ogram 

· 18.03 Radyo dans 
Orkestrası 

18.45 Radyo çocuk 
Klübü 

İstekler i 
21.45 Şiır ve nesir 

Saati. 
22.00 Radyo salon 

Orekstrası 

~2.30 Ajans 
22.45 Kapanış 

Yeni bir film davası 
:E~kıem H.e;,'lle Cemal Reşit, 

AJliye) e müracaat ederek İpek 
Film şil'keti aleyhine bir dava 
~çnıışlardır. Davanın ro.evzu~, 
kendileri tarafından bestelenıp 
güftelenen Deli Dolu opereti is 
minin bir Amerikan filmine ve
rilmesi ve sinemalarında göste
rilmesidir. 

-~-~--~~ 

Üsküdar Halkevinden: 
31/5/942 Pazm guniı saat 16 da 

Evimiz Salonunda BUt·han Felek ta
ra1ından (Güzel ve tatlı konuşmak) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 
Ayrıca piyes vardır. 
Davetiyeler ldnre Memurund:ıı. te

inin edilir. 

Mükelefin adı 

ve Soyadı 

Ali Eı;;ref Özk:an 
Ali EşFef Öz.kan 
F rank Kayhor» 
Kadri Ege 
Sırn Doğral 

AbduITahim ö zkanay 
Kamil 
Fatma 
Fatma 
Fatma 
R . Fondokovskl 
Abdurrahman ö zkanay 
Sahibe Düren 
Zeki Kö:.e oğlu 
Saki Zorlu 
Cevdet Okur 
Yuhan Diner 
tsak Abranınel ~ ortakları 
Ahmet Yiğit 

Süleyman tspe Oğul. 
Bodosaki Yağlıoğlu. 

lS TANBUL 
ışı 

Dık1ş maıcme Tamir. 
Dikiş makine' Tamiı-. 
Demir çivi imalat. 
Baskıcı 

Müteahhlı 

Fırıncı 

Fırıncı 

F1rınc1 

Fırıncı 

Fırıncı 

· Demir ımalAthane. 
Fırıncı 

Saç baskı işleri 
T oprak imalAthane. 
Lastik atölye~i 
Tuğlacı 

Boyacı 

Baskıcı 

Eyüp 
Eyüp 

B. K. B. 
T. Minare 

Ram is 
B. M. P. 
Mollaaı,ıki 

B. K. B. 
T. Minare 

B. K . B , 
B. K . B. 
K. M. P. 

T. Minare 
B . K. B. 

H. Çavuş 
G. Suyu 

T. Minare 
A. Vedut 

Fırıncı 

Kahveci 
Keresteci 

T, Minare 
Topçular 

Küçült Mustafapaşa 

DEFTERDAR L 1G1 N DAN 

Caınikebir 

Camikeblı• 

Keresteci Şakfr 
Mürsel Pş. 

Garaj inşaatı . 

K. M, P. Cad, 
Hamam 
Köprübaşı 

ı.Iürsel Pş, 

Köprübaşı 

Keresteci Şakir 
K. M. P. Cad. 
Mürsel F\.~ 

Mahkemcaltı 

Duriye S. 
Silah tarağa 
Mürsel Pi. 
Yavedut 
Mürsel Pş. 
Nümunc balı 
Aptülezeı Paşa 

Kapı No~ 

17 
17 

• 
72/ 1 

74 

112 
lllil 
112 
fl- 8 
74 
72/2 
15 

13-15 
39 
72 
85 

102 

212/214 

Kazanç 
L . K . 

10.71, 

ı.+o 

0.11 
7.21 
0.40 

0.94 

1.98 

7.56 

0.63 

159.29 
2.25 

2.52 
2.80 

Buhr an Muvazene Hava K. 

5.16 

62.24 

0.50 

0.12 
8.52 

2.20 

3.58 

164.78 
2.68 

3.0~ -

0.40 
0.20 
9.70 
1.54 
3.36 

3.61 
4.20 

10.12 
2.59 
5,76 
1.06 
2.38 

16.80 
61.73 

6.65 
ll.35 

Ceca 

1.38· 
o.is 
0.18 
0.04 
4.12 
0.68 
0.37 
0.27 
0.36 
0.42 
1.48 
0.88 
1.69 
0.29 
0.30 

Vot<On 

15.15 
O.lh 
1.98 
0.47 

34.71 
2.62 
3.73 
1.21 
3.97 
4.62 

15.73 
3.41 

18 59 
1.35 
3.31 

ihbar 

1.41 
1/ 46 
1/47 
2/5 
2/7 
2/8 
2/9 
2/10 
2/11 
2/12 
2/13 
2/14 
2/15 
2/16 
2/18 

l.68 l 8.48 2/21 
44.80 49!!.84 2/36 
1.18 13.03 2/37 
1.13 12.48 2/3!} 
0.45 3.47 55/45 

Senesi 

938 

" 
" 
11 

" 
il 

il 

il 

il 

" 
il 

" 

" 
" 
" 
il 
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Eyüp Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda illi ve ticaretgah adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemi" ve tebellüg~e 1• hi tı b' . .. " . 

ld kl d hi ı d ·· t · . " 68 a ye i il' kimse gostermemış ve yapılan araştırmada dn bulunamar ıs o u arın an za arın a ILOS erılen yıllara aıt kazanç ve buhran, mu\·aıene ve h ava kuvvetlerine yardım ,. .1 . . · . . 
. . 1. , . .. kü ,_ ~-- ve. gı erını ve a<Jmlannı h;n 1 ıht-ar-

nıımcnin bizzat kendılerıne teb ıgı mum n Oımamı., .... , · • 
Keyfiyet 3692 savılı kanunun 10 uncu maddelerine tevfikan tebliğ yerine gecınek 02ere ilc'ln olunur. 

(6001) 

Beyoğlu Yerli As. Şubesin..le~; 
Yd. Tbb. Tğm. Salahattin' "~ı~ı 

rahim Dcdrcttin (49127) niıı ,.·' 
şubı>ye ınüracaati. Aksi t:ıı-d:. 
hrıkkında 1076 sayılı kamın·• " 
muame1e yapıl nca:'!ı iUln olunııı'· 

(7523 ~ 802Z) ~ r ___., 
;veni Saba~ 
~ ,,..., ./'././'V'V'VV'v'.r/" 

ABONE E.Eo:-:_! 
- 1 

Ttlrk l)'• la~~· 
- ·· -··· t IENl'.LIK 1400 Kı-1. 2700 t(I 

6 AYLIK 
1 AVLU< 
1 AYLIK 

7150 .. 14110 

400 " 
180 .. 

1100 •• 

ıao 

-OjKKAT -
aautemıze ~önderlle.ı yııı:ı.J~, 

nevedilain n•IJ'edilmeııin ;t 1 
olw:ı.mu ve Eiyaından mes•uJi1' 
kabul edilmez. 

,~ 

&ahlbk A . Cenıaleddirı Sar~oll v' 
Nqrlyat Müdürü: M Sam. t<ıı'' . ,, 
Baeı ld:ciı yer: ( H. Bekir GUrtıOY ; 

ııı• A. r. ... nıaledd in Sar:ıcc;;ôlu ,,,.ı 


