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GÜNDELİıI siY Asi HALK G~TF...Sİ 

Her Yerde 5 Karaş 
ız 2 _____ J._ -, 
Milli Şefimiz Topçu! Ekonomi işlerimiz 

Atış Okulunda 8ir memlekette en mühim iş, istihsal kuvvetlerini 
arttırmaktır. Onun da başında sanayicilih geliyor 

o -1 

Oç gün içinde bir bakkalın deposan.t_. 

lnönü, dün öğle yemeğini talebe ile 
birfikte yediler ve genç subaylara 

lıitabede blllundular 

Geçenle~de 'bir yazıınızdaı .... ==YAZAN ==.... mühimdir. Ve birinci safh ıı~a 
uArlıl< 'a.?llaşılnu~ır ki sanayi- I! - - nawra alınmaları lazımdır.,, 
cilik ziraaıttcn çok defa daha Eski Mo~kova Büyi.ik Elçisi Milli ekonoroilerirn, MırJ.u--
veı,imıiidir,. demiştik. dır libeıal rr.ektt>p !mideleri ii-

Ben bu mevzuu 1kağıt fıkda- zoka" i Anayr~ın zeıine ktırmu7 olan ln:-.ııtere i-

şekliıııi değiıtireıı pirincin besabUll 
kimden, nasıl ve ne zaman soracağl~t1' 

Olcıt.yuc-u«ımnızda-n Miıtekait Baka\ ise: "Ne yapalım, öyU 
Yüzb.r~ ılfehmctOen.rıl,im::.a~ iy- verdiler, öyle veriyoruz,. diy• 
le aldıgı •• ıı-: mektupt·u: • başıııuaıı savuyoı. 

Ankara, 30 (Yeni Sabah muh~biri bildiriyor) - Reisicüın
uruınuz Milli Şef ismet lnönü, bugün öğle Ü7.€ıi atla bfr ge
·nti y.aptıkta.n sonra top<;u atış okulunu ziyaret etmiş, okulda 
.omutanlar, öğretmenler ve talebe tarafından karşılanmışlardır. 

lll sebebile henüz bastıraınad•- {! • : t' ~ ll le Holr.nd'lı g-ibı memleketlerin 
ğım - milli iktısadiy-:tımıza denizcilik seciyeleri, vatan hu- "Efkarı umumiycniıı ter< ü- Şimdi, bu bakkalın depost!llda. 
methal ·tdh etüdümde ol dutlannı demzleı· ımtidadınca,. manı olan muhtereııı gazeteni- üç gün içinde ı-ıeklini değü,1 •ren - ' - da içinde taş1yan iı>tilu;al kuv- · d ı b. k 
dukça te~r\he çalı~tım. Fakat tl ,, ... - k"'·· 1 • • k" ., uza.bn b;r ihtiya~ ve insiyakın zın· e\·am ı ır o uyucusuyum. bu pirincin he~abı kimd 'n :::oru· 
sırası gel nışken bura.da da hı - v\; '-'• ı te.-, ııa.t.ıcuı 1 ı:c.< d~ \ mılli ~uura. kük salmış olma- Her şeyi iyi gören 'e açık bir lacak? Meı·ci neresidir': Reisiclimhurumuz öğle yemeğini okul ailesi arasında; ye

üilktc n ~onroa. talebeye kısa bir hitabede bulunmuşlardır. Okul
a bir 8aat kadar kalan Milli Şe.f, talebenin candan ve samimi 

tezahüı atı arasında :ıyrılmı~larclır. 

raz tonu,:-;ayım: -, sından dog·uyor. Liberal politi- lisanla her hakikati tebarüz et- k d ·u ·· =====~==~===~ Bu vaziyet ·arilısın a ını e-Mt.'" ·1:.ır Alman mil'i ikt.ısa il kalan da. buradan meydana çı- tiren muhterem gazetenizı:1en tin hakkını bir süli\k gibi emen· 
di~·a~~ Sl. List'e.~.gör~·. "Scr~e~ Ta(!"e·en Vakıflar kıyor. - bir ricada bulun::.cağım. )erden kim hesap 80l'"a.Ca~'? 
klasıklcrın dffiigı gıbı yalnız . yU 1 I4'nkat son harpler dahi gös- Kızıltoprakta en ilC'ri gelen 

Bir makale HARl·cı"YE VEKl•Lı• miibadele edilebJ!('n kıymetlt>ri l .. .. termektıe gecikm<'Cli ki bu po _ bakkaJlardan bir znt vardır. :Bu Yazdıklarım bir hakilrnttir. 
d~·~il_. bütün istihsal ikuvvetle -1 ! ormannında buyuk litika.; kıt' Jlar arasında birhk zat ayni zamand.ı bayi ve b~k- Yazımı neşretmekte serbeı:.b;.i· . b .

1 
--~o--- rını ıhata eder. 1 . , ve beraberlik ynratmıya kafi kallar cemiyetinin. de reisi im.iş. niz. Hürmet ve saygılaı·ımla ... 

ffiU03Se eti C "Ekonominin bilhassa ser- ı 1 hı• gelmiyor. Bu sefer: iaşe M\1dürliiğü veya Kıwltoptak Kııyub<J.~--:. Gc~l 

1 

B. Şükrü Saracoğtu vet i"tihsa.li v~ temini ile uğ-1 1 . . r yanguı lt,i!ipin~er y('ı li halkiyle yine Ofisi tarafından lıalka tevı.i e- 'No. 18 <le Miitı knit ır;ız, ... 
0 dün gece mihver r~.ııma~ı. bu imkanlan ha?..ırla- ı ---.,.--.. _ Filipin ol•ara'k, Ca.va yine Cava dilen pirinç, yağ ve peyniri bu ~ı1artlmı MeJımct c, ıual 

Milli karakterimizde göze mas: lazımgelır. Bu me-.zuda. 1 B t b' olarak i-..ahyor.. zat parasını ven~rek alıyor ve-----------
Elçileri şerefine bugün biraz da :.:aran da göze j a tacı çiftliğinin ır Hele milli ''arlıklar hiç ih- diğer nahiye bölgesindeki ma-

çarpan bir kusurdan ziyafet verdi <ı.·lswk yarının istihsal kuvveti - kısmı yandı va yangm rnaı olunmağa gelmiyor. Geç halle bald<allarıııa dağıtıyor. 
· Ankara, 30 (Yeni Sabahın ni Jı.aıırlıyacak olr..ıı bu tüdii 8 saat devam ettikten de oba. a:kibf:t kendilerini müs- Bir hafta evvel bu 7,ata gelen 

şikayet etmek İSl8rlZ Hmmsi Muhabiri Telefonla Bil- zarıarlara can feda.. bet veya menfi mukavemet- otuz, kırk çuçval pirinci geldiği 
Suikastten sonra 

diriyor:) - Hariciye Vekili B. "Bu bakımdan bir memleket sonra gece yarısı }erle, fükat herbalde mukavc- gün kendi g\)zümle gördiim J!.n- A r -, Şükrii Saıacoğlu, dün gece Ha- için mübadele edilebilecek kıy- bastrnldl metlerle gösb..>recektir. yet parlak ve temiz bir pirinç Prag'da çok ze c.rı 
Tt-nkidi. andıl'an ttıwhi riciye Konağında Mihver devlet metler dcmıek olan ticaret po- Y~ni Nızam ile kültiir u- ·d· 1 

vazılunnt bii-' ül{ hir miisaa.- leri büyiik elçileı·i şerefine bir litikası solda kala'. Hh:; bir Tahkikat yapılıyor Jaştu·ma davasının dJa. aynı l 

1

.Aı'ada.o üç gün gı:çiyor ma- tedbirler alını~ or 
(~wtk \e tt>lwnirr[t> ı • .-r!:'ı- ziyafet \'eı·miştir. Ziyafet !?e" esas hazırlaıuaz. Bilıi.kıs o iıkibete .şimdiden namzt.t oldu- L ı 3 (AA. ı H ·· ·· ~ .., frtlmt hi" st·•~ .... yoktur. halle bakkallarına halka kupon om ra, . . . - ey· 
1 ..... _ ufat·ı.k bir tath "iOZU vakte k~d"ı· devam et>n1·~1ı·r m 0 ml"k' .... 1·n a~ti<-·ine aı"t teminatı nı·· Tn<-rl 1 d v kıfl ~ .., "t'""' . b"l d ed'I .. 1 d . k' l ·ı ...tt . l ........ -u a '" · .., • " " "'" "' ın n..iue en c a at İstihsal ku\'vetlcı i teı;isi ,.e muka • in e te,•:t.i ı mek uzere ı·ıc e yapı an ı:;111 rn . .,, t .1 uo a-
ı.,"1t.Zeteıl.•rim1ı:e ir~iha~~.ı. ~,,_ r- . ('---------------... oımanında saat 16 da ba~Jı- teı;:kiJ)(.,,,dirilmt.>.ı;i ise yalnız e- ikiı;.er çuval veriliyor. Bu gU.ze- yı diin de 12 Çek idlma m.Uı.: 
c,:irmcmiz . ·ı H'l"ll'İ tır za·ı- p A s 1 F 1 K H AR B ı'ı oo·· Gol 'u··n so"zlerı" ~ 1 yan ve sekiz SMt devam eden Jronom:ı,c- de-...nı, aynı zamanda lim pirin~ mahalle baltkallarına küm olmustur. Bunlanl~n beşı 
fa dt•1aw.t rdh.ror. 1 l ı ı bir yanf) ın rıkmı~·r C> t . l'ldikt ta J ] b. k d dı ) ı· Jm ,. tı ,. _J ,.. ... ,:;o .... • moral ve politik tesisleıi de evzı cc ı e ş ı un n ve ır a ın r Ye ı o ı~.:- ya;,,ı .ı.).t: 

--- - Yangın, evvela Çeşmeli - ihtiva e:d~ı: 'ff'f~kl ür, vicdan takım mevad ile kal'l')tırılmış kimSf~ere yardım t•tmeık st ıııı-

p Ll d ' J~ponlar Cokı·ang "Atılacak ı·ık 1 Malkuyu yolu arasında başla- (Sonu s~. 3, Sü. 1 de} ve küf kokulu olduğur.u göı-ü- dan yakalanrrm:l• rdır. ester oy a U U ıro~, bu mıntakada ~ kilo- ı _ yoruz. Ta.bii bu vnziyet kaı şı- Dün. Ha'?a hiikfımetinc men• 
, metre murnbbaı bir ormanlık ı 

1 
•• sırıda ya gülmc:k veya ağlamak sup yiiksek ~nhsiyetle"d n bu .... 

!:. cevap ,,, l eyaletı'nde ı·ıe. rledı·ıer. adım Parı·sı·n yarmııı~1u. • r R ll SYA HAR B r~ı ıa1~. Bizler hc:r ikisini de yap ı.aç kisi de hap~<lih lİ!-' , ·1·. 
----- ----• Üsküdar itfa.iye;;inin sonsuz 9 . l j tık. Halk bu aldığı pirinci doğ- 1 Ayııca, Hcydriclı'ın n :itı t,."· 

ı gayreti sayesinde ateş bw·ada. - ru nahiye müdiirü"lc götürüyor; 

1 

vi?Jeri yakalanmadığı ta.'·rliı,ıe 
Bugün yüzümüze b!lzı yerlerı• aldılar ı·~uaıı• olmalıdır,, önle-n.nUı?Se de• üzgar yüzün- Almanlara göre Müdür Bey bakkala gösterin di- kurşuna dizilmek ii:.-:ere 200 t ı-

gülünmek için ecdadı· u y deın yangın birdenbire &altacı ---o--- yor: la k :ılmmı~tıl'. 
mıza iftira edHmasine ---o--- ---o ı_;iftliğine de atlamış, orada da 

bir kısım koruluk kül olmuş- , 
süküt edeme) iz 1 Londra'ya göre, merkez .. Hür Fransız Şefi bundan ı tur. ---·· j deki Çin kuvvetleri büyük sonra Fransızlarm silaha ~ ttskü<la~ kaymak~mı, jan-

.. 1 darına komutanı," temizli'k n-YIZIO: HüSBytn Cahij YALGlf~ 'IJir mukavemet gösteriyor sarılacagmı söy Oyor nıel('t;i ,.e eh :lr halkı yangın 
[A.A. tdyıuf/4, ,ıd<ıtı 1'. [A.A. telgroflarmdau sahası.na f!itmi lQJ"dir. Bilhas-

A nkara ı·adyo:;t~, . l't·:->~cr 

Lloyd gazeıtes:nm Tur

kiyevc ait bir makalesi hak-
kmd; uzun bir hülasa ,neljH't
ü. G<x;enl-:rde de Kısa bir td
graf, yine aynı gazetenin bize 
'(!a.ir sitayi.şli bir yazısından 
ba:t..ı fıl:ralar n.iklctııı.iliti. Ma-

1 istan Ba~kc ıtınd<:n Türkler 
hakk~.irla iyi hislere ucliı lt:t e
den ::;esi( r i~tnüyc dc~il, btla
kis yaktilc Türkl\•rle ~lat:arlaı· 
ara:-;ındaki muharebeleıin Ma
cardan Avrupa ırıedeniy<"tine 
\C Hıristianhğ.a kur~}ı ifa etmi* 
olduktan en büviik hizmet sek
linde ilcıi sürüldiiğünii görmiyc 

· alışkın bulunduğumuz :ı:iu şim
di bu rlost<:a. yazılar, bilha~sa 
dik•~atimizi ve hayretimizi da
vet eıtmi~tır. G~enlerde A·nka
ra radyosu bile ~<+ bnnı k..ıybe
deı ek ).fac:ar radyosunun mem
lckdimiz aleyhindeki ncşriy.t
lınd.an dolayı duyduğu hayret 
\'<' teessiifü hissettiımişti. lh
tim;ıl ki bu fl•na t~irlcıi unut
tuımak il'in Atatürk'ün M~car
hudan b,1hsederken daima kar
dı>:-> kelimesini ilave ettiği Peş
te.le hatırlanmıı:; ve hatırlan
dığı da ıtJ->ler Lloyd sü~~nla-
rmda ilan olunurken Turkler 
hı kkımla bu <l<>fa li'ılfen kar
d"* millet tabili kullanılmı~
tır. 

P~teli yıın r~mi gazetenin 
ihth aı· etti<Ti zahmetten dolayı 

• h 

te::-ekküı· ederiz. Fakat Macar 
ratlyosunun Macaristanda Türk
l<.>r h-a kkında ne türlü hisler 
bes}( ndi~ini çok a~ık surette 
tekı ar tekrar meydana vuran 
ı:;özl rinden sonra m.illetlerara -
sı biı· nezaket eseri olduğunda 
şiiphcıniz olımy:ın bir takım 
tatlı ciiınlelcrlc onları unuttu -
mbilmt:nhı kolay ohnıyacağını 
zan ıı i'd eriz. 

Rıı münasebetle her ~eyden 
(·\·vel ıkendi kendimi2den milli 
kı r akterimizde göze çarpan 
bir kus rdan şikayet etmek 
is!eriz. Di2, .)Daatteessüf bil
hassa ecnebiler tarafından met
heclılmekten çok hoşlanıyoruz. 
Bir ecnebini:ı tenkitlerine ise 
hiç tahammül edemiyoruz. Hal
buki hususi hay-cLtımızda yüze 
gülen adamları sevmeyiz ve 
onların sözlerine kıymet ver
meyiz. Bu ltarakterimizi milli 
camiaya henüz mal edemedik. 
Tenkidi andıran ecnebi yazıla
ıını büyült bir müsv.:ıdesizlik 
ve tehevvürle karşılarken ufa
cık bir ıtatlı sözü gazetelerimi
ze büyük mansetlerle ve gizle -
nemiyen bir memnuniyet ve 
jftihula geçirmemdz esef Yeri
ci bir zaafa del ftlı t edh or. 

huUi~u r.dilmişffr. ı ltıtWsa cdilmi.'jtir.1 ! sa köylü, itfaiyeye büyük yar-
Visidcıı bildiı ıldiğinc "Öl<! Vi~iden bildirildiğine göre, dımda bulunmuJ?, ye ateş, yan-' 

Japonlar Çinde Ç<.•kiang e)·ale
1

- Maı·e~al Peten ve Başvekil La- gın ı;ahaı;ı ancak t!tmber içine:. 
tinde ilerliyorlar. 't'al, uzun bir göd.i~medeıı sonra alındıkt:m ı:.<mra gece saat 

Bit- çok meı:-kün yerler iş~'lal kabine toplantısına gitmişler- yirmi dörde doğru bastınlınış
cdilmi§, b.u amda Langvi ~lı - . c.iir. Toplantıda Laval beliren tır. 
ı·i de alınrruştıl'. meseleler üzerinde izahatta bu- Yangııun yoldan g~enler-

Loı1dra Çinava ~hı;nin h~'tla !unmuş, iaşe nazırı da ekmek den birinin attığı sigarayla 
Çinlil<:>l"in elinde bulunduğunu. tevzii hakkında tedbirler alındı- meydana geldiği anlaşılmak-
merk<·zi Çinde Çinlilc.rin mukn- ğını söylemiştir. tadır. 
vcmet etnıl!ktc. okJuı:dannı bil- Dö Go1'iin sözleri Müddeiumumilik ve jand-ar-
dirmektedir. HÜ\' Fransızlar şefi dö Gol, ma tahki·kata başlamışlardır. 

( SGnu Sa. 3 Sü. ? de) (Sonu Sa. 3 Sü. 5 de) 

Mevsimin en güzel röportajı: 1 
VVVVVV'V'VVVVV'VV'\,/VV'V'v~ 

-=SÜNGER AVCILARI --.. ' 

- İstanbul' daıi Bodrum'a doğru -
:.....-------~~~~~~-~ 

" Santte 50 hilometre haleden bir vasıta ile altı saatt.e 
gidebileceğim Bodram'a iki gün iki gecede varacaktim. 
Bu hesaba şaşmadım dersem yalan söylemiş olurllm .,, 

B u sefet', hedefi "Bod
rum,, ol.ın seyahatime 

btanbuldan basladım. Saat 20 
de İstanbuldan 'kalk;m va}>Ur, 
bizi sabaha. karı;l Bandırmaya 
bo5ulttı. B:ın<itrma treni ise 
İzmire saat 20 de, ya.ni lstan
buldan aynlıı:ıımızdan elifi eli -
fine 21 s.ı tt sonra varabildi.. 
Yakın bir geçmişte, İstanbul

dan hmirc tayyareyle dönmüş
tüm. O, keyfine ve rahatına do
yulmaz yolculuk, ancak, bir 
saat kırk dakika sürmüştü. 

Kaldı ki, bu sefer aynı yolu 
vapur ve trenle aşmakla ziyan 

lfalbuki tenkitleri daha. dik
katli gözden ge~ircrclt içlerin -
de doğru bir müt-alea varsa on
dan istifade etmiye daha ziy.a
de meyil göstermeliyiz. Methe
dilmekten fazla hoşlanan fert -
ler gibi methedilmiye düşkün 
milletler de olgunluk intibaı 
hasıl etmezler. Ötedenberi bu 
kusurumuzdan dohıyı duydu
i!um acı, Pester Lloyd'in bah • 
~ettiğim yazısı müoosel;>etile yi
ne tazelendi. Demek ki, zayıf 
tarafımızın onlar da fa:r1kında 
ki biraz yüzümüze gülmekia 
her şeyin unutulacağına zahip 
oluyorlar. Ankıaraı r.tdyosunun 
bu makaleyi ballandıra ballan
dıra vermesi de kendilerini 
tahminlerinde inandıracaktu'. 

Bir keı e haiz olduğu yan 
resmilik şöhterine nağmen Ma
car istanda Alman di1iyle çıkan 

r-YAZAN 
1 NACI SADULLAH ' 1 
ettiğim şey, sade 22 saatten i
ibaret d~ değildi: lstanbuldan 
Bandırmaya kadar elimde bi
rinci mevki biletimle ayakta kal 
mış, Bandırmadan İzmire ka
dar da, ılık bir banyoda ve te -
miz bir yatakta gittikçe artan 
yorgunluğumu ve uykusuzlu
ğumu gidermek rüyasile esne
yip durmuştum. Bunun içindir 
ki, Lmirde bavulumu otele bı-

bu gazetenin hakiki Macar his
sivatile alakasının derecesi pek 
şüphelidir. Çünkü bir aralık 
Alman matbuatı memleketimiz 
a.leyhindclti yazılarile temeyyüz 
ettiği günlerde bu gazete bi2e 
hücumda Almanları çok geride 
bırakacak derecede onlara alet 
hizmetini görüyordu. Şimdi li -
sanını değiştirmesini ancak 
Berlinde gördüğü nazikane neş
riyattan alınmış bir ders telak
ki ederek bunu daha ziyade 
Alınan dostlann:uzın ihtarına 
hamleylersek pek yanılmış ol -
mıyacıağıınızı zannederim. 

Pester Lloyd'a bizim hakkı· 
mızda biraz tatlı sözler söyle ~ 
miye vesile bulmak için ileri 
6Ürüleıı tez hiç ho~uma gitme -
ii. Pester Lloyd'un telakkisine 

Hiiseyin Cabitl YALÇIN 
(Sonu: Sa. 2; Sii. 1 do) 

raıkır bıra:kma.ı, soluğu hamam
da. aldım: Göbek taşında ter
leyip ke>elenecek ve bir kolon
ya frik!\iyonile temizliği ta
mamlwhktan .sonra, rahat bir 
dö~cktt>, bir sarhoş bitkinliğile 
sızaı ... ı.k, kimbilir kaç saat sü
recek derin 'bir uykuya dala
caktım. Fakat, hamam dönü
şünde rastladığun bir arkada
şın içime düşürdüğü kurt, ta 
Bandırmadan harelket ettığim 
an<lanberi kavuşmayı özledi -
ğim bu uykunun keyfini, aca
yip vehimlerle zehirledi. Çün
kü o, çarşı hamamında yıkan -
dığum öğrenince: 
"- Tuuuu, dedi, aksi tesa

düf. K~ke daha evvel karşı
laşsaymışız ... 

.Meııakla sordum: 
"-Sebep? 
"- Seni çarşı hamamına 

göndermezdim: Çünkii bugün
lerde <>n1ara girip de uyuza ya
kalanmadan çıkan yok gibi! .. ,, 

O, içime verdiği evhamı göz
lerimde okumuş gibi ilave etti: 

"- Neyse, olmuş bir kere ... 
İnşallah birşey olınamışsın-
dır! .. ,, 

Ondan ayrılıp otel merdi
venlerini çıkarken, daha biraz 
evvel tatlı bir rehavetle gev~e
ıİıiş bulunan viicudumu, müz'iç 
bir rk.a<:ıntı sarar gibi oldu. 
Şüphe yok ki bu, biraz evvel 
martın iJmldığıın telkinin do-
ğurduğu bir evhamdı. Fakat 
bunu bHdiğim halde, saatler- ! 

(Scnu Sa. 3, SU. 6 da) 

Rus esiri sayısı 
240 hini buldu 
6, 9 ve 57 nci 
ordular imha 

edildi 
[A.A. telgrafkınııda>ı 
huJ.ôsa cdilmiştir.1 

Alman tebliğine ~öre, Har
kof muhcirebcleri bilmiş, Rus -
la.rm t:>.:unızJarına karşı 'ko
nulınu~, muharebe büyiik biı' 
imha zaferi haline getirilmif.i-
tir. Tcbli~·de denior ki: 

Sapıtan müteah ~t ! 
Samsun-Bafra posta mutemedi 161,000 
lirayı d~ve yapmak istiyord\q faka~ 

yakalandı, mahkum oldu 
Tok,ıt, (Husu~i Muhabirimizden) - - S;:ım~un - Bafra ııoıit:ua 

müteahhitliğini yapan Ali Sami Ardahanlı adında biri buııd,ın Lıir 
kaç gün evvel Samsun postahanesin<len Baf:m posta!ı::ıne3inı; \'el'il
mek ii?.ere teslim aldığı 161000 lirayı Sulu Han Palcıs ot eliııdelo 
kentli od2~ında bulunan soba boruları içine koyaral~ p: .tlaı ı 
yolda bir otomobil kazası neticesinde yaralandığını. ı.;~d dit,i 
baygınlık esnasında çantanın ba.c3kaları tariıfı'ldan <:alınm ı:~ ol· 
ması Jizım geldiğini iddia etmi11tir. Şüpheler iizt~ı-iıw Ali Sami 
yakalanmış, odasıı;da yapılan ara..'}tırma sonunda paralar ~ob" 
boruları içinden çıkarılmıştır. Suçlu, meşhuuen yapılaıı Juıı.ı~ ~ 
sonunda 4. sene 6 ay müddetle hapse mahkılın olmu~lur. 

"Taik1 i\)e.n yirmi ' piyade, 7 
süvaıi. . tümeni i1e l 4 zırh)ı tu -
gaydan mürej{kep 6 ıncı, fJ un 
cu ve 57 inci So\•Veıt ordt:Jarı 
ıimha ediimiştk. . r~=li\!!!l!E2!!!!!!'!!!!!'!!!"!"!!!!!~=======~===~===-· - .... 

Esir ~ayıı:;ı 240.000 ni bul- 8 A s v E K 1 L 1 M 1 z muştur. Dü~nıanın kayıptan çok il 
kanlı ve ağınhr. 124.9 t ank, ı 
2016 top, 538 u~ak ve sryıla- I 
mıy.aca k dert'.'Cooe çok ntikta,r - ı 
da başka malze-ne ele g~iril- · 
miş V"ya tahrip ~Hbniştir.,. 

Sivastof}ol deniz inşaat t~is
leri bombaı·dı.•mw. edilmiş, li: 
manda hangarlaıı.· yıkılmıştn'. 

Viııiyc göre, H:.:r·~wfw1 doğu
. (Sonu S;ı. 3, Sıi. 3 'de) ------ -

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

Doktor Refik Saydam, dün yeni 
yapılan Münakalat Vekaleti 

binaaını gezdi 

HARırf i l Maarif Vekili Beden T. O. Müd~rlüğünde 
j"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:t 

r AFRiKA 
lngilizlere göre 1 

Tobruf kalesine yeni! 
kuvvetler gönderildi 1 

Muharebelerin 
ağırlığı Ak:roma 

da toplanıyor 
[A.A. tclgra/W.nıulwı 
huUi&j edilmiştir] 

İngiliz tebliğinde kaydedildi -
ğine göre, İngifü zırhlı kuvvet
leri, Aikr<>ma batı~ında :Mihver 
kuvvetlerine ağır hücumlarda 
bulunmuştur. Mihverin iase 
kollarına taarruz edilmi!)tir. • 
Bazı Mihver tankları Akro

ına şiınalindeki sahil yoluna var 
maya muvaffak olıru.ıştur. İn -
giliz cenahların:a. yapılan hü
cumlar akinı kahruştır. Daha 
şiddetli muharebeler beldeni
yor. Kahireye göre, vaziyet 
çok iyidir. 

Tobruk müdafilerine takviye 
kıtala.rı gönderilmiştir. Ga~la -
Birhakim mevzileri muhafaza. 
edilmektedir. Hareketlerin mer 

fSonu Sa. 3, Sü. 4 de) 

.. * l!aşveki! D?kt?r Refik. Saydam, bugün yeni yapılan 
Munakalat Vekaleti bınasına. gıderek Vekil Amiral Fahıi En: 
~ini makamında ziyaret etmiştir. 

Maarif Vekilinin tetıtikteri 
* Maarif Vekili Hasan Ali Yüc..el bugün öğleden önce Ma

arif Vekilliğine yeni bağlanan Beden Teı·biyesi Unmm Müdiir
lUğü merkez teşkilatını tetkik etmiş, ba:;ta umum müdür ol

, m~ ü~r~ bütün memurlarla gfüüşmü~. progı amları gö7.ı.Jcn 
geçırmıştır. 

Topra~t Mahsillleri Ofisi Müdür muavinliği 
* Açık buhman Toprak Mubsullel'i Ofü;i Umum Müdür 

Muavinliğine Ofis Zil'aat Müşaviri Atıf Gür:ıy'ın tayini vük
sek tasdika iktiran etti. 

Sigorta prodüktörleri talimatnamesi 
• *Sigorta şirketlerinin tefti Ye murakabesine ci."ı.ir kanun J 

mucibince hazırlanan sigorta prod:.iktörleri talimatuamesi Ve 
kiler Heyetince tasdik edilmiştir. Talimatnameye göre her- ' 
hangi bir sigorta mücsseser.inde doğrudan doğruya. veya bilva
sıta memur Ye müstahde.aı olmıyarak mutava.ssıt sıfatiy1e 
muhtelif sigorta kı31Illlarından istifade etmek istiyenlerden si- l 
gorta talimatnamesine göre sigorta teklifr..amesi ih?.a.r sa.lfilıi- ' 
yetini alanlara "Sigorta Proüüktörü,, denilecektir. 

Çay ziraatine yardım 
* Ziraat Vekfileti çay l.iraati yapanlara daha çok miktar- 1 

1 

da parasız çay fidan1an verecektir. Yerierinde cay bahçeleri kur 
mak istiyenlcrc de avans şeklinde para yardımı yanılacakbr. 
Ziraat Vekaleti Riz.ede çay ekilen sahayı 15 bin dönüme çıkar
mıstır. 

~ . 



-f 1--
Admira b g .. n 

Fenerle karşıl şıyol-
Misafir takım .şeref.ine dün akşam 

blr zigaf et verildi 
Mi!';J,fir Alınan takımı şerefi

ne dün akşam Alman 'honsolos
llqğunda .bir ga_y ~Afeti :eril
ındştir. Ziyafette 'Vali 'Doırtor 
'Lo.tfi Kırdar, polis üdürii lüı.
.mnran, eski sporcular ve gaze.. 
leciler bulllll.111W}la.r4ır. 

A.'1nim ugü.n Fımaede 
'ff:cır;ıttl ı or 

Bugün "Adm·ra,, ·ık maçım 
mat .18 ıde Fener . dmda. ener 
bahçe ile y pa ktır.. F.ener bu 
maçn. en iyi şek.hyl acaktır. 
Sol açık mm:kiinde Büyük F.ik
rct, Knleci yer.inde de Cihat oy
myac&Ktır .. 'Maçı, Kemal 'Halim 

"da.re edecektir. Kuvveili nlkibi 
trarşısınaa "'Fencroahçeye muvaf 
f.akiyet dileriz. 

Şazi Tczcana Takılintame 
GöMcrild& 

Geçen hafta Anka.rada yapı
lan Türkiye ftitbol birincilikle
rinde iaaresini üzerine nldığı 
mnçlan muvaf:fnkiyetle ve bil
gili bir vukufla idm-e eden :ıuy
m li duı.kemimiz Şazi Tezcana 
Beden terbiyesi umum müdür
lüğü ta.ra.fuıdan bir takaimame 
gönderilmiştir. Güzide ve 1bey
ne1milel sporcumuzu Lbiz de teb
rik 'Ederiz. 

Maliye 

• ne na, 
e yapllan z ar 

Vekaletinden gelen son ~zahnamenin 
mühim esasfarını biJdiriyorttz: 

44226 sa.yılı drarumtm dwnga. S - :3702 sayılı kanun muci- eli ·mevkide yii?.de aııa çıkarıl-
tayyare, sinema e tayyare ve hince sinema, tiyatro ve konser- maş bulunmaktadır. 
nakliyat imlerine müteallik ferden alman Tesme 4040 sayılı Yataklı .ıragonlarla sey.ahat 
hiı1dimleri Jıakkında ıizahnt gel- kanunwı 33 üncü mcuidesile }'ll.- edenlerden Tür.kiye hudutlar.ı 
miştir. l3u izahatı ibildiriyon.ız: pılmış o1an yüzde 10 7.3Jil yüz- dahilindeki kısım foin yulcarki 
1-Damga~i 1mnununun de otuza çıkarılmıştır. Bu suret- zamlua ilaveten yatak :ücneti-

11 inci maddesine bağlı tarıfeye le resim mıktan yüzde kıtk ol- nin yüzde onu nisbetindc nakli
:göre alınmakta o1an maktu dam muştur. Asker aılelerine yar- ye resmi alınır. 
ga rcsiırilerile ~nı klll'lunun 33 dım parası bundan hariçtir. Bu 3S28 sayıh kanunun 10 mıcu 
i:incü maddesinde yazılı evrakın hususta <ieği§ikJik yoktur. maddesi mucibine yolcu nak-ı 
resimlerine 4040 sayılı kanllllun liyatı haricindeki 'her nevi nak 
26 ıncı "lnaadesile yapılmış olan 4 - '3828 sayılı 'kanunun 9 un liyattan alınmakta >Clan yüzde 
yüzde elli zam bir misli a:ı1tırı- cu maddesinin (A) fıkrasıle beş nakliyat resmi yüzde onn 

S •• ı çak farak zam =miktarı ytizde yüze akliyat resmine yapılınıs olan çıkarılmıştır. 

U eyman lr çıkarılmıştır. zamlar birinci mevkide yüzde on 9 uncu 'VC 10 uncu madaele-
2 - 'Tayyare resmi ifa edil- beşe, ikinci mevkide yüzdo on rin diğer hükfünlerinde lbir de-

. k ·r an ~ ıiki buçuğa. ve Uçüncü mwkide -

Pavyonunun temeli :ı:1!c~C:hau~~ i~ ~u:ır:e;ı: yüzde ona çıkarılmıştır. Halen ~ş~~~!.tl~::~~!~~~~t, ~'.Sa-
.kanuna muhalif bulunan evrak nakliyat resmi nisbeti, bütün 5 - Yukanda ört maddede 
bakkmda damga resmi kanunu- zamlnrile bir.likte birinci mev- hülisa edilen htlkumler 1Haiira-

d 
•• • 1 ld nun muaddel 55 inci maddesi kide yüzde :yirmi .beşe. üinci mn birinci gününden. itibarm un merasim e atı 1 _-h_iı_'km_u_· _ta_tb_ik_.o_ıun_u_r_. _____ ;n_e_v_k_id_e_yu_·_·z_.d_e_y_irm_...;;iy..:..e_v_e_,_ü_çün __ ta_tb_ik_o_ıun __ a_c_ıık_tı_r_. ----

F...skişehir Uic<'arlaıından Sü-ı mi Tevfik İsnı.-ut, d<Yktcn- 'PrO- :lumkanı ı:inayeti üo .. retmen1er r o k u y u c tJ 
leyruan Çı;!:ncın Ere köy sana . fesör T vfilt Recep. 'Vilayet er- t" 
toryomuna tcbcrrü ttıb'l yÜT. iinı azır bulunmuŞtıır. m ı.,, em • yar"1m Cemı·yetı· oı·yor ıbin Jira ile inşa · .al~ 1.ki:ıci reis Dr. Halil Sezerin Una «11118Slft8 U 
pıv} onun temel tına mernsı- turun b:r nut'kuntıan -sonro .. 
mi dün saat 16 da pıtnııştır. J)r. SMettin Göksal tantfın- ·if un ba'-!1nnr1ı ttonores•ı Basmayı ne va1dt 

Davcthler Sili ~'lllan Çakır dan bır nutu'lc söylemni<;, mü - ti Vl4 U ft verecek!er ? 
tarafından 'kiratı.mın nratnılar- krben temelin tı'tılacnğı yere Kumkapıda .ok.uyucularımLZdan 

la Ercnkoy L<reasyouundn.n ah- g'idıleI'ek kurban esilnüş ve Katilden suçlu genç Dünku toplanbda Bayan Perihan yazıyor: 
'!lan k samtt.oryuma -gol.urül- i9t·. lilıtfi 1K1n!ar ıtarafmdrun bi- kendisinin bir Sİnır "Günlerdir lYerJI mıılliıl" cmur 
mü~1:tir. nanın 1 k ıtemel ıtnşı yerine ko- merhum 'i'evfik Kut'un lan gelip basma iç111 nunınra ı.-c-

Merasimde Valı •e Belediye- 'fıulmuştur. hastası olduğunu söyledi hatırası tebcii ejildi recek1er dtYe bekledik. Her za-
rcisi Lüt!i Kırdar, 1stanbul Bundan sonra mernsime j~ti- man :yanımızda ~nmıası kap • Bundan bir müddet evvel Kum ,._~ b ı ·· - tm~-, · dı ı mınt:alm kumandanı, ordu mü· Tn:k eden bütün zevat 'büfoye 'UH.8.11 u ogre çU.Aen yar m eden nil!us kfiğıUannı bu yüz.den 
fettişi, lrnrnnay ba~ mnı, Hey- l .davet cdilerelc .ağır ular- kapıda 'Türl<ali caddesinae otu- cemiyeti, dU.n saat 15 te Hay- evde bırakmaktayız. Şimdi de 
beliada san tarNomu ba~eki-f dır. rau Nişaıilısı Perihanı ıçaldı- darpaşa. 'Llsesi Tiy&ziye öğret- müddeti bitiyor :'l1diQ çıktı. 

~rak öldüren, :Kayın :valdesi menlerinden Hüsnü lnusoymı Dün Katırcıoğlu Hıııuna, oradan 

imtihan t Umatnamesinde 
talsüa in mühim taditter 

· Jlaarif Ve1ıiiletiıün yapf ığı değışlklilr.
lerin mühim esaslarznı 'bildirigoruz;j 

Ankara, 36 (Y~ ahm mu
habirin.den) - if Veli!e
ti lise e orta .okul :imtilum iali
mı:ıtnamfSinin d.4 ünoıi mıa.dde
sindc mühim tia.dil&.1 ya;pmıŞtır~ 

Bu tadilat& gore. lise ve 'Or-

Bir n1akale 
m ... nasehetile 

- fJa.!"lakaJcdcn Devam -

göre, Osmanlıbr ba~adır, sim
dui Cümbarıyetd irkler baş
kadtr. lsmi mech lwnüz kalın 
muharrı.-, bu ıı.) ı - i~ct et
tikten onra A ric rejimi \re 
bugünkü Türkler hakkında söy
lenebilecek ço"K güz ;ı şeyler 'bu
lqyor. 

'ta 'Okulun 1, 2 ve 3 Uncü sınıf
ını& ıki y:ıl .sınıf .geçıniye mu

'B.ffal~ olnmı}'ll.Il tn.lebeler en
dilertlnc bbıar ıbels-e verilerek 
o'lnıldan ıkanlırla:r 

.Bu talebeler avnı cinsten o -
ı n resmi oı.uııaT.a ahnam3Zlar. 
Yaşlan müsait · iıııSusi ıakul
larda bir yıl daha mldıklar.ı sı
nıfa deı ederler, •ve rahut ev
ılerlnde hususi olar.ak Çtciışıthr. 

Bu talebel den birınci ;e i -
mnci mnııta buhmnnhır 'dem yı
h -sonunda l.fan:nr müdürünün 

ö - i resmi bir okulda 
• ıflarmın bütiın ~rslerinden 
imtıhan geçirmcğe mecburdur -

Üçüne"' sınıflarda. buluttan 
ye ~linoe, ıılar da ders 

y.ılı siuwnda J.Iaar.if mıüdürümm. 
göstereceği resmi bır okulCla 
del'let orta oku! •eya lise bitii?'
ım imtihanına gmneye ba.şlttr-

. 
..Deı:s }'llı ..sonundaki devrede 

OJnuv..affak dlamıyanlar başara
•ıadıklaıu enılerin imtihanına 
ı:mütealJdp lle!-s yi!.lı başrrida:ki 
devı ede bir dE.hn gir erler. 

- K11.rdeşim ! Ba 'C'Mıill r ba
na i&J,·an ~ler,, ıbeni -ıdümıek 
· tediler. Hatta ''Sen ,peygam
beııfmizi bi7de.n .uzakJaştıı duı; 
onun yerine Jrnnclin ,ge<;mek • -
tiyorSlf!l." dediler. 

- IMıa.dem ki ıilaa t et-
ımeyip izy.a.n ettiler; ~ in gitti
~ yere gelip beni '1'aziyetten 
haberdar etmedin? 

F'ak.at bin sen~·c ya:km bir 
zamaıxb.nber.i bu vat.anııı sahi
bi olan ve tahtın aki hükiım
dar hanedanına g r:e ·ımaa se1-
çukilcr, sonra Osmaı:dllar ismi
.ni alan o:nillet Tütk'tür. Bugün
ini bız er -de vnı ;milletin ço
cuklarıyız. Ayru mınetı lıüküm
dar hruıedenlaruuı. -.ıe ırejimle
re götı ıayn ayn 11.·a.rılıkla.r di e 
tas\'l.l" etmek .en büy.ilk b:;ıtadır. 
ln,giltcredc. Fransad ı·e -Oaha 
birçok rnemlclietlcrdc muhtelif 
hükümdar hanedan1 rı birbir
lerini tn.kip etmi , fakat onlar
la beraber milletin değiŞtiği 
6dmsen-in aklına gclmcmi_ştir. 
nh-k t•ümhur.ryetı Tüıik mille
tinin yapqğı sİ)''nSİ 'e sosyal 
lbir in'kı1flhın mahsulüdür. Fa
kat millet dun 'Osmanlı adını ta-
cnyan. daha ev\•el Selçukiler di- - Bunu düşündüm. En.kat 
v- cesaret edemedim. O zam.an be-
ye şöhr~ bulan -aynı mil'eı.tir. rü ''ni~in kavmimi ~ü bı-
Ecdıadımızın meziyetlerini ka- n.kıp geldin?" dzyerek .azarlar
bu\ -ettiğnn?z _gım lmsur1a~ l&t!l ·!Ye ıcorittum.. 
d1I. kabul ~etiz. Fa.kat ibugun 
yüzümüze (Tülünmek için onla- - Ne ıpa.hasıns olursa QJeun 
rn iftira edllmesiııe -sükıit .ede- ~elip Jıaber verseydin. vaziyet 
meyiz. l\incar radyosu bizim 'böyle olmazdı. 
lımdmiyetiınizin bir takım Hı-- -Yaln.r:m.m 'S3D8. Ya Musa! 
Tistiya.İı dHetlerin inini, isa- Ben seain bnieşinim. Belli ya-
nmı 0 • <>mı mah:v6tlnis oldu - ılancı ~ ıhabız çakartq> diipmm.. 

• a. "' • la.nm1 -.-.tAiirme! Emin ol ıki bu ğtmu ~ sürerek ':kendiler.ı ol- 6~ 
masolP.rdı A. vnı anın da mah. - ı4_ct;e TJet:re kadar iilUÇlml yok. 
90}aea~nı uidm ıettiği v.aman, Hazreti Musa, dtardeşinin ıilUÇ
a..:.. e-~.::t seroetan >C! tmilii suz olduğuna kawlat getmli . .sa-
vı:r ıuu """' y.·•,., : 1.: yuz·· .1..:-: JI c~ın Beııiisr.ailc 
bir hakikatten hsetmemiş, .-.u uu ™-..-
Türk milleti nleuhinde ifth adn hitan ederek.: • 
bulunmuştu. cfunhuriyet reji- - Ey Beniisrail! diye bağır
.minin başardığı i r ba:klrmda dı. Büyük .Aflahınız sıze gtl~ 
dili b le Macar o:ımıyruı ·ve .Ma- 1;fuı.t.larda !bulunmadı mı? 'Sıne 

tar tarafın • ı0kımmıyanl p 'gÖndermek için beni ırnU-
r ~ b" takdl~.~ nacata da~et etmedi mi? "·Siz. 

cümle ile o ne riy tın delfı.let den Jml'ıt gun a.ynlmn.mı çax nı.u 
ettiği hi iy , b m gözümüz- ,oı düniız? Yoksa ~ahın g ; 
d n gizlen m z bıno. u~ mı ist S orsunuz. 

l ;e\in C ıid YALÇIN' Nı ·n cnatımı ayrukl.ır altına n.· 

Fatmayı gene f\Yill günde aynı Teisliği altmda lstanbul Kız li- Kiıçuçk IKınaclYD?l uruna gittim: 
bıçakla muhtelif yerlerinden o.- sesi müsamere sıllonunda. yıllık "Memurlar -geziyorlar. Ym:ılış bit 
ğır suretle yaralıyan sabıkalı- kongresini 'YapmıŞtır. j tikten sonraki "murııcııat yeri bu-
laroan Sadık A'.Ş'ın duru~ması- · Kongreyi Maarif Müda~~ nsıdır,, denildi • .lli~ ~ilse .hangi ı 
na dUn birinci .ağır ecza malıke- w." .Muhsin Adil BinaJ .at'ft\ıahr. f &:\in ban~ 'lllahallelcrın gezı,ıp mesinde başlanmıştır. -ll'"" 

famun duruşma esnasında Ewelfı. Cemiyetin bi.nisi mer- yazılacağı gııze ıle ·um edJse 
• hum M-~-=c ... •u"du··nı·· Tevfı"k Ku- iftint auı:lkı uyandınlml\; olurdu. sinir astası o dugunu ıiddia e- -....u. .ıY.L ..._ ha:"+-.-~·-· tebcilen ilri" .. __ Verilecek u blr kaç ~tre bas-

derelt muayenesini istemiştir. "'"" ... u.a,;:nuı un. d.. ö-' b '"" k b" d 
.kika ....:a.ru· t -.Jilını"cıtir. ~ütea· kı"- nıayı ort g "'c cıucr en ır e 

Davacılardan Per.ihanııı baba.- ~ •n.ı " a.ı. 
Aba 1-'L ben 'l..ey,....1• 1· .:ı--e raporu a·'·una- açıkta kalıt"Sak tok acı o~ mı'! 

sı seyyar &tıcı ul auı celse/ .u = U4..l ' J1 ç dah b ıı 
00 li rak !kscriv.etıc kabul , •• ,m .... ; .. _ ünkü daha iYi ve ıı pa a sı-

esnasında 5 O lira zaran m - tir. J ·~ ıu almak .imkinlan bızlrrdcn gün 
nevi ile suçlunun ce7.a.landınloal ~tikçe uza~or.,, 
sını istediğini söylemiştir. Heyeti idn.Te raporuna göre * 
MUtaleası sanılan iddia ma- cemiyetin varidatı 4985 Jiradır. p~~hf}e.. Emı knhvcsi 

lmmı ınaznunun fik tahkikat saf Cemiyet geçen sene içinde ölen BOkağı, (S) No. da Bay Hil
asında böyle blr talepte bulun 18 öğretmenin ailelerine 4500 Ji- mi ÇeWc'c: 

madığmı ileri sür~re"k samimi ralık yardımda ôulunm.U§tur. Şikayetiniz üze.rinde durul 
olmıynn bu .talebinin redini is- ıDa'ha 'Sounı ~i ve yedek l- muş, teşebb.üs1cr yapılm~ş ve 
tcmiştir. nnm ısecimi ynpıtmış 1Ve geçen mesele ,gazete sütunlar.ına. ak 

Mahkeme Sadı,ğın tabibi Ad- seneki heyeti :idare aynen kabul settirilmeden Sirkeli Hayriye 
Ii tarP.imdan muayenesine, lü- .::ı:ı- • ti İdaresi hakswlı!!'ı t.iı.mir ede-eu.uıııış r. ~ 
ızum görulürse tıbbi adlice mü- ccğini ve alf.ıkadara keyfiyeti 

ahede altına alınmasına karar Kongrede münakaşalar çok resmen bildireceğini vaa.det-
.\•ererek dw·uşmayı ba§ka güne hararetli olmuştur. Bilhassa. fi.. miştir. Umuyoruz iki, imk ye-
1>ırakmıstır. zaların taahhütlerinin tahsili rini bulmuştur. Hassasiyeti

----ıu•:----

Vanndan itibaren kibritler 

meselesi 'Üzerinde durularak bu nizden ve ikazınızda.n dolayı 
işin mutemetler vasıta.siyle ya- size alenen tesekkürü bir va

zife .sayıyoruz. 

4 tl<ur•sa sahlacak 1 
Yarından itibaren bir kutu 

kibrit 4 .kuruşa sa.tılacakhr. 

Uç aylıklar Çarşambaya 
veriliyor 

pılmasına. karar verilmiştir. 
Bihihara dileklere geçilerek 

Bayan Hasene llgaz.a söz ı.•ez:il
IW§tir. 

Basene llgnz, merhum Maarif 
.Müdürü vfik :Kutun her 'SClle 
makberesipe gidilerek çelenk 
konulmasını :ve bir ihtifal yapıl 

.Mütekait rlul ~e yetim maaş- masnu istemiştir • 
Janmn verilmesine S Haziranı Kenn c----• Arif 1'tlkün' ·· 
Çarş&mıba .. ü . !9 •. • ~ Oö.ı:a.ıe • u un 
liılıııciran Salı günü mh~·et veri- sozlerrnı mute8kıp toplantıya 
lecektir. nihayet :ı:erilmiştir. 

"Ekmek konlrol iıDrDSl', 

nun son tefkik1eri 
Yeni açılan "ekmek kontrolü 

bürosu,, naa iiç günden beri ya
pllauı tecrübeler bazı ;fırmcda
nn teşebbüs ettikleri hileyi or
taya koymuNf;ur. Bir losım fı

rıncıların gü.g.de 1,.,-.5 çuval ıfaz 
la un 'aidıklan anlaşılmıştır. 

FHAZRETiiüSA-::::·-
~--ı Hakil ve iktibas hakkı mahfuzd __ ~_~J-~=':J 
lı,p :ıb~y.aı ta.pmıy& :sladı-ı ıtıapmalc imkWııru verdiğin içmj 
ruz? 1<abah:ı.tlısin. F11.lı:at Belli ölcfüt'-

ıBeniisn.ildcn irisi ileri gele- ~k .ni~~tinde .d~ ~ ~v-
rek cevap verdi: mın muzır san a.'tlrn.rl~ ihti_ya.-

"Ya M ı !Biz, . · diniı:ü cı yoktur. 'Ommetımmln nra
terl:etmeciik US.:~ ,şai= elden sından çılu,p gitmeni emr.ediyo
bırn1rnutdik. Üstelik, Mısırlıla:r- rurn. 
dan ıaldığımız '8ltın ~gümüşle- samiti, verıecck cevap bula
ri terk.ettik. Si.miri, amen top- madı. :Beniisrailden ayn1:arak 
:ım:ıan 1llUn ,'e gii"rnüŞleri er.itip da,ğlııra ~eli ve f:Öa' cöıiin-
bir bımıiı meydana. :getin:ii. ~ oldu. 

Hazreti Musa, :buzunıDa gc- Hazreti .Musa., K:aıım'a-buza-
ti:r:ttiiti :simiııiye çıkıştı: ğımn :y.akılmasını emretti. O da. 

- Bu :i&ll niÇİn yçt.m ey Sa- .ııümyevı 11T1addeler ktilla.narak 
mlıi? buzağı 'ŞCklinde'lö bu e.1tnı. 'küJ.. 

siımni, inkar etınedi; i'a:ka.t çesini yakıp kül etti. Külü bir 
!kabahati 'Beniisraile Yfrküleai: 'llmp içınde Hazreti Musa.ya g~ 

- "Ben .saıı 'atlcarun Y.a. :Mu- tirdi. Hazreti Mnsa., Beniisnıfün 
sa! Dökmecilik san"' itı.ı:ıdaki :bil- vöz'ü önfuıde k'Ulü rüzg8ra ver
tün ustalığrmı knllanarak Yüril- di. 
yem ve malav.an bir 1buzai:~ mey- lsrı;Wl -Oğulliı.i\l, altının y.anıp 
dana f?'etirdim. Ümmc'tlerın 00 ki:tl olc1uğunu gö~c . ooilt
bu~ ğzy:ı ta,p.11:a.K cehaletini ,gös- leıi su un bltytiklUğünü ~ruaclı
terdı1er ·e k alıat b.;nde i? 2ar ve Yaı}tı'klntında.n pişman o-

- Allahın yaflıgını, bır1iğini larak H:ızreı i M\t.Sadah tilf dileı
henüz layıkiylc iclrfı.k edemiyen ler. 
ümmetl nme yaı>~ın buzaihva Bazr ti r :a.. iimmet.lerinin 

• 

affedilmesi için Tanrıya yalvar
dı. Buna ka.ı-şıhk, Ulu Tıa:nman 
şu vabfi aldı: 

- Ya Musa! Buzağu·a tapan
lar.uı b-.ı.şlan uçurulmaiükçıa Be
ımisra11in tfü~1 kabul et
mem! 

Hazreti Musa, Allnlun vahyi
ni ümm.o.tlerirı.e "biklirdi. İsrail 
oğu1lar:ı, 'buna .:is.teı- i.Stsnez ·a
zı oldul:,a.r ve birib1r1eriyle veaa-
1.aııftılar. 

Rivayet edildjğine göre Sa
miri'lıin yaptığı lbazağıya 1lti 
yüz bin «işi tıı""1•Ş; ;a.ncait on 
ıöri ibin kifJi ~ Buza
ğlya ıd:apuıla:nn başlıa.ruıı ıbu on 
iki iJin 1k:işi 'UÇUr:acaliL 

O geceyi hcliıllaş:ırak ve 'biri
birlerlne Yasıyet 'ederek geçirdi
ler. Buzağlyn tap:ınhT, "Sa.b:dıle
yin erkenden btr sahraya to})
lıa.ndu:ı.r. Diz çökü,p dtul'dula:r ve 
yUzl r.ini gökyüzüne .ç ;vırip Al
la.hl.an mıerb.amct dilendi! r. B -
't1ı.z smır.a. da b"n kisi ta 
9:'3f:ında.n s:ı1l 1 ı c ar 

~~~~ast dava~~~- j 
~------~~--------------------·~---

Ce 

DİA AME 
-(; -

M ü t e a lk i b e n Abdür-1 son olarak da Ata.türlt btiı~ 
rahman 940 senesi, Ağustosun- rında Güneş salonlarında ~ 
da!!ı itibaren ·· k tahsil ta- EıŞtır. 
'1ebe yurdunda ıücretle e daha 
sonra da kabul edildiği Cümhu- Looıait iilo1 
riyet H k Partisinin talebe yur- Leonit Kornilof: 1908 tariho 
dunda meccanen ıkam ba.51.a- Lcnina.kan•cıa. doğmuştUl"c 
mış ve tevkif efüldigı güne b~ :Sov)•et lem.asından bulunmak .. 
dar bu ikam.eti ram ıe:y~ tadır. M.os1 .. ovnda Srerlk Lisanı.,. 
tir. rı Enstitfuıünden ~1940 sene& 

938 senesi Aihıstosunda Tür- ma~ y.uıda .ımeznn w 
kiyeye gelmiş bulunan MUT· ilk defn olar.ik 1ıayın edıldığı ;la.. 
m.hma.ıı 1 H:a.ziraıı 1939, .Şubat ta.nbul So\'J>etıticaret mU .: 
1940 ve Hazıran 1940 'tarihle- liği naıkliyat mü.cp:vırlı~rı \"nzİf&
rindc olmak~ üç defa üekü.. sıne nşl. mak üzere Odcsadan 
be giderek hirinci.sinde 19 gün, S\·ancty.a \'apıu'.iyle harc!•ct 1:

filcincisindc bir 'llY 1\'"e iiçimeüsım- dcrek 20 '.Mayıs l!HlO tarih.inile 
de ise ikı ay kalmıı.k nvtlet et- lHlanlıula gelmiştir. 
ımi~ imlunuyortlu. 

.Abdun-ahman :Oskübc her ii
yarcfuıde olduğu gibi son ziyn-
rotinde ne bulu~uğu Annfı~dan; 
mıadan gec;en müddet zarlında 

üııist J:aali_ye.t.ıerinclcıı do'la-
yı .sorguya çekilerek .serbest bı
ıuık dı_ğını öf;'l-erulli,ıi gibi, yinı· 
bu ii mcü gıdı. "nöe ·· ıüştüt,r.ü 
ömerden -de: ir '.lise ~ehncletoa
me i te<la rik edeı ek lstanbııla 
gelmek ·ve 't::ıhsılme d 'all1 t•t
môk iStefilğini öğrenmiş ve ken
disine -mifaalınrct :\•üdinde bu
lunmuştur. 

.M~ old ıhı Şa.rJc iUi o.lan 
Enstitüsünde türkçe okuıwş 
.olduğu ·:in IDürkiyeye g -, 

W odılımizle llŞn SUll 

·li~:rudu. Türltçeden daha z 
olnra"k fraıısızC'aya. da vakıf olup 
iİsbnbuRla <bulundu' 11 mı d.ld: 
~a.rf nda iki 'FTiınsı1: kadmın l ;uı 
fransızca ders alnııı=.t.ır. r;vıı ·
'lop rı si ... ız \' d·: ri erıtre... l.i 
'küliu'K <;ocuğu var iır . 

lk 

BS'küp konsolo:51nğumuzdon 
;g len malümat: ına.lıaUi 'l'üı ;{ 
<gençleri Emısında 1fnnl ıbh' surdt
ıt.e komiınist ,Jropa..,and..'lSI. 'e 
ı-t ıt.illeı e gittikee :ızı ~cndeT1 
başına toplıyar.ıik kır toplantı-
ları yaı>an Abdurr.a'lımarun CD - n~rnm -Oik·ru.~ -
.son MO senesı yazında Ü übe 
gıttiği aaman .. ug-oslav z mla- ------
sıruıı t.alı:ibine ma111z 'kaldığım =1 
ve bu sebeple ıı.1~~acck.n Tü~i- - F J K A -
yeye u d t eırtıgmı. :kcnfö ·ın.:rı 
'tclkinn; na kurb. n -01a l r 1ao ·--------'J 
.bir.isinin amcazadı><;İ olduğu-

u, ha:ttiı. bu talıhS'.zm 'l sküp 
u1aar divanıbarbi tıırn'f111da·1 

.ölü~ cezaı,;ma .ma.hkuın edilerek 
1 oplul k fiil mı 

ceza ıran :kral a.naf!!l:ian mueb· t'•r.r11 : AKA <..{}NiJtl.Z 
bet· küre<Je talwil e<lildiğim .rn-
~a.tnnılk"1:adır. 

Süleyman ~ğol Topluluk nizamı önce at'l'.l.· 

Süleyman Saö-ol: Abılurr~- <lan, babadan başla1·. ·'v 
manın btanbul :r.ab~ta..,ın°1a.kı ı- top1u1uğu, aile tov uluğu, k \U 

tirafuıriv~e hadisede nfüluı .ır kom u top1ulnğu der:ken i . 
buluudu~u anln:§IL'ln :ı, 'be_r :Sü- iyıet içine dayanır. 
lcyman. 

0 

l9Dü iarilıiııde Ü tik ü- Ana b..ı ba; cocukl::ı.rma da ıJ. 
~ün 'Haeıyunus muhnlı~ndc b be ıl bu :n ?.am1 öğr l z
doğmuf] olttp ru-nbncı Sillcyman- lernr., cemiyet sonra ()n· Nl 1 r 
oviçin oğludur . . ıCahildiı. x t>m- Pey ve' mcz. Patlıcan a.eın ı 
leketinde de ibeı'betlıKı{; ~stigal olacnüJ i in ru tık kırağı çal a11~ 
etmis l 29 tanlıinCle Ü ptc.· Anıının b· baııın ço u0 a ,., 
sosy~ demokrat ·Ş<.,"İ pıırtısi~r- öğre -; §CY ı:basittir: 
girrnış. Yugo ilavy ida sayılı bu· - Ra abalikta gÖT'Ü i oet:ı ı ·. 
'tBlrun grev'tere istiıak ctmiıl. l!Bir! i bir ı;;ey sey1eik ı. h( 
lıattfı önayak o1muı;, m" 1 a· mib k, bir mmış çnlm ı '*" 
1ıerc.5t. komt'mist ruhlu b rısı-1 çıkarmadan C!inlc. Nef<"Sİ!l1 
üir. Re'k-ar olup anns1 v vm de~- yanı.r.ı al. 
leri haLn Yugos1 vy ô l i"un· Çocn'k bunu l;eller. ııi-
mn!ttadır. yc-tc gırdıği yn.k"t, r.em· t d • 

.25 Şubat 1939 tarih"nd" <' 11 ona bi yük örnekler, a,. ' 
mak mafı,sadiyle Türkıy~ye gel- gö&t rir. 
mis ve vaki talebine lUt.bnı 18. 
ı 940 t.aıiliinde mu oır er hak . 39 M.ay:s Gen~~k Ba.vrnı 1 

1 
-
1
• 

-kında.la hülciunlcrde.n ıstifadc d.L Anl~ı a Sta . .<l;} omun~ ı ı 
e<l •k ~irk vatanda!Jlıöm:.ı. ka- Genel Sekreteri Sayın • ı .ı 
b .?ndil . +.::r '"' ı .Şt!\•kct Esendal. Maar J ·. 'ı-

ıı.1 e 11URvı • • • d b" t .. 1. • ... f .n 9 · d il b nın a ınu ır nu wı. veı ıvu "f1 ı. 
.ıılk de ., "?" sen m ~ rrn- F<!vkalaclc bir nutuktu. 1 , 'ı, 

bulda TaKsıır.Je Marsel ~1~?1° rulıtun, .benlikten f!.:ıkmı.u bır 
sa1onunda ö- ı ay k::ıdlı· bır .:nud :A tür.le nut.ku. ı::un y.auru.c ..ı. 
aet kalfa ohrnk çalısan Suley- .. -· · b"'tün" ·ı· ı - ·T k · d yure~nun u samımı ı,.ı ı · 
'illan, naııare yme a sım c tcbı 'k -ederim. 
Ucman berber salonund3 ' 
daha soıım Bcykoı<la bir bcr- Ü mı bık; hem gm:unta. 
be!' aükkinmdu lımnıs "\'f' mu- lh~ rccıuıl?-, h.em SC\' _1ı;.1 ' 
tea:lqp 94-0 senesi so b1.ha11n- ~o:ı:ya_.şı ıle dinlenmege ru 
<1.a :A.n'k~ raya ~e'lerelc .e~ ıa iki yık ıbır ınutukt:u. Faiuı.t... 
y Po a0t.,. caddesinde ..Agob Acıdır, ıve 'ftyı})Ur söy 

diikld.nmda, bilahare Y . hir- elli bm kişi içinde anC'.lk cır alt· 
ıde And 11 :ı.rtımanının !tmdakı mm kişi bu gü2t'.'1 ınut:ku dintı•t
Haık:kmın beııbcr s.alonw1aa 5-6 ıniyecek 'derecede sdkak g- iil
ııy :ve dnha sonra da Ycni ... chir tüsü ettiler. Çoeu r mı! lfa
Ec":ıncsi yaııındaki BMik ve en yır. 'Geneler ,,,·? As!iı.. Öz h dk 

mı? 'Değil. Yıılınz r:tHmış gp ·ı. 
E:imi 1kocasına 'Ses l"'ırii, knnı 
k<nısına c.;ıkı~tı. kimı ço"uğı •ıu 
C'imdiklcyip .ağiattı. 

ela can venniye .obaşlad lar. Bu. 
tüyler ürı.;erticı katfüim baFla
ymca or'tnlığı lkaran1ık k pla-
"nu. : i}ı"ç krmse birmir ni tanı- Eğer bu ~·arım avuç sayg :7., 

analarından bahalaı:ındaı maz *aae ,..,elmi tl -Oğul bab yı. . h .. .:ı_ h 
a oğulıı. ıkarde,ş t•d i bil- 'luhık nıza.mı akkıuua ır y-

me n. 1.tını.m dan lur'lediyoı. er "iğrenmi.H rolsadanlı o ro~" -
odu. • l:ırm '\"e -t·oculclr ruı er ğalıktı:n ıQekıinirJerdi 
y 1 müth" ıma.n.ıa.ranın deh- F. külte1er, enstiüiler J:'li bir 
. ti:ıi ir kat a a.rttınyordu. kaç tane de (1Ana:J ık 

-okulu) a k, .nasıl olur d -sı
Yt:tmıs bin mşin"n başı ov- niz? 

desindon avrıldıktan sonra Al- Bu. ce ekmek Jkarn sinden 
'hal merhamet geldi. ıOr.tclu..i-ı daha lfı.zımlı, daha tönemli ıhir 
kap nynn ka11ml ğ1 m1dırdı ,.e şey 
lkıatfübna nibayet ~·c .lm~;ıu __ · ------------,. 
emı-ettı. Bu surd't!I yüz ıôbız .. -----------, 
bln :ı<ışmin he.yat! kÜrtmd11. r T 'A K V i 11 • 

lhzrcti usa. tüksek bir ye
re .çıkaııik = 

- Ey Bcrıüsr ııil! j[)j ·c b!lğır
dı. lşt.e Alla!ı l .ma.h1armw af
fetti. Siz 'd bund.Mı sonra ona 
:şükrdme1isiniz! Şİmdi sıze Al
lah:t.an ge.tirıdi,ğım Utitıabın 'ti.i-

'Hırır 26 IQ'()M 151 -. " 15 

13t'1 
C.ewe 

15 

31 858 
Mayıs 

18 
li:"' "ni ıekuyax:ağun. Bü..:ün~.1-----'' 
ha.re etlerinizi bu Jıillrumlcre 
uydurarak f".cl · "zi ıslah ıede
ıcek "niz. 

lsraıl oğ ı1lan, Hazreti Mu 
1mraf dıı:n. <>A n "ıI'cv.r:nt'ın 
h :mi '<füıl mırın 
kırın 'ye . r di 
it \ikTl;.: 
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• Eko rı c ng 
_ Baş tarafı...1 incide - tin dizgjni ıtumo.ınen insan eli - ;;~~iiiiiii;lam=:Ui~~~"miiiiiU~~~imm~~~~iiiiiiiiimim;iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii:iiiiiiiiii" 

lı~mit matbuat scr.besti - ne geçmemişıir. Sanatta iso • 
- Baş tarafi 1 incide -

ueıiberihasretiruçMtihim y~ 
:tnl..-b mnduğum ro.tmtı. bula
~ Hatta bilfıkis; zaman 
gakli ki, Bandmna vnpunında 
ve Bandırma treninde geçen 

O bunlan aöylbrken, tiaiJI 
uz.atmış bulunduğu ~ 

§8.Yi geri çekmesini de d~ 
tutmaınnı da unuttuğµ iç~ 
nı.Kıyı fariana. vannadan Uzeiı' 
rime döıcmeye başlamıştı. K~ 
nınmak için, dizleıiin! g«i 
~ekmelt mecburiyetinde kaldtut.i 
Yanımda oturan Niyuihln 'ka: "'
fam blı-az dalla. haf'"ur dumanlı 
olamık ki, o gülerek, ruCmd• 
nın oUndeki şi§eye uzandı t 

Bi. öz minasile halkçılık tcşki- kuvvet Ye ha· nirt tamamıle. 
ü.tı giıb1. insanın kendi elıııdcdir. 

Sau:W:iliğ1a. gelince o, istih- Bundan baş ~n. rençberle sa-
lml kuwetkn'ini:n eıı öaşnda nı.ı.ıt.kann vazı.v. tleri istihsal 
pllyor,. neden? sermayesinin birikmesi oa:kı- tımerika 

Çünkii sanaxj.cilik.. safhası mından dtı. aynı değildir. DUh--
bir medeniyette moral ve mad- yanın licr ye.rinde ekseri~cti reko:2:un . 

ıy r 
Paris bölgesinde 
40 kadar. ölü var! 

yolculuğun bu e\'ham 

'di .kuvvetlerin en geniş ııisbet- teşkıl eden orta halli çıı tçilcrin 
t.o inlti..~ıtfın& en mill>aitt olan çoğu mnhsulli kaıltlln:hıct:a.n son
bir saliadir. rn ailesine lfızını o1:m bin sene-

Zirnat dahi iStihsal k u v - ilk yiy-ecek ile hawanlar.ın'Jı 
v c t' ı e r-ı n i n mühim bir: mılktnzi bir senelik ~em. ot, 
Filiesi, hatta , ~ Pliysioc- saman v.esaireyi -ayırdıktan 
r-.ıtc'laro göre yegane şubesi sonra iist tarafını satar. Ve di
oldnğu halde onun mekaınizma,. ğer ihti)'.açlarmı br§ılamağa 

Vaşjngton, 30 (A.A.) - Pek 
yakında neşre.dilecek oJnn resmi Ankara, 30 (Radyo ~e· 
bir rapor A:merikn hur.n istih- si) - Sofy::ıda çıl~aıı V:eçer 

gazetesi, doğu ce,phnsindc 

L.ondra, 30 (A.A.) - İngil~ 
re ha_\t.a ve iç güven nezaretleri 
tebliği: 

mih'iç olinıY® yı>rgunluğµ.nu 
bile özledim: Çünkü o zaman 
vümıdum yorgun ve !belki de 
bimz. - aff e.dersi.niz. - kiı:li, 
fakat.. i~ temiz ve rahattı. 

· "- Saıiıoş: ~Um diY-Ol!-s:ıli~_in bütiln .rekor,larn Jmrlığı- t.aaıT"JZ?m hruıilı: hm amarum-
nı gostez:e~ktı~. 60000 uçnk yp..- m, Kere ve Hhr.kot: c.h::armda
pılması ıçı~ r.eı~ Ruzvelt tara-1 t ki harbin .Almnnllinn nelere 
f~nda_n tcs~ı~ edılen prograı;nıu muktedir. olduğunu gVste..rci.iğı
şır~.dı artık ıc.ra saha~ına gıre- t ni, Ru.sy.a işinın t:ımrunlanma
cegı ~uha~:mtır. Btı sene yal- sından sonra sımmn lııgiltere
nız hır ay ıçındc yapılan uçak ye ıreleceğ'iru yazmnktodıe 

Dünkü CUma - Ciınıartesi gfh 
cesi az sayıda dlişman uçakları 
lhgiltcr.e. doğu ve cenup doğu 
kıyısı üstühda ucmuşlau:lır. Bir 
çok y;erlere bombaları atılmıştır. 
Yar.ılı vıı az S:J.l'lda ölil vardir. 

K açan ve bir türlü gel- sun ama, rakıyı beyin ür.erine 
miyen u.Ww.wı ibeklfil'" döJri4•orsun; v.er şuııu bana!.,, 

sı sanayiciliğe ınisbetle ~şır~ 
bı.ti yüriir. Yani bir kere mev- Bu suretle bir senelik xemek-

en, hd.wnleri.n has Beriki. · · doğrultup dia1'! 
~'l&hati öir ted1wi çamsi ala- !erine oyarak banaı döndü: 
mk tn\miye ettiklerini hatırla- "-~ onun 18.fına kulıiM 
dım. Ve acı acı gillümsiy ; ıaam ~ .... Rakı Ü2Je!İp simlc.re, iklimle.re tabidir. Uk ve. yeın.lik gtdtı. maddeleri 

E:arclietll ollın sınai ,.e içti - halindeki sermaye köylli evin
mai muhitten ziyade hcım!n de, anb<:nndaı nemasız, linre
h men hu.roketsiz olan tabii Reti:iiz ltalır. 8anatkifrm ise bi 
muh tin tesiri n.ltındadır. senelik ev dhtiy.:ıcmı mı>tnn 

miktarı bütün l!l39 yılı iDmla- 6 ~ 
lMTis Bölge8'ndll 

Condı-a, 30 (.A:.A:..} - Vişi lia· 
herler ajansının bildirdiğine gö
r.e, İngiliz hava kU\•v.etlerinin 
dünkü Cuma - Qiuoıartfilli gecesi 
Paris banUy.ösü. üzerine. yaptığı 
aluncla 40 kadar ölU v.c 100 o 
yakın yandı varclır. A:kın saat2 
don 4.20 ye kadar suhnüşlilc 

"- Bereket. ki,, dedim, he:- ne dükiildilJ100,, kwıura ~ 
kimler, hii.ki:m. alınamlşlar.: tten çok sallı~·on da onda.n. • ..ı 
Çiinkü se~.aıluı.t tavsi~e.sini fil· Yci.\sa, snrıhos değiliz biz.! . ., 

tından fa?Ja olmuştur. ~-

da memleYetin bütün alıp evine kıpaclım vnki olmaz. 
~ üaln.r1m lnr.e.kct:e getirecek Ona kıı.Jlayacw.ğı parayı scrmur
irti J!I urdu.n, iltisa'klnrdan mahı ~iude__.. ~ilısal.ı~ıde ç~lı!].tınr. 
mmdlır. Yi~ıu ve diger e.v ihtiyaç-

h ı:,uki saııavicilik bütün e- laı ını giın<lelik ve haftalık ola'-
kon~ıi br:ı.nşlırfü· her gUn rak ted:ırik. e<1cr. . 
sıkı tc:nas halindedir. Sonra bılhnssa ve hılhassa 

Biri tn.rla~ında, diğeri atöl- !köylü mahsulünü has ıdı mütea
yesınde çalışan iki müstahsili ki11 hemen s:ıtan, lieKletmcz. 
el ını. Birincisi rlıs:n Gtda maddelcrinb. uzun zaman 
bir nevi inziva hayatı yaşar.ken bektomeğe za n t.afüunmül· 
di;'E!?ri ç;ı.rşıda, paz~a ~ert J.eri yak~un. Biıllenir; kokar, 
gılıı umumi Jıa.reket ıçın edır. akar. bozuhır.. Sonra da daha 
Arolye mşularmdau başka 

1 
- :· de Iföylü bc:tliycmez. Mah

n.lı v.eris ettiği kimselerden sulu mul. bılındı! ödünç p ra 
mü ep gp;ıiş bfr cemaat bulamaz, bulsa kurtarmaz. Zi
t.aba.kasile sıkı temas halinde- ront B, nkasııım füi.ıtcselsil ke-
di f:ıletli ikl'azlaı ı dev1.-'<1c kulak-r. 

T3irincisi olindc.ki müredın·il tır. 
t>er:naıyesini tohumliı:R. olarak Yedi, sekiz y!iz milyonluk mah 
ayırdığı ve onu tnrlasına göm- sut için hiçtir. Diğrr bankala
dü•hi zaman tabiatın yardımı r.n Röyli.ı mahsulleri ve hn.y
ile 

0 

0 sermayeyi bire bel]ı altı, vanan iiı rinde <;alışması ise 

----~ıtn----

harbi 
-lllı§ 'amfı 1 ind :c -

fkez nokto.sı amcti Akroma gi -
bı gpzükmek, lr. ?\'ilıV:eı'İn 1 
bir yartna han1.hetinc h!lZldıuı-1 
makta olnusı mulıtcm l göı'Ü -
lüyor. 

Almanlara gö,.,. 
Alınan teblh:>ine ~öre, ~imali 

Afrikada muharebeler devam 
etmektedir. 1tal ·n.~hr ela .M, r
mariJMı.da çok şıddetli bir harp 
ba§ladığını, bil'. ÇOk 1ngiliz nak
liye kollarının tahrip edildiifini. 
ha\'® funliyetinin arttığını iddia 
ediyorlar. 

Vişiye göl'c, MhltJ adasına 
i.iç- hava akım YAPilnlış. haaar. 
az olmuş, bir kaç kişi yaral,ın
mıştıI"". 

Hitlerin sözleri 
Yedi, sekiz ni.,bctlndc Uremiş evvel& mr 'gorta işidir. Bu iş 

d ] l 1. ı l '! ı Berlin, 30 (A.A.J - Fi1:1rcr, ola.ra.k ele geçirmek için cltı e ancak l ev ('it e ıy c mı o u-__ ,_ "'" ı ~ ı (' ·· ı bugun·· °"""' sam_\·.mda kam. dfb ay vcva bir sene bekliy1...,,;t=. nur. n11ıuı m.rn ese. ı uuz e a- ~r-'A 
.J adıl niz. ve bava lku:ı \ etlerfoe yeni j 

Bu mi.kldot içinde boş dur- tını •· iltiliak eden sub:ıylarla geleooJC 
mıyarak tarlasına gübre taşı- Binaenaleyh köylü mahsulü· 

·· li ..J .. ı · to ı de.vn:ıdc subay mkacak olanla-yacak., otları ıyıklıyacak, gele- nun asikı mutc:ı np p uca = 
·"'- ..:ı;....ı. ı r· tl ra hitaben bir nutuk söylemiş-cek sene iç' ı n:.d bnzırlıyn- pazara Ç.ı.ıunası v~uıa ıyJ a-

cak -ark aç caW. hayYanlarma n dilşür.iiyor. İçte zir.aatçilill< tir. Mareşal Ketel Hftl O 
bakacak ı; m &nı varsa boş bu itibarla. da şiddetli bil"' su- bin subay ve subay ruunzodini 
••'-'""-~,- ,J,,,- odun k·ı><Mp e- rette mutazarn lır. th:kdim etmiştir. 
.-n.ı..uu.c. \A.il "'""" Alman tnrihlnin verdi.M dem vine gctireeek. --zarda sata- Ziraat ela y.npmıyacak mı· 

~- T · ·· - . !eri belirten Hitler, genç askt!r-ra]( bir diger. Urtıhsal yapmış yız . :.ımı ynpac~gız. . 
olııcaktır. F.akat evvela zıraut mahslıl- lere Alınan orcllısunda:ıti yült-

. r· ti k k h 1 sek vazifelerini tov:di et.mi tir~ Thrlıı.}!a a.ttığı 'tohumu ne len ıya mı oııuırr.ı· va e o 

Rusy,a lnar 
- Baş tar.alı 1 inci<lş -

sunda Rtı. l r- ttıarıruz 
hale hetirıiıni..,tir. 

Bıfansk cephesinde 
mulıar.chclm· cczcy.an 
(lir. 

. iddclli 
~t.mekt~ l?asifit( harbi 

falı bir ılfı.ı;t ni)'etine. s.unduk- Yan!ndııki arkadaşını da; 
!arına göre. insana ceza ola- "- Olc!l l\1u.nııt..ıbe. .• AG g?z, 
rak klmbilir ne verirlerdi?,, ler..ioi art.ık! .. ., Diye §id_detle 

Tatsız rüyaların, aç gUvcler diirt.till~en sonra. vin.e bana. dö
gibi ctelik de§ik etiiklöri bir 1 nilyor: 
u~kudan sonra. ilk i§}m, "BO<l- "- O da sarhoş değ!l ha .. , 
ı um,. a vnrmai: irin t'UhılnJjile- • Ne domuzdur o biimez<:;in. Der-
c_ek ~·ollann en milnasibini so- yayı rakı diye iÇ(ll· de. vapur 
ruı:unnaR oldu: dl rem gibi dirndilt durur ... Bu 

- Baş tarafı 1 incide - t.. Btıvadan ''A'ydin,, a. gi· lt:ı.lfne bakına scıı onun: QOk 
Rnfflnm •öre. deceksiniz. "1\:udın,, a ıkndar u~~,kusuz ~aldik di ondan böy· •ı -ı ·• et .:ı Tokyonun Yerdiği bir habere J .J _ 

ı' o~wv • uç- vy orııusu - hem tren. hem de "otoknr,. le halsiz dii«tü... Yoksam. biz 

edemcıj 

·1· · ı l d - göre Bir:manya.da Hindistan hu- . -< • 
mın çevn ıp ım ıa o un ugu f Yar. Biz size "otol<ar,, ı t"avsiye rnk1vı a2"-n-1•0 it>eriz beY."°'a-1 kk d k. 'dd ı · ·ı ·ı dudu v:~kınlarındaki millte ik .,... "'"'".. .... lt ~..,, 
1a m a ı ı ı .uı ıstı ıza ı e J . t-:::.. ederiz: ro;;nlcü hem da:lt:t sür- Hey •.. .A:llah iqin si.iyle, geH.ıig!i-knrştlama"lctadır. kuvwrt:leri temizlenm ktedir . .1ll. 'r."' 

lz giliz tayyareleri, Japon H.edef- atli, hem de daha rahattır. Go- mire ·nhri bir sarhoşluk yaı .. 
Moskova. radyosu. yum böl lori iiı:erinde müeeeh· taar.ruı ~ ceyi o.ydında geçirip, sabah tık, kimseyi rnlıat&z ettik mi?.,, 

gesinde Almanların ıağ"ır Jfayıp knlkan ottilfü.~ postnsill' ".Mi· Dfühneleri PÖzfile yelei!in:n 
l rdi -· · t h lama, bulunmuşlar.dil:. ~ ""~ ~ 
ı>..r. ve gını, aarr-w: mu ru»- - ı~s .. n ın· ecek~niz. Bı"ı gece el cebmd'- dör.:ıc bt'"l!u··ımt·is ince b l · l<l - Al 1 .Avustralya })füttefik tebligin "' ""' . cıı '"' • 
e en yapı ıgmı, man arın "Milas., ba Rahp, ertesi sabaH s=ın bir kn<Yıt Cılb~-arak bana ~ ı.:++.1 ı k'ln'kl · · da deniliyor Jti: . ,., 

ullT.I norm:ı. arca çc ·ı u? erm1 oradan kn.J'kaenk otobüs posta• ur.attı~ 
l A no 10'"YlP ,,,... dikl . . .. "Timo.r adasll1da Dillide ha.-

ve ru.ı 6'" ~.r c.rını sı;ıy,. sile "Bodrum,. a gidoceksi· •c.ı_ Şuııa bak ... Ne kadar ic· 
lemektedir. 'l'imoçon!:rn, Harlrn· '~ı uçuklarımız bir gece akmı . 1 • • ( • • • .. .... ~- k 

... ı li k..-.J... la nı~ ... ,, ınışız::. • y~ Zl)tt gosuu-.:::re 
fün simalindeki bı.arror.u 12 yapm~ar va manı IJ\U.ID.1H - Bu Hesaba şaşmadım den- Bu gelip zorla ltıJdmmasay:dı, 
mil ilfil.i götiiımü91fü:. mışlar<lır. sem, yalan söylemi~ olurum: tla.lı.ı da iç · • Mulsbbeti~ 

Denizde ve hava.da Ruslar mr· Gnrii•ır sın"zffrı• ~ünkü benim bildiğim, lzmirl mi~ çoh gtizcldi zim.:.! .... 
gınıe başarılar ekl trnişlerJlr~ Bodr.um arosındn, - lımirJe Turedrlfüiümıi gödince, sarı 
Barentz denizinde Rus deniz A"\'.dın arasında 8-0, Ay.dıııla k&Wdı elim daha yaklaştmh 
kuvvetleri 12 bin tonilatolul< -lJtı§ tarafı l incide - Milas am.smd.3.:. 12Q ve. Militsla_ "- Bn:.t OOyağa.bey, b 1 ••• 

bir taşıtı balımı~. Bir ablaoak illt adımın Parisin i§- Bodnnn ~da da:. 80 k~o- 1 Blz:de yal yo ... ,, 
balıkçı gemisi de hu.sara uğra- gali olduğıınu, Eads ele. g tiıt- mctm olmalk. tızem, - c.em San k~ ndı mecburen ah 
tılmıştır. ten sonra bütün Fi-ansız milleti- 280 kilometrelik bir mesafe çtu . Bu h:mir.n m ur. "in 

l.ı. f ~ ı; ~ ? nin silfilıa sal'l!lacağım söylemi!'J v.nrdı: Biz, bu 28-0 kilometrelik cirnlb.. gazın a \" rildlp na ya nm mal\sauı ne. tir. mesafeyi iki g-ün. iki gece. de ant nin tf.tl anla.şu bir lıesaı 
Ankara, 30 (Radyo gtı.zcte- Kont CJano'nun sözleri mi alacaktık? Sa:a~te 50 kilo- pu~l:ısı)dı; yckiınuna g<ire, bi -

si) - ltnlyan ayan fı.zasıntian, metıre. kat.eden bir vasıta_}•la zira C!lulan o.rada: 3 lir:ı· 
M. Salata, İtaly:ının dıs politi- Roma, 30 (A.A.) - ltal.}!a altı saatte aşılabilecek olruı bir lık bir h..:sap oocmi~ rrli. Beıı: 
.kasını an1:ı.lmıs, .Mtderume. fti· hariciye nazın K-Ont Ciyano, yolun iki gün. ik~ gec.e sürme- " ır llal1, afiy~t: olsuıı. 
ma.li ve doğu Afrika ela 11.nlyan hariciye encümeninde. blı: nutuk l:iinin scbe!:ıi neydi:'., opey i~iş.<tlnız! .. ,. pjl·c pml:ı.-

yaps:L vaktinden evvel int:aş serliest bır km lt lfızım. 
ettirmnez, bddivecek.. Bizim rnc.mleketiınıı: iklimle -

:vici i atelyesi iQinl rinın ve fürlii türlü malumlJ.e. 
kovduğu sarma esini nev'ine rinm goklugu. ıle maruftur. Bıı 
göre enede 'İ..i~ lttl-c; on ke- mahsulleri d n da tea :vrii et-

üstünlüğünü teıniıı i~in İngiliz- söylemiş ve ezcümle demiştir. Fıakat bu suıl. mnhataplaıı- Y'- iad 00 ~um 0 , ınarifotiürlı 
Batırılan gemilorı l&rin Akdeniz.den. diğer bölge - ki: mı ncucnse güldür.dit: ni inb~ ctmi~ in.sanların gur.u· 

30 (AA) Am "k lerde de Ftawn:ı: ııüfmmnun vok "Harp uzun sürecek ve çe-. "- Biz. sizıe. işın kolayını ri,yl ''lüj:t:ır ve; Visi, . . - en a .. ıc,1a. de:dil T tt' 
bahrfye n:ızırııı:1nın bildirdiği- c<lilmesi lazım geldiğini belirt- tin olacalttır. Çünkü düşman so~ ~ er v.c l arn c ı- .. _ İt;t:ik n!llH, 1n 'ra!unda. 

re. yirmı d :\·rodecek ve tione-.k milmkunı 
ne göre, onta tonilatocla bir A- miştir. şimdi mevcudiyetinin bııms ıeı;; E- ta .. .. d o J.DUZa incir- dibnişlcr 
merikan şilebi Atltıntik safüli BQ söıler, lngiltem il n- mcvrou oUluğunu biliyor. ı<n- - ~· pos gu~ıı:ıc rn ~- ) i un anı·- -ın biz 
açıklarında batııılnuştır. sa arasındfiki menf at birliği- kat biz dlişmarun inatçılığına larnazsamz, A?:clm~n 1.1,d gen: "İnciraltı!ln de:~ ı. 0 • l\a ::ılt naı kaz !lcı da.. ana gfü:c f rala ola · Bu hususta söylenecek sö:: 

cak .r. çok, anu belki ba.şlm bir mal:a- * ni 2"Östennektedır. Bu sözlere 1 d.1iha §iddeUi ve sarsılmnz 4lir lkı~lmanız ~~1kundur. fü:!zu. gitmişiz'_., dı1.crc.k n'ikteicr 
( rençper b l:ıe~ aldı- leye bırakırız .. 

ğı 1li n sermayes:ni be.~ k~- Zekai .t~ydtu 
V.aşingıon, 30 (A.A.) - Balı- bakılırsa itaıxa. Fransa ile Al-, mücadele azmile mukabele ede- l'me. ~sta gunune ~ rnstinrnrr- ( •) vm aılıy ııJu. 

- dü k"' c ~n -nya a--n...u..uı· iM>irl"-ne en ,....;;;z. B1ı mücadele azmi tillgun" yıp ikı gece de Miınstar beki'· .. 
1
.. . riye nazırl1gı n u uma <u•- ..... ......,, u~ "' ,...,. v...,.,. meniz muhtemeldir. YoHar ve 1 n gu wm:"'ym~ 

lan · görüni.ü. Bun·ın gıbı bır 
det> rcinın dtt bir kilo deromH:ın 
yaı ır:'l çapn 11 kür~ğm, liır 
dol mı cının bir kilf> iplikte-n ı 
dL>'l d· u bezle kumtı.Pln fiwrt.
ları da ham madde fiyatlnnna 
gör · ı • ıc:berinkindeıı daha az 
gcl"roıcz: 

f :.iph'"'siz buııltırın içinden 
ma r:ıffann p:ıyııu çık::ırm:rl· 
tar~. S u ıt:Jt.ırm muhnr.rilt 1 
km-vct clnrak lfömüre, elek
~ v0 ·nr ımoısına yltph~ı 
m:ısrnt gfüı ziraatr.ini:ı de 
ha~ n gUbı~ 
~ cl1 öd iği ması-~1ar 
\ardır. - B dal yıllik tutu
lan v.c tarlı n q;tlışb.nlan adam 
m 11 ·n ır. -

Netice olam!L birincisi top
r~'lnd"Ul smetl bir \'eya iki 
i9:: ihsal y3 parken diğeri tezg;i
hıncLın sermay ini sekiz, on 
ve yiıınıi kere devrcttirecek ve 
a?.ar da kazansa. yeklın itib~ 
ı il:o di 'erindc.i'l yine: de pek 
c drh:: f:ı.zln hzann.cak, hele 
hu-ra müsait olmazsa bütün 
nınhsulünili ka.vbetm<tk tehlike
sine gfrmiyeeek kadar istihsal 
yap»r. 

Demek ki iıınn trıbiata ta
hairitfün ed bildiği kadar kaza
ınr, muv.nffak olur~ Rençbe:c 
de toprağına istediği ke.dar ~ 
kenik' hen y. bir mahsul wa
cak kadar iklimiIL v'° t.abiatın 
kuvvetlerine hakim olabilse o 
zru n arruh fark knlma.z. 

O zaman ise; zir.aatçinin Y,.ao
ti.,.._ ı mraaLçilık ~sanayi
cilik olımiu._ 

Şimdiki halde :fımınin kucımti 
bir 1Dhumu henı se'kiz a..v top 
~ iC;lhde gömillli. tııı:maıktan i
lt!!'i gitmiyor~ (l) 
Toprağın inbat ikuvvatleriııi 

fazla su ve gübre v.m'.e!eli .00 -
~·una. art.ır.m.Jk da Raffi.l olmu
or. M.üt.enındiyen sulanan tar -
lalar tuzlanıyor, hastalanıyor. 
Fazla gıu>re: de mahsulü yaifı
yor _ Demek ki topmğın bitire
biler.eği bir azami namı 'WU". 
l\'e ondan ileri, ne ondan çabuk 
olmuyor 

Bilt'Ll'n buut rın haricinde 
iklimleıı. hav dcği§meleri var. 
ki bunl.ın.n sebep olduğu za
l°n?'fara m ni ofmmr da eıaen 
gelmiyor; 

r.m~h<imil zi t usull 'nde 
he tarlanın ha ad n sulama 
ciha • her ö nın tente~i, tnra:
c ya ı olsa a zan 
f t, ba n bot m fi ul almasa 
rn olın:ık ne d k bıl ol-
1 YO!"'. 

Ç • it } da.ki Il-tni 'U\'Vl'-

samı, orta tonaida bir Ameı:ikn _geller çıka.rınak istemektedir. zaf.er.iıL en büyük tcmin:a!ıdır.,, makincler pek ivi olmadığ'ı için. ~ . so u ı ' nı.n k:ıldı 
• .. ticaret gemisinin Gamib D.eni- bir anza ·a u~mı ·acaffınıı: db gım . ırr mnı ol cali kı. "'I V' 

[11 N hayct totunııı topraga go- zinde torpillendiğini bildirmiş- mufulifknR. ~:ıyıfamnz~ F~r. y _'l ~ b ~mn d ıy:ır d-
ırc>cck yerde kıır ustunde bir torba- tir. I\:urtulanlar körfez kıyısı Buau .. n fl&[ l EK f ....._ " Bu .. v.Ü '- rı••- öir aksiliR vü~Jr•den, öir gc<'t' yilı:ümu .tui.,ır-..< le 
da tutuyorlar. So.,uk suda yık:ıyauık limanlarından binine Ç!karılmış- -aı iVii~ l 11~ ~ .,,--• r.· .... el \•ollnrdn ·kalırsanız; kmiı _ ı;.:.l~uı.n bır {{.~kal~ ·vurdu: . 

'.ı sureıt~ kı lallmyud:;u-. Bunn laniır.. Bbdnım y.olculuMı, b gün. - Ya. bı:yagnbey... . l::ı?. 
SLı·.ı.tifiCD.lion d.il:orl.ır. J _ B E'1 N ç A L D ı M beş O"N>A'' çıkmış demektir!,. muh llb t. erb:ıbıyı~:· lçc~ız a-

nu şrJdldu. güzden tohum atımığa l:.i h~-.J I m. , hurnumuz:ı dCJ!ıl. ag?.Unı· 
yotteıniycnlc:r Ut.kı.harda bu ıurm TEŞEJ{K(jR B u malfınıatı edindikten za iç nz; ... All~h içın ~xıo. şu· 
la ıattınlmış tohumlan cltiyorfoı· ve "' T ~ E bamız !\fiıcerafürHı.. dolu mükemmel bir film .. . ııun 9urn.sında.ı kinrncyı r..ahatsı2 bu nevi tdmmHır yaı,smurdn olm s..,. .-..ev.gı ı vç ve a. - . •• sonra, akşam uz.on, o- cd ''OT muyuz:',. 
kuraklık telılıkc ı (,:ekmeden m:ızısuı Hector l\Taho•nr, 2- VATER.tO l{ÖPRtJSU tokarın yolunu tutnrkcn, İz- Öbür t::ırnftaki sır:ı:ım bn· 
veriyor. Ölümü münascl:ictile ceııazü mir - Bodrum . yolunun ?ana. mdJ. oturan \'e dcınmd1..11°.d"l 

Den bunu memlel,ette tnbıi k:ıu merasimine i~irii'K eJ:.iniŞ ve be_- Senedin en Düyük muvaffakıyeti lSttml>ul - ~tr J.O~cuıu.rn!!1u lı.:Utmm .;uz.ez "k z \ kl n n ~ 
ı:uk yetiştiı ınck, pamukçultık ve ol v.ıru taziyet ICıtfunda bulun- ----- Bugün saat- ll de tenzı1ath m:ıtine ın:_uml a.rnt:ıml ceglnı d ~1 • zat, yü.!.llı e uahıp gt" z kırpa· 
i~n ıloculuk:yapmak gibi dil bir muş olan bilcümle akraba ve 111111111•----------------------ac düın.: EVvcla: ra gülüm ·üyor. Um. il ı mc 
ta ım totltiklenmte birlikte vaktıyl do:-;tlanmıza ayn ayt"l ~ld<U· ~ "- 280 lkilome.tı:elik ~ol da. ~cnidcn ı kı döküluı.emc..; , .1 
Zraat Vc!·alctuıc sumnu tum. re teessürü mü~ mani tiulundu· Jt: 1J G fi N ilci gün. iki ~ce. sili er mi·.,, burnumun onüud~ sa ! ·; n 

Bunlan l\I Ul Şefimizin 1\11\caris- ğund~m en smnimi teşekltü.H~ • • Dıye ~kınliR göstermi~. kocama.o şlı/ •i kavrJyorunL 
tan seyahnUcnni müteakip vekiller rimizin ilfütğınn sayın gaz te- 1 AKS ,fM: S JNEMASt.Nf}J\ li'n.kat bılg.iııü besleyip otolfara1 Bnş pamr g:ı,nıh nğ?.mı t? \ayıp 
Heyetindeki arkmf~l:ınna hcrkcshı, nizin tavassutunu ıiC".a edeoriz. b'nerkcn: ıı ı.>r gJ?ii b ı .ım:ı el. .ıj· r.ı. 
her köylU11Un koltı;yhkln anlıyncağı Dul nrı, !\O l"~ 6Hda 1 M .. _ Talili yardJın etse de, ' e iade ediyorum. () b·ın.ı b.r 
bır atalnt: <i:t.u hnlinc gellrcıck SÖY.- .. 'a.h.ouın ve ~'IOC.u'dlLn ı K z ı Bodruma +ki gün iki gcced(' avuç da leblebi uz tı_yor: 
llııdii:;leri iki w.eirederı ilhrun nlarak ,~~p siirnt- rekorunu kırsak!,, 

1 

"- Hhli şöyl . afi~·t f''ccr 

Y~:.~~;ıer şu.,.du: .. ,-A_s_h_e_r_l_lk--lş_l_e-.r-i-t D u y M A s 
1 
N dıyon:lum. o ·m: B lyur ıne.. 11 de ... ,, 

''Saman ~w.r;1111~ tezek yııkıl- J Otokaı;.ı binip boş bir yere i- y d t h t 
- - lişince, başımı arkn~a dhy tYa· a.nı.ıu o ıran ve o :a • 

rak gözlerimi yumdum. Niu • "' ı ,.. 3. ::.e~ ~ a c · 
mm,, hıty\·anl:ırımıın samau deijill ıseyoglu Ycrlı As. Şubesınden: 1 1 +• l'" def ıh t t 
ot yedirmıyc çalı :lc:ıl'!ız.. Hay~ı:an Yd, Tbb. Tğm. Szılah tUn oğlu il>-

1 
.J 

Tu .. rkçe SO•• zı- Ve aarkJ)I tim, A'ydına varıncaya kacl I' tiı;imi öğrenen Niyazi, lX?llCC· tersini de kuı·utup ;ralonıyac:ıı:ız, mı- rahim Bedrettin (4912il nio accle ~ 
~ • başımı dinlemekti. Falkat oto-1 ı ede-n dışarısını göstererek: lada tarlal:lrımızı gübrcliyec-ız. ."ubcye müracuatı. Ak.c;ı ~dırde1 ıe-. 111, 1 • A F T A 

<» .- ...,. karın hareketinden pek az son- ''~ Bakın, d.yor, ne 2"üzel Ytıkncnk 1.ömuru de tiul&085tt; ona hakkında. 1076 sayılı kanun görel ~ 
alışacağız. Alllttnlıyı:ır mu? muamele yapılacağı illin olunUI'; un·· ·a-<A:. e enz n - • 1 ı d t iMf" ra, ornuzum::ı. bir cl dokundu. çamlıklar ıçin<lcn geçiyoruz~ .. 

~~d~~~~~~.~----~<7:5:~~~s:m:~-~=========~=~================ ~~~mia~:M~rı&~~ ~.~~~~~re~~ mış go .. zlerı· malmıurl""mıc "'l'bı" :!Örünüvoı wn. li' .ı...n 1·i· ulaştıran hil.met, i,..tc gcr:illğımizlo • """' ~· n • · .; ~-= 
lllITtw , .. Bunu o w.mıın lıeı> ne kadıır tak 
dir etmiş v~ ZC\:kine v.arınış gibiy
dik. O gfin bu un ne Y~ııtık? 
Ml>deni~lerı acan; tnı.; devrinden 

mücell!l tı:ıF- dev.rıne, oradan demir 
ve madenler: dl!\ iflerine; a:lbktri~ 
intikal ettiren sırlar, liir ço'ıl filiınl 
rin de tesrih cttıl!i Gibi insanlilnn 
istilmal tarzlilnııda v.e iitlbaal vası
talarındaki tah;n dillerde gömlUü ise 
bu sırlar ve Uunliırın icinddti biZhn 
eksikleıimi.1.ne liıat seümil de önü .. 

==" T ES 
yüzü eyice.. kW\rmıı.; bir. \'a· katic. <ı. çarumrı seyr<! <lalmanıa 
tanda.'i elindeki kocarnan şl§eyl imkan v k. ~arsımda o'turaıı 
burnuma dayalllıştı: ' 1Alla1ı ·içih hiç ltinll3eyi rahat -
"- Beyağahey, bir yiidum sız tlbni,Ybu, i ·ıyi burnuna. 

ıalınaz mısın.? Vakıa suyumtıı dcğılı !una içen,. - haşa.hu -
yok, mezemiz kıt ama; :kusur.ı. zurnan - çam yaı masını, bir 
bakma; yolculuk bali tiu!..,. aıı gpzden kacırmnmaya mcc -

Xadın acele geldi ve kocası
nın eliyle göSterdiği Ferlıada 
baktı. Delikanlı göğşü 8'Pli. Rtm 
cerenin önündeki. iskemlede ga
rip bir endişe ile oturuyordu. • 

Sara ~kl~. dGlikanlının 
göğsünü gözlerini kırparak mu-

müze serllmişU., ayene etti. Sonra dizlerini döve-
Buna k~ı ne y~tılc? Şunu d~ rek: 

hal ilave edcylm ki kimseye tarize _Ey.yalı, dedi. Mtihaldtak 
ne niyetim, ne de linkkım \'ar. Ka- işi ~e o mel'un Joı.cf l!M>mlQ.
bahatll olanlıır aramda beni dtt sa- br. 
!'lll· Bilbıısı;a şu ltlbarla ki ben bu _ Forhat; J~ senin gpğsüt 
türlü iktı.sadi iilc.riml.ıde o 7.nmnn- ne elini sürdü mü? 
dan sonra bir \•ro:l!e almnmış olmak- _ Hayır, hayır ... Bugün &nl

la 1'~rnBer ylrml senedir ikh&ıdlyat- mızda hiç bir mesele olmadı. 
lıı uğra~ırım. Sade dün ... 

Ben yııb:ın! ttıze ot ''c ynprn!Clnn. - Haşim v.e kum~ uıü-
hatta k:ıını~l::ırı yazdnn kuyuJııra sun dürU, gözlerini bir ııokt.aya dl
sıkı bastırıp üzerine toprak örtme,- iterek sustıı. F-Onliatta sam bir 
den ibaret ol:ın bu silolhrdrın, kıŞJ.n şey söylemeksizin onn balayor
h::ıyvnnlrıra Uızc ot lczzctile bir gıda !ardı. Haşim haHl. kendinde de
;xer1ne &c muhtcv:ılarınd::ın anc:ık ~- -- - ~ ~ 

Mılli Şef n bu atalar söz!le, bu vesuej bildiğim kök.,.sakızla. lmucuk yupm -
ne balı ctmiştım. Bu meyanda Stra- yı da:dilC'Dll.i, b1mr braşir-glbi )'ım
ttfic::ıtlon ıS"tnl, bizde pek mühim olnn lar yazmıştım. Dunlln Gıra bu-

rulu i n nl t ıy ç:ıl ıs, lunıaın Milli lktısat kltabmda yaza-
bol vcU t ~nl ca,eını.\ 

ğjldi. Acaba riiya nu görü)·ar- y,erc dikerek derin biı: düşünce- İtizar etmek i.stodim. l!'akat burum. ÇUnkli, ikid biroe çı-
du ~ Toksa. KarJmir no:rye~en ye dahşınL seesiz aedrunz gözet- 0, kı:m:lıg1 sesler, midesinin teh-
Racaııın ba~ndan g~&rJ i§itr. leJ:ken lii.ı;im daki.kalallWL. bu dıt!kıir huzursuzluğunu ifşa e-
tikten sonra hayale kapılmış ve mülahazalara dahli ve bu dalgın "- Helalı geri çevirmek ha- eliyor. üstelik de, aro sıııı dnl-
Feriıadin gögsilbde Ramadbr lığJndall ancak polis Rahmi & ramdır ... Hatır için <;i:y ta\•uk çlıkça, miımkiin oldt~u k~ar 
Racalacnın i~tini t.ah~ e~ fundinin. geliQi ey.audıı:ab.ildi. bile venlr. Pilin-dan dönenin g~y s~m dizlerimin iki 
meğe mi başlamı tı? BU'titn bun Rahmi Efendi, merlt~.tde lazım k'ıçı#ı kırıtır!., kabilinden te· Uç santimetre yakinindc tüten 
lar kendi zihniiıin bir. alllanıP.11 g!!Jen ı:apam v.er.mi31 v.a .J~Qfi l«niemelerie lSnlr edlytJrdu. sicr.a.ıWillla da dikkatle göz ku-
dan, hayalinin bir oyunundan emniyet altına aldırmış, ondan Ben onu iknaa <>alıt1nicetı, Y~· lak Qlliıalt mecburiyeti var. 
mı ibanrt:ti? Yoksa dündimı beri sonr.a çıltmıttı. lroıniıw, F~- nımda otul'3ll genç kulağıma Beıtcket Jd, doktorlann has -
aklını mı ka~betmiati? hatla Ha.şimin de ifadelerine ıu.- =i~~~nız bana duyur- talanna :tedavi çaresi olarak 

Hayır, hayır ... Olımı~ Ren- zum görmü~i.U. Füat Ffilşim, J"'V'o'Q... tavsiye ettiklerini bir daha. her 
diai gjinnüş; lmmm gömıü ni· Rahmi Efendiw gpl'iinca onwı "- KımıftFl1' r.in bey. tırladığım seyahatin bu.1:11ilz'ic 
hn).'et bu gaılı> işareti, bizza söz söyJemc.sine vakit bırakma- clefilnı ... dedi, aarho..~ alınır tıaıı fazla uzun sümıedi. Ve 
IN!rhab.da görmüştü. Demo..1' lti, dan Ferhada: Şişeyi ıalın da, ice görümi~ kontl6.ktoriin: 
bu işaret bir kan hücuroiyle ge- - Oğlum, dedi. Bu mubte- ı in! .. ,, ''- Aydın! . .,, diye ~ 
Jip geçici bir surette ortaya çık rem memurun ~!ini öp. Senin ha- sesi, bu ateşli "m\llıabbet,, imi-
mışb.. Gene. ~kabilirdi. Şiımf y.,atmı o kurtaı:mıştır .. Bunu as- zin parçalarımızı sarma .. 
bu işaret gene orada.. IDnt Breh la unutma... dan sona ~ müjdeledi. 
menler.inim bir, tt!rlilli esmi.-Ola- BliyJe lfiltımılamtın zfynd i§e Ben çıkarken, übür. taraftaki 
rak derinin altında g.izli idi. Te- bakan:. babacan Rahmi Ef.end;: sıranın ibaşıııda Q.tııran zat da 
sadüfün ortaya çıkardığı bu iaa - Canım, bırak şimdi böyle kalkmı~. Otolurdan inerken 
rcti, yani Lotüs çiçeğini fennin şeyleri, dedi. Herif kodese ı;i~ yanının kularak ı:;UIUmsedl; 
eli de meydana ko;}abilirdi. liem dL Rakat müdüriyete gidince a- ••- Gt-çtni olS bayım, ~ 
de bu sefer asla silınmem~k. k:ıy sıl ism' i öğreneceğiz. Çilı:kil h yet ··~ dın,, a b idik! .. ,, 
boltnamak ilZere. onu tanıyorum. Muhakkak kil B n dc. gUldUm v 

Delikanlı ile k di \ tanı ·orum. Ama ismi Jo f. de- "- E' ®dl , 
merak iciııde onun gôsl ı · ı b'r ı r. ~ ~r .., \ l1 n' ... 



......... 11.; 

İstanb11l Defterdarlığından 

Bilômum ticaret ve sanayi 
erbabının nazarı dikkatine: 

1 - Povkalide v~ dolay.iriyle bnz.ı vergi ve resimlere znm ıc-rasma 
elan 3828 ve 4040 numaralı kanunların bazı hükumlerinin deği:Jüril

~ Ye but vergi ve ruıimlere yeniden zam icrası hakkındakı kanun 
~/1942 1arihindc neşredilmiştir, 

:ı - Bu kanunla; 2731 numarnlı kanunun birinci maddesile 3828 nu
lil&ıırab kanunun 8 inci maddesi mucibince istihlak verğisine t!ıbi tutulmuş 
)lan aadelerde.n 

, A) 1731 nurrıaı"ah kllllunun birinci maddesinin beşinci bendınin D, E, 
i)° fıkrnhırmda yazılı kauçuk ve mamulatı ile muaddel 9 ve 10 'lıunıanılı 
l>eDdlerinde ymr.ılı pamuk ipliği, pamuklu mensucat ve p:ımuktan bn'l.lr eşya, 
.J&n ve Jul ipliii, yün ve kıl rneosu-.-at, yündC'll ve kıldan yapılsnıa hazır 

'lllCD" arı.uı 
B) 84 tıırife numnrnsına giren yüzleri boyalı boyasız derilerden ve ta
~ köseleden veya s ir mevaddan mamul ayakknbılan hario olmak 
,._,.e 2731 numaralı kanunun birinci maddesinin 8 numaralı bendinde ya~ 

deri ve mamulatı ile ı ı inci bendinde yazılı her nev'i de.m.ir ve çelik 
9e 12 inci bendinde yoz.ılı bakır ve Uli~ının 

C) Gümnık tarifetlnin 129/B, 131/B num;n'tllanna giren aun'i bükill
~ı~ hanı ipPklc sun'l ipekten mamul boyalı ve boyMız iplik ve ıbri im 
llüriç olnıak i.ızcre 3828 numaralı kanunun sekizmci maddesine bııtılı rc.:t
velin l nunııO"alı bendinde yıızılı bılcıiınlc ipek ve iplikleri ifo i}>(k ve 
11MhU1ı i~ mensucatın, ipek ve mahh'.'ıt ipek.len ha:u1· eşyarun 

D) 2731 nunıaralı kanunun birinci maddesinin 6 ve 7 inci bcndlcrinde 
;yw.ılı J)t'lıceı·e camı ve k:lgıt \'C mukavva ile 3828 numııralı kamına OC.glı 

cetvelde yazılı baharat, terkip yolile elde edilen pl!ıstik maddeler ve bun
ların mamulatı, kopl;ımalık aAaç yaprak \e seriUer, parla! t..-ılıtası ve kon
trpl!lk tahtaları keten, kendfr, maniltt Jtenilirl, jüt vesııir iplik imnline \'eya 
dok1unaya elverljli nebatt maddeler, keten, kendir vesair mcv::.ddı rıebrıti-
7ft)cn wamul mmsucat ve bunlardan yapılmış ha:ar eşya, muşamba \e mu
~ maıııuJ;jtı, ~ini ve por~elen mamullıtıııııı is1ih1Ak vergileıi aı·ıtıı ılmış
hr. 

3 - Yerıi kanunun muvakkat biıinci maddesi hukınüne A:Öıc 
I) Bu sureUe istihl!ık vergılerine zam yı.pılmış olan eşya ·H mcvoddı 

:J"SbaDc\ memleketlerden ithal ederek toptnn Vt"ya peı-akendP. ~atnn ıth."\lfıt
fılar, 

11) Bu ı!'adeleıi itııaHltçıl<ıl'Qan Vt'ya memlekd jçindeki tiı:ari \'e ~mai 
~mrden mübayna ederek sa\an toptancılar (mubny<ıa etti~i <!"iiY••Y• 
umlllhiyet Ü.tere tloirudan dogruya müstehlilderc s~tmayıp mııt.c\•aıısıtla

ra veya !!ın6".I m\lesaeselere satanlar k<i.Wedilırıiştff, Bunlarıl\ muııtt'hlike 

de motl ~alınıtları toptllncı vasfını değiştim1eı.) 

ITI) Bu maddeteri mel:uleket içinde imal ~P te 27:H DUJ11<ı•uh koınu
ıwn ildn<..i maddeshıln beşlnei fıkra.il mudbinçe istihlak vergis:ınd('Jl muaf 
\>Wllnan muef!eseler. 

Bu m~ddelerden kanunun neşrediWlgj ılinun ynni 30/!5/1942 ılın•ınun 
ııal)ehıılda dükklln, m~auı. fabrika; imal!ıth;ın,._ rınbar ve depo!. ı mda şu-
9e veya acenteleri veya komisyonculnrı neı.dinde vesair yerlerde bulunan 
$klarnwı cins, miktar "~ :ııık1~leriııi, pamuk. yiin ve kıl mensU ntf iı oıy
ı.ıca bir nıel.re muralıb mın sıklet.ini ve bulwıctııklan yerleri bu U!ın.ın ya
tııld.ıcuıııı ertesi cunündt"n ilıbaren üç ıün 7.8ı1ında bir beyann;:ıme ıle bağ- . 
il oldukları varidat d~lresine blldi,rnıeıı:e mrcbıudurlıır. (Bunı.ırdıın e:ınai 

mUeese:9e!er kanunun nf'.S)i tarihinde inınli tekı:ınrnül etmemiş buJumın me
vaddı ~nnümelcrine ip\idal madde h:ıllndcki miktnı vt: ı;ıkletlcrınt CÖYe 

~ılJl':ın:cri: lenti r.) 

4 .....- Ktbrrtle ~akmı.k lat$la.rmd;ın alınan müdıııaa veı tılıı>ı·i de .. rnu ılmı~ 

oldu.ıundan 
l) Kibrtt İnhh>.•n işle~ Şirketi Aı·cntıı>lenlc 
IJ) Kibri\ alım li'f' fat.tmı ile iştigal eden ciıı:er bilıiınuın hakıki H! hitk

,.,.ı pıbıslar (toptancı olsun, perakendeci ok.-un) d yu'k:ındn bu ilfımn uı;ün
t·ö maddr.siılde ya~ılı mahallerde mevrut lubrıllerle çakmak ıa Inrının mik
f.aruu k.ezn İJU il. nın yapıldırcınıo ertesi g\imınden itibarı•n UÇ gun ıçmclc 
bai\.ı vlduıililn varidat dairesine blr beynnmımc ıle bildlre\.·eklerdır. (Kib
rit fnhi:;;ın işletme Şirketine nit olup arenteler nezdinde emaneten l;ul,ı.m

mığu k.nyıt ve \'esikalarJa k\'Sık edilen kibrlUeı· ~yann<ııncy(! ithnl edll
,-ni~fü.) 

5 ·- Kammun ne:ıriııden evvel ııatılım~ olIJıakla berabel' me-1...ıHir hıını.&e 
nıııı:it'"ll.Yf' tevd! ve,a ir.ıal suretiyle te Jim edilmemiş olan mallar d i.ıe
y .. nn.ımedı; gösterileeekUr. 

6 - K::ınuııun n~nd~ evyel satılın • e alıcıya gôndt•ril.ım·l, üıeı·e 

,oia ı:ılt• rıl;mık s:ıtıcı elinden çıkmış \ e kanunun n~ri tarihinde henıız alı
ı·mın eline geı;rneıni') mallar alıcıya vfısıl olrluğu alinii takip eden giintlen ıti .. 
h&ren il · giin ~ç.nde ayrı bir beyanname ile varid;ıt daiı·esine bildırılecekl.ir. 

7 - Bu iliinm yu.,arıki bendlerincle meıhalleri vaddat duircleıine vcnl
Jı. i mPl'buri oldui:;u tasrih edilen beyannanıe1cı i müddeU içinde vermıyen 
"r.,v:ı meveutl.u-ııu beyannnmt-lerine noksnn cec;irenlerden beyaruı.run~iiii 
'llt'rmt"<likleıi Hya no)( an bildirdikleri maricJtıılerift ver~r.;i be~ k t Jıızlasllıe 

1tthı<ll ı·dileo.:P.ktir. 
Al.ıkad .. r1rı.rça blllnm<4c il:-:ere ilim ohıuıl1'. 

NOT: 

l - fst:mbıılda bu ı~le allikalı varidat dc.n·esı Galatada Mu<ımel\ "e 1a-
1ıhfak \'f".rgiletj Merke1. Tahak.lmk Şefliğidir, .Ancak bir kolaylık oln'Uık UU• 
rf' ist;ınbul cihetinde bulunan nıükelleflerin beyannameleri Sirkecıde Ho· 
c11p;ışa T:ıhakkuk Şefliginde, Beyoflu cihetinde bulunan mukdlefieri1,1 be-
Y"nn:ımı> erı Galnla Ba}ık Pa;ı·.armda Muamele ve İt>tihlilk '{ergil<:ıi Mer· 
keJ: Talı. kkuk ŞeOiı;:inde, tisküdar ve Kndıköy cihetinde bulunan mükcl
lcflt rin bt'yannaınelcı i de Kadıköy Tah1kkuk Şeflil:inde alınacaktır. 

ııvavs ıx:ırı 

ZiRAi SEFER BE RLi K 

· emlekett~ :timi 'İatih9al hiç bir zaman 

M bugünkü ehemmiyetini . ka.Z.anma

mış, milletin kendi ~lala.tile kendi 

bostan ve bahçel&!'foin mahsulüne bu ka-

1 

dar ihtiyacı olmamı~tı. Bu Mhada kimya

ıer ev~la ma.bsultm y~işmesi ve sonra 

buat zama.runa kadar muhafas."W ic:in 

çiftçiye yal'dım ~lde büyttk bir vaz.ifa 
' . 

başarmaktadır. Kimy~er isbat etmiştir ki, 

toprakU\n en iyi randıman alınmak isteni-. 
liyorsa, nebatın h~yc.:tı i(;in elzem olan el~ 

maolardan fazla : mlktarda toprağa Yeril-,,. . 
melidir. Kimyager bunla,l."I ımn'i giibreler 

şeklinde ihzar ettikterı başka, nebattın ha· 

~ın fıaldıran ~ık ve muzır hayvan· 

iara kal'~ daima ~; l;oruro~ vasıtaları 
a.nuna.ktl.dır. Cn'al> tohu.tp. ilaçlan,' 

tohumdan ileri gelen hastalıkları izale et· 

mek suretile senede binlerce ton mabeul 

kazandınr. Püskürtme ilaçları tarla ve balı

~ mahsulatını sam yeline ve küfe karşı 

müessir surette korumakta.dır. Her nevi 

mahsulatJn sıhhati toz ve mayi ilaçlar sa· 

yesinde ba~talıktan korunur. Birçok haşa· 

rata karş daima daha iyi silahlar· keşfedil

melttedir. lngilterede ya.pı1an araştırmalar

d; daha ileri gidilerek neba.tın neşvün~ma
smı kontrol eden unsurlarla köklerin teşek· 

killünU tc-~vik ed~n honOOnla.nn tablet şek· 

linde imal edilmesi dahi temin edilmiştir. 

İngiliz kimyagerleri, kendi laboratuvarla~ 

nnda ~ift~i ve ziraatçinin gayretlerine yar· 

dım ederek f ev kala.de mahsuller temini~ 

ne yardım etmektedirler. 

f mtierilll Chen1.ica/ lndustries /Jinıited 

IA._~ ........................................................ ı 
( . 

!EKSiLTMEYE KONULAN 1$: ~DYO PROGRAMI 1 Nafia Vekaletinden 

---~ 

- - - ---- - -

lstanbul Defterdarlığında11: 
1 - Şeker ve glıknzdnn alınan istihl!ik vergısmin al'itınlırıoıım;ı dair ~ 

Tan 4041 ~rıyılı kanuna ek kanun 30/5/94".l tarihinclı• n~ı cd.lıniştir: 
2 ,_. Bu kanunla 

A) Glikozun alım ve Bfthmı ile i§tigal ederıler 
B) Glikozu ımalaiında iptidai veya uıli madde olarak 1' ullımım sınil 

muessescler kanunun neşredlldli.i güniln yftni 30/5/1942 günimün snbabJ 
da ticarethane, mağa:t:ı, depo, anbar, fabrika ve ima.Uıthanelcrinde, fUbe:t 
<ıccnttı ve koıniııyoncuları ı~zdinde ve sair ycr1t-rde bulunan stoklnrın cinef 
ıniktar ve sıkleUrti ve bulundukları yerleri gösterir biı' beyannameyi~ 
nunw1 rıeşredildlti (\inü takip eden günilı;t yani (bugün Pazar oldutuıı 
l/6/1!142 güniinün akşMmna kndar bağlı oldukları varidat dıliresJne ~ 
mcğe mecburdurlar. 

3 - Glikozu ımalfltında iptid:ıi veya tnli nr.ıdde olarak kullanan su ... 
mlicsseselerden maksat bu maddelerden çikolata, tahin helva ı, lok~ 
fondan, şekerleme, karamela, akide şekeri, bonbon, marme!Lt, rcÇel \'C .m..: 
sali maddeleri imal edenleı·dir. Sınat müessese tabiri de 3843 numaralı m-.. 

1 amele vergisi kanununun beşioci madd4!Snde tnrif edilen nııtiessecelel"i i!aıll 
~~ ı 

4 - 30/5/1942 gününun sabahında ellerinde yüz kilodan az glik6Z bwıJ 
lunanlar beyanname vcrmeie mecbur df'f:ıldirrer. 

5 - Müddeti içiİlde beyanname vcrmiyen veyrı me\"l:Utları.rıı ~ 
melerinde noksan gösterenlere beyannamesi verilmiyen ' 'Ja noksan ~ 
ı·ilen mevad için tarholun:ıcak vergi beş kat f~J3Qle wh . .;il edıll'<'ektir. 

Al~ıkadarlaı·ca bilinmek üzere iliin olunur. 

NOT: 

iı;tanbuld•' bu i~le aliıkalı Varidat Da' re<>i Galata linlıkt>ııuıı·ıııd~ Mu.ol 
amele ve İstihlak Verg.ileri Merkt..z •rnhnkkuk _:,-ıtb<!6idir •. Bey:ın~· 
meler bu şubeye veı llecekı.ir. ll.l034) 

~S UAD IYE PLAJ I--~ 
Otel ve Gazinosu 

31 MAYIS 1942 
8,30 Progrnm 
8.33 l\f ilzik 
1.45 Ajans 
9.00 Müz.ik 

.18.40 Fas•l Hf'~di 
19.30 AJaru.ı 

1 - Su İileri 16 ıncı Şube Müdürlıigı.i Mıntakaı;t dııhilindc Alan.ra 
Ovasının ıulanması için yapılacak kanal "'e imalatı sınaiye lı.şaatı mu- ill••••••lli••••••mm••••liıl•İlllİll••ımııİll

9.1:1 Evin Saati 
12.30 Pı·oıram 
l2.S3 Saz e1;erlerl 
12.45 Aj:ms 
13,00 Ş~k1 ve 

Türküler 
13.80 &dyo salou 

Orlteırtrnsı 

18.00 Program 
18.03 Radyo dans 

19.45 Ankuta tlk
bat.nr At 
Ko!iul:trı 

19.55 Muı.lk 
20,15 Konuşma 

20.SO Şaı lu ve ı 
• Tlirkiılcr 

21.00 Zirtı<K ııaati 

21.10 Temsil · ı 
21.30 Kamım 

cpcrasındnn I 
2:'..30 Ajmu; , 

hammen keşif bedeli vahidi fiyat esası uı.crinden (375.620) lira (17) ku
ru;>tur, 

2 - Eksiltme 15.6.942 tarihine raı;t.h~an Pazartesi a\inü saat 15 te 
Ank:ır:ıda Su işleri Reisliii binası iı;inde toplruıan Su eksiltme komisyo
nu odasında kapalı Z4lrf usuliyle yapıla1:aktır. 

3 - is~klller eksiltme ~rtnamesi mukavele pıoJ ı, bayındırlılt 

lstanbul Terziler Cemiyetinden : 
1thalatc;ılar Birllıiııe her hangi bır ct•bcplc lıı•yıınnanıe Yerm,.nıiş ol.llt 

terzi, hazır elbiseci, kaskclçi, kiırkçi.i, ı:ümlckı•j e•n:ıtının dikkat n<ı:ıarınıı: 
ithal malzC>mC$inden istifade l'tm0 k üıerc 1thalat.çılar Birli,&inln g:ııA" 

telerle yapılan ilfınlarındoı ya:.ı:ıh \'esik;ılnrl.<ı nwzkur birlik tmı.wni kfıtivl'
tıiııe 4/6/942 Per~eınbc giiııiine lrnd. r hl'l•l'•ıwhcıl nıiirncnat ctr.ııelcri . 

İ§lcri Genel ~rtn.unesi, umumi su işleri lenr1i ljartn.ametıHe hususi vel 
fenni ,artnamcleri ve projeleri (18) lira (78) kuruş muk:.ıbıJinde Su lı;-leri Reisliğinden alabilirler. . ________________ 11111!1 __________ _ 

4 - EkS:iltnıeye girebHrwck için isteklilerin ( 18i74) lir~ (Sl) · ku-

Kıbı it ve çakmak taşl.'lrına ait beyannameler yalnu: Gal:ıta Bnlıkp:ı-
2•wnrl:ı .Muamele ve lstihliık Vergileri Meı ke:& Tahakkuk Şefliğinde alı

n \:aktır. 

1 Orkegtrnsı 22.45 K<ıvarıırı 

ruşluk muvakknt temin<ıt vermesi \ c cksfltmcnin yapılacagı günden en 
a:.ı: üç ı:ün evvel ellerinde bulunan ve.;ıkalaıfa birlikte bir dilekçe ile Na
ıia Vekaletine milrac;ıat crlcrl'k bu iıe mahsus olmak üzere vesika ' al
r.ıalar1 ve bu vesikayı ib_rru: etmelel'i şarttır. 

· Bu' müddet içinde vesika talebin.de bt;lunmıyanlar ekBiltmeye i;iidk ~!!!!:!~~~~~~~~~~~=~~~~~~=:::::, 
• • 

2 - Veıilc ·ek ~nnnnmelerln hak ve şilintiden ~ı·i olarak m .. klne ile 
vf'ye miırekkrpli knlcmle nornıı:ıl eb'addaki k~iıtlara yazılma!!ına ve ~jı
d.!kj nnmunf'ye g~re tanzim .edilmesine dikkat olunmalıdır. 

...... : 
lf: 
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MUAMELE ve l8TIHLAH VERGiLERi 
,._E,.KEZ TAHAKKUK IE FLIC.INE 

ı 2 !. ••• .. .. . • • '&~ > a u -'il - ~i1 ı:~ 
~ 
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9eyanr.amel\ın 

)'erll6i11> Tarih 

i ZAHAT 

J, L_J ___ ...,;;a;a;....: l 

'Makine Kayıı~ 
X~ell'den kuv,:etli, aayanıklı. 1 ~. Türkel \'e ŞürekASJ, Galata L: Mahmudiye Q-.d, ~l. 

• 
1 

edemezler, • · ı · QKTOR 
5 - tsteklilel"in teklir mektuplarını ikinei maddede yıuılı ı;aatte!1 bfr 1 D••• O •••il 

1;aat ev'<·eline kııciar Su işleri Reisli1'ıne makbuz mukabilinde vermeled 1 HAFIZ CEMAL 
li:.cımdır. 

Post:ıdn ohın ıecikmeler kabul edilmez. (3631) (!J86;3) Lokman Hekim 

-Ki ____ , ==================== 

AKBA Kitabevi 

AMİL VE BAYİLERİNE: 
Dukalar Caddesi 

AN KA R A 
Her dilden kitaı;. mecmua, aa
zete ve Jmtaalye aaıı. ::rerl. Her 
Uaanda kitap siı>arili ve •boDe 
kabul edilir. Şubesi ::ro>rtur. 
Telefon: 3377 

..... 1 ............ .. 

... 
A5keri Pos, 1080. >.rııırl 

yınden: 

A ckl'i bir S\1(,'t.: n mnz.nun olllf 
Gaiblık k;ırarile h<ıkkımln Anıirl ~d· 
liligiıni :1.1:c kanuni takib .. t y:ıpılın:ıll' 
t:.ı cılıın yu?JCl erlerindcıl 335. (l~t:ııY 
bul) ctogumlu Mustafa vihı l•'crJI 
Saııtm'uıı Türkiye dahilindeki 1.1cıı
kul H! gayri menkul bilcümle ın:ıl' 
Jamıııı haczine kanır Vt.'l'ilrnış bı.ılıll' 
duğu 1631 sayılı kanunun 216 ıııc• 
maddesinin (4) No.Jı fıkrasına te'' 
!ikan il!ın olunur. 

Dr. lbrahim Denker 
Balıklı Hastanesi Dahiliye Mil
tchns5ısı. Her gün saat 15 ten 
SO!lra llcyoıılu - Aiacamii, s::ı
kızagacı cnddesi Çöpliik.,.eşıne 

sokak No. 13. Telefon: 42468. # 

füesseseme alt im:ıltıthane, depo, magaw, yaı.ıluıne \lcsair yerlerde il 
ı / günü sabahında ınewut bulunan, vergiye tAb.i r.ııadde-e 

&erin ;rukonda müfredntfle ,ooter!Imil cılduiunu bildiririm. (8033} 
(PUL)' 

M üeeeeae 8ahlblnln AoılC f 1 

Ahiren BüyOk Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan Milli Müdafaa 
vergisi kanunu m~cibince 1 Haziran 1942 tarihinden it ibaren Milli MO~afaa 
vergilerine zam ·yapılmış olmakla hususi amiller ve bayilerin ellerinde 
mevcut fıçlh ve ıişeli bilOmt;tm şarapların beher litresinden 10 kuruş 
munzam müdafaa vergisi tahsil edilecektir. 

j 

• Bu itibarla 1 Haziran 1942 sabahından itibaren nihayet 48 saat zar· 
t 

fmda AmH ve bayiler mevcut her nevi şaraplarının miktarlarını tam ve 

Yeni neşriyat : 

PERDE ve SAHNE 

Bu gil.z.eJ sinema ve tiyatro mec

ınuasının, Haziran sayısı kağıt buh

ranına raimen. yine yirmi büyük 

sayfa olarak iki renkli resimlerle ve 

zengin mündericaua çıkmıştır. Tav-

'~~ ABONE BEDELi 
T91'tıdye .. "''' 

HUvlyetl ve lmzaıı ~' 

•HALKIN NAZARI DiKKATiNE:~' 
llNaLI K 
1 A VLIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

,1400 Krt. 1700 t<rf· 
7IO H 14&0 .. 

400 " 
tlO .. 

100 .. 
100 .. 

Hakiki ve kurumaz lasteks'lıe ~rla.nııu.2 

kabartmalı 

MAYOLARIN 

"ORHlDE·~ D8ID 

eıhhath olarak birer beyanna.me ile en yakan inhisarlar ldare,ine tevdi 
etmek ve tahakkuk edecek muuzam vergi tutarlarım ödemekle mükel· 
leftirler. 

Bu mOddet zarfında beyannamelerini vermiyen veya verdikleri beyan· 
namelerde hilafı hakikat miktarlar ıösterenler hakkında mezkur kanunun 
cezai hOkümJeri tatbik edilecektir. 

siye ederiz. 1------
1
-------

- D KKAT-

Şoritleıi 
üzerinde 

Yw-f.daa; 

taraf her zunan ~in blı• cürüm
dür. 2Uiiln biı biyanettir. 

lk.,orumn.ak için tek çaredir. _ Her tarnfta.n sipariş kabul ve seı- .- Uluaaı IEkonomJ 
Etiket veya damgaya dikkat edilmesi, taklit ve çürüklerden 1 
trian irsal edilir. - lmal ve toptan satış yeri: Beyoğlu lstikUU lnh·sarlar Umum M .• d.. I""' .. d Y• 
caddesi Tütüncü çıkmazı No. 5 P. K. 2182 - Tel: 40582 ) U Uf ugun en: ~rma Kurum• 

:.1h~ti~·rn~~sahi:ii!•·b···:•lm6mm.memıı•elik•'İllll~nı·a~r•olaıinıi1iiUteiiihiassiii1isiı .. iKm.mŞiehiiıii·mrlii·yan~iiiı .. ii 1~ ............... m:ıı•m•mınıwmıa!!f2J:fi:\f;t:;~~~~ı::~a::z::~~i:::?:;:~~~~~·~~=:=~!Eiillil::c.'2:llC'!~12E:1111111mn~ ..... mi:ı .......... ~.m·s;ı:m~~~aaıı:mım:::c~sı 

(JuetımılM IÖftderlltıil )'UJlllt 
Mll'edllliD nep'edilmesin iade 
olunma& T• sbıwıdm mu'uliy•ı 
kabul edilm& 

.. lllb' A. Cemaleddln 8ar.açolfu 1 
Nqrl1at MUdUrU: M, Sanı! Karı>''_.1 
...,ıdılı yer. (H. Bekir Gilraortıır > 
'A. Cemaloddln Baraç~lu matb•-'

1 


