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Sa.hlbl: Necmeddin sadak - Neşriyat müdtlı1l: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Almanlar 
Sıvastopol 
limanına 

yaklaştılar 

~i.bya'da F evkalide kazançlar-
lngıhzler Mısır d I k . 

BU SABAH Ki 'l'ELGBAPLAB 

B. Molotof'un 
Sovyet şôrasın

da beyanab 

hududuna an a ınaca vergı 
B. Churchill 
Vaşingtona 

vardı 
Makıim Gorki iıtibkami 

da dün Almanlar 
tarafından zaptedildi 

Sinopta yer, top seslerin
'clen zelzele oluyormuı 

gibi aarailıyor 
-·-

çekiliyorlar 
Tobruk'un Almanlar 
tarfından sarildıği 

bildiriliyor 

Rommel bir lıaoa lilom 
2 zrrhlı tümenle 

takviye edilmiı 

Komisyon mazbatası dün parti 
grupunda müzakere edlldi 

Vergi 1/1/1940 tarihinden itibaren fevkalade 
ahvalin devamı müddetince almacaktır. 1 O bin 

lirayİ geçmiyen senelik safi kazançlar bu 
vergiden hariç tutulacaktir 

Ankara 18 (A.A.) - Cümhurİ· prensipleri mazbatada, bilh.... ıu 
yet Halk Partisi Meclis Gnıpu Umu- dört esuta ifade edilmitti. 

B. Rooıevelt ile harbin 
idaresi ve kazanılması 

hakkında müzakerelerde 
bulunacak 

Sovyet f ôrası Rus - İngilia 
ittifak muahedeıini 

tasvip etti 

Loncüa 19 (A.A.) - B,B,C,: B. Mo
lotof Sovyet yüksek 4Qra.sına İngillıı -

mi Heyeti buıtün reis vekili Trab- 1 - Versi 1/I/1940 tarihinden 
. Sinop 18 ( A.A. ) - Karadenizde Kahire ı 8 ( A. A.) _ Ortaprk zon mebusu Hasan Sakanın reisliğin· itibaren elde edil mit ve fevkallde 
~nm sahillerinden ve Sivastopol is- lngiliz umumi karargahınİA tebliği: de öğleden evvel ve öğleden sonra ahvalin devamı müddetince elde 
tikametinden bu sabah saat 4 de baı- olmak üzere iki defa toplanmıı ve edilecek olan fevlcalade kazançlar• 

Londra H (A.A.) - B.B.C.: İnglllz Rwı ittifak muahedesi ve Rua. Ame
Barretfil B. Churchlllin yanında im- rlkan anlaşması. hakkında. izaha& 
paratorluk genel kurmay b&fk&ru ge- venni4 ve ra.sıanan birçok g(içlükle
neraı Edenbruk. imparatorluk genel re rağmen son aylarda. Ru.syaya hd 
kurmay encümeni umuml kAUbl tüm- malzemesi t.eallmatının fnzlalaıtınJ. 
general Esmond bulundutu halde, dıtını ve mühimmat sevklyatının da
Vaşlngtona vasıl olduğu bu sabah 1 ha ziyade arttmlacağını söylem~ 

Jaya k 7 k d ,_ dd ti Kuvvetlerimiz. Eladem ve Sidi - da 1 ,_ . ra. ye a ar ÇO"- ıi e i ve fevkalade Kazanç Vergi.si kanun la- n a ınaca"'br. 
-Ureklı top seslerı' 1• •ı'tı'lmı'ı V'"' bı'na• Rezak mevzilerinden .. erl çekil mi- 2 1 O b' I' a • la " .. '" ... yihasını tetkik eden Parti komiayo· - ın ır Y1 geçmıyen sene-

Londrada llln edllmlftlr. Rusyanın ödünç n kiralama O:. 
B. Roo.9eveltin umumi klUbl B. nunu mucibince Amerika lle akdet.mit 

Early, B. Churchlllln Birle,lt Amerı.. olduğu illt..anlapna bir milyar dolar
ka devleti şefiyle h&rbin sevk ve !da- lıt. idi. Şlmdi yenl anla.tına ue 1"I 
resi ve tazanılmuı hakkındı. milza- Jardım 3 milyar dolarlık malzemeye 
kerelerde bulunacatmı a5yleımif ve çıkarılin,lftır. 

rda arasıra zelzeleyi andıran aar- tir. Seyyar kuvvetlerimiz. Tobruk'- nu mazbatasını müzakere etmiıtir. lik safi kazançlar bu vergiden ha-
aıntılar kaydedilmiştir. un cenup ve hah kesiminde dü•ma· K riç tutulacaktır. 

A 
., omisyon mazl>ataaanda Avrupada 

iman tebliği nı hırpalamakta devam ediyor. harbin ba,lamaa ile memleketimiz- 3 - J O bin liranın üstüne çıkan 
Berlin 18 (A.A.) _ Alman ordulan kazançlann .ergiye tabi tutulabil-

başkumandanlıtınm tebllği: Kabin 18 CA.A.) - Reuter blldl- de de haı gösteren fevkallde ahval meai için bu kazancın ayni zamllftda 
Sıvastopol etrafında yapılan müca.. rlyor: Tobruk sanlmıfbı' denilebilir. c:lolayısile büyült kazançlann kolay- sermayenin % 1 s ni de geçmİt bu

delede piyade 'kıtaıan ile tstihklm Bllindıttne göre Tobrulttan dotu7& ca teminine senit imkanlar buıl ol- lunmaaı aranacaktır. 

relslcü.mhur ile B. Churchlllln bu B. Molotof, Rusya ile İngllterenla 
hafta içinde aynca beyan.uta bulun.- ne Avrupada ve ne Aayada ve hun
maıan beklenmemeli ~t 1lL ille İranda arazt llh&tı emelinde bu
ve efınlfUr. Junmadıtıannı söylemlf, bu 1k1 devlet aakerlerı, mütemerkiz bir topçu ate- giden yol açık kalan tek yoldur. sey. duğu kabul ve bunlann bir fevkall- 4 - 1/1/1940 tarihinden itı'ba

tlnln ve tayyareler tarafından yapı- yar mü~teflk ~u.~etıerl dll.şmanın de vMgiye tabi tutulmalannın vergi ren bir senede 2 defadan fazla bina 
lan taarruzlann himayesinde götfll her ttirlü teşebbilsune engel olabilmek teklifindeki adalet eaaslanna uygun ve arsa alıp aatmıı veya bina yaptı-
ıötüae inatla yapılan ça?P14lD&lar Blçtnunudnelavamlıbe-~~freTkobetlrue~ ~~dlundueydoenr. olduğu tebarüz ettirilmektey .. di. Hü- rıp aatmıı olanlar da alım ve aabm 

B. Rooeevelt ııe B. Chatchlll ara- arasında harbden aonrakl teşrlkl .._ 
sın.da bu sabah mtızakerelere bat· •llerlnin ehemmiyeti üzerinde • 
lanmı.ttır. rar etmif, Sovyet Rusyanın hiç bir 

tıetlcesinde bu mühim müdafaa ter. .......,., "'\& ~· L ı _,_ k 1 d K tIJ?atının ıtmal kısmındaki baflıca tehlUc~ flmdl (clddO t.ellmeslle va- "-umetçe hazır anar""" fev a a e a- kıymetleri arasındaki fark üzerinden Tobruk mah
sur vaziyette 

devletin dahili işlerine kan.şmalt eme
linde bulunmadı~nı ve ilç devlet ara
sında gizil hiç bir muahede me,r. 
cut olmadığını bellrttıkten aonra 
A vrupada ikinci bir cephe lruruL 
ması hakkında üç devlet arasında 
hasıl olan anlqmadan bahsederet 
deml.ştlr t.t : 

latlhUmlan zaptetmLşlerdlr. Bu ara- sıfiandınlablllr. Dllşman yakında zanç Vergiai kanunu layihasının vergiye tabi tutulacaktır. 
Cla müstahkem rnevklln en modem ve Tobruk dı.t mildafaa hattan ile tema.
en mühim tabyası olan Makslm Oorld sa gelml.f olacaktır. 
kalesi de zaptedUmt§tlr. Bunun ne- Berlln 18 (A.A.) _ Alman ordulan 
tlceslnde cephenin bu kesimindeki başkumandanhtınm teblltt: 
taarruz müstahkem mevklln liman 
methallne üç tllometreıı1c bir mesa.. Şimali Afrlkada seldzlncl İngllts 
teye kadar götürtilmllftilr. ordusu l.klye ayrılm14tır. Bu ordunun 

Müstahkem mevklln cenup cephe- bir kı.mu Tobrulı:'a dotru çekilmiştir. 
Binde inatçı blr mukavemete ratmen Milhlm Alman ve İtalyan teıklllerl 
Alman ve Rumen kıtalan Sovyetıerl Bardla latlkametinde taçan düşman 
aırtıarda işgal ettikleri mevzilerden kuvvetıerlnl taklbetml.flerdlr. Tobruk 
atmlf}ardır. müstahkem mevkllnln ııert sahasında 

Liman bölgesinde düşmanın mal- İngillz üslerlle birkaç sahra kalesi 
81ple depolarüe takYl)'e arabalan Al- bflcmnlt. aptedllmlttlr. ttalyan ft 
man hava taarruzlarlle yokedllmlf- Alman ha't'a ordulanna mensup ~ 
tir. JcUler ırert çeJcUmeltte oı.n IngUJs 

Merke-z kesiminde cephenin gert- kollannı insan ve malzemece pek bO
ılndekl sahada düşman gruplımna yük kayıplara uıtramakt.adırlar. 
.ltarfl mücadeleye devam edilmiştir. R ı 

Volkot cephesinde düşmanın ştd oma 18 (A.A.) - talyan or-
detu hücumları dün akamete u~ra= dulan umumi karargahının 750 nu· 
ınıştır. maralı tebliği: AyneTgazala cebinin 

Murmansk limanında pike bomba temizlenmesi tamamlanmak üzere 
tayyarelerlml.z düşmanın talcvlye ge- bulunduğu fU sırada Alman ve ltal
mllerine taarruz etmişlerdir. Bu tay. yan motörlü ve zırhlı kuvvetleri Ell
nrelerin himayesine memur edilen dem bölgesinde baıka düpan mev
avcılar 11 düfQlan avcısını diişürmilf- zilerini zaptetmiılerdir. 
terdir H k f h • d Keıif tayyarelerinin müp.hedele-
z ar o cep esm e . rine göre düımarı kuvvetleri Libya 
K l.onclra 18 (A.A.) - Reuterın ile Mıaır arasındaki hududa doğru 
. uybiıefteki muhabirinden: Harkof çek.ilmeğe baılamııtır. 
~ephesindeki Timoçenko ordulan 
Clüırnanı durdurmaktan daha büyük Londra 18 (A.A.) - Daily Mail 
itler gönnektedir. Cepheden gelen gazetesinin askert muhabiri yazıyor: 
~on haberlere göre, Alman taarruzu Londraya gelen haberler, Rommel' -
Yorgun düşmüı haldedir. Almanlar in yeni bir hava filosu ve iki zırhlı 
•erdikleri ağır kayıplara bakmaksı· tümenle takviye edildiğini gösteri
zın uçak, tank ve büyük sayıda in- yor. Bu yeni tank ve uçaklar, Rom· 
aan kütlelerini çarpışmağa sürmekte mel'in taarruzunu, çok büyük kayıp
\Pe aavatlar durmadan devam et• lar bahasına tazelemekte gösterdiği 
tnektedir. güveni izah etmektedir. 

Türk- Alman dost-
luk paktının ilk 

yıldönümü 

Alman baııni, bat 
yazılarıni samimi 

Cloıtluk münaıebetlerine 
tabıiı ettiler 

Alman yadan 
alacağımız harp 

malzemesi 
Fiatlan teıbit edecek 

heyet dün akpm 
Ankaradan Berline 

hareket etti 

Türkiyeye inen 
Amerikan 

uça klan 

Reisicümhur 
--.---0-

Ziraat enıtitüaünde 
talebelerin imtihanla

nnda bulundu 

İngiliz kuvvetleri yeni 
mevzilere yerleıınit 

bulunuyorlar 

- Avrupada lklncl bir cephe ku
nılması, Alman ~rdusunu Rusyada 
lktlhamı lmtlnsız gOçlilklere uğrata
caktır. Har'bl kazanacatınuz hakkın· 
dakl ltlmadınıız, şimdi her zaman
dan daha kuvvetlidir 

Londra 1 9(A.A.) - B.B.C.: ElAlem 8o · 
ve Sidirazak nert memlertntn. dili}. 81 vyet yüksek ~rası. hükftmettn 

Bu init, bir zaruret 
neticesinde ve iltica 

mahiyetinde YUku 
bulmuıtur 

Ankara 18 (Telefonla) - Re- me3i üzerine Tobruk kal-' .. ı ... .:ıı -~~irt.l.nl ve muahedeyi. tasvip et-
iaicumlıur 1.met lnönü bug&n "-»o ~.... ..U9~ 
eaat 11 de Ziraat EMtitüaünil muhan.ra: ka.rfUlDda bu!un111W. Tob.. s • 
tcreflendirmifler, Ziraat •e Ma· =d:-=::,~~ııa.:tr!!~ IV8SİOpOI 
arif Vekilleri ile rektör, profe- te, cenup ve gaıtnpda da haretlt de.. h b 1 • 
sörler ve bir kısım talebe tara- vam. etmektedlt. Tobnıtun cenup m U a re e erı 

Rerlin 18 (A.A.) - Yan resmi blr fından ltarıılanmıılardır. batısında kAin Akroma mtıs\ahkem 
kaynattan blldirlllyor: Enstitülerde J 3,30 a kadar menı.tnden haber yoktur. 

Alman Hariciye Nazırlığmda, 1a- kalan Reiaicümhur muhtelif den- Elldemden, Sldlrazak~ ve Gaza-
bancı gazetecilerin dlklı:atl Berline terin imtihanlarında bulunmut- leden çekilmiş olan İngllls ve Cenubl 
gelen bir Ankara haberi üzerine çe- lardır. Afrika kuvvetıert, şlmdl yeni mev'Zi-

Almanlar, ıimalden ve 
cenuptan kaleye hücum 

ediyorlar 
kllmiştlr. Bu haber, Amerika bOmba lere yerleşmişlerdir. İngllls zırhlı 
uçaklannın Türk tarafsızlığını lhlal kuvvetler! Tobruk lle Mısıı arasında Loındra 19 (A.A.) _ B B C. 
etmlt olduRunu blldlmıektedlr. Bu T·· k Al manevraya sallh senı.e bir sahaya R 1 s· l'd A . . 

1 

habere göre, dört motörlü üç Amerl- ur ve man malik bulunuyorlar. Hava tıstiinlüğil b''; ar,k h~vast~po a .. ,_~~an~anl 11 

kan bomba uçatı 12 haziran sabahı İngUlzlerin elindedir ı ço ucum arına pusıı.urtmuı er 
Ankara hava alanında., dördüncü blr mallan Set.lzhıci ordu k~utanı general v«: ken?ilerine ağır zayiat verdiro 
Amerikan uçatı da Adapazarı dolay- Rlchio İngiliz Ye cenubt Afrika h&- mıılerdır. 
lannda yere inmiftlr. Blr beşinci va kuvvetlerine son Oç günde g~ter- Alman piyade ve tanklan ıimal-
uçak da . Surt- araz',..ne varnıaıı.a Te b•t d"l f• l dlklerl fev1callde yararlıktan dolayı, den ve cenuptan Rm hatlannı yar-

,, w ~ "' ı ı e ı en ıat er w bb muvaffak olamadıtından Adana hava. b harareW bir teşeldttlr mesajı gön- maga teıe üs etmitlerdir. Muhare-
alanına lnmete tef(lbbils etmiştir. ugün ilan edilecek dermlftlr. be meydanında 1500 Alman ölüsil 
Bu haberin aynC1l tasrih ettiğine gö- Ticaret Vetlletl Al ile .ayılabilmiıtir. Savutopol müdafi. 
re, Amerikan uçaklan. şimal Surl- pılacak ticart mnbade:a )'8.- Heidriche suikast leri, düıman tayyarelerine mühina 
yeden kalkarak KaradenWn 4lmal cak llatlert tesblt etm•-+, .. ~ ola- zayiat verdinniılerdir. Şimdi Siva .. 
kıyısına yaptıklan bir hilcmndan dün ita ..,~. atıer, yapanlar ö)dfirü)du .. topol sularında Alman hava faali-
dönmekte idi ve yine bu ha.bere göre, blrlİklert ~= ~~~=:e !=~ yeti, yedide b ir nisbetine düımüıtür. 
yukanda 1sml geçen Adapazan. An- rilmlftlr a- H k f h • d "h' b' kara ve Adana hava alanlarının Tür- • ..yuC& bir de slrkü.ler gön- Praı 19 (A.A.) - Heldıiche suikast ar o cep esın en mu ım d' 

klyeyl tam ortadan kateden blr hat derilmlştır. Zartıann üzerinde (19 faillen lllLidanddüan klltsede bulun- haber yoktur. Dört günlük muhare• 
uzerlnde bulunmasından ve birçok A- haziran cuma gilnil açılacaktır) lba- muşlardır. Btmlar, tevkif edlldlklerl bede Almanlar 4000 subay ve d 
merlkan bomba uçağının Tilrk ara- = Yazılıdır, Zarnar bugün açıla- esnada öldilıillmiitlerdJr. Bunlara ve 70 tank zayiat vermiılerdir. 
zlsl üzerinden geçerek şimal surlyeye cektıve zahire borsasında llln edile- yardım etm1f olanlar da kurfwıa dJ.. Almanlar, Harkof bölgesinde 30 

ıı. f Ih r. zllmlflerdl. tümen tahtit etmi,lerdir. 
varmae;a muva fak olmasından sar Ankara 18 (A.A.> _ Ticaret Vekl- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

surette anlaşılıyor kl Amerikalılar letınoe bir kısım llıracat mallarımD 
Türkiye üzerinden uçmuşlar ve bu lçln yeniden ihraç fiatlert tesblt edll
suretıe Türkiyenin tarafsızlıR'tnı blle mlştir. 
blle lhlAl etml.şlerdlr. B~ flatıere dalr olan ~8 numaralı 

Alman hariciyesinde toplanmLt olan slrkuler, yamı Resmi Gazetede ve ts
yabancı gazetecilere okunan haberde tanbul, İmılr ve Mersin gazetelerinde 
ayrıca şöyle denllmekte idi: Türk n~redllecettlr. 
mahflllerince bu hAdlseye hususi bir -----
ehemmiyet atfedilmektedir. zıra bun- Yaralanan iki İtalyan 
da, Blrlefit devletlerin, emrivakilerle zırhlııı 
istikbalde de Tiirktye üzerinden uç-
mayı mümkün kılacak blr emsal ya- Lo~ 19 (A.A.) - B. B. C.ı 
ratmak teşebbüsil görillmettedlr. Amerıkan tayyarecilerinin Akdeniz-

Berlia 18 (A.A.) - Türk - Al- Ankara 18 (Telefonla) - Al· Bu münasebetle Alman Hariciye de ağır huarata uğratbklan iki ltal-
nıan dostluk pakbnın ilk yıldönümü manyanın açhiı J 00 milyon mark- NazırJıtmdan İngllterentn Mihver yaa zırhlıaı ve Cavour Te l..ittorio aı
ınünasebetiyle Berlin baaını bugün- ldt kredi ile alınacak olan barb mal· devletlerine karp yaptıtı harbde nıfınd~dır. Hafif ha.arata uinyan 
kii başmakalelerini Türkiye ile Al- zemeai fiatlerinin teıbiti için bir he- mümkün olan y11k haflfietme lmkAn- ~menkan tayyareleri aalimen üsle
tnanya arasındaki münasebetlere tah- yet bu akpm Berline hareket et- lannı açıkça g6steren bası fotot- rıne dönmiitlerdir. 
9İa etmektedir. mittir. ratıann İngllls ntıtusa altında bulu- ....................................... , 

Gazeteler diyor ki: Heyette Hariciye Yek.ileti ıube nan gazetelerde daha eon gönlerde lunmalıdır. 
1 

·- ımaa beUrtllm1-+1• Basın Anadol• AJanamın aot.ı 
Bu pakt: ki memleket münue- müdürlerinden bir zatla Maliye Ve- O~lf 0 09

}' il 11 
J>etleri hakkındaki pyialan hundan kaleti kambiyo müdürü Bülent ve kmulımesslll l~rindReen, budmeseL ... ~- emaec
L· .. '--I k a o ara .. c vue u ,.,...,. -
"'ır sene oz_ıce Y~ıaıı_ı amııhr. Bu pa t, Ticaret Vekaleti dıt ticaret umum muasuun bir ntıshtuıl gösterllrnlştlr. 
~!manya ıle T urkıye arasında esaslı müdür muavini Melih bulunmak. Bu mecmuada mntteftklerln oklarla 

işaret eyledlğl gibi Türldye üzerinden 
geçen bazı asker! hava hatlarını gös
teren bir krokl mevcuttur ve bunu 
gazetecller pilsen müşahede etm~
lerdir. 

Yukandatl telgraf tlzertne Anadolu 
ajansının allhlyettar makamlardan 
yaptı~ tahldkat netıcest flldur: 

hiçbir aykırılık olmamasına dayan- tadır. 
maktadır. 

cVölkischer Beobachter> şöyle Lisan ve bilgilerini 
yazıyor: 

Alman • Türk münasebetleri öyle artırmak istiyen 
sağlam bir temele dayanmaktadır ki maliye memurlari 
Lirçolt manevralar ve müdahaleler 
lıep boıa çıkmıştır. Ankara 18 (Telefonla) - Mali· 

cAllgemeine Zeitungı. şöyle di· ye teşkilab kanununa eklenen bir 
Yor: madde ile yük1ek tahsil gören mali
, Alman - Türk dostluk pakti bun- ye memurlarına liaan ve sair bilgi-

. • mleket ara- l rini artbrmak • in bir aeneye b· 

Vaşingtondald Türldye Büyük Elçi
sine Amerika hüld\metl ve burada 
hilkümetlmlze Amerika BOyük Elçisi 
tarafından vakl olan beyanattan ha
sıl olan kanaate göre AmerUcaıı t&J
yarelert ne gidişte ne dönüşte Tilrkl

cRevue du Llban• ın bu nüshasına ye arazisi tızerin4'm geçmetı derpl§ 
ve yukarıda blldlrllen Ankara habe- etmemifler Vfi Anbn. ve Aıift1e:J9 
rtne dayanarat, Alman Harlclye Na- 1nlflert bir saruret netlcealnde ve n
zırlığında fU cihet beyan edllıntftiıl tlca mahl,.etlnde vuku bulmQftar. 
ld Türk arazlsl tızettnden bu uçUf}ar, inen bafk& tanare JQktuf. Oöultı 
hlç de teaadtıtl dellldlr ve mtıtteflt- edilen mUreUebatm IAlcnbl da me
Ierlll atratetlt pllnlarm& Te nlJetle- aelenlll ba mabl1MIDl bir kll'9 daha 
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1 ilk yıldönümü 
tevkifler yapıldıX.:-i <B:ı§ta.rafı ı inci ııahHcdc) 1 

edilecek layihanin 1 hl 1 V klll fi ti 1 b U ~uı 
esaslan. n sar ar e f a er n ug n- bildiriyor .indaki dostluk münasebetlerini te-

Mecliste müzakere Alman ajansi birçolC 1 

ka d .... 1 ğ · · 1 U min etmek1e kalmrunıg, karıılıklı iti· 
tskenclf'rlye 18 (A.A.) - Reuterin n en 8ŞaQI 0 aCa ini SOY yor Bank.ok 18 (A.A.) - D. N. B. 

1 
~ataızlıklar )'~ra~ak .hususundaki 

Akdeniz filosunda bulunan hususi Ankara 18 (Telefonla) - Yarın s· d I b" d ,ı.... b""tlln h U bırçok teşebbtislerı de mıkfı.nsız bı· 
muhnblri yazıyor: M-.rliste müzakere edilecek Milli ın eya e n e -,.an u ız e ak 

İnglllz lınrb gemllerlnln İngiliz ve MÜcİafaa istikrazı akti lAyihasının Bira, gazino ve lokantalara fİçİ ile, bakkallara da devam etmektedir. İngiliz polis kuv· r Bı§t1ı!. B·· z . d d" 
Amerikan uçaklarllc birlikte İsken· I l kA vetlerl ormanlarda ve da~larda Aıl· c ,_~r ıner orsen eıtung> a ı· 
d rl d Malta e Tdbruk'o. kndar esaslan §Un ardır: ıiıe ile verilecektir. Bayilere veri en ~ 1 ri ____ 'L_ d la D lbl d yor JU: 

e ye en ya v H 1 t Millt M•'d E V k'"I t' - ~ kti e a.nuıuııı;ta 11 r. e ra yosu, P kb ld"' ·· ·· "f • 1 
nasıl geçmell-e muvaffak olduklarını ası a 1 u a aa e ile ı- mı•kt'arı artbnlm-ıyaca r . .::-1 k" • • k'f d"ler-'- h b il n yı onumu arı esı o an 

6 • f k ]•d fi k 1 k ,.<U.Jcrce ışının tev ı e ı ıı:ııo. ar d •. k"" .. T -1-- d k rul f 
açığa vumın.k şimdi mümkündür. nan ev a a e masra a:ına a~şı ı anunu mucibince muhakeme edil- ~n .~ g~, .. r~,.n. a u an yen 

Blz, Mihver keşif uç:ıklannm ge- tutulmak üzere 150 mılyon !ıraya d"ğ' • b'ld' kt d" J Tz1 200 koprulerm Turkıye ıle Av:rupa kıta• 
mllerimlzi çabucak göreceklerinl ve kadar dahili istikraz aktine Maliye Bir müddettenbe.rl ~rlmlz.de tn- piyasaya çıkmıştır. Yakında vermut 1

• mıl ı 
1

1rde e ır. ngı ı er sı arasında demiryollan münakale~ 
düşman barb ge.mllerile uçaklıı.nnın Veklletine mezuniyet verilmekte- celemelerde bulanan OQmtük ve :tn- tmalltı da baflayacaktır eaır a mış ar ır. lerini yeniden açması mlinalı olsa 
bunları yolund:ın çevlrmek için ümit- dir. Bu istikrazın ihraç :Eiati ile itibari htmrlnr Veklll B. Raif ~aroden1z. Bazı yttlerde 1nblşar mrunulAtını &aka bölgelerde İngilizler eü~ gerektir. 
sız gayret gOOtereceklerlnl bU!yor~uk. kıymeti arnsın~aki fark yüzde beşi tetldklerlnl bitli'erek dün altşrunkl satmakta olan bayiler, kendilerine ve c~phan.eleri . olan birçok Hur u Ankara t 8 (Radyo gazetesi) _ 
Filhaklk:ı b5yle old~. Deniz üstu ve geçemez. Bu iııtikraz faizli ve ikra- ekspresle Antarnya. dönmüşUlr. Vekil, beyiye namlle verilen Urlatın azıı- tevkıf ebn~şlerdı~. Bunda? başka ha- 18 haziran Almanya ile dostluk vo 
altı harb gcmllerl Inı;lllz gemilerine miyeli olabilir. Tahvillerin eenelik hareketinden evvel bir a.rkada§ımızın ğmdan §lklyet ettiler. Şlmdlkl nls- her alındıgın~ g~re, Hur la.nn bqlı- saldırmazlık paktı imzaladığımızın 
karşı sürüldü fakn~ knyıp verilmiş faizi veya faiz1e ikramiye tutarı iti- sorduğu muhteııt sualler cevaben şu petlerln daha !azla. arttırılmasını ca kuv;vetlen Jaısalmer latikametln- yıldönümilne raslamaktadır. Berlin 
olmasına rağmen d~«m.anın şiddetli bari kıymetinin yu"zde yedisini geçe beyanatta bulunmuştur: de Raıputaiıa devleti topraklanna radyosu bu münasebetle samimi 
gnyretJ gemllerlmlzden bir kısmını lk . li ah ili . "k . • - İ.stanbuldn bllhaMa. b\ze yenl bir do~ru görmüyoruz. Mallarımızın satı- d .. il 1 ek d" l 
h d fin kta menedemedi mez. ramıye t v enn ı ramı- ..,,.,dan elde edllecek k!r, ticaret A.Ie· ogru er em le ır er. dostluk tezahürlerinde bulunmuştur. e e e varma n vazife olarak vei1len çay ve kahve ..-· 

Şüphesiz İnglllz projesi CebelUtta- yeleri kur'n keşidesilc tevzi olwıur. lşlcrlmlzle meşgul oldum. EvvelA bu mlndeki diğer mallar üııcrlndcn temın Jaisalmer, Sind eyaleti hudutlıın~ Rac!yo bugünkü neşriyatında şunları 
nktan hareket cd~ blr 'kafile vası· Her tertipte çıkarılacak tahviller 20 işin nasıl yürütillece~lni te~it ettik. olunan kfırdan daha. az olsa dahi bu- na takriben 300 kilometrelik bir me-o söylemiştir: 
ta.sile İtalyıın fllomınun dlkkatlni senede itfa edilir. Hem faiz hem de İnhisarlar umum müdürlüğünün bil- nun s:ı.rflynt arttıkça dalma çoğal- aafedc bulunmaktaclır. cBu muahede her iki memleket 
~a yere çekmek ve İskenderlyeden ikramiyeli olan tahviller kur'a k~i- umum satış faa.llyetlni idare eden ma.sı, garn.ntlll olması. y,a.rar ihtimali arasındaki ealc.i dostluğu teyidettiği 
tnlkan knrllenln geçmesini kolaylaş- desi suretile yalnız fııizli tahviller satış 1ş1er1 mfidürlllıtü bu vazifeyi de bulunmamn.sı gibi avantaJian vardır. R j gibi Almanyarun Türkiyeye bağladı· 
tırmaktı. Bu proje muvaffnk olmuş- Borsada itibari kıymetlerinden aşağı görecektir. Bu mlldürlük emrinde bu verdiğimiz beyiyeleri, bu itibarla. kAfl US - apOD ğı itimadın da derecesini göstermi§• 
tur. İtalyanlar CebeIUttank kaflle- fiatle satıldığı takdirde buradan sa- maksatla 1ki şube ihdas ettik. Aynca. bulmnktayız. tir. Bu pakt Türk - Alman dostluğu-
glne hücum için harb gemileri gön· tın alma yolile aksi takdirde kur"a bu müdürll\k emrlnde olmak üzere münasebatı gergin nun ayni samimiyet çerçevesi içinde 
dermişlerdir. Bununla beraber İs- keşidesi suretile itfa olunur. Her ter- ihtiyaca göre muaşycn merkezlerde Bira meselesi inki§af etmesini de temin eylemiş-
kenderlyc kafilesi de bomba ve pike tib- aı't taLvı"ller fevkalade hallerin atelyeler kurulncat, kahve ve çaylar tir.> 

1 ld y 
0 b tel 1 d h Bazı bakkallatın mllstehllke satmak bomba uç:ı.klarlle dentznltl arın § - hitamı ilan olunduğu tarihten itiba· u n ye er e arnuı.n yapılaca.k, pa- Ruslar Mançuko Bu duyguların karşılıklı olduğunu 

detll hücumlarına u~ramıştır. k ik" tikt ketleneoek ve buralardan satış yerle- 1çln kendilerine verilen blr:ılan yük- bile söylemeg" e lüzum görmüyoruz. 
Akdenizl şimdiye kadar geçenlerin ~~~ _ a.nkcn tlı s.ebne gbeç t d~ sodn~ln rine sevkolunacaktır. Perakende sa- sek flntlerıe loka.ntn ve gazinolara hududunda ta L-idat 

en büyü~il olan kafile İskenderlyeden ıtıı=rı 1Y?1e en ~!a &.§ e ıye e 1
: tışlnt1, izin vereceğimiz bayller yapa- devrettlkleı1nl ve lhtikdr yaptıklarını 11! Bu dostluk eon Balkan muharebe· 

cumnrtesl akşamı hareket etti. Pazar mek şartıle tedavulden kaldınlabı- caktır. yapıyorlar terinde çetin imtihanlar geçirdi. Hit-
ak.qamı onar uçaklık d:ılgalar halinde lir. Tahviller, faizleri ikramiyeleri bu Bundan """ka gerek memleket Öğrendik. Bildiğiniz gibi bu yıl, arpa ler, T'ürkiyenin vaziyetinin hasmane 

., 1 1 "'""l mahsulümüzün ancak hayvan beslen- l d .. ı k B' ··k ş f" • pite bomb:ı uçaklnn gelerek karanlık istikraza ait diğer muame e er istik· içinde, gerekse slpn.rlş edilip de henüz o ma ıgını nn ayara ı.iyu e ımı· 
basıncaya kadar hücuma devam et- rnzıın müddetin sonuna kadar her memlekete glrmcmlş bütün kahve ye mesine yeter miktarda. 1drak edilmiş Bern 19 <A.A.) - Natıonal Zeltunge ze bir mektup gönderdi, Cümhurrc
tlrdiler. türlü vergi ve resimden muaftır. Bu çaylar blze devredilecektir. Burada olması, bl.ra, lmaU'ıtmıızm geçen yıla. göre Londra, V~n. Moskova ve isimiz de cevap verdiler. ikinci mek· 

Uçaklar hücumlarını gece aydınla- tahviller Devlet müesşeselcrinde muayene heyetler! tertlbetUk. Teslim nispetle yarıya kadar inmesine sebep Çungklngten gelen haberler, Rus - tuplaşmadan sonra da dostluk ve 
tıeı .fişekler at~rak devam ettirmiş· mülhak idarelerde belediyelerde alınacak malların fazla. bulunduıtu oldu. Japon müneset>etlerlnln gergl.ı:ileş.. saldırmazlık muahedesi imzalandı. 
1 dl H- ö emli -1 üd ol ' e l b h tl ld ı. mektc bulunduğu noktasında. blrleşl- K ıl ki · · _ı 1 k h er r. ucumun n ° ç e - artbrma, eksiltme ve mukavelelerde Y r ere u eye er g eceAt az bu- Gördüğünüz bu vak:ılar, ihtiyaçla- R 

1 
M u.k h d d da. Br§ ı ı ıtımat ve <ıost u avası 

masma raITTılen yalnız ~lr ~caret -va- teminat olarak itibari kıYJ)letleri lundu~u yerlerde ise muayeneleri rın tnm karşılanmamış olmasından ~~~mll U:a~::'dat a:::p,:,rlaruvue u~- hiç bu.lan.madı. Bir sene e:vv •• el mua• 
purun:ı lkf bomba duşmuştür. Bu .. • b b 1 k k b 1 1 mahall1 teşklU'ıtınuzın tertlbedeceği ·ı 1 'Ad' ~ ~- &,JV h d d k 1 
bombaların biri geminin orta yerine, uzerınde~ .ap a§ ~ara. a u o u- heyetler yapacaktır. ı erı ge mekı.c ır. Bunu yapanlar d!vostota. gözlerlni Ç'C'9lrmek zams.- e enın ımzası sırasın a ı ı mem c-
tklncisl de ön t:ırafına d~"IIlfLŞtür. ?ur. ~u ıstıkraza aıt faız kupon ve İdare malı piyasaya çıkınca. her hakkında takibat yaptırmaktayız. Al- nının geldlğlnJ anlamış bnlunuyorla.r. ketin müstakbel siyaseti hakkında 
Vapur oldukça r.abuk batnıış, fakat ıkramı~eler bet sene sonunda, ta~- yerde flat aynı olacakltr. Şunu &ôy- dığımız yeni bir kanır da bu takibn- beslenen ümitler bugün bir vakıadır. 
mürettebatın büyüt bir ktsmı yardım viller ıse on sene sonra alınmadıgı llyeblllrim ki blztm flatıerlmlz, bu tunızı kolaylaştıraca.ktır. İstanbul, İ . . . . . 12 ay içinde Türle - Alman münas&-
gemlleri tarafından toplanmıştır. Oe- takdirde münıruznmana 'Uğrayacak- günkU flatleroen aşağı olacaktır. İzmir, ve Ankarada ga:rJno ve Iokan- zmırde bır delı annesım betleri gelişmekte devam etmiştir. 
ce atılan bombalar hedefe isabet et- tır. Votka yeniden piyasaya talara birayı fıçı lle, bakkallara da kuyuya atarak öldürdü Bu .n:1ü?asebetlerin ge.çmiş~~ oldubru 
mem!ş, fakat bazılan vapurlnnn yn- Bu istikrazın her tertibinde çıka- şişe He satacaıtız. Mantar sıkıntısı • gı"bı ıstikbalde de gclışecegı umul• 
kınına düşmüştür. nlnn tahvillerin ihraç müddeti içinde çık'arildi böyle bir tedbir almamıza sebep ol- fzmır 18 (Telefonla) - Eorefpa- maktadır. 

Pazar günkü hücumlar bllhnssa satın alınmasında kanun mucibince Votka tmn.Ift.tı tcktar başlamış ve muştur. 11 ıada Hatay caddesinde 36 yqında 
Yunkers 88 uçaklnrll~ ynpılnııştır. ihrnç edilen tasarruf bonolarının İ§- Ho.aan adında bir deli altmıı yaııın- Vasıtalı ve vasıtastz 
Stuka uçakları dalgalar halhıde kn- tira bedeline ~lemiş faizi zam edil- daki annesi Raziyeyi evin avlusun- vergı"Jer umum 
fll;ye hücum etmlşerdir. Gemiler, mek suretile iktisap edeceği kıymet u ş daki kuyuya atmı~tır. Kadın boğul-
muthlş blr b:ıraj ateşi tesis ederek .. • d _L• k d k b l" muştur. Hasan kendisini yakalayan müdürlükleri 
karşı koymuşlardır. Kaflleler, filo- uz?n~ en nllA:ıt ma amın a a u u polislere: 
nun uçaksavar topçularına hiç §ÜP- caızdır, Ankara 18 ( Telefonla) - Mali-
heslz çok borçludurlar. Ve bu topçu- - Annemi kuyuda uyuttum. ye Vekaletinin Vasıtalı ve Vnsıtnsı:r: 
lar hava bombardımanlarının is:ıbe- Ma1·ı·no hattı- Subaşıların vazı·felerı· hakkındakı· Demiştir. Hasanm evvelce bir yıl Vergife, Umum Müdürlükleri teşki· 
tln1 azııltmak ve mutaamzlnrı dil.şür- müddetle Bakırköy hastanesinde tce line dair kanun lfıyihnsı Meclis ruz• 
mek surct11~ büyük bir htzmette bu- talı· matname A d k davi edildiği anlaşılmıştır. Hasan namesine alınmıştır. Uyihayn göre 
lunmuşl:ırdır. nın topları resmi gazete e Çl tt bugün Memleket hwıtanesinin deli- Devlet varidat bütçesi Vnsıtalı ve 

Yüktekten uçan bomb:ı. uçnklan ler kısmına yatırılmıştır, Vasıtasız Vergiler Umum Müdürlük· 
günün en son hücumllllu yaptılar. 16 (Ak ih.Soih .. uuounıuue,,inınuii leri tnrafından müştereken hıızırln-
Havn hücumunun önemine nispetle Ankara §am) - Subaşı Çifçi ailesinden her birinin kışlık nır, vilayetler varidat teşkilatına da· 
alınan netice Mihver 1çln ha.yal lnld- Almanlar tarafından teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki tn- ve yaz1ık kaç dekar ve ne cins ekti- sal edilenlere el konması hakkındaki hil memurlardan tayinleri V ekfılete 
sarını mucip olmuştur. Mihver mü- batıya ateş edecek bir limatname Resmi gazetede çıkmış- ğini tesbit etmek, mahsulün kaçırıl- kararnam~in tatbikine dair bir ta- ait olanların tfıyin, terfi. nakil ve 
teaddlt uçak knybetmlştlr. Benim • • • • tır. Tıılimatna1?1eye göre ~~başı. ekim masına ~nni .ol~cak tedbirleri ihti- liınatname bugün Resmt gazetede tahvil ve tecziyelerine ait teklifler 
blldl~mc göre, bu hücumda bir tek vazıyette tabıye edılıyor zamanında ekilen mnhsulun mıktan· ynr heyetıle bırlikte almak. harman- rıkmı .. tır. V t V ·ı u Müdürlü· 
ticarrt vnpunıno. Ls=ıbct olmuştur. .. • d 1 k 1 l . . 1 T v ası asız ergı er mum 

nı ve oraga gınne en evve ema ann ırı yapı masına nezaret etmek. Tıılimatnameye göre buğday, ğü tarafından yapılır. Ancak vasıtn• 
Berlin ne diyor? devresinde mahsulün miktarını tah- Katı elko""" 1 • t l • Ankara 18 (Radyo gazetesi) - ~ ... a ~uam~ e~ 1? sur~ - çavdar, mahlut, mısır, dan, kaplıcn, lı vergiler için ayrı teşkilat kuru muı 

Rerlin l8 CA.A.) - Akdenlzdeld in- fngiltereden gelen haberlere göre min ve harman yerinde hakiki mik- le yapı~ır.: !"ler mu.stahsil c;ıfçı ?ca~ı- yulaf ve nrpa mahsulüne hükUınetçe olan vilayetlerde bu teşkilt,ta dahil 
gillz kafilelerine knrşı kazanılruı bü- binlerce işçi Mnjino hathndaki top• tarını tcsbit edecek ve ayrıca hüku- n.ın katı ısti~sal mıktannda.n köy ih- el konmuştur. Müstahsilin ekmeklik, memurların i§lcri Vasıtalı Vergiler 
yük muvaffaldyetlerdl?Il sonra Alman lan babya doğru ate§ edecek hale met tarafından verilecek diğer iııleri tıyaç ve dagıtma defterlerınde ken- yemeklik, yemlik ve tohumluk ihti- Umum Müdürlüğünce ifa edilecektir. 
av uçakları, Akdenlzdek1 ha.va hA.ki- • k d" R b d · yapacak olan memur demektir. d" · bırakılmas t b"t d'I "k 
mlyetlnl ellerinde tutmnl!.a. devnm e- getirm. e te ır. en oyun a yenı ısıne ı es ı e ı en mı • yaçlan bundan müstesnadır Ekmek· -

6 t-.lb 1 l _ı_t d Al B 1500 e kadar nüfusu olan her tar dü§üldükten sonra kalan mahsu- lik klik b"" ··k ._,. ·ük ··f K 1 'd ··ı·· diyorlar D N B ve bUdlrlldl,;ı .. e göre e<ı ır er a ınmax a ır. man aş- k ve yeme uyu ı=ç nu us o onya a o um 
• • • • .1 f>U' • Ji l ~ --L" k k k 1 muhtarlık mer ezinde bir SubaJı bu- }üne knti olarak elkonulur. Elkoyma . • . ı·L h . 

Alman av uçaklan. l7 haziranda. ya- omutan ıgı 11AJWe c;ı aca uvıvet e· lunur. Suba~ılara yardımcı tayin edi· heyetleri Suba .... ılarla ye L
0
··y ı"btıy' ar ~. na yı~~11 kildoddur .. Yemk ı-.d.muT- cezasına çarptırılanlar 

pılnn hava sva•lanndn 5 +-...oıız u- ri önlemek için göğüs göğüse harb .. ı f ta-. ~ t ır 0 
y .Ll.lfS' L tl lebilir. Bunlar her köyün ameli ola- he)·etinin bu iQte vazı'fedar 6 zaaı"le te 1 lmultın deka arba ""ii'ıbmı,:d e · Londra l 8 (A.A.) - Svenska çn~ı düşürmüşlerdir. edecek fedai -.uvve eri Saint Na· .. n h y çav 

• 1 ı ek. d Al rak yetiıımi~ en iyi çifçileri arasın· ralı•ırlar. - um hl'" ar • a§lna ug a ; d • Tııgebladet İsveç gazetesinin Berlin 
zaire e yer cttiri m te ir. man d k l d • t 1 "' " 1'.A' h ··ı 1 l dar ma ut yenı mısır, masır "'• arı h b" • .. 1 ·1· h k * Demir ıthalf1tçıları dün, Ticaret 1 parqtitçülerinin Parla sokaklarında an aza nr n zıraa memur annın nıa su e nası e . 1 f 1 16 f ] 1 o mu a ırıne gore, ngı iZ nvn uv-

Odası s:ı.Jonlannda toplanmışlardır. görüldüğü kaydolunmaktadır. tekl.ifile k~ymaka~l~ra, ~~ayet n_ı~r· k k? ~· ~ ~ b 
8kt1~a2 k.'I ~u ye ' no- vetleriniın kütle halinde Kolonyaya 

Demir Uhall için bazı memleketlerle kezınde zıraat mudurlerının teklıfıle onaca • ut • a a ~ ~ ur. . . yaptıkları akın esnasında ynğmacı• 
anlaşmaya vnnldılPndan toplantıda * Devlet hava postalarına alt bi- valiler tarafından tayin olunurlar. Ankara 18 (Aktnm) - Memle- Hububat rckoltesının tesbıti ve el- lak etmekten suçlu bir çok ins:ınlar 
bu mevzu etrafında görüştllmllş. ge- ıetıcr, elmdlye kadnr posta gl.şclerln- Subaşılara ayda 5 - 1 O, yardımcıla- ket dahilinde 1941 yılı mahsulün· konmn tarla da ve harmanda yapılır. ölüm cezasına ve daha başkaları da 
tlrlleeet malların tevzi listesi karar- de 111.tılmakta kil. Yıı~_ndan itibaren ra 3 - 6 lira maktu ücret verilir. Su- den henüz tesellüm edilmemiş bulu- Valiler bunu subaşılar vn.sıtasile yap- kürek ceznlannn çarptınlmışlnrdır. 
~ınlmıştır. Vagon-Li glşekınnde satılacaktır. ba§Jların vazifeleri §unlardır: nanlara ve 1942 yılı zarfında i9tih- tınrlar. ..J:..-- - -

L - - --- Karısını öldüren katil 
i§liyen de kimdir biliyor musunuz) Genç kadın homurdanarak sordu: kin bir sesle, Holmese hitabetti: Hayreboluda yakalandİ 

Genç kadın, fısılh kabilinden bir - Kansı kimdir) Allahınızı s~ - Bu sözünüzü İspat ediniz. Eğer İzmir 18 (Telefonlu) _ Sinekli 
sesle cevap verdi: verseniz çabuk söyleyiniz. Stap]eton'un evli bulunduğunu .. ve mahallesinde karısı Emineyi öldürüp 

- Hayır... - Stapleton' ua, kız kardeşi diye ben.i bugüne kad.ar aldat~§ ol?.ugu• cesedini evin hela çukuruna attıktan 
Çeviren: AHMET HiLALi - O halde ben söyliyeyim. Sir herkese tanıttığı miss Berryl, hemşi- nu ıspat edersenız ..• dedı ve cumle~ sonra kaçan Tikvc§li Abdülazim 

Charlcs'i öldür~n dostunuz Staple- resi değil, kansıdır. Şimdi anladınız sini tamomlamıyarak hıçlmmuğa Hayraboludn yakalanmıştır. Suçlu, 
Genç kadın, hafiyenin bu açık ze karıı hiçbir düşmanlığımız yok- ton" dur. Bu cinayet İ§inde, gesıç ka- mı) başladı. v , • cinayetle alakalı görülen annesi, cr-

tehdidi karıısında aapsarı kesildi. tur. Billkit batlı birinin bilmiyerek nsının da .kendisine yardım etmiı ol- Miss Lııurn, Holmesin bu söz1eri Kadıhın: cEğer Stapleton un evh kek ve kız kardeşleri ile birlikte bu-
Holmes, kadının bu zaafından istifa- ci_n.ai entrik~lıırına alet olduğunuzu ması ihtimali kuvvetlidir. kar§tSında, bir et külçesi gibi yanın- bulunduğunu ve beni ?ugüne kadar günlerde şehrimize getirilecektir. 
de ederek devam etti: b~ıyoruz. Bmaesıaleyh bize karşı sa- Miss Laura, bu son aöz üzerine da duran iskemle üzerine yıkılıverdi, aidatını§ olduğunu ıspat ederse-

- Sir Charlea"e ölüm geccainde. munt davranır ve manasız inkarlar- yüzü aapsarı kesilerek bir kaplan çe- di~leri kenetlendi, kolları gerilerek niz ..• > sözlerini söylerken, göz1em-
saat 22 de Taflanlı yolUll boikıra dan vazgeçerseniz, siz.in bir kılınıza vikliğile yerinden hrladı ve boğuk kaskatı kesildi. Darbe, pek müthişti, den fıtkırnn kıvılcımlar, her şeyden Üniversite askerlik 
açılan kapısı Önünde randevü vermi§ biJe dokunulmıyacuğına, isminizin bir sesle: zavallı kadını kalbinden vurmU§tU. IVC her sözden daha mlnidardı. kampları 
olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. İhti- katiyen mevzuubahis cdilmiyeceğine _ Stapleton'un karısı rnı var, de- Holmes, bu vaziyet kartısında ce- Hafiye, cebinden bir tomar k&.ğıt Bu sene Üniversite askerlik kamp-
yar asilzadcwtin rnndevü vernn, ol· söz 'Veriyorum. Bizim bu samimiyeti- diniz) • binden hiçbir zaman ayırmadığı çıkararak, kadına uzattı: lan 3 devreye tnksim edilmiştir. Bj.. 
duğunuz yer ve saatte, ansızın öldü- mize, bu açık kalbliliğimize, sizin de _ Evet missi Lokman ruhunu, genç kadına kok- - Ben de bunu ispat etmek i.çin rinci devre 5 temmuzdan 25 tem• 
ğünü siz de bizim kadar blliyorau- aynı oekilde mukabele etmeniz nıen- _ ,Yalan söylüyorsunuz mösyö! lattı. Zavallı kadıncağız, geni§ bir buraya geldim. Evvela Stapleton"un, muza, ikinci dovre 26 temmuzdan 
nuz. Şimdi size soruyorum: Bu ran- faatiniz icabıdır. M. Stapleton evli değil, bekardır. nefes aldı gözleri açıldı ve: kanslle beraber, York §dırinde iken 15 ağustosa, üçüncü devre 16 ağuıt-
devü ile ölürn hadisesi ara.sanda Holmesin bu sözlerinin, genç kadın H al .. l k ~d _ A ' Allahım neler Uıitiyo• bundan birkaç sene evvel ;yan yana tostan 6 eylu""le kadardır. 

1 .. bet l'"k •· · d ek b"" ük b" · t - ayır Y an soy eme u e- man ' .,... __ ı . · · ld v f "raf b" ·· 
m.e.vcutkol an km"utiy~rıse ve) a a ayı ~zcrın •. e .. P •. uyk ır tcsır y.ap ı- b'm degı"'td'ı·r. So''f.ledı"gwun• fey de rum ·, ben ne bedbaht 'Ve talihsiz bir ~,,_tırmRış o u. gu lııu dotogd a Mır goze "" 

- l_unuuununıuuuuınıu nuuı1111ıuuı111n11uı .. ıı-..!!!!,!!.!.__ mç.ın ısa ama ıs orsunuz gına, yuzunun ren ten renge gırme- b " d ... 1 ocu1c b"I b'ld'kl k d d' k h" •. h'" atınız. esmın a hn a a < • v 
- Bu iki hadise arasında hiçbir sinden ve çehre ha.tlarının gerilme• .ırb~ır h ekg_ık, ç . ann 1 e ı ı e- ~ 10.?1

1 
ı~ı~~· · baıylerde ' ungur un- madam Vandeleuu ibareıi var. Bu ÖLÜM 

.. b k k' kl · d 1 d n ır a ı attır. gur ag am<>tia § a ı. . d S I , d k 
munase et yo ı sil • ıyııyım. sm en an ıyor um. z1 k kan 

1 
k B .1 H I k d • resım e tap eton u a, genç ansı· Erzurum _ lstanbul manifatura 

- Affedersin.iz. miss. bu iddiani- Hafiye, bir an durdu, genç kadını Miss Laurn, gö eri ·ı.e ç ı tnn " . en ı e . 0 mea, gen~ • a ının nı da kolaylıkla t~his edebilirsiniz. tüccarlarından Lütfi Önder in valide· 
n kabul edemem. Bu iki hndisenin uwn uzun süzdükten sonra sesine ve iınkisnrdan pınl pınl parlayarak onilnde scssı~ ?~u:ı?r, sdınk buhra- İşte §ayanı itimnt üç gahidin de s1 vefat etmiştir. Cenazesi bugün sn.at 
nynı yerde ve aynı saatte cereyan et· dnha büyük bir ciddiyet vererek haykırdı: nım~ geçmesın~ . e ı~or u · fotoğrafın mösyö ve madam Van-

11 
de Fn.Uh posta.hanesi nrkasındo. 

m~ olmasında mevcut olan fevkala- şöyle devam etti: - Bu sözkriniii ispat e.tmelisiniz. Mıss Laura ıkıde bır: delcur' e ait bulunC:luğuna dair olan Uğur a.partımanındaıı nlına.rak Eyllp 
deliği nasıl inkar edebilirsiniz~ Böy- _ Miss, sir Charles"in ölümü ta· Bir adama iftira etmek erkekliğe yn- - Kansı mı var, kansı ını var) şehadetleri buradadır. Karı koca o Sultan cnmil şrifinde cenaze nrunnzı 
le safdilane bir iddiaya çocuklar bile bii değil, bir cinayet eseridir. Za- kışmaz. Evli imiş ha ... söz1erini tekrarlıyarak tarihte Saint - Olivier okulunu idare kılındıktan sonra nile mnkberesine 
inanmaz1ar. vallı ihtiyar asilzadenin böyle bir ci· - O ltadar sinirlenmeyiniz missi hayıflanıyordu. ediyorlardı. Bu vesikalan okurasnız defnedll<'cektir. Arzu buyuran zatın.-

Şimdi bu iki hadise arasındaki nayete kurban gittiğine dair elimiz- Stapleton·un karuıını, siz de ~n- Genç kadın, son bir gayretle ken· size yalan söylemediğime lcani ola-

1 
rın cenaze merasimine işUrdklerı T1ca 

münasebeti, size ispat edeceğim. Si· de kati delilin vardır. Bu cinayeti dan talu)"orsunuzlj · dini toplıyara1i ayafa kalk.tı ye ~eı- caksını:ı. (Arkası var) olunur. 

PERili KONA 
Tefrika No. 94 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Ak Şemseddin ve Haci 
·Bayram hakkinda 

( $EDiR DA!ll!;IRLERl) Bugön Matilıelerden itibaren 

Ş A R K sinemasında 
bir düşünce 

lstan.ba.IJuJar Ak Şemaeddm'i, 
Ankaraıııar da Hacı Bayramı az çok ' 
luırrlar. Bunlardan birincisi Fatih 
~ üJemasıııdandır. Hatta 

Kıt yardımına \ Gazi bulvarı j Raklları 
hazırlık Açılan küimda bina ; içmişler! 

yapllaca){ 
-~ Sultan:10 ~~ri. 0!1~ aıördüğü Eminönü Halkevi aoıy 1 

lliya ile teabitediJmit. ikinci Mehmet, a Gazi bulva.!'ınm Unka.panmdA.n 
kendisiııiıı müritleri arasına girerek yardım komitesinin Şehzad~ kadar uzanan tıamı 
~~~din~.·ımek istemitse de. Ak teıebbüsleri evvelce 1st1m1A.k edilmiş olduğundan 
..,.:ın:ıea flm.cll eehzadebaşmda.n Yenlka.pıya. 

::- Padişahlara 1izım olan, baJvet .. .. kadar uzarıa.n &Q.banın ısttmJA.klne 
değil, adalettir! • diye rua obna- önq,müzdek:I. q mevsımı fakir hal- devam edilm.ekted1r. 

Mezeleri yeıniılert 
çekınecedeki paralarla 

15 ıite raki alip 
açmiıwı 

nıış. ta ya.rdım etmek lçln §lmd.lden İstlmlAk edilen t:ısımda. yol gen1a-
Hacı Bayram'ma.a, bükW:net mer• bazı tedbirler a.lmağı dttşihımektedlr. ledill libi Yolun Bc1 tara.tında da. bot Galata. civarında iiitttDctll\lil fi 

kezimizde bili adile anılan mevkii Kışın fakirlere da~tııma.k tızere arsalar b1miştı!I. Nafia. Vek:Aleti, m.emec111k yapan Mllba.ill:Q ~ma 
'YU'. Bu zat, tahsilden sonra tasav- Mahrukat Ofisinden şlmdlden on v&- bu sabanın plA.nm.ı taadllt ettJ.ilnden eıvvelk1 gece hırsızlar girerek <*· 
-.ufa intisap t • K d' -~ gon mangal lrômürt.i temin e~ caddenin llt1 tara.tında ln.şaa.t yapıl- kAnda. oturup blrltaç He fakı. ~ 

- • e m)f. en 1 ..... ,... blll"o Bundan bafka ba.zı tlcarethanelerfu ması kabil olacaktır. ler, Bal'dalye yemlşler, sonra. ~-
çagı .Yı.Yerek Y•ı·nıe~;?O'ı temin eder, yardımı temin edilerek Samsundan Burası ıstllt'balde f8]ırin belli başlı oedek:I. paralarla on bet f1fe de nW 
~en cf!l~diii parayı fıka- fasulye, nohut, merclm.ek, Ada.paza.- bir caddeal olacalmd&n beled1ye ya.- alıp 'JraQmışlardır. Zabıt& meçhul 
raya ft a:indaki biçarelere daiıhr- rmdan patates getirtllecettir. Bu er- pılacak binaların &ılerhıde muUaka hırsızları a'f'amaktadır. 
IDJt. zat .sl.patiş edll.m1ftir. birer bahçe bulunırııunrıa karar ~ 

ı - Wlllı: Jom ve MarJa eoı.t 
taratmdan 

OPERET 
Eek1 V1ya.n.e.nm nı~ ,. gilzel

ıfiını musa:vver mtızıkll fllm 

Bugün llatbıelercteıı ldbarea. 

TAKSiM'de 
2 t11m birden : 

YEŞiL 
KORSANIN Kili 

<TVBKÇE BÖZLtJ) 

J 
1 - Melvyn Douglas ve loaa 

Blondell tarafından 

GUZEL KIZLAR 
PARiSE 
Blr ka.hkaha taarruzu ve 

bombardımanı 

VEFAT 
~erzade me):ihwn Banker i:zzct'in 

refikası Vesile Türmak, ttitün tllcca
lmda.n Edip Şeker, Ltittil Şeker. Ka
mer Akev'ln valideleri, tticcardan Ha
san Talıs1n, KA.zun Emin Türmak. Ab
di Fuad Akev'ln ve Mevhibe, Raziye, 
C&vide Şeker'tn kaynı valideleri: 

RABİA İZZET ŞEKER 

gayet uzun ve mtıraplı bir hastalıktan 
80ill'a vefat eylemiştir, Cenaze.si bu 
gtınkü cuma giinü öğle namazını 
milt&aklp saat 14: de Teşvik.iye cami-
1nden lııaldırılarak Asrı mezarııta 
defnedilecektir. Bu iki tabaiyetin ıöyle bir mace· Sonbaharda fa'k1r ol&nlara. yardıma miştir. Şehrin yeni bir 

raaını okudum: ba§lanacaktır. Yardım tomitesl, fa- haritaıi yapılacak Alk ve Macera 1llm1 ve 
Şemseddin, zamanı-da --L!..A kir halka yardım lşinl da.ha ziyade 11 Fırıncı aoh .. J t fsllatlı h""'ltas profeaöll Küçük Bal>y Sa-:l! Cenabıhaktan ruhuna ma~firet, 

nen hemen bütün mı;ıeri ~· ~~ gentşleteb~e)t için - evvlce yazıl- oJ;fi ~p~unun Şeme~ u.- uaı alleetne sabır Uı.san eylemesini dile· 

l'enmİf, hatta ük 
1 

lYICe og- dıA'ı gibi - devlet konservatuvan ti- ımnında bir şirkete ha.vale edll!!ılf ve Bu"y·u· k işler oes·ınde r1ziı •• 
- Faka !'1 emme bek.im ol- yatro kısmının şehrlınJzde Antigon1 Milli korunma b -'""' a.ı·--ı. B "' a~1e: Merhumenin vasiyet! üze-
-:-r·id-•:..~:~ının ~evkile devri· piyesini tem.sil ettlrmeti temln et- u .,.... ... et on sene ç .._........ · -u- rlne çelenk gönderilmemesi bilhassa ~ ~we, Y8llı hatmi bilgi- m1şttı'. 5 temmuzda baflanacak ve mahkemesine verildi ~~~ 1istündağı.n sonteza.mllf anla.nna.ftal da ~~~~~~!!!~!!~!!~~_!tl~ca~o~lun~u~r . ...=_=====-=== 
-=re goniiJ kaph-H, K-..l!~m· e dlkt defa temsil edilecek bu klasık ,.,u.ı.u.ı. haritasını muh p ar- - T k M H11e1 n. .... u.uıı - Son yapılan teftişlerde ,ehrln c1uı mürekkep ola.ra.k ta.m.anılamıttı. ür aarif Cemiyeti Merkez İdare Heyeti 
feyiz J'hlnı tavsiye edip ondan piyes için 100 kişilik temall lcollle be- muhtellf aıemtlerlndeld on bJr fırın· Ancak haritanın yapılmasma. Uk Ba k 1 -ahnaamı söylemişler amma, iaber 100 kişlllk de onestradan mtı- cının ek:mek yapmak ü.7.ere ald.ıklan baflandığ'ı tarihten bu zamana kadar ! an ığından: s .;:-· !:,: :.:.. m~ ~-=:ı;:•.=:~ı:\ı!'." ..... , heye- ;::,,~:=. ':zı~ .:.,...~ =:ıa=:::., ":,=~=.;:. g{ln-:;":.~'!_ ;,= ::,:-ı=.,um.:,:;;;~d~' c~:;~ın'~.,,~':İ; 
LuJ mı otedenberj beğenmez, sefil Plyesln hasılatı da sosyal yardım tıhk.aklanndan fazla un aldJklan gB- pılmı.ştır. Bu itibarla yeni bir han- llses1 btnamnda. topla.nacaktıl. Oem.1yetin kurucu üyelerlle Vilayet ve kaza-

lll'?,1llf. Kendinde zahiri il.imler koınltesinln loş yardım masrafına rillmllştür. ta yapılması muvafık görülüyor. Bu lardakl lrurumlanndan gönderilen delegelerin toplantıda hazır bulunmaıan 
v~ nıudenislik payesi vark bö le tahsts edilecektir. Teft~ heyeti, bunlar hakkında za- ha!ita - eski harita esas tutularak rica ohm.ur, 
b?' .~anıa ınürit olamıyac:.U Jü- I . . . bıt tutmuş ve suçlu fınncılan mlltt ve tehirdekl son değlşikllkler de göa G tt N D E M : 
tUnuıınüı. Bu sebeple Halepte ~h- nı.a. at ıçm beled~yeye korunma mahkemea1ne ~rm1ftlr. &ıilne alınarak - bir paftada. ve da-

1 
- Umumi Heyetin acılması, 

ret kazanan c:.--b Ze "dd' • H~-fi' muracaatlar arbyor Y . . . ba küçfik bir mikyasta yapılacaktır ı - Müzakereyi idare için bir reıs, b1t reıs vekili, iki kA.tıp seçıımesı, 
Ye • • o.r:y _ ynu IDl 8 1 - . eıılköy ıataıyonundaki Bu ış müteha9S1S bir h ete havale 1 - İdare Heyetinin ~alıfma raporunun okunması, 

• llltiaap etmek uzere o tarafa git- Inşaat malzeme fiatlerlnin çok art- k edilecektir ey 4 - İdare ve !hesap eneilmenlerlnfn aıeçllmesı. geçen seneler hesabının 
lllıfse de, Halebe vannca. riiyumda masına ve bir çok malzemenin de aza · teckik ve tasdlld, idare Heyetinin fbrası, 
"°Y?~u b~ zincirle bağlı 1rörmüı; piyasada az olmasına rağmen son Evvelki gün Yetilköy istasyonun- S 5 - Esas n1za.mnamenın ve Tasarruf sandı~ nizamnamesinin bazı ma4-
Zİncll'mm bil' ucunu da Hacı 'BQram günlerde belediye fen heyetine inşa- dakl geçitte bir kaza oldu, bir taraf- U kovalari çalmıt delerinin aşağıdaki ıeldldc deği§tirilınesi. 
hatUp kendine doina çekermit. at için yapılan müracaatlar - dik- tan diğer ta.rafa ~ekte ola.n bir. Galatada Enver adında sabıkalı bl.r 24 üncü maddenin A fıkrasınm aşağıdaki şekilde deti§tirllınest: 

Uyanır uyanmaz hem • al kati çekecek derecede - çoltalmlş- vatıandaş, trenin çarpması. üzerine hırsız elinde birkaç yeni su kovaslle A - Kurucu ve koruyucu ilyeler, 
Yolunu tutturmu,. A.nkaray': ıım tır4... öldü. Yeşilköy i.sta.Byonımda geçen- sokakta. giderken şüphe 11zerine po- 29 uncu maddenin B ve F fıkralarının qağıdak1 oekilde değiştirilmesi: 
Hacı Bayram} _ 'ti . . !arınca, uç kattan aşağı ve beton olmıyan de de buna. benzer blr kaza. olmuştu. llsler kendisini yaikalaınışlardır. En- B - Kuracağı lrom.lsyonlar yollle Cemiyetin idart ve mali raporlarım 
ela ak b' İJ mun erını bU" tarla- ln.şaat ve tamir ru.hsa.tiyeleri kaza Bu .sebeple devlet demlryollan idare- vei1n bu kovalan bir dükkA.ndan çal- incelemek ve bunlar için karar vermek, geçmiş sene hesaplarını tedkik, tas
O ~ __ :~-e~ e meşgul aönnüt. belediye fen heyetleri tarafından ve- sinin durumu iyice tetkllt ederek ona dı~ anlaşılmıştır. Tahkikat genifle- dtk ve İdare Heyetını ibra e~ek,, (Komisyonlar beşer klfldlr. Bu komlsyo~ 
bitin -a..uvıua kantıp çahtm.lf. İt rildı.tınden fen işleri müdürlüğüne göre tedbir alması. lA.zım.dır. t1llnce, Enverln muhtelif zamanlarda lara Mert.ez İdare Heyeti 11yea1 eıtemez.> 
•--~e. Şeyh Bayram. yemek hazır- yapılan inşaat, ilç kattan fazla bina- Gerçi bu geçit ~rinde inip ka.1kan geceleyin Sirkeci ganna g1rereac sı.- F - Genel Merkez İdare Heyetinin ltizum göstermesi veya Umumi He-
~ Köpeklere de aynca gxlala- larla beton inşaata aittlı1. mAn!alaı vardır. Fa.tat bekçi yoktur. gara ta.blalan, altı tane vantllltör yete en u on beş 1mzalı bil tatcı1r verUmesl p.rtile, n1zamnam.ede t.mnilen 
~ Vennİf, Ak Semseddin sofraya Bundan bafka bazı binalarda da Bu :mAn1a. uza.ktan idare edilir. Bu Ye bazı vagonlardan kapı demirleri ~ görtlfmek. 
~ymca, iatiakalin eıılö fena tadllAt yapılmak arzu.sile milracaa.tıaz yüzden be.zan geçit lüzumundan faz- altklip çaldığı meydana ç~. 40 mcı maddenin a.taPiatı tekilde dellft1rilmee1: 
diitünceleri ve lo'hri. azameti aebe- tevali etmektedir. Diter taraftan la kapalı kalıyor. Geçide gelenler ve Tahkikat devam ed110r Madde: 40 - Mel'!kez td&re Heyeti umumt Heyetçe kurueıı. koruyucu 
bile oldafunu anlanut ve köpeklere belediye kanunu hükümlerine göre ortada. tren ve bekçi görmlyenler kar- • ve çall§kan tıyeler arasından eeçllm1§ on bir ldglden iıbarettir. Ayrıca Umumt 
Yana,arak onlarla birlikte kanımı arsasını inşaat yapa.bilecek tekilde şı tara.fa geçmek 1ç1n mA.nla.nm ya- K d k .. d . b• Merkez Heyetince yedi yedek tiye .ııeçlllr ff açık olduğunda bunlardan rey 
de>yunnağ b 

1 
H Ba lfra.z ettirmek ilzere de birçok mil- nından dolaşıyor ve hattı geçmek ıs- a 1 oy e yem ır alın& sıraslle, tesavl halinde kur'a. lle Merkez İdare Heyetine alınırlar 

hu hali a •• ~ ~ ş• eJ:i~ racaatlar yapılmaktadır. tlyorlar. Bazan da düdük çalıyorlar. cadde 6 - 1942 yılı bft.tçeslnln. ta.bulil, · 
PDma da:e;r::~ ::..:~~ ~~ Belediyenin yaptığı llrazlardan bir Köyün başladığı noktada başka bir Kadıköyünde Altıyol ağzı ile iskele 7 - Yenl Mer~z İdare Heyetl ~zalarlle yedeklerlnın ve müraklplcrlnm 
etmiş. m.u&U&Ke kısmı tapu ...e kadastro idaresince geçit da.ha vardır. Burada daima va.- arasındaki sa.ha. 1stlmlak eda~•- ve seçllmesi. (6527) 

••• (irtifak hakkı) nın halli gibi aeibep- zUesi bqmda bir bekçi bulunmakta, buraaı +...... ~ 
terden dolayı kabul edllmedlğinden bu yüzden kazaya meydan ?erilme- De 1 Q9ıl~~ .a.:K.imlA.k edilen aha Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü T" t 

Eskiden halk oyunları sadece gül- arazı .sabip1erı müşkillA.ta uğra.makta mektedır. tstasronda.ki geçide de ya de ~a.p~~! ttn;:u:sr:;a:ıır er- Şubesi Müdürlüğünden: ıcare 
ınek. eğlenmek için s :.mlırdı. Sonra idiler. şehrin kadastrosu yapılan bir bekçi tayin etmeli, yahut bura- inşası bir mildcİet süreeeğlnd 10 

un e 200 adet ağaçtan bflt:me ispit 
bunun milli kültür esaslarından semtlerinde gerek bina, gerek arsa- dakl ml\niaların açılıp kapanmasını toz ve dumana mani 1 :1 = 
folklor olduğu anlaşıidı. Karagöz, larda bütün ihtilaflar halledilerek daha ziyade intizama sokmalıdır. buraya. kum döküiecekt~ ma : :S~ m:u.e ::JrıBaşlık 
Hacivat, Kavuklu, Pişekar yalnız arsaların ifrazı da yapıldığından be- Dün Yeşllköyden aldığımız bir · 1 600 , kapak zlnclri 
~ğuıı değil alimin tkA ledtye ile tapu idaresi arasında. arsa mektupta bu geçidin baııa.n tren gec• 8 000 kilo Has \istU.beç 
lbalıdır H tti . t san.ad ~ıır:ı lfrazından doğan anla~zlıklann da tikten sonra da kapalı kaldığından. Mesut bir evlenme . 3 000 , bir ka.ynamlf· bezil 
.l-L • a şu amema evnuue önft alınmlŞtır bu yüzden birçok kimselerin mlnia- 3 
'"tlllB ziyade. belki sadece ilim ve • lara ehemmiyet vennemeğe başladı- Genç Film Rejisörlerimizden OOO , Neft yağı 
~t erbabmın ali.kasını çekiyor. T • • 1 k ğmdan, bu zihniyetin ortadan kaldı- FARUK Kı:Nç•ıe. MUALLA. ERİa 1 

OOO , Yeşll toz boya 
Bır nesil evvel de Hacı Bayram'- eyzesını ev enme ten nıması ıcabettıtınden bahsedilmekte~ evlen""i"lerdir Y 

1 500 
, 81yah .. , 

lar, Ak Semseddin'ler ... dece taaav· caydırmasına . kızını• dir. Yenf kazalara mAn! olmak lç1n .. "'9 • '750 pa.ket APÇ vlduı U x 
65 

mim. rdeml?"J ~ ..... s Tarafeyne saadetler temenni ederiz. Yukarda ml.kdar ve cinsi yazılı 10 kalem malzeme acele satın alınacak-
ritl nıenauplannı. dervişleri ve mü· Ösküdarda İç Erenköy civarında tedbir almalıdır. tır. Bu malzeme kalem kalem de verilecektir. İ.stıeklilerln tekllf mektupla-

• erini ilgilendirirdi. Münevverleri- çobanlık yapan 18 yaşlannda Ali kır.- KÜÇÜK HABERLER MevlQdU şerif mu 26 haziran 942 günft aqamma. kadar Ticaret şubesine vermeleri. Mal-
~;. - bpkı vaktile bizzat Şemsed- da koywtlan otlatırken Şerafeddin zemenln şartnameleri her glln saat ıs,so • 15,SO arasında Tlcaı-et şıtbesln-
O&Ul an Bayraın'a kartı yaphğı gı'bi - adında biri yanma gelmiş ve: * Tevfik adında bir sabıkalı fÜP- Mimar Vedat Tek hıhuna 1thaf d~ alınablllr. •4S32D c6600a 
onlara ilk 

1 
d k Iuklari - Ben senin teyzenle evlenecek- h 1 edilmek üzere, 2o haz!-~ 942 tarihl-le omuz s er er; o tor - tim. Fa.kat teyzen vazgeçti. Buna. sen e i vaziyette sokakta. dolaşırlten po- •<W.4 V k f b 1 .. • d • • • l Ti•-ınüderrisliklerile mağrur olarak, sebep oldun. Tey?ıenl bana varmaktan llsler ıtend.l.ainl ya.ta.Ia.nıı.şlardır, Ka- ne müsadlt cumarteet gti:nü ık1n.d1 a 1 men a IU arı 1 areıı lfÇI a acakbr 

..rijhk. fikir ve tahaaaüa tarihinin bu sen caydırdın. ~oltdahTev!iğ:l.n üzeri ara.nmca. dokuz ==l~ütıeaklp Teşvikiye cami- Yatacak mahalU idarece tem.in edilmek ve knic Ura net aylık ücret 
L:_• un simalarını küçümserlerdi, nı.. .......~ ,.ıka""'1A ve birdenbire ~ .... e eroin. _bulunmuftur. Bunun u şerit kıra.at edllecettn- verilmek üzere Taşdelen için ıııı.glam ,.ed1 sekiz amele almacaıktır. İstekll-
~uns-....ı d' ! ____ .__ &Je .-. • .,- Y ·~.....- uzerine Tevfiği.n evi de aranDllf ve den arz;u edenlerin teşrlflerı rica olu- lerln h11snü hal e82kas1l he ""'" bahl ,..__"' .. 11+ ..... ft 

..__ o:ner ı.. Böyle Waıuarm. • hah- tabancasını çekip ateş etmıftlr. Çıkan bah-"e b'- _,.....,_.ft .. film- .... nur. v e r a ...... sa an ,,.... ......... r -- Vakıflar umum --IQ b-~ ı Şa kJ b lik ~.... .u.; ~~'" ....... gom ""il' _. mtklütJ.Qiınde 1darem17'8 mttraetatlan (6587) 
~~ıraw~~~~~~~~~~~de~~~~~=~=-==~~-----==~=====~====~=~~---~=~---

F isteyenlerimiz çok olmuftur. cHşlerini parçalamı.t ve avurounu de- rar bulunmuştur Tevfik bunlal'I. · • 
.~t Namık KemaPi ve Mehmet llp çı:k:m.Jftır. BllAh _sesine yetlfen Raif adında. ~den aldJğını IÖyle- Memleketimizde bu ana kadar görülmemiş bir yenilik: !2 Haziran Pazartesiden itibaren • 

~·~ümmetçi!» ittihamile nud jandarmalar Aliyi N'ı~une hastane- miş, Raif de yakalanaraJt tabkJka.ta. TıEP.EBAS ~en sibniyonak. onlarda. bize sine kaldırmlŞlar, Şerafeddin yakala.- başlaıımıştır. I B ı d" Bahçesı·nde ~ek olacak idealizmin eski çeıitle- narak ta.bklka.ta. başlanmıştır. * Hasan ve Musa adlarında 1k1 e e ıye 
'illi nasıl buluyonak, lapkı onun ....................................... garson kavga etnıl§ler, bunlardan A L A B .& .... D .& 
ll'hi: Halkın veli bildiği ve türbe ufuk açacak; Türk tarihinde halka Musa Basanı dövüp ölümle tehdl- .. . 
hptığı bütün insanlara da cmürteci- hizmet eden inaanlan. türbesine aıt- detm!itir. Asilye .sekizinci ceza. mah
lik önderiıt damgasmı basmamalıyız. maya İliç diye iplik bailanacak evli- k.emesbıde suçu sabit olan Musarun 
Netekim bekim ve müderris payesine ya diye değil fakat bir çok cihetler- on ay hapsine karar.verilmlş ve ken-

22 T ablolıık büyük Revü. Oyniyanlar: 

s .& .. i T E Jiikseldikten sonra, kibir ve azameti den takdire, 
1 

taklide deier bii>'ü!' dl~ C:!~eva~~~~~· yaşlann
~kedip Anadolu balkmm en sefil· atalar diye tazumamı%a vesile teıkil da bir çocuk Bayezit civarında. fıstık-

, en biçareleri İçin miayonerceai- edecektir. Çl Osmana kalp bir elli kuruş vermek M u A M M E R K a r a c a 
~ didinmek yoluna giren Şemaed- Eski devirde baanba§ka anlq.ılan isterken ya.kalanmıŞtır. Ertutruıun ~'l.eri, kendi ekmeğini tarladan bu T'drk mürtitleri. şimdiki devird~ bu parayı nereden aldığı tahldk edl- Yazan: EKREM REŞİT - Müzik: CEMAL REŞiT ·~i çakarmağa ahlik düsturu sayan batka veçhelerinden önıek olahı- llyor. Pazartesi. akş.amı GALA GECESİ ıerefine ork~trayı CEMAL REŞİT bizzat Dirije edecektir. 
BaYraım Veliler'i yepyeni bir ıtık lirlerı * Zlncirlikuyuda. Asri mezarlığın Sa.fıyemn okuduğu eserler: tJstad SADE'ITIN KAYNAK - Z2 bale - H orijinal Milli oyun - ıo 
.ıt.nda gönneği aevıneğİ ve onları Halkçı, hayırsever, diprbin. fe- lçlndeld 10}1ann 1n.f8Sl için bilt.çeye ~heyeti, !O - Müzik, 10 - Artist - zenı-ln dekor ve mtzamen - 15 kişi sahnede. Avrupada oynanan 
fİlndiki id~ cihet· clakir lo'binia ·ve azamebiz, idealiat tahalsat konulmuştu. Buna. alt keşif er~e mukayese edilebilir. 
terden kopye etmeli b::iiyiz. ım~er)er... plAnlan belediye yol fUbes1 tarafın- 'z DIKKAT: Ak§am ııaat 19,SO dan 21,30 a kadar Bal'ıçemlzln zengin Saz Heyeti. Revü tam sat 21,so.c:ıa baflar. 

Bu yol. öoümiiae yepyeni bir (Va - Na) dan yapılacaktır. Telefon: 42690 

· Bay Amcaya göre ... 

• . • Halbuki ben de !;>u Leyliya ... Pek de yüzüne bakılmaz erkek & yapayım ki kadınlar biraa 
olmak iateıiml._ aayılmam ıalibal.. • da bana baksır.lu) .• 

12-·ım öbiir tarafa çeviriyor. · • ... ~ -i kadına dik-



Sahife 4 

-

ihraç mallarımızın yeni fiatları hakkında 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 

ı - Ticaret VekAletlnin 56 numaralı sirküleri aynen aşaAtya alınmıştır. 
2 - Bu sirk-ülerin 8 inci maddesine tevfikan, evvelce akdedtlmi§ mukavelelerinin mahfuzi

yetini talebetmek üzere, ihracatçıların Umumi KA.tlpıtğiınize yapacaklan müracaatlar 20/6/942 
tarihli Cumartes1 günü saat 13,e kadar kabul edilecektir. 

Ticaret Vekaletinin Dit Ticaret İşlerine dair 56 ıayıli sirküleri. 
1 - Muhetlif maddelerimiz için teabit edilen lhracat fiatları ve fon miktarlan aşaiıda gÖ•terllml§tlr. 
Şu nokta üzerine ih~acatçılanmızın bilhassa dikkat bakımi çeklllr. Bu fiatlann Ulnı, muhtelif ihraç 

maddeleri hakkında takibedilen lisans politikasında herhanıl bir de~iıikliği tazammun etmemektedir. 
Yani bazı maddeler ihracına aııcalc mahdut surette mUsaade etmek veya ihracını meneylemek yolunda 
alınmıı ve ~imdiye kadar mUteaddit defa (fasulya hakkında oldu~ ıibi) ilôn edilmlı olan tedbirler ta-

mamen muhafaza edilmektedir. 

İhraç malı 

l - Zeytinyaitı 

% 5 asidli 
2 - Tiftikı 

Oğlak l 
» ll 

Kastamoni 
Çengelli 
lnce 
İyi 
Konyadağ 
Sıra 
Konyaova 
Boz 
Deri 
Yağlı 
Sarı 

3 - Keçi ltıtıa 

Ta.bale 
Kırkım 

4 - Pamulu ' 

Yerli 1 
Yerli il 
Klevland 1 
Klevland il 

5 - Yağlı tohumluı ( I )' 

Susam, keten -.e mavi haıhaı 
tohumlan (2) 
Kendir tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Yer fıstığı (kabuklu) 
Çiğit (akala) 
Çiğit (klevland) · ı 
Çiğit (yerli) 

6 - Küsbe: 

7 - Palamut: 

Tırnak ( % 42) 
Krible ( % 36) 
Birau (% 34) 
l Natürel ( % 12) 
il> (%31) 
l Engin ( % 30) 
([ • ( % 26) 

8 - Palamut hülaaasu 

9 - Afyon: 

1 O - Deriler: 

Tuzlu koyun deriıl 
Hava kurusu koyun derUI 
Keçi derisi 
Kuzu derisi 
Oğlak derisi 
il - Keten elyafıı 

1 2 - Kendir elyafı ı 

13 - Kendi döküntüaUı 

14 - Pamuk döküntiı.üı 

1 5 - }pek döltüntüleriı 

Kamçıbaşı 
Kaynamı~ tava dibi 
Delikli koza 

Maktu fon 
:fon baıına 

Lira 

64 

250 
250 
250 
250 
330 
336 
330 
330 
330 
330 
360 
360 
360 

67,S 
2,S 

37 
2) 
23 
36 
28 
29,5 
3 t.5 
10.5 

14,67 
1 t,64 
10,30J 
7,65 
5,345 
4,065, 
4,35 

145 
190,5 
220 
164 
,152,.5 

72,5 

58 

32,S 

Fiatı ileride te.blt edilecektir, 

362,5 
70 

250 
212,5 
155 

İhraç fiati 
(fon dahil) 

Ton barına lira 

1.150 Fob İzmir 

3.600 > lataııbul 
3.400 • > 
3.350 > • 
3.250 > > 
3.200 > > 
3.100 • • 
3.100 > • 
2.950 • • 
2.950 • > 
2.750 • > 
2.700 > > 
2.650 • • 
2.650 > > 

1.100 • • 
2.100 • • 

950 > Mersin 
930 • • 

1.100 • • 
1.070 • • 

480 > lıtanbul 1 

345 • • 
270 • • 
540 • > 
155 > • 
145 • • 
135 > • 
115 • • 

138 > lmılr 
128 • • . 
119 • • 
104 , > 
95 > > 
87 • • 
79 • > 

380 , • 

34,500 > latanbul 

2.200 > • . 
3, 100 , • 
3,200 , > 
3,200 > • 
3,300 , , 
l,300 • • 

1,400 > lmıir 

500 > lstanbul 

10,500 > > 
2.450 • • 
9, 150 • > 
8,500 > • 
5,400 > > ' 

1 Günlük Borsa 1 
istanbol Borsasmm 18/6/19U flatlerl 

Londm tızel'ine 1 aterlln 
Nevyort tızerıne 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 
1svıçre trankı 

5,22 
130.70 
30,365 

19 ılaziran ; 942 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan lı: Ankara. Oençllk parkındaki su tes1satınıJl 

llanaU Işldlr. 
Keşif bedeli r18654• ııra c6h kuruştur. 

. 2 - Eksllt..nıe 26/ 6/942 cuma günü saat 15 de Nafia VekAleU Yapı ve İmar 

Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

ESBAl\1 VE TAJI\1LİT 
% 7 1041 oemlryolu n 

Işlert Ekslltme komı.~onu odasında kapalı zarf usulllo yapılacaktır. 
12.89 3 - Eksill;me şartnamesi ve buna mUtefcrrt evrak ,47. kırk yedl kun11 
31.16 bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşlerl reisliğinden alınablllr. 

4 - Eksiltmeye glreb!lmek lçln lsteklllerln usuhl dairesinde c1399.10• btn 
19.55 fiç yüz doksan dokuz lira on kuruşluk muvakkat teminat vermeler! ve Nafi& 

VektUetındıen bu ~ için alıumış ehliyet veslkası ibraz etmeleri 11\zımdır 
İşbu vesikayı almak için lstekınerın eksiltme t>arlhtnden ctatll gUnlerl 

hariç, en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vek!\leltne müracaat etmelcrl ve 
ıstıdalanna en nz bir kalıemde bu ~ benzer cl5000a liralık bir i~ yaptıklarına. 
dair işi yapt.ıran idareden alınmı.~ veslka rapt etmeleri mulctezıdlr 

IRADYOI 
Bugünkil program ~ - İsteklllerln . teklif mektuplarını ihale günü olan 2616/942 cuml\ gtl-

. nil saat 14 e kadar Ekslltnı9 komisyonu reisliğine makbuz mukabll1nde 
12,30: Program, 12,33: Şarkı ve tür- vermeleri 111.zımdır. Postad:ı olacak gec!kmeler kabul edilmez. 14136• c6276~ 

küler, 12.45: Ajaru haberleri, 13: Saz 

eserleri ve §arkılar,18,03: Fasıl heyetı, 11 D 1 t D . il - L" J l I t 11 
18.40 : Müzik CPU. 19: Konuşma, 19,15: ev e emıryo arı ve ıman arı f e me 
Milzlk, 19,30: AJaruı ha.ber1erı, 19,45: Umum idaresi i1anlari 
Kili.sik Tür1c müzlğl, 20.ııı: Radyo Ga- =========================== 
zetesı, 20,4ll: Hlcazkdr makamından 
şarkılar, 21: Ziraat tnkvlml, 21,10: 
Temsil, 22 Salon orkestrası, 22.30 A
jans haberleri ve borsalar. 

Yarın sabahki program 
7,30: Program, 7,33: Müzik (Pi.), 

7,45: Ajans haberler!, 8: Müzik <PIJ. 

ı ı Satılık otomobil ı' 
CM.. Benz) az kullanılın~ mU

keınmel bir Oto satılıktır. 
--- Tel: 20772_ı_lllllli 

61-~·A C E L E ifa 
Büyük Otoklav 1 

aram yor 
Sultanhamam Tuhafçı han No. 3 

Adalar Sulh Hukuk Mahkemesin-
drn: 942/49 
ş~ll Halflskar caddesi İstanbul 

apartımanında sak.Jn iken lkametgA.hı 
meçhul kalan Şl.norlk İnceyan ile 
Arosyak Gürdikyana: 

Davlt Arakya, Aram Hancıoğıu ve 
Öjenl ne şaylan ve mü.ştereken muta.. 
sarrıf bulunduğunuz Kınalıadada. 
Zeytlnllk sokağında eskl 10, yeni 5 
numaralı gayrı menkulün kabiliyeti 
taksimlyesl olmadığından açık artıtır
ma ne satılarak şuyuunun tzalesı hak
kında adı geçen Davlt Arkuyanın 

açtığı dhanın duruşma. gllnü olan 
17/6/942 tarihine müsadlf çarşamba 
günü saat 14 te mahkemeye gelmedl
ğinlzden hakkınızda gıyap kararı ve
rilmiş ve duruşma 7 /8/942 tarihine 
müsadlf cuma günü saat on dörde bı
rakılmasına karar verllmLşttr. tırm 
neşrinin erte.si günlln~n muteber ol
mak Uzcre bir ay zarfında. itiraz et
mediğiniz takdirde muhakemeye ka
bul edllmlycccğlnlz tebliğ yerine kalm 
olmak üzere 1111.n olunu" ---------

Muhammen bedell 4112 Cdört bin yüz on iki) Ura olan muhtelif eb'attıı. 
~O (dört yüz elli) adet Bilyalı yatak (2 Temmuz 1942) perşembe günü saat 
(14) on dörtte Hnydarp:ışada Gar blnası dahlllndeki komisyon tarafından 
açık eksiltme usulUe satın alınacaktır. 

Bu 1.:?e girmek ıstıeyenlerln (308 Ura üç yüz sekiz lira 40 (kırlt) kuruşluk 
muvokkat teminat ve kanunun tnyln ettiği vesalkle birlikte eksiltme gi1nlı 
saatine kadar komisyona miırncaattıı.n 10.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6539) 

Devlet Demiryolları 9 lıletme Müdürlüğünden: 
HO.len İst<lnbul Ue Uzunköplü arasında müteknbllen ~cınekt.e olan 5/6 

ve 7/8 No. ıu Y«?lcu katarlarının seferleri Edime ve Svllengrada kadar tem
did edllmi§ttr. Ilk tren İsta.nbuldan 17/6/ 942 çarşamba ve Edlrni?den 111/IJ/ 
942 perşembe günü hareket edecektir. Bu trenlerlp tarlfelert (4ağıda sayın 
halka llAıı olunur. cG~G9• 

8 No. lu katar 8 No. lu katar 

İstanbul 
Edime 

K: 8.35 
v: 18.05 

7 No. !u katar 

Edirne 
İ.>tanbul 

K: 8.00 
V: 18,05 

tqtanbul 
Edlme 

K: 21.00 
V: 7.50 
K: 7.58 

Svllengrat V: 9.03 
5 Nı>. lu katar 

Svllengrad 
Edirne 

~ İstanbul 

K: 16.4S 
V: 17.55 
K: 18.1~ 
V: 6.50 

Satılık üç parça bina 
1 - Sultanahmet Dlvan:volu 70 numaralı altında altı dükkAnı bu

lunan (18) odalı senede 2200-2500 llra Iradı olan blr.a. 
2 - 'BablUl caddesinde altında Gayret kütüphanes1 bulunan 129 -

131 numaralı dört katlı apartıman. 
3 - Sultanahmet Tlcarethnn.e sokağında 33-35-37 numaralı Qç 

dükk!n lle arkasındakl 27 kapı numaralı bahı:c içindeki ev. 
26/6/94'? cuma günü Sultanıı.hmet Uçüncü sulh mahkemesi tara

fından izale! şuyu şeklinde satışa çıkanlacaktır. Gezmek lçlıı lçlnde- ı 
kllere ve tafsilı\t almak için bu mahkıeme başkAtlpliğine milmcaat 
edilmesi. 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Cinsi Aıı Çotu 1\luh. 
Fiyat ıu. teminatı Şf'kll E~iltme tarihi 
lı.unı1 Ura Kr. 

ZAYİ - ıneı:ıolu Nüfus mamurlu. Kuru kıcyısı 10400 14900 157 1754 48 Kapolı 
tundan aldığım nilfus tezkeremi ve Kuru fasulye 42850 57600 33 1425 60 
beraberinde İnebolu Askerlik fUbesln- Nohut 31100 3lil00 33 893 43 
den verilen ve Beyoğlu asekrlk şube- Pirinç 88200 ıı 7500 65 5728 13 sinde mukayyet tecU olduRııma dair ---''------'-------
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini Yeşil mercimek 14600 22150 27 448 54 

• 
.. 
• 

alacağımdan esltislnln hUkmü yoktur. Kırm12ı mercimek 1700 2400 32 57 60 
İnrbolulu: 318 dotumla Kuru üzüm 17930 24550 89 1638 72 

:\-lustata otlu Osman ('akır Kuru barbunya 20800 29600 20 442 50 
• 29/6/942 pazartesi 

• 15 te 
İstanbul l\lüddelumumiJltlnden: Kuru soğan 44500 63500 2B 1238 25 
İstanbul Adliyesinde açılan 10 ve 15 Patates 96250 132000 37 3663 

• 
• 

Ura maaşlı k!tlpllkler için Memurin Soda 14800 18700 14 196 3l! 
kanununun 4 ünci1 maddesinde yazılı Domatl"s saıca.-n 3050 4350 84 274 05 
şartlan halz olan ve seri daktilo ne 
yazabilenler arasında müsabaka. ile Tuz 21750 27700 11 228 53 
mU.naslplert alınmak üzere 29 Haziran Sıhhi müesseselerin 1942 yılı ihtiyaçları olbaptakl şartname vo n\lma.. 
94.2 günü imtihan yapılacaktır. Talip- neleri veçblle ekslltmeye konulmuştur. 
lerın muktazı vesika ve 6x9 büyüklil- ı - Eksiltme Cağaloğhında Sıhhat ve İçtlmal Mua\•cnet müdfirlilğll 
ğilnde 4 adet fotoirafları ne birlikte binasında t.oplanan kom.lsyonda. yapılacaktır. 
mezkfir tarihe kadar İstanbul Adliye 2 - Eksiltmenin §eldl glln ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat ga-
encümcnine müracaatları lüzumu HAn rantı miktarları karşılannda gösterilmiştir. 
olunur. 3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatlııden bir saat 

evvel ısteklller teklltt havı ve ağzı mühürlü zn.rnannı makbuz mukablllnde 
komıs:rona vermeleri l!zın1dır. 

ZAYİ - Kadıköy MalmüdilrlUğün- 4 - Mektuplarda. teklıt olunan flyatlnnn hem yazı ve hem de rakam 
den almakta olduRıını. 4288 sayılı ma- ile yazılması ltanWll mecburiyettir. 
aş kuponumu kaybettim. Yentslnt ula- il - İstekliler 1942 yılı Ticaret Odası veslkaslle 2-190 sayılı kanunda ya. 
cağımdan esklslnln hükmü yoktur. zılı veslkalar ve muvakkat garantl makbuz veya banka mektuplnnnı ka-

Ayşe Münevver Yanardal\' palı zarfların lçerlslne koymaları 11zımdır (6282) 
E,mer kamçıba~t 
Ekstra ıpek kırığı ' 
Elvan İpek kırığı 

l 6 - Fasulye: 

85 
49 

1,800 > • 

320 > İstanbul '8------------------------------------·---, bulunmak ve bu husuı Birliklerce kontrol edilmek ıartiyle, hususi taka• yoliylo yapılan ihracata da bahsi 
geçen sabit ihraç fiatları tatbik edilecektir. 

17 - Bakla: 

18 - Nohut (natürel) t 

19 - Darı: 

20 - Kepek: 

21 - Paçavra (pamuklu) t 

Yeni Amerikan beyaz 
Yeni beyaz triko 
Yeni renkli 
Eeki beyn 
Eeki renkli 

22 - Paçavra (yünHl) f 

Beyaz çorap pala 
Renkli > 

23 - Süt tozu (tonu) ı 

16,B 

13.l 

rn 

1. 

57,5 
49,S 
26 
12 
12,5 

51 
37,5 

190 > 

210 > 

145 > 

105 • 

t.100 ... ' 
1.030 > 

880 ,. 
560 > 
500 ,. 

800 • 
420 > 

3.000 • 

• 

> 
• • , 
> 

» ,. 
•• 

2 - Yukarıkl cetvelde görülen yağlı tane ve tohumlar (Susam, Keten tohumu, Ha,haı tohumu, Ken• 
dir tohumu, Ay çiçeği, yer fıstıiı) fiatlan 1942 yılında alınacak mah•Ül hakkında tatbik edilecektir. 

3 - Bu fiatlar, muayyen fiatlarla mübadele eaa•ı Uzerinde hasıl olan mutabakata ve bu huıusta bu 
defa imzalanan Anlaıımaya binaen 9.X.1941 tarihll TUrk - Alman Ticaret Anlaımaaı mucibinc9 yapılace.X 
ihracat için, sabit ihraç fiatlarıdır. Bu Hatlara her halde riayet edilmesi ve bunlar haricinde {!atlarla ıatıı 
yapılmaması kati ıurette mukarrerdir. • 

4 - Üçüncü maddede yazılı ıekilde bir fiat anlaımuı bulunmayan diğor memleketlerle - husuat 
takaı muameleler~ hariç - ticart mubadelelerde bu fiatlar aagart ihraç fiatlan olup bunlar UıtUndek 
satıılar % 90 nisbi fona tabidirler. 

5 - Mukabilinde ithal edilecek malların fiatlan birinci maddede yazılı fiatlarla mütenasip bir seviyede 

6 - Tiftik hakkında İstanbul Birlikleri Umumi Katipliğinco 3/.S/1942 tarihinde gazetelerle illn 
edilen hükümler kaldırılmıı vo yünlü paçavra fiatlarına dair olan 52 numaralt •irküler ilıa edilmiıtlr. 
Tiftik ve yünlü paçavra hakkında birinci maddede yaZllı fon miktarlan 30 Mayıa 1942 tarihinden itibaren 

mer'iyete konulmuıtur. 
7 - Bu •İrk.illerle ilan edilen fiatlar, telgrafla alakadar Birliklere tebliğ edildiği veçhilo Almanya ile 

ticaretimizde 12 Haziran 1942 tarihinden itibaren ve diğer memleketlerlo mübadelelerde Resmi Gaze
tede neıri tarihinden itibaren mer' idir. 

8 -- Vekiletimizce ıimdiye kadar takip edilen u•ule tevfikan, daha evvel aktedilmlı olan mukave
l~ler mahfuz tutulmuıtur. 

Bu mahfuziyet hükmilnden istifado edilmek için yapılacak muamele aıağıda gö•terilmiıtirı 
İıbu •İrkülerin Ankara' da Reamt Gazete ile 't'e İıtanbul, İzmir, Morain ve Giresun' da maha111 gazo- • 

telerle ilanı takibedon 48 ıaat içinde, müapit evrakın ibrazı auretiyle mevcut mukavelelerin Birlikler Umu
mt Katipliklerine tesçil ettirilmesi lazımdu • 

Mevcut mukaveleler tabirinden mabat, 7 nci maddede yanlı tarihlere kadar akdedilmlı olan muka
velelerdir. 

Reamt gazete ve yukarıda bahsi goçen mahalli gazetelerde neırin ayni günde yapılma.et temin edil-
m~~ • 

9 - Bu •irldiler movzuu, yukarıdaki maddelerden anlllfılmıı olacaiı üzere, ralnız bir flat tcsblt~nden 
ibaret değildir. İ•tihdaf edilen gaye, ihracat Hatlarında görillen mUtemadl art11lar lthalltı gUçlettirdığl ve 
pahalılaştırdıiı için, ihracat 'Ve dolayııilo ithalat fıa.tlannda latikrar teminidir. 

Bu ihra9 Hatlarına mUtevaziycn dahilde de bir kuıım maddeler için fiat tesbltlerl yapılmııtır. ihraç 
fiah teabit edildiği halde dahili fiatı tesbit edilmemiş olıı.n maddelerin dahilt Hat ıeviyeainl lıbu ihraç 
fiatlan irae etmektedir. 

Vekalet fiat istikrarı maksadını gUdcn bu fiat seviyesinin yerleşmesine, sağlamlaımasına, ihlal edilmo
meıine ehemmiyetle nezaret edecektir. Binaenaleyh dahilt piyasa fiatlannın lıbu sirkülerle tesbit e~ilen 
ihraç fi.atlarına tekabUl eden seviyedM yukarı çıkmak temayülUnll göstermesi haUnde,. bu mallara HilkCl
metçe elkonmak vo elkonma fiatlarıru bu mallann birinci maddedeki fiatlarla lh~acını milmkUn kılacak bir 
dahllt fiat ııwlyesl üzerinden tesbit eylemek gibi tedbirlere baş vurulabilecektır. 

Velcalet alAkadarlann bu tedbi;lere müracaata yer vermiyeceklerl ümidindedir. 

'( 1) Bu fiatlar 1942 relcolteai Hatlarıdır. . . . . 
(2) Beyaz haıhaı tohumunun fiatt mavi haıhaı tohumunun fiatına gl:Sre tesbıt ve teblıt edılecektır. 

l 


