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Niğdenin elması ve 
meml etin yağ işi 
Tek tip yağ yapmak için süt yağlarını bir yere topla. 
mak zarureti vardır ki bunun tatbikatta bir çok zorluk. 
ları görülecektir. Bu §ekil yerine nebati yağları kimyevi 
ıekilde idroj,en ile muamele ederek sade yağ manzara 
oe kıvamına getirmek lennen mümkündür. Bunu yapa. 

cak tesisat Ja meocuttur 

Yazan: Asım. Us 

Lloya barb! 

lngıl.ızlerin 
vaziyeti 

çok nazık 
Gazala' daki kuvvetlerin 

T obrukla muvasalası 
kesilmit 

ingiliz sekizinci 
ordusu çekildi 

Kahire, 16 (A.A) - Orta §ark İn
giliz kuvvetleri umuınl karargllu teb 

Trenimiz Niğcleye geldi. htas- 'yapmak ha.zırJıklan vardır. An· llği: 
yonun manzarası Niğdenin bir el· cak pren. ip ltlbarilıe çok ına.kul General Ridehl, kendi komutasın.. 
ma memleketi olduğunu gösteri· göriincn bu teşebbüs tatbikatında daki kuvvetlerin alacaklan yeni ter. 
'J'Or. Mayı ın son günlerinde bir ıorJukJan mucip olabilir. Zira mem tlbleri bitirmiştir. Cenub A!rlkn birin 
kıl mey\-ası ola.n elma İstanbul \ 'C leketin dört bucağından perakende Ci tUmeni ile elllnci tumen Gazala ce. 
Ankara gibi büyii'k fiehirlcrin ma.- surette istihsal olunan yağlarla. nubundaki mevzllerinden bıı.§arı ııo 
nav diikki.olarruds gôriinmccı olur. nebati yağları t-Oplayarak bir mer- çekilmişlerdir. Bu hareket Akromn 
Artık turfanda kayısı !:ıkmıştır. kezde depo etmek ve sıhhi şartlar etratmdaki mevzileri tutan kuvvetler 
Çilek ve kirruı her tarafta ~örün. dalre!>inde bun lan kan: hnnak, ,.e le li haziran gUnU ve gecesi yapılan 
meğe ba.şlamı~tır. Ilununla bera- l.e.k tip yağ liİC'Ude getirmek için azimk!r dilşman taarruzlannı pU.s -
bel' Niğdenin lstn.. .. yonu ..-arı k3Jm' çalıı;ıı:'l<en g"eçt'n z:un:m içinde bo- kUrten birinci zırhlı tUmen tarnfm • 
t;epetLer }çbıde sanki ağacından mlmağa müsait ol~ yağ cinsle- dan verilen mUkcmmel bir aav&.§ln 
henüz: kopanimış g·lbi taze, güzel rinin iyi halde maJıafazası ~k zor- başanlmr§tır. 
renkli elmalarla dolu. Yalnız me,·- dur. DUn dllşmanm ELadem dolaylarm. 
sim !,'!Ok ilerlemiş olduğu için fl- Onnn lı;in ~lAhiyetJi ldmyager daki mevzllerlmlze it.arşı yaptığı üç 
)"atlan matadmdan biraz yii'l<sek: lerim.izden biri yağ me ·el~lni hal kuvvetli karşılık taarruz ağtr kayıp
'Uç buçuk, dört kiloluk elma, ..c- için bana daha ba~k:ı bir yol bu- lar verdirilerek pU.skUrUltmU§tür. 
peti He birlikte, iiç Jlrayn. satılıyor. 1an~oğtl~u söy1C(li. Bu 1..atm ira. Düşman yanına taarruz eden sey. 

~'lğdenin elruası altmı~ dört sc- d~ıne gorc pamuk yağı, Zt'l11n yar kuvvetlerimiz bu çarpışmada çok 
ne en·el Amasyadan getirilmiş. ya~ .. '. ~sam yağı, ayçi~di yağı kıymeUl bir rol oynamışlardn'. 
Fakat bu cins elma iklimi ~k mü- gibı •"ımlerle t.anma.n, hepsi de ne- OOn hava kuvvetlerimiz içln önem. 
wt bulduğu için bor:ıd:ı A.m.nsys- bati ~nst.s.n gf'f,,.n yağlarm terki- il ba§arılar meydana getiren bir gün 
dan d3ha ziyade Deriye gitmi:z. hine kimyc,·i n.sıtabrJa idrojen olmuştur. . 
Bilha&'Ja cimanın \itaminl diğer \·er11irı1e ~nkfcrt beynz.la!'lr '\"o 58- Ordu man4'vra kablllyetlnl 
bir s,ıok meyvıılara nisbeUe daha de ya~ kıvamını \'e manz.ara_~ı kaybetmedi 

1nıvvetlJ ve daha kıymetli olduğn- nlrl'. NMrl ki fmıfrde i~lcmtıkf.o o- Kahire, 16 (A.A) - Başarı ile bL 
:nun anln§Il.m:LSt yirmi beş seneden . lan (Turan) nehs.ti yağ fabrika..11m. tirile.n Gazala çeklll§lnden aonra, 90-

berl Nlğdede elmacılığın bilyük da bu türlü tcs~t ,·ardır. Bu yağ. kizinci ordu, sağlam manevra kablIL 
rağbet kaz::umı:ısma y:ırdım etnıiş. lann hl~ biri !'af hıılde ıhhate z&- yeW bir kuvvet olarak kalmaktadır. 
Niğdolller bilyük şehirlere !}imıli 11trh olmadığı i~in bir c:IYk yerkr. Akroma, El.adem ve Tobruk ileri 
senede dört bu~uk milyon kilo <le ~ııde yağ yerini tutabilir. O- mevzileri taratmuzdan tutulmakta ve 
kadar JDeY\'S göndermektedir. "'!11 yerine "mllnnılabilir. Bu tak- seyyar kuvveUerlmiz cenubta düş _ 
NiğcJ.....Jiler sonbaharda. yeUŞen ta. <lırd~ -ıade yağ ihtlyacmı man yanma kal"fl harekete geçml§ 
se elmayı bUtün kışın, h:ıtta ınaJis karşılamak nud\SS.Cliyle mah- bulunmaktadır, 
sonmıa kn.«h.r muh:ıfaza etmek • in Jfıt Yttğ ynp:nn.1· f~ln ağr.ışma~ el. Oert oekden iil 
kendilerine mahsus bir nsoı bul- hacet kalmz. Eğer lzmirdekl (Tu- 1 pr -
ınu~tar Evlerin bodnım lmtmda rn) fohriknc;ında bu ıııekil(lo i"tih- ı Klllılrt, 16 (A.A) - El-adem batı. 
l'DtubcÜi kamlar Ustunde tutuyor- sa.1 ecli1ecck yağlar İhtiyaca klft smda Kn!ghta Bridge dört yol ağzm. 
lar, bu suret.le ehnaları !:llriimek- ı;-cJme7.se men-ut test"3t genişle • da bulunan !ngtUz garnizonu bir kaç 
flbhı bütuıı tazeliği ile dnyanclIJ'a,. 1.Jlebllir. gündenbcıri geri çekilmi§ bulunmak • 
biIJyorlanmş. tadır. (Devamı Sa. f, Sii. 3 de) 

Fa.kat Nl~fn istihsnJ a1anm. 
d:aki muvaffa'kiyeti ss.dcce ıelma
cıhğa mlinhaSIJ' kalnıayacnk. Şch. 
rln Ü7.erinde bolundu~ sırtın ar. 
kasında "Gi?bere barajı,, Yar. Ciun 
hurlyet idaresinin Niğdeli1ere gii. 
rel bir hediyesi olnıı bu nmran tc isi 
lıeŞ yiil: bfn lira sarfedilcrek vü- ı 
cade getirllml~ir. Baraj t~sisatı 
etrarmdaki da~brda.n senede iki 
ID.Dyon ton su topfayacak hir kabi
liyettedir. Bo sularla elmalıldar, 
bah~eler, Niğde ovasındaki zerl. 
yat sala.nmağa ~ndılrtan sonra 
toprağm ta.bil verimi bir knt da.ha 
artacaktır. 
Niğde, Aksa.ray ve Bor gibi hem 

hıtbuba.t hem de lın)"l·an yelijtl
ren böİgelerden olduğu olduğu 
iı:in buıalaroa et ve yağ fiyatla.. 
ımı öğrenmek lste<Um. 

Et narla knldmlmış olduğu için 
bvalarda kilosu 120 kunışa ser
best ola.r.Lk satılıyormuş. Faluıt 
sadeyağ üzerinde 160 1.-unış nark 
devanı et Uği için bu fiyata malını 
\:ermek lstomiycn köylüler yağla.. 
l'Dlı saklıyorlar, gizli gizli 250 ku
l'Ul}a 88.tıyorlannııı. 11.al'f'ketlerini 
aıuur g&tcrmek için k~dilerinl 
6'l tarzda mlldıı.faa edlyorlıımu~: 

Llbyadald mihver kuwetlerl başku manda.nı genemi Rommul crl~DL 
harblyeslyle bir mllz&kert'de ... 

Tasarruf bonolarının üçüncü 
tertibi de tamamen satıldı 

bir -;eı!::a~!
0

yu~~a ıru::~,~~~~ Piyasadaki tasarruf bonoları mevcudu 
Jillr mi!,, 

d:::~n:~~a~1g;!ğrJ~i~ 25 milyon liraya varmış bulunuyor 
hlr ''8klt saf olarak memlelrntin Ankara, 16 ( A.A.) - Maliye ve cümhuriyet malivesi.n.e olan 
Yemeklik ihüyaema kftfi değildi. Vekilimiz Fuat Ağralı Anadolu itimatlarınm parlak bir misalini 
l:eml.'dllktc kullanılan s:ı.de ynğ. • uh b" · v daki be Lır daima türlü nebati yağlarla aJansı m a ınne nşagı . teşkil etmesi itibariyle de iftihtı· 

yanatta bulunmuştur: n muciptir 
kanştınlmı~tır. Bazı yerlerde de _Hasılatı milli mildafaamn fev- (D~vamı Sa 2 Sü 2 de) 
f'adeoe nebati yağlar sarfedilir. kallı.de masraflarına karşılık tu- • ' • 
1Kem1eketin yemeJdik ya~ ihtiyn- tulan tasarruf bonolarının üçün
cı zeytinyağı, susamynğı, ~lği<l ya . cü tertip yirmi be.'.] milyon liralı
ğı gibi nebati mahiyette olan ynğ- ~nın da birinci ve ikinci tertip· 
larclan da faydalanarak temin edi- ierde olduğu gibi fevkalade rağ
lecel•tlr. bet görerek çok kısa bir zaman· 
::;;N;e;;t;;;;ek;im...;~;h;.tik.;~~Uın;;;e;,t~;~;t;e;k;;;;ti;p;,~;'8.:;;:ğ da tama.IT11?n sa.tılmrş olduğunu 

'.· · ' memnuniyetle ve aziz vatandaş· 

Genç nesil 
antolojisi 

Yarınki sayımızda 

Saft Faik 

!anma teşekkürle bildiririm. 
Bu suretle pivasadaki tasar -

ruf bonoları yekunu yetmiş, beş 
milyon liraya varmL~~ır. Elde e
dilen bu netioo memleketimizde 
tasarruf fikrinin ne derece inlci· 
!jaf ettiğini göstermesi bakımın· 
dan olduğu kadar tasarruf sahi· 
bi yurtdaşların milli müdafaayaı ._ _________ _. , yardım hususundaki arzulannm 

ha.bat ,·eren l\fallye Vekili Fuad 
Ağrab 

r. ..., 
Zamma hak kazananların 

ikinci listesi 
3 üncü sayfamızda L. ________________________ _J 

Dünkü zelzele 
hasar sız aılaııldı 
Balk blytlk bir 

elişa ;~· 
Memleketimizde karaya 

inmi§ olan 

Amerıkan 
uçakJaıı 

Saraçhanebaşında bir minarenin 
sıvaları döküldü, birkaç taşı düştü 

Romanya petrol tesislerin 

Dörder ton 
bomba 
atmışlar 

Dün .sa.ba.h şeh 
rimi:zde olduk~a 
şiddetli bir zel
zele ohnuştur. 

Zelzelenin §id
dcthıdem. binalar 
da cşyala.r ye
rinden oynamış, 
Saraçhane basın 
da Taş mescidin 
minaresinin şe
refeslndcn bir 
kaç taş o mrada 
yoldnn geçen a
mbaya diişmüş 

fakat arabacıya 
bir "ey olmamış 
tır. 

Mina.rede ye
rinden oynayıp 

da sallanan taŞ
lar dn yerlerin
den çıkarrlmış

m. 
Bahçekapıda 

bir binanrn ve 
diğ~r bazı blna.
lann duvarlıırı 

ça.tl:ı.mıştrr. Bir 
çok binalardan 
hnik sokağa fır. 
lamt!!Ur. 

Boston radyosu diyor ki: 

1 ürkige 
Harbe girecek oluna 

Bu uçaklardan 
istifade edecektir 

A.nkara, 16 (Bad,yo p.ze&e.l) -
Amerikan Boeton radyoeu bug11DJdl 
neşriyatı Bit"umd& memleket1mm 
cebı11.nl§ yapan dört Amerikan uça. 
ğt mevzuuna 'tekrar ıemu ederek A-

l merikan uça.klıı.nnm yakında Anupa 
nm her tarafmda bombardıman faali.. 

yetine geçeceklerini, hatta bir bQ 
gUn evvel Romanyadakl petrol teala-
lerlnl bombardıman eden veya Slvaa.. 
topoldakl kupblmq kuvveUere )'ar • 

dım. için giden bombardıman tayya. 
relerlnln Türkiyede mecburt 1.ni§ yap
tıklarmı ve Tllrklcrln bunlan millet. 
ler arası hukuku gereğince göz altı 
ettiklerini söylemi§tlr. 

Radyo §unları lllve etml§Ur: 
"Şayet Türkiye bir gUn harbe gtr. 

Rasathan'!nin 
tebliği 

f9tanbul, 16 
(a.a.) - P..as ıt 
(Devamı 2. de) 

&va1&rı dökülen Saraçhane ba§ınd& Tat 
Mee<'lt camisi minaresi." 

mek ~burlyetin~ kaııra& 'bG • 
IOll ıdatem tayyarelerden çok latitade 
edecektir. Esasen ödllnç ve kira k&.. 
nwıu muciblnee .Amerikadan harp 
malzemesi yardımı gören Türkiye m.. 
IAhlarma bu uçaklar d& katılDUf ola. 
caktır.,. 

Dola cepbeıtnde 

Sivastopol 
müdafaası 

mütearrızları 
eritiyor 

1 Akdenizde 
italyanların bir 
kruvazörile iki 

torpitosu 
batırıldı 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) 

Fransız 
esirleri 

idam edilmelerinden 
Almanya vaz geçti 

Almanlar mütemadi
yen takviye 'kıtaları 

sevkediyorlar 
Mosko\'a. 16 (A.A.) - Sovyet 

öğlo t<fuliğl eki: 
Ha.rkof istikametinde Ktzılordu 

lmvvctleri düşmana ağır k.a.yıpla.r 
verdirmek suretiyle taarruzlarını 
püskürt:milşt.Ur: 

Sivastopol kesimbde Sovy~ 
deniz piyadesiyle 1aı.ra ku\"Vetıer: 
Alınan - Roınen ıatruamım şid
detli hüoumlarını püskUrtm.üşlcr-
<Ür. 

Riansk oe.phrsinde bir Sovyet 
Birliği düşmmu mevzi.inden çıkar
mış ve ntımştır. Başka bir bir
lik iki meskün mah:ıI1i :işgal et -
mlc;ı, üç tank, 2 sahra topu ve 
öğer harp ma.lzcmesl ele geçir
nfiştir. 

(DC1ıamı Sa. ~. Sü. 4 de) 

iranda isyan 
gene başladı 

lran harbiye nazırı askerle 
beraber nasihat heyetleri de 

gönderdi 
Ankara, 16 (Radyo gazetesi) -

İran harbiye naz:rı §U demeçte bu. 
lunmuştur: 

" - G<:rck Esfaban ve gerekse dL 
ğer bölgelerde Lsyanlarm bertaraf e
dilmesi içln askeı1 kuvvetler gönde. 
rilmekle beraber nasihat heyetleri de 
gönderilmektedir. Hedefimiz isyanm 
mUmkün mertebe kan dökillmeden 
önlenmesidir. Netekim bu isyanların 
devammdan memlekete zarar geldiği. 
nl idrak eden baZı ast reisler hWdL 
mete delıaıot etmlıılercllr.,. 

lngilizler zayiat Berlin, 16 (A.A.) -Yen remnı 
verdikleri yolundaki bir kaynaktan bDıd~w: 
iddiaları yalanlayor Şimal Afrik.2?.aki c;arp~ 
Londra, 16 (A.A.) _ Amirallik ıı.'1'8SIIld:ı ~~ odilen dö Gol oırdu-

aairesinin ve hava naztl":ığmın e:u askcrlennın muvakkaten h\lSUıoo 
müşt<•rek tebliği: 1 fii kam~~ra gönd~rilecekleri ve 

İngiliz donanması ve Uca.ret .ö- harp esı:r.ı mua.m~~ görceelded 
loou, 1ngilb ha.vn kuvvetlerinin ve ır~l§._h~yeUi ~ar t:aratmdmn 
14irlcşDt devletler ordusuna men- bılchnlmektcdiır. 
sup hava teşkillcrinin yardımiyle Almanya hariciye nezaretinde, 
Malt.a ve TobrrJk garnizonı1a.rma bu tedbirin ınso.n hukuku 'bala
levazrm teslim e.tmişlerdJr. Hure- 7rmdan bUyUk ll1r alicenaplık eee. 
kat düşmanın üstün deırllı ve ha- ri olduğu kaydohuımakta ve mih
'\"a lmvvetler.inin çok şiddetli hU- ver clcvletlerinin tn.tb.\kinde haklı 
cumları k~nd!l kayıpsız olma - oldu.klan ceza mücyyilerlnden 
nıakla bc:r:ı..~_r muvaffa:kiyetle ya. I böyleliltle feragat etmi" bulunduk 

(Devamt Sa. 2, Sü. 4 de) aln öne sUrülmektediır. 

F ev.:<.alô.de kazanç 
• • • • c 

vergısı proıesınzn 

aldığı son şekil 
Satış kıymeti on bin liradan aşağı o an 
gayri menkuller vergiden muaf olacak 

Ankara, 16 (\.'akıt mulıa.birinden)
l!'cvkal!de ko.zanç vergisi hakkında, 

hUkfunetçc hazırlanmış olan kanun 
projesinde ynpılncak zıı.rıırt deği§lk • 
ilkler hakkında tebellUr eden esasları 
bildiriyorum: 

Verginin eski yıllnra teşmUl zanı. 
rl gl:irülmekJe beraber, bu le§milln 
mahzurlanru l:inllyecck hU.kllm ve tcd 
birlerin de t>ulunmıusı lllzumlu addo -
ıunmakt&dır. 

Kanunun m&kabıl!De teomfllnde kar 

şılll§lla.cak olan zorluk beyannameye 
t!bi mUkelletıerln vaziyetinde değil, 
§imdiye kadar beyannameye t.A.bl tu • 

tulmamt§ ve sayısı çok yUkaek olan 
karine usulUno tAbi mUkelletıerin ge. 
çen yıllara ait kazıı.nçlannın talı.ak 
kuk ettirllmeslndedlr. 

Bunlar kaz.ançlannı beyanname llc 
bildirmedikleri halde, reNn takdl 
JQl.UD& gidllecekUr kl. mııl ..-Ur, 

(Dovt.ı• &ı. ı. fi ... de) 



-ı- VA KIT 17- 6 - 191% 

Fevkalade k z nç vergisi 
layihasının aldığı son şekil 

Llby bar bl 
( B~tarafı 1 mcı sayfa®) 

El.ndem'c taarnız 
Kahire, 16 (A.A) - Röytcrin hu

susi muhabiri bildiriyor: 
Romcl taratmdan EL.ademe karar 

yapılan taamızlarm geri pQ.skUrtill • 
mtl§ olınası mlbverln cenup istikAme. 
Unden Tobn.ka girmek veya Tobru
lrun prkınd3k1 kara yolunu kesmek 
hususundaki tC§ebbUsUnUn aklın kal. 
dığt m!lnasım ifade etmektedir. 

Dol a cepbe D e 
( Baştarafı 1 inci srı11fada) 

Len~ cephesinde dlti gUn -
lUk &vnşlar emıasmda, topçu a.
tc.,c;i.yle dört dtlşman 1f.okhavzu, 
Uç tanı.ssut me~i ve bir çok Al
man topUn tahrip oluımnıştur. 

'tas rra boaoıarı 
( B~tarafı 1 inci sayfada) 

Kanun, tasarruf bonolarının 
ih.nı.c haddini yetmiş beş milyon 
!ıra olarak tesbit ettiği cihetle 
bu haddin tecavüzüne meydan 
verilmemek üz.ere b~den iti
baren tasarruf bonolarının satr 
§ı, ancak evvelce ihraç olunan 
bonolardan vadeleri hulru eden 
miktarın tekrar plvn.saya arzı 
suretiyle devam edecektir Bina· 
enalevh tasa.nuf bonosu satın a!· 
mak istiyen vatandaı;larnnız yi· 
ne es.1<iden olduğu gibi memleke· 
umizd<>ki bilOmum bankalara ve 
banka bulunmayan yer!erdeki 
mal sandıklarma müracaatla ibo· 
no satın alabilirler. 

Okuyucu mektupları 

Dünkü b~ şmakale
miz ve bir hatıra 

( ::aştarafı 1 inci say,a(' 
bu resen takdlr uaulUnUn geni§ ölCU
de tatbiklndedlr, 

nln eski yıllara te§millnde mebde ola
rak D•O yılı 1btlda.smı kabul etmenin 
doğru olacağı noktalarında fikirler 
blrle§ml.stir. 

TARtHl'E J\USLt G0RtlL'1EMlŞ 
M"ÜDAFAA 

Ba§muharrirl.nılz A.aım Us'un dUn. 
kU makaleslnde Bolu ormanlarında 

bulunan ve lstanbuıun odun ihtiyacı
nı bllyük mikyasta uroılnyabllccck 

olan maktalar hakkında Bolu valisi 
t&r&fnıdan 1stanbul vlHl.yetlne ve An. 
kD.raya malQ.mnt vcrtıdlğl yaz.ılarak 

tşln kırtas1 muameleye bırnkılmıya. 
nık bir an evvel halli temenni edili. 
yor, kırtaııt muamele tekemmuı edl
llnoeye kadar kl§m bastırmak ve bu 
yUzden odunların nııkledilemcmek tcll 
likesl bulunduğu kaydolunuyordu. 

HUk1'lmetin projesinde sermayenln 
yUzde onundan ve hatlA yüzde bc§in. 
den fazlası vergiye matrah ittihaz 
cdilml§ ve bn.§knca muafiyet haddi 
kabul edfimernlotir. Bu esas, kUçUk 
ıtazıınç salılbi mükellctlert de vergi _ 
nfn §UmulU lçlnc alacağından ve mu. 
kelld aayıamı yUkscltect'ğinden mah
zurlu görülmektedir. 

Memleketin her tarafmdıı. blna ve 
arsa sa~nndan elde edilmiş ve edl 
lecek olan fevkalO.de kazançların mu 
kellefiyet dahiline alınması ve vergi. 
nin 940 yılı ba§mdan lUbarcn yapıl. 
mı§ olan satışlardan temin edilen ka. 
zançlarn do ıeşmW esas IUbnriyle mu 
va!ık görülmektedir. 

Vnr.lyet n 7.lk 
Londrl', lG (A.AJ - Llbyadakl va. 

ziyetln son hafta içinde fenalaştlğt 

mUnakD.§a götürmez bir hakikattir. 
Times gazetesinin bu sabnb yazdı. 

'1. gibi Romel daha elvcrtşll blr ta. 
arruz mevzu elde etmek için sarfettl. 
ği gayretıerde ağır kayıplara uğra • 
mı:ş takat hedefine varmıştır. Bunun 
lçlnd\r kl §imdik! taarruzu, bundan 
evvelkine ıınzarnn pek daha tehlike -
Jldlr. lngillz kıtalan zırhlı kuvvıeUere 
karşı mUdataayı Knlghtııbrldge, El • 
adem ve Akromıı gibi mükemmel bir 
oekllde hazırla.nmı§ mevzilerde yap • 
mak UııtUnlUğtlne mallktlrler, Bunun 
lo. beraber bazruı bu gibl mukavemet 
yuvaıannı çevirmek ve fR§e bnkımuı.. 
dan mtl§ldl bir mevkide brrak.mak 
mUmkündUr. 

Moskova, 16 ( A .A.) - Röyt.eı: 
ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Sivastapol muharebesi tarihte 
bir eşi göriilmemiş şiddeti bul· 
mll§tur. Almanlar burosını al· 
mak için son bir gayret sarfedi· 
vorlar. Eğer- muvaffak olurlarsa 
bu muvaffakıyet onlara pahalr 
va oturacaktrr _ Eğer muvaffak 
o~~arsa acı bir mağlUbiyc:te 
ugramış ola.ca.klardır 

Bu bakımdan mUkelleflyetin §U 

§artlara ba{llanma.smda fayda mUltı.. 

haza edilmektedir: 

Ancak kanunun heden yUksek ka. 
znnçlnrdan vcrsl almak olduğuna gö_ 
re, kaZ.."UlÇ w spekuıtı.syon kasdı ol • 

Yurtdnşlarımın tasarruf et· 
tikleri parayı emın ve csz!p bir 
tcltilde işletmeyi bu suretle zati 
mcnfaatlarını temin ederken av
nı zamanda milli müdafaaya da 
hizmet etmeği mükün kılan ta · 
sarruf bono1arına şimdiye kada · 
~österdikleri büyük rağ'betin 
bundan sonra da devam edeceğin· 
den eminim. 

Okuyuculanmızdan eski valilerden 
Ali Kemal Akent bu mtitU18cbetıe bize 
§U satırları yazıp gönderdi: 

ı - Safi ataZanCm mlkdarı on bin 
liradan yüksek olmnk ve bu mlkdarm 
Ustündekl kısmı vergiye mntrah itti. 
baz eylemek, 

mayan nıım ve satımlo.rdıın vergl o.. 
lmmaması esasının kabulU tabll gö • 
rUlmüştllr. 

Bir yıl içinde asgari iki de!" nrsn 
ve blna alıp satmak veyn bir yıl için 
de iki de!n bina inşa etUrip satmak 
spckUIAsyon addedilmesi ve satı;, kıy 
metleri on oln llrıı.do.n ll§al;'I olan bina 
ve arsaların mükellefiyet harclnde bı 
ralolma ı teklif olunmaktadır . 

Almanlar bilhassa muharebe
ye devamlı olarak taze kuvvet· 
ler soka.bilmek gibi üstün du· 
rwnda oldukları halde vrunız 
deniz muvasalaları olan Rus':-r 
bunu ayni derecede yapamıyor· 

Bandıııı otuz.Uç ) ı1 uoee. §tmdl Ar_ 
oavutlukta imlan • .Berat Uvasmın 

(J..oıpuı.J lıal.zasına kaymakam vcldll 
olara.k gönderilmlştim, Blr ı;Un or
man konıcasuncl:uı bir mektup geldi: 

2 - Safi kazancın sermayeye nls. 
beU ytlzde J5 den fazla olmak, 

!ar. Almanlar, Sovyet topçusunun 
Alman saflarındar açtığı boşluk 

3 - 1§tignl nevileri ve buıunduk

lan mahaller yük.ııek ktızanç temlnl. 
ne rnUsnid tJlmayan ve sermayeden 
zlyade sa'vlleri ile maişet temin 
eden mUkellefierl. vergiden muaf tut. 
mak. 

HUk1'lmetin projesinde 939 takvim 
yılı tamamen bu fcvknlMe verginin 
oUmulUne alınmıştır. Halbuki vergi • 

Gayri ~nkullerln alı§ ve satı§ be. 
dellerl araıımdaki farktan alınacak 

verginln ntabctl diğer kazanç erbnbr.. 
nm teklif n.lsbeUerlne muvazi bir ha. 
le konması lUzwnlu görUlmektedlr. 

Umumiyetle aanıldığına göre mev. 
tlm llerlemlş oldUğundan §imdi yapı. 
lan muharebenin neticesi uzun ııllr -
meyccekttr. Almanlar soğuk hava 
tertibatına malik tanklar kullandık _ 

tarını doldurmak icin veni yeni A . eri an aça tarı 
ihtiyatlar getirivorlar. 

Sovyet hava lnıvvetleri ve do· (Ba§tarafı 1 incı sayfada) 
nanması, kara üslerinden kalkan Ncvyork radyosu da bu uı:aklar ta. 
~yy.ırclerin saıvıca azlığım ufn.lt ratında.n yapılan bombnrdıınanmrm 
ol~e ~l!fi için ellerinden ge- Amerikalılar tarafınd!Ul Avrupa Uzo.. 
lenı vnT>IYQrlar. Karadeniz So··· rinde gtrl§llen llk teşebbUs olduğunu 
\•~ donanm.as ... mn mensup knıva· aöyıeml§, bombardıman faaUyetlnin 

Nlr.ıı.oı.nıuneyo muhnllf olarak, bil. 

mem h:uıgt ormanda., odun k ilmiş 

ve ynpılruı takibat liu!rlııe mUtoo:tslr. 
lcr, odunlan bıralap, kaçmı dcnlll. 
yordu. 

TeşkUAt UıhıLftı: Ham, Berat Jh"ll-
103 merbut tııo do orman 1,ıo.r1 vn • 

)et merkezinden ldnro olunu)ordu. l. 
oı, çok geç ıaılac:ı~ eudlşos.lylc. pos. 
tn) a bıralawyanık, telgnı..fla vU.tiyete 
yıızdım. Neden sonra bana bir 6Urü K.rlpsln beyaaab 

--<>-

Sib.ryanın 

istilası 
Zö 1er d bt 

artacağını iltı.ve ctmıştlr. 
r ve ıger rlikler Sivıısto· 

ooJ mildafaacılarma yardrm et· Diler taraftan Vaşlngtondan blld1- Wll sorııldu: Orman lcnm merkez.lıııı 

Harp 
ortasında 

Hindistanı katiyen 
terkedemeyiz r 

Çin hükumetine göre yakın 
ve muhakkaktır 

1annı ltUharla s8ylemeıcrine ra[tmen 
temmuz \"e ağuatos sıcaklarmm bil • 
yük ölçüde çarp~malara eıverf§ll ola. 
mıyaeağına wnumlyeUe bllkmedll. 
mcktedlr. Şu halde m.llıvertn taarruzu 
bu devreden evvel dunırsa Muırr'ı teb 

me!de ve düşman gece gündü-:: rtıdiğine göre Amerika hnriclyc nazı. 
P.ık sık bombaronnan etmektedir n bu plloUnrm durumunun Rusynda 

• göz altına alman pllotlann durumu. 
Sivastoool müda.faa.cılannın nun ayni olduğunu, slyast teşebbüste 

v~. sivil halkının parlak ve kıyas bulunmak mevzuu bııhBolmadığrnı 
gotümıcz sebat ve sükünetine söyleml§Ur. 

ka~ ı:ıt mesntedcdlr! IIesllen nğn~ 
lıır ne cl.nstendlr T Kaç metre mlktı.bı. 
dır? ICnlınlıklan oedlrT .. 

Kırtaslyccillk faaliyete bı\olamı§tı. 

Biz Hindistanda emperyalist 
sebeblerle değil, atratejik 

zaruretler yüzünden 
duruyoruz 

Çunldng, 16 (A.A.) - Çin ~ 
bincsi Sil>irynn;n pek yakmda Ja.
ponle.r t.o.m.frnchn muhakkak isti
lam tehh~-:!slni mUnnkaşa. etmek 
wcre bugUn toplanıruşt.rr. Japon 
kuvvetlcı~nin gittikçe e.rtan bir 
nlsbette Mançun.ye gönderildiklc. 
ıi söylemn~ir. 

dlt eden tehllkcnln hiç olmazsa bu 
yaz lçln bertaraf cdDeblleceA'l söyle. 
neblllr. 

rağmen bövle bir imtihana insan Amerika harlclyo nazmıun mevzu. 
~a~nın bir hududu vardır. Şe· ubahsett:fği pilotlar Tokyoyu bomba
hır, uzerine fasılasız dilşen bom- ladıktan eonra Rusyaya inen AmerL 

Tcşebbüıı: Alınanlara geptt balard b"' ,_.,, an ""S'"aca tooou taratın- kan pllotıandır. 
Kablrc, 16 (A..A) - Röyter ajan. d .._ dövül k an ~ ·mel tedir Almanla· Amerikan gnzctele.rlnln ııe,rl-tı 

sının Llbyada scklzlncl ordu nezdin- nn ·ık d f • .., .. 
dckl uhnblrt bildi""--· 1 " e a olarak oara.şüUc ·le NO't')'ork, J6 (AA..) - Brtt: 

Cu m te 
1 

t.. ..J"• iııı ku tı Dlaynlar attığı bildirilmektedir Nevyork Tlmes gazetesi yazıyor: 

Bile blldiklerlml cevaben viA) ote J'BZ 
dun vo ''bu i& mtlstnceldir, valat go. 
drmeğe gelmez; biz mulınboro De uğ. 
raşırlccn kesilen odunlar mabvoloocalt; 
dimyata pirince c\derken evclcld bul
gurd3n olacağız, Müsaade cıdJııJz eh' 
bonlan tınrçabuk satayım..,, cledlm. 
Gali~ biraz dokunnklı )nunı5 olacn.. 
ğım ki, blr halli mUd<let sonra, ''blr 
mllzayode kaimesi tı.ınz.lnılyle nsul ve 
nWı.mı dı:ılr inde,, sntılmaaı m 

Londra 16 (A.A,) - KrlpsBrl
tıınova Ajansına. verdiği hususi 
bir demeçte, kongren.in Hlnd mils. 
luma.n:an tanı.fmdan ileri sllrlilcn 
temennileri yerine rretimıeğe n
nuıde olduğunu ve mUslUmanlarm 
bu suretle eyı\let muhtariyetin.e 
f;2hip ola.!.,I'eoeklerlni ~ylemişt.ır. 

Yeni en el 
konan kağıtlar 

_,_ ::rd ! a~~~ zzr
1 

,. __ rinvve 0 
- Bun'!11.la beraber Sovyetler de "Amerilınlılann Romanyaya harbin 

,.,. u5 ... ı~,. a0 .. no.yıp ar ..._, e ee. m.anıvıyatm ld y • 1 
ldzincJ ordu yeni mevzllcr l§gal et _ • • . • samı ıgnıa daır ağrrltğnu duyurmaları için yalnız sil" 
~Ur. hıç !ır behrti yo~ur Naz!Ier de klz gün ktı.tı gelmi§tır. 

Vaziyet hakkında doğru bir rnUta. şeh kadar gelebılseler bıle bu· ı Uçaklarmıızm havaıe.ndıklan u.. 
lea yürtltmek imkAMız olmakla bera- ~:ı ~kak sokak, ev ev müda- §imdiye kacar bir Bir olarak kalnıa.k. 
ber m.llıverin to§ebbUsU elinde bulun. O unacadrtır. tadır. Uçe.klı\rmuzm ht!dctlerine ulaş· 
durduğu ve cumartc.!1 ak§amı elde eL HA;K~.:ı. ... ~~ı vo her birerlerinin dörder 

dest \ 0erll dl? 

lAktn bu mUsaade verilinceye 
orm:uuın ne odun knlmı ti, n yongn. 

Krl.ps, Hindistanm müslüman 
ve Hintli bölgelerine kat'iyen ay. 

, nlm:ryncıı.ğmı ::öylcmi!ltir. Bunun 
sebebi, şudur ld, bili.ün cemıı.aUer 
yeni ı:ınn ynsa üzerinde müzake
ı eye b:ı.~ladıkta.n sonra eğeT IIln
rJistan itt:iluı.t haJinde knlırsa, bun
dan fn\•kıı.liide büyük iktisadi ve 
icUtnai faydalar elde etmiş ola. 
ca,-;ını anlıyncnilardrr. Rtınd~ 
başka Kripı:;, kelimeler Uzerindc 
kuv..-eUe dumro.k şu sözleri söyle
ntiştir: 

Hlndistaru harp orlrumıdn tcr
ltel.memiz kat'iyen bahis mevzuu 
değild"r. Bizim Hind:standcı kal
m~zı ti.ıntr bulunan şey, l"mper. 
yalıst ~bcpler değil, stratejik se
beplerdir. Hindistanm bizim için 
ve mUttefiklCT".i:ıniz için çok bllyük 
bir önemi vardır Ve Hindistam 
ı;imdl terkedecek • olursak, onun 
başmn gelecek olıı.n dk:ıöetl bir ta. 
rafa bırakalım Cinin. Rusyanm 
ve Rirlesik Amerikanın fltlsini teh
lltcyc koymuş oluruz • 

--o------
Malta ya hava akınları 

Londra, 16 ( A.A.) - Malta. 
adasına yanılan hava hücumla· 
rmda 24 saat zarf nda 12 düş
man tayyaresi imha. edilmiş, bir 
Qdk tavvareler hasara uğratıl
mıştır. 

VAKIT'A 
ABONE 

01.U UZ 

Aıtimm, 16 (Rndyo gazetesi) 
- Resmi g:ı.zetede bugUn neşro
lunan bir knnı.rnam.cye göre bilü. 
mum haJcl:kt veyn hükmi ahlJ31ar 
eDcr.inde buhm:ı.n ikinci veya. dn
ha n§!!.ğı hamurdan ma.m('H lkAğıt
ları, ibugiindc:n itibaren be~ giln 
içinde, birer bcy->...nruımc il~ m:ı -
hallin en büyük mli kiye mçmuru. 
ı:ıa bildi.receklerdf.r. 

Evvelce elkonulmuş olan ikağıt
lar ha.kkmdn yeniden beyanname 
ver.llmiyeco!rtir. 

Beyanname ile bi1dirUen bu Jdl.
ğıtlnr bir n.y zarfında değer fi
yatlle Ma.ibu:ı.t Umum müdürlüğü 
,.eyn onun göstercceğ" bir t.e~
kül tamfrndruı Ra.tm alınacaktır 
Bir n.y içinde s:ıtın almdrğı bildi~ 
rilmezse kağıtları kul nnmaktn. 
mal sahipleri serbest olacaklar
<lır. 

Bu kararaı neşrinden so.nnı ge 
lecek ~:ıl:Uır gümrllğe geldiğin. 
cen fübaren beş giln zarfmda ıt
hnıl edenll"_r ta~dan gene be
yanname ile bll!iirı1ecek ve aynı 
§'1.rtlar dahilinde s::ıbn almncn.k
tır. 

Bu k:ı.ra.rm gnycsi ithali zorla
~an ve mrthallinddld fstihsa; i ih
bynr..a kAfi ge1miyen kfığrdm ma. 
kul b1r tevzi Ş('kl ne bnğla{ı.ması. 
drr. Ka.ğıtlcra bu sebeple biltUn 
memleket ölçüsünde e.'.konnıakta
c!zr. Knğrtlar d~ğer fiyntile sat·n 
~hnac:ı.k \'C ihtiy:ıç n;Ebetinde da. 
gıtıl:a.enktrr. 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
HALtDfJ PİŞKiN BEJtABER 

Harbiyede, Bcl1.il Bahçesinin Alatur. 
ka kısnunda her gece saat (9,BO) dır. 

Sızt TANIMIYORUM 
H:omedJ - 8 - Perdo 

Yazanlar: 
Bedia F.o.n Ştntzer ve \'aı n Ilım 1'..obu 

Heyet her gece BalvU Bahçesinde 
temsil vcrmc.ktedir. 

.ıı cl~nı ın zi kcd r1mlzl ve. 

ren biz değiliz, n.zim ve irademize ta. I _., · ı 
mamen mallk aayılır mıyız? Ve elem e "-l8 emeli ? . 
ve kederlınlzln tesiri altında sonra. 
dan çok nedametini çc ·Uğimlz flllle.. ('J'e§r.if) kozvJstuğumuz kı.ınse-
rtn Amili olduğumuz yok mu? Ye .olan .. &a.ygtın.Izm ~ilksek dere-

* Hayvıı.tılar, kAlnntm ne nizam c~:nf gosroren kelimelerden bi
Uzerinde hareket ettiğin.! ve nasıl ka- rı r. 
ıdolere U.bi olduğunu bilemez; onlar B·ınu kullıı.n:ı,ayn lliı;um görU
mescltı. kapı nı:ıldıkta yem verllece. rors:Lk kelimeyi n.rabca mastar §ek 
ğlnl bilir: Şu halde Darvenın kutnk. li~dE'll. çıkararak tUrkçeleı;tirme
lan çınlasın: lnsıı.n hayvandan tllrc. nın oaız görilleceğı bir (!C>Jı: Yerler 
mcdl. var. <Te3rif '\."n.ki oldu) gibi eDm-

lC'lerdcJti (teşnf) hem n h * Allah yaratmağa muktedir oldu- tahsis olunm•ııa m,,naı~:, d cmBen 
..,, h ld bl ~.1 A! ""'u:ı ır. U-
t>W a e r bUtUn ömllrden sonra nun y:ırun-'a (bi t-..ı.ıo t 

tlğl muvnt!aklye!S geıl§tırmeye çalı- ""' mba o.ttıkl.armı bilmek yettşir. 
oacağı &§iktLrdır, ltloskova, 16 (A.A.) - Oni· Romen petrolllnUn yollanmıumıda. . . .. 

Bttlln, 16 (A.A) - Almaıi ordula. 
rı be.§ ltomutanlığmın tebliği: 

Marmarika'dıı Tobruk doğuaunda -
ld çnrpı§ma Alman vo ltalyıın kuv. 
vetıeri lehine neUcctenmekte bulun • 
mll§tur. 

Akroma clvarmda Vlabalbla yolu 
Uzerindekl düşman zırhlı kuvvetleri 
yok edllml§ ve taklb esnasında yuka. 
nda l..smi geçen yol nşılnralc denlııe 

vanlmıgtır. 

ted Pres bildiriyor: ha.ttA anı de olsa, meydana çıkan bir 
Hitler, Ka&asya:va karşı taar- dun.IJ harekeU, muhare ııam aze.. 

ruza ~ niyetini hfılfı. mu.ha· rinde pek aerl neticeler verebilir. 
faza etmektedir Bununla bera- Bu hareketin, yUksck strateji prog. 
ber Harkof kesiminde şimdive rammm bir kısmına dahil olan bir a· 
~da; ~ az kaza.ne elde edile· kmı te§kll ettiği muho.kks.kt:ır. 
bılmıştir. Cephenin muhtelif ke· Avrupa topraklarındaki dUşmanla. 
simlerinden yamian mevzii çar- nmızdan b!rlnc Uk ciddi darbeyi in· 
oışmala.ra rağmen "hfiy(lk taar· dlrmlf bulunuyoruz.,, 

ruzun,, başladıihnr tahmin etti· 
~ hiç bir aHlrnct mevcut de· 
gıldır GöriinU~ göre Hitlcr her 

Dlnkfl zelzele 
§eyden evvel Sivastooolu ele ge (Baştarafı 1 inci say/adil) 

Gazala mevziini tutan 1ngWz ve cirmek istivor haneden tebliğ edilmiştir: 
cenub Afrikalı kuvveUerln Tobruk ı. · ' Bu sabah yaz saatiyle 8 i 42 
le bUtUn muvaaıı.la ve mllnakaJeleri 
kesilml§Ur. Ba.tıdan taarruz eden 1. 
taıynn tllmcnlerl dUn ak§ama doğru 
bu mevzil delmlşlerdir. Tobruk cenu
bunda çöldeki mUstahkem mevziler 
hUcuml& alUımlf ve toprak ka.zıulı;la. 
n kaydcdllmlJtir. Bu faallyeUcrln 
hacmi halen hlUAsa cdllcbllecek gibi 
değildir. 

Ak denizde 
(Buştarnfı 1 incı sn·ıfrrrlrı 

pılmı§trr. Dil.şınanm knıvaz.ôrler 
tat.ı:rdığı ve bir :r.:ırl:ı!!ı ile bir ~ 
gemishıi ho.tıa.ra uğmttiğı ha.klan
dnki hülyn mnhsulil id dalan ta
ınn.mlyle a.sılstZdrr. Gemilerimiz, 
de!liz UÇIJ.ltla.rmuz, hava kuvvetle
ı•lmiz ve Amerik:.uı uçaklan tara
fmda.n diişmana da kayıplar ve 
hMar ve!'diri~ir. 

Tcrento tipinde 10 bin tonluk 
hir :kn.ıvaWr ve en a.safı ild des
troyer ba.tnı'mış ve düşman hnva 
kuvvetlerine ağrr kayıplar verdi -
rilmişt.ir. 

• * • 
Almanlara ~öre 

Cepheden gelen raporlar Si· dakika 52 sanive geçe şark • 
\-nst.oooı ~uharebesinin Harkof garp istikametine yakın ve mer
muharcbesıne nazaran pek dalın kez üstü rasathaneden 112 kilo· 
h.~ılı bir temJ>?C!a cereyan ettiğini metre mesafede bulunan şiddet-
~östermektedır. lioe bir zelzele kaydedilmiş ve 

• • • şehrimizde ko-rku verecek dere· 
Sovvet harp e-emileri Alman ccdc hissolunmuştur 

ALMAN TEBLtGt \'urdun diğer y~rlcrinde 
Berlln 16 (A.A.) - Alman orduları Ankara, 16 ( A A ) - Bu sa· 

bS§kumandanlığnım tebutı: hah saat 8 ile ~kizi elli geçe 
tJiiı DUn Slvastopol mUstahkem çevre· arru:ında İzmir, Bursa. Küt ·ıvrı 

de yalnız ehemmiyetıılz çarpıgmn. Balıkesir Kepsut Dikili Berga· 
lar olmtl§tur ' ' ' 

· ma, Kocaeli, İstanbul, Lülebur· 
Cenup koyu llmanmda hava kuv- ~az. Çorlu Çanakkale, Bevsehir· 

::::;:er~~ dU§nıan muhribini tahrip de ~azıları şiddetli. bazıları da 

Harkot ~ofusu dtı h:ıfıf olma.1< üzere yer sarsıntıla-
zertnde alınan kanprn ~neç kıyıkUBI u~ ıı olmu§tur. Hasar voktur 

§1 mev §1. E<lrlned 
maıe doğru genlşletltml§tir • e 
Doğu cephesinin 

1 1 
• . • Eclıme 16 (\'akıt muhabirlnd.en) 

ş mn ve merkez Bu sabah t d-'· -'-. kesimlerinde dllş:m - Ba!I. ""'uza )'.ı.unl 
mlyetteld taarruzı anın kimmaha!U ehem. kala şehrimizde bir zelzele olmu.,_ 

an a kalmI§tır. tur H3.Sar ... -, ... ur 
• :(. • • ,1'1". • 

ALMANLAR İLERLEMİŞLER 
Berlln, 1 6(A.A.) - Umumi ka 

rargih: tebliğinde deniliyor ki: 

Edirnede ilk arpa mahsulü 
Edime, 16 ( \'akıt muhablrindcn)

İlk arpa mahsulU Edirne merkez ka. 
zamruı bağlı köylerden Dolluk köyün. 
de idrak edllmlotlr. 

fsto kırtnsiyoclllk için eııltl btr nO. 
mum•. Bolu Y&UslnJn, l.z.nh ct11ğinlz. 
tqebbU fl ln,anllah böyle bfr nlnbct.o 
\"C 1stıvıbul almllsl o yüzden bir mu-

11>6te u~ 

AIJ Kemal Almut 

On iki adada Y.unan 
çeteleri 

Moskova, 16 (A.A.) - Mos
kovadaı söylendiğine göre, Yu 
nan çeteleri son zamanlarda 12 
ndada, Leros'da. bir defa da 10 
dan fazla İtalyan botu tahrip 
etmişlerdir. 

12 ada qobanlarivle balıkçıları 
İtalyan kttalanna s~ sık taar
ruzlar yapıp silahlannı alan Yu· 
nnn cetelerinc iltihak etınişleı·
dir. 

la~e müdürlüğüne namzet 
gösterilenler 

DUnkll sayımızda lstanbul bölge 
iage mUdUrUnQn deği§Uğlnl yaztılJ§

tık. Haber aldığrm.a.a göre bölge la. 
§e mUdllrlUğilne ticaret vekAleU mU. 
§avlrt Muhaln Naimle lstanbul Ycrıt 
mallar pazo.rlan mllcsseacıler mUdUrQ 
HAmid Koray ıuuıızet gö.stcrllml§tır. 

Kardeş ve baba kat ili 
tekrar mahkUın oldu 
Bir müddet evvel, Kuruçeomede, 

miras meselesi yüztlndcn bnbası Ha.. 
cı Şevket ile kardeş:! SUreyyayı öldll 
ren ve blrlncı ağır ceza mahkemcal 
tııratmdan 30 tıcne mUddetıe hapla 
cezasına çarpılan Zckl adnıda bir ıuı.. 
Ul, muhakemcıılnin bir cclaoslndo. 
kendl.Giyle beraber gayri mevkut ota.. 

Rerlfn, 16 (A.A.) - Alman or
dular: b::ı.şkumruıdaruığınm hwsusi 
tehlıği: 

Akdenizde Almruı hava kuvvet
lcıırl teşkilleri ve Ahruın den.iz bir
likleri ltaıyn.n deniz ve hava kuv
\'etleri ile ~birrği halinde, lngl. 
fü bahriyesi ve dU.'ltt'.anın iaşe ge
milerine ağır darbe~er indir:ırUfi
leroir. 

lt~l ·nnln.rrn bildlncis olduklan 
ı:?'ibi Ant.::ı.-ıtlı'kt~n ge1en bir gemt 

.Alman ba.,kumandanbğı, Alınan 
hUeum lataJrrmın Sivnst?pol ö. 
rıündo yc:ıı 111erl<'71!eler kaydettik-· 
lerini bu eıabah b~ldirnıektedir 
~vyeUer çok d3ha krsalm..1) bi; 
m~tıılıkcm Yeni hattın gerisine 
~ımek mecburiyetinde kelmrş _ 
lnrdrr. Romen krtaJnn düşman 
sa!la."Ola glrmi§Jerd'i.r. Alınan ha
va ordusu son ynpı lan knra muha. 
:ıı·~cr·ıne tesirli sıırette iştirak 
ctmıştir. Siva.stopol üzerine yapı. 
lan hava dUellohı:ı.ndıı bir Alman 
rıvcısı 16 d~cımnn uca.ı::... dilş'~- .. 
ur. t .. • "' ı.•.nuur- ı 

rak suçlu bulunan kArde~ Sıddıkm 
llzerlne atılml§ ve lurnvn.tJ aıtma bir 
iple lllştırd!ği sustalı ı;akı De kendisi. 
nl 61dUrme t istemişti. 

/ lklnd ağır ceza mııhkemcıılne veri. 
len Zekinin bu suçtan dolayı yapılım 
muhakemesi de b!Urilmlş, suçu taam 
mUdcn l§lcdlğlnd n C\-Vnlll. idama, an.. 
cak tam teşcbbUıı mıı.lılycUndo kaldı_ 
ğındnn 15 seneye, aUcvt tmtizaçsız _ 
lıklnr dolaylstyıe de 10 seneye lndlril 
mi§, talcat 30 sene mllddeUe hapso 
mahkQm bulunduğundan ve ooza Jca. 
nunumuzda 80 seneden fazla hapis 

1 

cezası bulunmadığından bu ceznsuım 
kaldınlmasınn karar vcrllınlşttr. 

kafilPSine kanıt bUyük muvnffaki- · dC".stroycr ve seldz Ucnret g ; · 
ye'ter dwrruJa hUytik deniz kuvvet- de toprlll~ veyruıut knyıp te~~~· 
lerin'l'l ht??ı..-ıyeshı<lc 1skendcrlye- olunaeclt derecede ciddi hasara 
den gelmı!cte o13n başka bir bU. uğramıştrr. j 
~~k .gemi la:ı.filt-si de imha edil - Ayrıca 6 harp ge:ımsi ve 6 U~- Yuvarlak içindeki boşlara birer 
muıtır. ret gemisine de bomba ve torpil · hnrt koyarak bu bulnıncayı hallet. 

1F "l .. 'd uzu r en seçmeler: 
Gnmindcn em• telı vnnclmı sn.-. ' 

bfidnn sorma nll\ Wim: 'ldU o . b "-mı . • - ze ""1" ...... e mez mi-
r yor, ug .... 0 u muharipler Jse 1 s:nız?) diyecek yerde (bizi şeref 

vnşuıa günahına bakmadan mUtema. lcnt1ımıez nı:isini.z?) derne.k da -
llyt'll 1uaıı öldUrUyorlıı.r; !'ıalbukl bir yeğrek değilmifilr? ha 

13 haz'ranôaıt 15 luıv.irana kadar is.nbetlcri kaydedllnı"ştir. Knfi'cyl tikten sonra Posta ımtusu 2•0 ad. 
Almnn hm·-a kuvvetleri ve deni.7. hımaye eden diiımıruı av uçakl _ reJJine gönderlnlz, 
~.uv~etleri topy~kOn !i6 bin toni- rmdan 33 U dtiş;.lrlilmO~tür 8:ıo Kazananlar, lslmıerlnl kUçUk Do 

nu ahvali ~b-i btcnm benimle 
yAr olandan sor 1 

~fnhabbet lezzetinden bDınberdjr 
:tlihirl .f gnfil, 

Puzfili, a~k 7..C\ km, :ıcvk.ı a.r•kı 
\:lir ola.ndnıı sorl 

rma~ tırnağını t:amlre blle muk. 1 Böyle ycrlen:'e (Çeref!endlrnıe) 
Jlr değiller! ciemeli, (tctır.if) dememeli, 

.ato uk 4 kruvı>z11r, 4 destroyer, Alman uçağı kn.yrpt.rr Ka!i.ı n·n ğarun Serüvenlerinin gelecek hatta 
2 .~rakol gemisi ~ 6 ticaret ı;e- geri kalan kısmı geri ·dönmek e Z:,. iti snyısmde. bulacaklardır. 
nıısı lxıtırmışla.rdır. Başkaca bir nmda bıraktlıınşt.ır, ı'--~---------.1 
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f'lklr ve sosrete 
ı::wwws ı.._a_,~ - -

Sosyal meseleleri rakamların geniş 
uf kundan seyretmek lazımdır 

Yazan: Sadri IB'tlM 

ŞEHiR HABERLERıl [~ !z!~C:Ş~J 

OD aene kadu önce bir gUn ts
t.nbulun banliyö treninde bir ar
lcadaşınıla koou,uyord~ın. 

Me\'Zllumuz TUrJdyenin bir huğ. 
day memlekett saydamıyaeağı ldl. 
:Oen iklim !78rilarmıl:uı, arazinin 
\·aııiyetinden, su Mcrfnden hah. 
liettlnı, yağmurhırnı nzhğmı anlat. 
tını. Kompartmıanda kıar§ımn:da 
0 taran bir mt dr.-rlıo.1 hiddetH hlcl
<letli 1167'!! kaftltı; 
"- Ben. dedi, daha yeni Ana.

doludan geliyorum. Sizin ı1ec:llkle
l'İlıizln h1ç biri doiru clcğildir. Yol 
iİstUnde vagon, vagon buğday gör
d"' uın.,. 

Rondan eonra açtı ağzını, yum. 
du gözllnU. lstatistiktcn bahset
Ukçe küplere bindi: · 
' '- Gözüme mi lna.naynn, elin 

kitaplarma mı? <liye hiddetli, hid
detJJ cevaplar ,·e:nll 

C'-0ğrafyaıun iklimin ururet\e. 
tinden bahsedince: 

- Biiy1e ~ye iUm, mllim gir
l'tıez. Ooğrafya dediğin !'leyi mek
teplerde ~kJar okur. İstatistik 
de ne hniıt zamane :zllppeliğl! 
Adıuna dünyıufa buğılay mmta

l<aıan olduğunu ve bu mmtalmlar
«1- pe4< ~k mahsuller nlındıb'IDI \ 'e 

bıttm memleketin bnnlann yanın
<la Yel' nlarnıyMıağmı anlatmak 
rtıUmktln olamadı. 

A<\a.nı köpUnnU~ btr ağızla '>a
ğu..yordu: 
"- Biz Atru!rikayı da, dünyayı 

da doyurunu:, Sadece benim ~ör 
düklcrhn klUldlr.,, 

'.rren Hay<brpaşaya geldi, adam 
idddetle bizi bıraktı. 

nu &<lam tek def;lldir. Bir çok 
trlaeleler ha.his mevmu olduğu za
lll-.ı bn a4anun ~ine raııtgeldirn. 
nır vatandaş bir gtin bana de

di ki: 
"- BGdm memlek;ette demir 

ıtiadooi \'al". Fakn.t. fabrika yapntı. 
l'orla.r • ., 

Ben <ıe\'ap venllm: 
''- Bir fabr'ftaınm konılmMma 

~ l'e~ bir ,·aı.iyette değildir.,, 
"- Na.~ olurf Tnm iki milyon 

ton veclıer var!,. 
' '- Un.yır <leclim, dedl~nb: ma

den iki milyon dcğll, dört milyon. 
dnr •• , 
"- Daha iyi cleı11nlz ya! Dün. 

Yada senede otuz, krrk, yUz mU
l'on ton demir istihsal ec:len mm. 
1.akalar karşımıds topu topu <lört 
lnilyonluk bir OC\'herle i~ başla. 
ltıak astan rtızündcn pahalı i~ 
'1lıtmak otur.,, 

Adam oe\'llhımclan memnun ol
tnadı, dik dil• yüztlme baktı: 
"- Hani <ledl, vatanı ~nlen

dlıecektlk, fobrikala.r kuracaktık! 
\'atftn lı i rnlmma gelmez! Rakaın, 
~p da Yalıodinln ipdlr,,. 

Şlmcli aynı cins adamlarm mem
~etin sosynl meseleleri lizerlnıle 
{lo)u di7.g{n konnştuklunm ~örli
>'ornz. Bunla!' kllctik, münferit bir 
1'1dı~yt ele alarak onu harikull\. 
~ bir sl"ldlde tamim ctmc'k, neti
~ler cıkamıak '\'e bu ı:ıkan netl
~lere göre de mt'ID}ekettc teli.-in
~ yapmak arzunn<ladırlar, 

Meell on ~am:ınlıırda "Gen~
let bc1clir kaln•or dlve f 0 """'t " ,, -.J-
edPnlt'rin coJ:u bu eln'öt<'ndir. 

Memlekette bcld\rlfü hadl!'e i 
bir !ı~yııl me8e11.l midir! 

llayır, bunn bir.e lsbat eden hi~ 
~ir grafik yolıtur. Normal ha<ller 
1tlnclc göze çnrımn bir komŞtı 
toenğunun beklirhl:"I bllyiik tamim
ler yapılmıı.sms yol n~ıyor. ı)ilia
l°ttler b~lıyor. Faclalnrdım ha.h
• otonuyor. Türkiyenin Bolga
li!ctan ırihi bir r.il'ftat mem'ıek"ti 
tılrlnı::'tl takdirde otuz mil~ on, Çe. 

abideleri sergisi 

1 
Sultan M3lınnıt tilrbesinde nçı

an "Türk abide eri mima.rl resım 
~"rgjsl,. ne bnlkJmIZJJl ve mtincv
"erlcrimizln gösterfüği ya.km ve 
~~f llg' üzerine Manrif Vckilli
ı:;ı tnmfınd'Ul nç!k knlnın mUddeti 
<l:ıhn beş gUn UZ.'1.Clmıştır. 

Buna göre lwziranın yirnrl ikin
ci pn;.artcs! gtlnU c:ınt ıs e kadar 
<levam etmrk fu:eıe, cumartesi ve 
~ zar gUn'ter-3 de sergi açık bulu
rtdUTUlıı.c •. ılttır. 

··------------------~----~ 

25 yıı evvelkı Vakıt 

l 7 Haziran 018 

Kibrit tevzii 
İaşe MUdUrlyctl UmumJyeslndan: 
4 numaralı vcslkn mukııblllnde iaşe 

l!lftt&ttlgllklerl mıntakalarmda bulu. 
nan nl\!usun bchcrlna 4 kutu kibrit 
lcvu edecektir, 

Buz ihtikarı IAğır -işçı karneleri ~.~.~~.~~ ... ~~a ~~~!.!~! .. ~~~ 
kosJovııkya. gibi yan amai, yarı zl- yapanl~r i nasıl dag"' ıtılacak ?. ~-üt-ryodkedtu.ik~~~ula~0 •~o.?rrae,dabnuh~Wlraını, dan geçen zaman malın de~rini 
raJ bir memleket olduğu takdlnle .-... ""· ... ., artınnıl'} \e fiyatın ~·\"'.• elm:slnl 
yctm.İj beş mJlyon, Almanya gibi Belediye buz buhramnı ",,._ '""i e:kmt>ık kartı al"cak o- ınek ..ıtiplCTile satıcıla.r arasında. icap ettirmiştir. Bu :.,ribi hallcrık 
:ıımai bir memleket karakteri ka. ~· _,. .. ki bir an laşmamazhktan ileri "'e- vine bas 'Ur ı k 1 ı t ka 

d • bazı bayı·lerı"n ı·hda• lcnlarm durumunu lesh.~ et.mü U- ll'-·omıu•. e • ' u Ut-a • yer, ' e\ e • 
zan ıgr zaman yüz beş milyon nil- o dün il. t b J ._ l'JSı olmak lamn gelir. 
fus besllyeoelinl bllfyonuı ''e bu- ettikleri kanaatindedir r.ıere v. ~ye f:O ir ~plant.ı ya. Ben, kendi kendime kahnış ol. 
na Juwrlanmak lbımdır. Fakat bu ' pılmışt.ır, Agu- :ışçilerin kartlon saydım, sUUıüzlüğtin bc:~ı farkına 
da\'ayı mahallesindeki ~karlan Bazı buz bayilerinin buz olm.a.Ch. hddkmda yeti t4r ta.limatname ha- bite ,·armryacaktım. J<,akat ba§lıea 
e\•lendlnnckle halledeceğine kani ğıru ileri sürerek halka istenildlğ• zırlanm:ıktad-:r. Kartlar lbu ta.lmıat besiııinl sütten :ılan ya\Tumuzun 
olan adam hl~ bir da\'aya bir sa.n. miktarda buz vermediği ve bwıla- name esaslarına göre dağrtılacak- hiç bir ~yle a\ unamaması bb.İ 
tim hız vemıiıt <lelfhllr. rını yUkse'\ı: fiyatla, müştelerin{' tır. r~llck fellek dola~'tır-Ch. Her ğirdl-

Memlekette ııUfus binde kırk sattıktan hakkında belediyeye ei- yeni talimatname hUk1lmlerine ğimiz sütw;li dükkanından eli bos 
raddesinde artmaktadır. Falm.t lıayetler va.ki olmaktadır. göre ağir işçi kartı tevzii tlç şekle çıktık, Nereye baş\'urduk5a: • 
dopnlann yansına yakm bir kr~. Belediye buz için kilo bagına ayrılma.ktadtr: _Yok! 
mı ölmektedir, Ç-O<'uk ölUmll hidl- be§ kuruş nar.k koymuştur, Şeh- 1 - Ağır !işçi, limanda çalışan dan başka t'e\"B.P ala.ı.na<lfıi, 
sesi bekirhk hildise~I de~lldir. rln ihtiyacına yet~k kadar her cğrr :işçi, asker ıağır işçi Koskoca tstanbulda sut .. ttılük 
Bamba.'ka bir mescle<llr. s~yal gün kiilliyeıtli miktarda buz çık - Liman ve diğer ağır. işçilcrın cidden &damı çileden çıkara<'ak 
meselelere kendi evimMn renrere. maktadır, Bm yokluğunu bayilerin kartları bulundukı1nn müessese- bir ı;eydir. Hele bu yokluğun beş 
sin<lcn detti, bUyUk rn'kamlann v<· kt>..ıırlilerl ihdas ettikleri neticesine ler taro.fmdan tevzi edilecektir. kurnşluk bir zam ızorbahğı yUzUn. 
istatistiğin <>enlcı ufkundan bakmak \'arılrn.ışt:r. Asker ağır lı;çi1erllı de ruı.keri bir- den il ...: wefdlM . b'I k u k 
,_rektir. " " P.omanye.dan 5000 kilo amonyak Hkler tara.fmdnn Yerilecek.tir e •• ,., e•nı ı me , y re • o~ gelmişt:lır. Bu şehrin dört aylık buz . lerimize ok ~bi giriyor. 

Asfalta, betona, henrleseve na. ihtiyacmı korşılrvncaJd:rr. Buz 
23

_ lnekcfler. <'\'\'elce de\ let tanı. 
sıl elimizi ah tırmaya ~aı;~fl·or. tan be.yiler ffiddetli ı:rur.ete kon • Deniz motörleri birliği fmclan biçllen fi~'lltı azmısnynblliı·. 
eak, 80lya1 me!lelenln de istatistik trol edileceklerdir. Ktlçllk denJz moUlrlerl nakliyat bir_ lcr. Hatta bu azım.sayı", btr taknn 
denen metoduna inanmak \ 'e C\'· _ llği nızamnıımeııt mUnııkalltt vekltle _ doğm , -e insaflı hesaplara da <la. 
\'ell, onun do~luğunu temin et- tince tastlk edilmiş, tastlk emri dUn ynnııbillr, Ama, arada b'r konu • 
mek, hUkUmlerl ona giire ,·ennrr,· ı111111ıı--li[ıııın~lııııııı• alltkadarlara btldlrllmlşt!r. Birliğin m:ı yapılmadan, Şchr'n, t1UtUnU k;s 
öğrenmek lazımdır Ha,·atı bii\·iil ''!!11 llMJWM ıJIJ • ılk .toplantıaı yakında yapılacaktır. mek, öyle çirkiu bir cürcttir ki 
rakamfann zaviy<:"'Sİmlen tct'ktk' et. Bu birliğe, :1 UA 50 rüsum tonu ara. hUkümet hayslyeUnl, ken•ll ;,~. 
meiH hecereml~·enler hayııt111rını l aş ocağında bir kaza smdakl motör sahlplerl gireceklerdir. fi sayan namuslu yurtdas'an ean 
"kocakan <lcdll,odu 11., içinde har- Kxstklıda, Üçpmarda, Taş ocak- evlnclen yarn•ar. 
e.amaya mahkum heılbahtıardır. lar·ndaki kayıı.hklan dinamitle a _ Pirinç saklayan bir .llngiin bir maddeye fiyat konu. 

wr. amelelerden Mehmet, Hazirc.nl bakkal lnrken, elbete o macl<le~·i iııtlhsal 
ve Mustafa iştialin zamanını i'-'l edenlerle konuı:;uhıJ·or: jli~·asa in. 

• Ni§antaşı Vali konağı caddesinde ı hesnplıyamı'-·nrak enkaz altında c~ eniyor \'e mü<ilahııile m~nı bir ,, bakkal Ko~o. kendisinden pirinç iste. k" 
kabnı!)l&r, muhtelif yerlerinden ·:ır bınıkıln·or. !-lütl' ne \-akit pa. 

Vllll.yette kurulması istenen yeni yenlere pir~! olmııdığı cevabını ver 

Tele fon şebekesi 
takviye ediliyor 

Biitün hııkl:ln çJğneyerek, hss • 
talarm, çocukl:ınn gıck:ısıııı l<e • 
mck, düpedüz -.u~tur. Tabii ~·arın, 
bıa zorb::ı.1ığn yl'Jt;encnlerin yalmln. 
rana kanunun demir l!~çcsi yapı· 
~<'ak. .4.,nalarrndan enulikleri !ilit 
bunınlamıdnn gelecc!.t. ' 

Bir devlet, icr.aatımln, mllleUn 
namuslu e\'liitlanm lıosnut ederse 
lmwet i kut kat artar. l\Jilli lra•I; 
ile de kklenen knnıınlanlır, ki 
mcmll'ketln her kii..-esln" nllirslnr. 
la ~irer. 

Oııgün İstanlmhı .. utsüz bınıkaıı 
lar, kabnkcı Mustafftnm tic,arcı 
sahasında lıortlanıı • r.:ıbi!i nahuıı
<lan ba"ka bir .ey değillenllr. Bö3-
IP btr harc!tiete göz yumuhlma:ı. 

Vatan, İ!!biilümli He Ahenge ka
nı11ur. Bunlardan hic biri, benim
.enıeıliği \'azife ·i, kc\•fine r.öre bı
nıkı.m:-ı~. Hele <;Üt f'ibl «;ole önMtl. 
il bir gııla u .. tündc lbtfra<ia kapıl. 
nıak, f1yat ytikselfmel< icin. luthk 
hR\'ası ynrı\t41rnl< 1 r.,. p sinde kos· 
ı"ln'<, nıı;'ü affedil!!m~z bir suçtur. 
Bunft <'Üret edenlerin hRk('ttikleri 
cezalıırınn carpılclıklarını g(innel.. 
it.ıteriı. 

Hakkı Süha Gezgin 
Mntralln lnp. ıoı etrafında görllşmek ıııhr surete yaralanmr5lerdı:r. mi§, flynt mUrııkabe memurlnn tara. 
üzere telefon idaresi direktörü Nlya. Ynralı ame~ler Haydarpaşa NU tından dükk!nında araılırma yapı_ 
zl, dUn vUA.yette vali ve belediye relsi rnııne nastanes.ne kaldırtlmrşl:ır lınca 245 kilo pirinç bulunmuştur. 
LQttı Kırdan ziyaret elml§tir. Cilr. Suçlu, adliyeye verllmlftlr. 

vnayette k la k KUYUYA DtlŞtlP BOGUI.A~ 
uru ca yeni telefon I K.4.DIN 

· aaııtrallnden ba§ka ayrıca Aksarayda Yenişehirde, 45 ~umarada ot.u _ 
2000 abonelik bir ıebckc vücude geU- mn Franç~o ktzı 70 .vaamda Hoza 

Fakirlere kömür 
dağıtılacak 

ZAMMA HAK KAZANAN öG
RE T ı ENLERiN iKifJ~i LiSTESi 

rllecekUr, "' ı.dında bir kadın dUn evinin zemin 
Eyilp, Kasımpaıa ve Fatih scmUc. 

ıinde oturan fakir halka nark fiyatı. 
na dağıtılmalc Uzere SOO ton mangal 
kömüıil ayrılmıştır. Kömür bugUnden 
ftlbaTt'n dağıblmaga ba§Janııcaktır. 

Bundan bqka Şlfll santrall 5000 e, k ak 
İltanbul aantrall 6000 e, Bcyo&lu san atrnd i kuyu k:ı.pağıno basmış, 

6 kupak kırrlara.k ku,'Uya dü§lltll&· 
trall 6000 e lblAğ edilecektir. Şebeke. l '" ur. 
ler kı.1& bir zamanda ikmal edilecek. Kadm kuyuda..'lci sutwdan bo-
tlr. ğulm~. cesedi ıUaiye taı~.ıfınrlan Altın fiyatı 
Atatürk inkılap müzesi çrk:ı.rrimıııtrr. 

BlR KADl:S TRAMVAl'T>.\N 
DUn bir altınm fiyatı 83 lira idi. 

Atatürk mkılabı mUzesl fjimdilik 
rnlı ve perşembe gilnleri S'lAt 10. 
12 ve 13,30 - 17 ye ikadar ziya . 
retçilere aç~ bulundurulacaktır. 

Adliyeye katip 
alınacak 

DUŞTtl 
Osmanooyde, Ebckızr sokağında 1Jehmediu idaresindeki kamyon 

oi.uran albnq ~mda Sakine. Tü. Ak!'arnyda oturan 26 ynşmda 1s
uelde t.ra.m,•aya binerken tramvay met .kl&ı H:ıticc adaıda bir kadınJI. 
kalkmış, kadm dü.süp muhtelif yer- çıı.rpmı§tır. 
ler nelen ayralanm•strr. Kadm muhtelif yerler.inden teh-

$a1dne Bevoğlu 1•ııstanesinc kal- likeli suret~ yaralanarak baygm 
İstanbul adliyesinde açılan ıo ve , oırılmı§t.ır. • IAr halde Haseki hastanesine kal-

15 lira maB§h kAUpllkler için ruemu. ELBtSl<~ HIRSJZI dırılmııtır. Va'kayı mUteal<ip kaçan 
rin kanununun 4 neU maddealnde ya. Ak?Jıyıkta Değirmen sokağında şoför aranmakt.adrr. 
zıh prt1an haiz olan ve eerl daktilo 10 nume.rada oturan Ahmet dU:ı OKUZ UIRSJZI 
1~ yazabilenler araamdan mUıabaka tr>rziden yeni elbisesini a.lrİ> eve Refik admcln bir sabıkalı hırs:z, 
ıı_e mUnaılplert almmak Uzero 29. Ha bıra.kmrş, biraz BOnra kendisi yok- diln mezbahadan pay mahallinden 
~ran. 942 günü lmllban yapılacaktır. l:en Mustafa adında birisi gel<rrek 1'ir öküz çal:ını.k K:ıs::mpa.şaya ge-

Tallplerln sayılı vesika ve 6X9 bü- karı:s:na: 1 Hrmiş, fakat yolda ~Uphe Uzeıine 
yUkıUğUnde 4 adet totogratları Ue bir _ Kocarı e-lllY..seerj.ni jstiyor! dt. yaka.lanmıştır. 
ilkte mezkQr tıırlhe kadıır tatanbul re elbise~; alrp ~1miı;tir. Hırgız saçıınu itiraf etmiş, ökUz 
adliye encümenine mllracaatıarı lllzu. Ac:rkgöz hır.:nz bu yeni elbiac,,ı E>nh1bine iade olunmu~tur. 
mu blldlrllmektedlr. eatarken yakalanmış, adliyeye ve- BiR MÜTECAVİZ ı· AKAl,ANDI 

Devlet konservatuarı 
temsilleri 

"ANTEGONE,. JWJI: Prof.C&rl .Ebert 
MIWk: Perit Alnar 

Koronun l1Uraklle. Biletler 50 ku. 
ruştan ba§lar. 5 ve 7 Temmuz gece 
12 Temmuz gece ve gUndU.Z Seı Sine. 
mumda yalnız 4 temsil. Gişe her gün 
14-18 e kadar açıktır. Tel: 49369 

1'eınlz giyinenlerin ekseri.sinin 
E:Jblselcrinl teşkil eden bez aksa· 
mın bir kısım ipektir. Ayaıkalrmda 
cfzvlt papucuna benzer terlikleri 
sUrilyerek gezerler. Anağı takım 
bir şey glyme:z. çıpla.k ayak ge
zerler. 

GUnC§tcn muh:üa:ıa için !ba:J.}a -
rma bambo kaınt::JT kabuğundan ha
fif mahruti gUneşlik giymek, iş 
ve ta.r!a h~met.lC'rinde hemen umu 
midir 

Modem giyinen erkekler başla • 
rına kovboy fötrll ve a.ynklarma ço
rap ~ko.rpin de giydikleri vardır. 
Fakat umumoo Yttli kıyafetini he
men hiç bırııkmazlıır. Sonradan gez 
di~..m biltiln Birmnya eehlr ve ka
sahalannrlıı kıyafet ve tarzı mai· 
şet hep aynı tarzd:ıd:r. Esas yeri 
o'mayan Çinli, HUll, Japonlar kcn 
dllerine hil.s mlllt k•yafetlerile ay
nca temayl\z ederler. 

Mesela Hintliler ince patiska ve 
tülbentten ibarı~t don, gömlek ve
yn fu t.aln.n yahut hafit' klllllqtan 
elbiseleri v~ koc:ı. 8BJ"Jklarlle. Çin
li ı er ya siyah veya l!clvert bez -
den geniı; p:ıça.lı uzun pantakın 
ve blôzla.n. Ja.ponln.r ~ Avrupa -
lı kryefetinde değil iseler (bilhas
sa kadmlar) Japon vazo ve !in -
cnnlıı.rı U~rinde görülen resimler
deki gibi ldmonolu zarif kıyafet. 
leri ile ve mUtebctsaim çehreleri 
ile farkohınuriar. 

Birmalılar nadiren gUzel simalı 
o'mnkln ~rabe'r umumen denecek 
derecede eempati.ktirler. Birmanla
rm esas dinleri BudiıtWktlr. Adım 

til~tir. Mehmet adında birisi, evveThi 
İŞ KAZASI akşam, Topha.n~e. Ne<'atibey cad-

Mı.;ırça.rşısmda. kubbelerin ta • desinde 12 yaşında Orhs.n adında 
n-.ir:nde çalışın Must.afa adında bir ı~.ır çocuğa teco.vüzdc bulunmak 
e•vacı, 9 mf'tre :vUksckliğindekl is- i~tcmiştır, 
keleden düşmUş, başmdan ağır y-.ı. Çocuk, :nürnan3at edince de, us
ralananık hastaneye kaldm1mıştrr. turas:nr çekerek yUzlinUn muhte-

BtR KAMl'ON KAZA~I lif yerlerbıi kesnı'ştlr. Orhan te -
Dün 6ğleden !Ollra A'kS3J'O.yda cisvi altm ~.almmrş, Mehmet ya • 

bir kamyon kam!Jı olınu.,, goför k:ıhnnuştrr. 

başında Pagodala.rile nehir kena- tilj gibi uzun ve ean bezden ör
n, yol başı ve omıan içlerini dol- tlllere sannmış punldle:r yaııı r<L
durm~la.rdrr. hiplerin de flletile bir çok mera -

Bl;r de Zc.rbadi denilen, lsllm l'im yaparlar. Eğlence ve fbadet
HiDt ilerle yerli Birmen kadınların teri gilrültWüdilr. 
cian türemiş melez miliıllmler var- Yalnız :rr.llnfet.ir ibcı.detlerl gu -
ıiını. Bunların da kadınlarında kaç yet ıııakl.ndlr. Bilhassa kadın!ar 
göç yoılotur. Fakat mutekit tirler. Pa.godadaJd B:ıda heykel' eri önll-

P~"'Odalarm dört cephesinde ne yaktrklıı.n Jrllçilk muml:ır:ı kar
clört hücre vardır. Bu hUcrolerde şı ettehlyat vaziyetinde oturarak 
veya bUyiik dini binalar içeri.sin- elleri.ndeki iki ilç çiçeği, ta.zarnı 
de bağdaş kurmıı.' var.iyette otura.n \•aziyet!nd~ birleştirdiklerı elleri 
Budayı temsıl eden heykelin bire· o.rasmda almlarmctan yukarı göUi
lindc dalma fil, kaplan vesaire gi- rilp sonra secdeye gf<lerler ve du. 
bi bir hayvan ıJCklinl avucunda tu- alar mmldarur~ar. Manastır gibi 
tar görlllmeoktcdlr. Kulak meme- bl büyU.k pagoda binalarmm iı;inc 
lerl tA omuz başmn kadar ~rkar, girileb:~ kısmılrnrı, enva! blbll). 
Mümeyyiz va...C\fı budur. Yerli ti . lar, mUna.sebctll veva mUnasebet. 
pinde sevimlice blr simayı göete. li veya mllna<Jebctsiz zıunanm bll
ren bu heykellerin b:ı.5}nrı, kulak- yüklerinin resimleri vesaire lle sus 
Iaı, elbise yaknls.n rengarenk sır. IUdür. 
çala.rla müzeyyendir. Küçük ka _ Türkler hakkmda eskiden men
aa.balarda hususi günlerinde bir kul bir çok rlvayetlere göre Bir
danayı türlU cicibicilerle silsleye- manyanm kurtulu.,u Tilrklerin mu 
rek büyilk bir k6s, çalpa.re, şak- harip suretile Bimıs.nyaya gelme. 
~. zuma gıbı Mr dllclüktcn ib:ı- lerile tahassul edecclmıiş ! Bunu 
ret seyyar bir bandonun kum:k vaazında söylemek cesaretfoi gös
dayanımaz gilrilttUlerl, notası bo· teren bir punki tevkif edilmiş ve 
zuk ~ht'nk'eri a.raamda bir d8mi akıbeti m~hul kaJnuş. 
gafirle soka.klan ve pagodaları Mana.strr gibi btlyUk pagodalar-. 
dolaftrrırla.r. Eski Romalıl&rl!l da pek ~ok punkl kala.baltğı va.r • 
elblıselcri olıa.n omuzdan geçme dır. Yedi eeklz yapıdan itibaren 

İlk tedrisat öğretmenlerinden 
zam giirrniye h~ı.k kazannn nnn ilk 
lı.stcsmi ya.zmı~'.k. M:ı31if Vckfi '<-'. 
U tat':l.fmdan l.?.sôlk ecl;'Jerek ge
len ik.'ncl listeyi neşrediyoruz: 
20 linıdan 25 linıyu teı fi cı!.cnlcr 

Zl'liha Bir .. ıı, F. Zclırn Ü7.SUI\ 

S. Şuk.r Pchl vnn, NilUfer ÇeUı:~ 
knyo., Nilüfer Erkcvi.n, Fatmn Bi
ric"k. 
2:1 liradan 80 lira~a terfi edeııler 

Snfive L.'i.lnşahln, Z. Gllzlde Ay
gün, Bclıiye !demen, Müzryyen 
Tin;n, Ayş~ Ere:ın; Srtkı Yeğin. 

~aş, Hayriye Yurtsever, A. Le
man Işılay, Sabiha Sargut, Necibe 
Oyman, Hayrıyp Türel, 1. Hıı.kk· 
Tunga, .Fatma Tolunay, MuhMın 
Çavlı. Aliye Gtingör, lhsan Ertöl, 
M. Ali Som, Hacer Anın, Basriye 
}~r.sal, Burhan ettin Tolunay, NI 
mel Önürmc, A. Rıza S~zin, Sabib:ı 
'Bllscv, Ner<lhe Tolga, F. Aliye Ay. 
tulu, Macide S:ıka.cya, Renaiye 
Özdemir, Fatm9. Çat.bel, Arif Fey 
zi ttlkü, Naci ·Göksoy, Ganimet 
Ss:rp, Sa.ınlye Kesim, Zehra Ogan, 
Makbule Billıcl, Nedbne Turhan 
Fahriye Dağlroğlu, Haydar Vuraı'. 
Mesrure Tanyel, B:ı.hr'ye Bayrak. 
tar, Mu.sla.fa Ç"'.ı.ngir, Muazzez GU· 
venli, Haı'ise Ye.kıt, Nimet Doğan. 
er, Mevhioo Kontik, Sadi Demır, 
Ata Görgül Mefharet Güter Ha
yati Bahadır, Huriye Balkır'. Ra
bla Bozbora. Uhrire Terin, Nedime 
~ıl, AM.f Eren, Bet'r Demir, KA-

medreseye rlevam t'derler. Halk 
tarafından ia.._.c:;e maddelerlle beslc-
1\irler. 

Geceleri sa.hild~i bu yaldızlı ııllıı 
lU pagodalar meht.nbm aks Ir ha
yal dolu, esrarlı şeki: !ere bürüne
rek, ciddcn göz alrcı manzaralar 
ııneder. 

zım Ozyalrm, TE. vt. ·,1,., Za~ Ccnıı
le Tarc:ı.n, ismet Dikmen' Adile 
Sarı, Kadri.} e KaJJUŞ, Düıiyc Aı. 
lnıok, Hikmet Atalay, Zaier A) 
men. 

Medihn TürkQr, Hn.mide Cansun 
Sanjye Gökçzn, Nb~zl K e~kin 
Ronz Ba.,,a:ı, Num-uı Üzerol, F"
r;de Der'~ör, lly:ıs Akmnn, Ncy
~~e Soykut, Hocliye Po'vw. S'l 
lııne Tiryakı, Le-man KonUman 

Adil Tunçeı·. Nezihe B::yukcreaıı 
Nedime Aykut. Leman Tnnsu Ma
cide Nurbi:;c, Re~at Oğnzo<Y u' Nı
ha.1 İtil, Selftml Tilrlunan," Nejat 
Tannan, t. Hakl: Yönet, Emin A. 
kar, ~amiye Ant, Meliha Sezgın, 
Vahit Kill3.\', Rı>şldc Özer Tevfil; 
Cörtelek, Naim Şcrmet kfllet A 
n • .Nihat Ona.1, Adalet Aydın. Mu. 
z:ıffer Akn.gUl, Hamit Rodop, M 
Göko.lp, 1Ihruni ErdC!D Raslm Yn
dalı, Şevkiye Or:ıp, Osman A tn • 
bay, Zıyaettin Özergin, Kap1an \'u 
ra.l, 1ımınil Çetinel, Kemal Bescn. 
Haki ÖzkaJ, Naci Acar, Ekrem 
TUrker, 
SO liradan 35 liraya terfi edenler 

Mevhibe Öz.kök, Safiye Alp, Hak
kı Nalça.oğlu, Feriha Can. Sadık 
Gökbnkan, Abidin Pak, Nafiz Çif· 
<:ili, Saim Aldcnyn:ık, Salıllıattin 
Kura~·. H. Hi""A.l Oral, Şc>tife Oku
tan, At.iye özgüden, Halit Keçe. 
cloğlu, Fuat S<'zen, M. Şev'ki Tunr 
er, Kudret Anuı. 
M liradan 40 liraya terli edenlrı 

Nu•re Öğilnç, Reşet Uz Nuret
tin Çağlıya.n, K<'mal Anac~ Nuri 
Aroğuz, Ahter Öktem, Serrnha Or
man, Adil Ozan tilrk, 
40 Urada.n 60 liraya t.erfi edenler 

Sabiha I§ılg61, Nurettin GUıı. 

tel, Cevdet Ünver, Necs.ti Çelik 

Çarşı ve pazarları keıdUerlne l8'JANBU1 BOKSASININ 
hAs ve (3uxlı) sisteminde mey- l~fH2 F!yatıan 
daı veya dam altı 1>87.ar yerleridir. 
Çerçi Cfy&91, meyva, ı..•-A• et Açılı ,-e Kapanrı .. ..... _, • Londra l Sterlin 15.24 
yemek, tütün hububat haııılı her Nevyork 100 Dolar 129.20 
r;.ey ııatılır. Seyyar aşçılar tabak Cenevre 100 !sviçre Fr. 30.36!1 
:'.Y'etine mlişterlyı> geniş a,ı;...ft yan... 
rağmd n""i .-- Madrld 100 Pezeta 12.93715 

a ponıiyonlarını Bl"Zederler. 
Sıca.k yemeği bu yapraklar Uzer'- Stokholm 100 laveç Kr. Sl.16 
ne korlar. Çarşıda snıtıeı kadınlar f.;SHAM VE TAH\'lLA1 
bir taraftan ahş verişlerilc meşgul İkramiyeli % 5 938 21.ro 
olurlarken bir yandan da miltcnıa. lkramryell % 15 933 Flrganı 23.10 
diyen bn~ ve yUz tuvnletlerile mf'Ş 1 ··o/,•fl-2•l•9•32_H_az....,ın•e•t•ıı.•h-'i.1ı_e_11 __ 5_0_. -· 
ı;ul o'mak üzere ayna önünden ay
rılma%1ar. Veya aynayı önlerinden 
a.y:ırmazfar. 

Saçla.rını müteaddit kerelt:r 
~zer ve yeniden dl.izlerler. 

Pazarlarda yerli mevvnlar bizim 
için bilhassa c:ı.1ibi m~raktır: Ana
nas, muz, Hindistanccvlzi, :iri 
mandalinalar, temut.i denilen nğnç 
kavunu, :mango gibi nefis meyva -
larln daha islınlerin:l öğrenmesi 
güç ve le~tll şüpheli .ı:-ekerli ıa. 
hanaya benzer bir nevi ve yerli 
zevkine hO!'l gelen w cfrodizbak 
olduğu yerlilerce mervi bir aca. 
yip '8lh lemetH ~. el bom
-.na P* bımt'9 'fle ~ byn8 
tı dondmma kıwmmda koyu bir 

(Devamı car l 

--
s: 1 Çarpmba 
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> 

1 c ...... s 
~ 

CI 
'--' Hızır: 48 
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Öğle 12.H 4.32 
lklndi 16.15 8.83 
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Perşembe 
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Beşik as ikinci Sulh 
: ;:;· :u.< Hakimhğınden 

912/6 :r. 
Beşikta..,ta Türk Ali mahallesin

de Mecit Ali sokağında 8 numaralı 
hanede 29. 12. 941 t.a.r-Jıinde ölen 
İatilyaooıs oğ1u Va.sil Bodukoğlu
nun terekesine mahkemece el ko
nulmuş .. ;ır, l.şbu Hıuıede meYcut 
eşyası 24. 6. 942 tarihine m!l.~
dif çarşamba günü s:ıa.t 9 da ~ık 
arttırma suretile mezkür ha.nenin 
kapısı önünde sa.ttlacağındn.n ta. 
lip ola.nla.rm mahallinde hazrr bu
lwıacak memuruna milre.caatlan 
ra.n olunur. (40221; 

f Bugünkü radyo f 
7,80 Program 7,33 Radyo salon or. 

kestnı.sı 7,4!5 ajans S,00 Radyo ııalon 
okestruı 8,15-8,30 Evin aaau 12,30 
Program 12,33 Beraber şarkılar 12,45 
ajana 13,00--13,30 Kıırıgık prkı ve 
tUrkOler 18,00 Program 18,03 Radyo 
dana orkestrası 18,4!5 İnce saz tutı 

19,30 Haoorlcr 19,4.5 S .. rbest 10 !hk1. 
kıı. 19,55 Şehnaz makammd&n şarkı

lar 2015 Radyo gazt!:Asi 20,45 Bir 
tn:ır§ ög-renlyoruz 21,00 Zirsat tıı.l~vL 

mi 21,10 Şarkı ve tilrkWer 21,30 ko
nuşma (Av ve spora dair) 21,45 RL 
yasetlcümhur band°"u 22,30 Haberler 
22,4!5-22,50 yarınki program ve ka
panı§. 

Toprak mahsulleri ofisinden 
l. - 942 senesi a.!yon mah.aulll, geçen senel<ırde olduğu gibi h&§ha§ 

ekimine mllsaade edilen aa.balarda mUessea T. c. Ziraat be.nkaaı ıube ve 
ajanalan mariteUle mUatahallden mUbııyaa edllccekUr. 

2. - MUbayaaya 1!5 Haziranda ba§lanac&k ve 15 EylQlde nihayet veri
ıı:cekUr. Bu müddet sartmda atyonlannı Ziraat banka.at şube ve aja.nala.n. 
na atmayanların müddetin hitammd&n sonra, vukubul&cak müraca.atıa.n 

ve eerdedecekleri mazeretler kat'iyen kabul edilmlyecekt1r. 
3. - ~ar1 bir klloyo. kada.r satışa arzedlle.n atyonlar mUbayaa edile. 

cckUr. Malını bizzat Ziraat bank.ast §Ubc ve aja.nslarmo. götürmeyenler, 
köyleri namına veya birl~erek teşkil edecekleri guruplar namına arala
rından birini mutemet tayın eoorek mallarını bu mutemet va.ıııtaaile tealim 
edeb!Urler. Bu takdirde gerek teBllm ve tcscHUmde, gerek pa.ra tediyelerin.. 
de ofla bu mutemedi mal sahibi addedecektir. 

4. - Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de mUata.ıı.sUdcn sandık pa. 
ra.sı, ekspertiz UcroU vesalr her ne nam ile olursa olsun hiç bir masraf aım_ 
au.yacakbr. 

5. - Droglst afyonlar bu acne de D, A. O. B, D. C hartlerile rumuz. 
lanmak üzere Uç sınıfa ayrııacakt.Ir. 

D. A - Ta.mam.lle konııkmz olarak ince ve temiz toplaıımı§ renk ve 
~ku itibarile mUınta.z vasıflı afyoııl&r, 

D. B - A:r. kon&klı ve renk itibarile cazip, yilltaek vasıflı atyonlar, 
D. C - Çok konaklı yağmur yem.lş, rengi bozulınU§, dll§Uk vasıflı at_ 

yanlar. Bu ta.snlt mmtaka iUba.riJ.c olmayıp umumidir. Yıı.ni bir mmtakanm 
nisbeten iyi olan afyonu D. A ve daha dtl§Uk afyonu D. B ve en kötU afyo. 
QU D. C adOOdllmiyeccktir. 

Satşı a.rudUen atyonlıı.r hangi mmtakanm olursa o!ırun kalitesine gö. 
n yukarda tarif edilen sınıflardan lA.yık olduğu bir sıntfa it.h!l edilecek 
Y• o .mı:tm fiyatı])& tAbi tutulacaktır. YoğurulmUf atyonlar 1çin ilk t'eael
l1lınde avans verilmlyuek lstanbuld& yapılacak katı muayeneden eoııra 

lMıdell def'aten ödenecektir. 
6. - Afyon fiyatları bu ııcne de yeniden artt:Inln:uştır. 

D. A sırufınm beher mortın OOreoeı1i 160 kunlf ' 'YUz altmış kurut .. 
D. B. ,. ,. 130 "Yüz otuz kUl'\ll,, 
D. C. 11 .. ,. ,. 110 "Yüz oın lcuruş., 

7. - Bu llelle mUbııyaalarmda da afyon bede~ri ilk tuelJUmdeki tar. 
tıiar Uz.erinden tahakkuk &ttirllecek ve aynca fire tenzil edilmiyooekUr. 

Topraktakl §eklinl muhafaza etmıye cck kadar auıu ve rutubetli afyonlar 
kurutulduktan BOllr& teaellQm edileceğinden, mOatahaillerin mallarım ku.. 
\ utmadan evvel satışa a.nıctmemeleri lA.znndır. 

8. - Satışa arzedlltn atyonlardan kabule pyan görUte.ıler altıncı mad. 
dede izah edilen smı:tla;a .ec;llc!Jkten aonra ayrı ayn tartılacak ve bu tar tı 
üzerinden her mmtako. için seyyanen: 

D. A smıtma girenlerin beher ldlosuııa. 2080 kW"U§ 
O. B 11 1IS60 
D. C. 11 ., ., lZlO ,. 

avans verilecektir. Bu sureUe telllim edilen afyoınlann lAboratuva.rda ya_ 
prlacak tahlil ve ofisin merkez deposunda yapılacak n1ha1 muayenesinden 
r;o:.ıra 6 mcı maddede yazılı hor smıfm beher morfin derecesı fiyatı Uzerin. 
den tnhakkul: edecek bedcllcrlno nazaran, afyon teslim eden mUstahsillerln 
aln.etıgl tezahUr ettiği takdırde, bu pa.rıı. knt'l tesellümü mUt.ealdp Ziraat 
bankası şube ve ajansları tarafından &l.Akndarlarına ödenecektir. 

9. - Bu sene mUstabsU eHnde kalım§ eski s~ler mahsulü atyonlar 
da cinsleri dahlllnde satın al!Dllcaktır. 

MUst:.ahsl!ın bankaya arzedeceği eski acneler mahsulU, mağşll§ olma. 
yan a!yonlara yeni sene mahsulllnUn ayni tnımlf §ekli tatbik edll«ck ve 
,ynı smıflarn ayni avanalar verilecckUr. 

JO. - Sctt nfyonların beher kilosu.na 11.zaml 20,80 lira "yirmi lira sek. 
sen kuruş., fiyat takdir edilmiştir. Her mmtakada. arzedllecek ııett afyon. 
lar, rutubet dereceleri, renk, koku vesa.ir evsafı itibarile S. A. S. B, S. C, 
11Iye b ir tami!c tAbl tutulacak ve her llç aımta ithal edilecek iıeftler haiz 
buh:ndukian vasıtınra göre 2080 kuruş olan BC!t A.zamt fiyat haddlnln al. 
tında ekçercc takdir ve tayin edllccek bedellerle yine Ziraat bankuı IU· 

IA! n ajansları tnra.!mdan ,...tm almacaktır. 
11. - Tablaten dilşUk mortlnll veya y(lk.8ek mortınli mmtakalar için 

tun'fte ve kıymet takdirinde bir mıntaka ayrılığı gözet11mlyeceğinden ve 
malmıl hangi mmtakadan olursa olsun kalttcslne göre glreblleceğl smıtm 
fiy&tma tAbl tutulacağından müstahsillerin btr mmtaka mı:ılısuı.Unll be.§ka 
bl.,. mmtaluı.ya tO.§lmak kUıteUni yttk.lenmemelcrt tavsiye olunur. (6260-6!520) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
tıAn :s o. 171 
Ticaret VekAJetince keten menırucat n nğ ipliği B&tı§lannd& aşağıdaki 

kAr hadleri tayin cdilmlşttr. 
Nııallt~ı k!n 

Akred.ltlttl AkredltllsiJ\ 
Keten % 25 % 20 
mensucat 
Ağ lpllklui o/r: 20 % 15 

Toptancı k!in 
% 10 

% 7 

% 20 

% 15 

Yukarda gösterilen toplat1C1 kAr hadleri yalnız tdh.allt lm!rkezı dl§mda 
kalan yerlerde milcsses ve faallyeUeri hakikaten toptancılık olan mutavaa
srtlara verilecckUr. lstanbulda mUesaea pcra.kcndecUer ldh.allt etyasmı doğ_ 
rudan doğruya idhalatçılrırdan alaca.klarmdan bu ıtehirde müstehlik salı§ 
fıyatlarmm hesahmda ayrıca toptancı kArı ilAve olunmayacaktır. 

Keyfiyet 14.3 .942 tarihinde neşrolunan 152 sayılı illnımıza ek olarak 
U&n olunur. (6592) 

Devlet Demiryolları 9. l§letme Müdürlüğünden: 

Hıl.kn İ.fıta.nbuı ile Uzunköprü arasında mUtekabllcn işlemekte olan 5/6 
ve 7/ 8 N o. lu yolcu katarlarının aeferlerl Edime ve Svilengr&da kadar 
temdit edilmlşt"lr. tık tren 1atanbu1da.n 17.6.942 Çarşamba ve Edinıt'den 
18.6.942 Pel'§em.bc günü hAreket edecektir, Bu trcı:tlerln tnritelcrl Af&~rl'l 
s.ıym halka Jl~ olunur. '(65'j9) 

8 :So. lu katar 
İstanbul K: 6.35 
11-:tJlnıa V• ı.c; 0.'> 

7 No. kuta.., 
Edime K : S.00 
tatubuJ V: 17.50 

6 No. lu katar 
İstanbul K : 21.00 
Edirne V: 7.W 

K : 7.58 
Svllcngrad V: 9.03 

15 No. Ju katar 
Svllengrad K : 16,45 
Edlrne V: 17.M 

K: 18.15 
İatanbal V: 6.W 

VASi~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumummı talebe w mnstahdemlnln 19!2 malt yılı llOlluıı& kadar 

bir senelik 18.§eleri i<;ln lüzumlu <;efltll erzak gruplar halinde a:rntnuftır. 
Muhammen bedeller il.zerinden thalea.l yapılacaktır. 

2 - HUkQmetçe tiyatıa.rı teabit edilen erzak bedelleri mtlteahhtde ISde
ıı!r:teu ka.n'1I11 vergiler, harç ve neiqler UAveten ınUeeseae tara.fuıda.n mü.. 
t t a.hhlde ıec1ye edilecektir. 

8 - İhale 29 6.942 pazarteal günQ &TUPl&r hiUlannd&ki aa.atlerde rek. 
törlük blnumdaki mUte~kldl komisyon tara.taldan yapılacaktır. 

4ı - İhaleye l§tlrak e<kceklerin kanuni evatı haiz olmalan ve gerekll 
veaalk ibraz etmeleri. 

15 - Şartnaı.ueııini görmek n da.ha fazıa b:ahat almak iateyenlerh:ı 

EıısUtü satTllalm& i§lerlne mUracaatlan. 
cm111 Mlkdan Belıerinln mu. Tat.an 

Grup 1 Ekmek 

Gnıp 2 Ke.!lme ,eker 
Toz §eker 

117000 adet 
70.200 Kg. 
f .000 Kg. 

6.000 .. 

Grup 3 Koyun eU 
Kuzu eti 
Sığır eti 

87.000 Kilo 

1500 " 
3000 

Karaciğer ''Koyun., 1000 adet 
Beyin 7150 ~ 

tıkembe 800 

Grup 4 Sade yağ 
Zeytinyağ 

7500 
71500EUtra 

Grup 5 sut 6000 
Yoğutr"t:am yağlt., 9000 
Tereyağ 

Yumurta 
Beyaz peynir 
KIL§&r peyniri 
Zeytin taneaı 
Reçel 
PekmM 
Tah&ıı 

Tahan helvam 

800 
60000 

3000 
2000 
3000 
2000 
4-000 
2000 
2000 

Gnıp 6 lhıamur 200 
Çay , • 200 
Kara.biber 100 
Kırmızı blb 2lS 
Baharat 2lS 
GQl .suyu 20 

Kuru üzUm ~-
ldrdeutz 2000 
KUJ QzQmQ 100 
Ii:ur.ı k&ym ııoo 

Kuru er!'t 600 
ruru tnctr !500 
Ceviz tçt l500 
Fıstık ıçt , 1so 
Vanlıya paket 400 
Pirinç 15600 
Kuru fuulye 8000 
Kuru bamya l500 
BörWee 2000 
T~ 1111118 
Kuru l'Ofan 16000 
Sammak 200 
Sirke 1&000 
Tuz 4000 
Salça 2l500 
Sebze koneerveal 2000 beher 
Merdmek 200 
Kmntzı mercl~k 100 
Nohut 500() 

Bu!gUr 400 

llOOO 
lOOO 

Grup 7 Karpuz 
Kavun 
Portakal 
lJmon 
Elma. 
Armut 
AyY& 
Kayıaı 

Kiraz 
Çilek 

tooo adet 

Taze üzüm 
.. faeulye 
,. bamya 

Sivri btber 
Dolma biber 
Domates 
Tazo kabak 
PaUıca.n 

Tue bakla 
lfl!P1.n'lk 
J..a.bıwa 

Pıra'!& 

Kereviz 
Havuç 
tc; bezelye 
Semizotu 

IOOO " 
2000 ır.. 
500 
200 
200 
300 
125 

8000 
4000 
1000 

400 
2600 
6000 
5000 
5000 
1000 
'1000 
4000 
4000 
2000 
2000 

IS()() 

2000 

.. 
• 
• 
• .. .. 
• 
• .. 
• .. 
• 
• 
• .. 
• 
• 

Salamura yaprak 1000 ,. 
T. yaprak 1000 • 

Taze aotan l500 " 
Enginar 1000 adet 
Kamebahar ll500 Kg. 
Hıyar 6000 adet 

Maydanoz 18000 demet 
Dere otu 1!5000 ,. 
Nane 15000 " 
K. turp 250 
Marul 800 adet 
Pa tatea 16000 Kg. 

Grup 8 Soda 
Ycşll aabuıı 

Beyaz sabun 

S-000 
3000 
8000 

Grup 1 saat 11 de kapalı 
.. 2 .. 11,30 .. 
,. 3 14,SO ,. 

.. 4 lt.45 " 

.. 3 .. 15 • 
.. 6 .. 15,30 .. 
.. 7 16 .. 
.. 8 .. 16 30 .. 

• .. 
• .. 
• .. .. 

hammıen ~ Ura 

10.715 Ktın.1§ 12.1577,ŞO "Be. 
lediye rayici üzerinden., 

U7.80 
97. 

100. 
100 

80 
a:s 
20 
20 

~ 
tj() 

400 
6 

10!5 
195 

60 
115() 

u 
120 
llO 

86 
80 

1715 
60 
l50 

120 
220 
15 
t'll 
n 

800 
815 

100 

JS 
eo 
ao 
11 

• 
• 

.. 
• 
" 
• .. 
• 

• 
• 
• 
• .. 
• 

• 
• .. 
• 
• .. 
• 

• .. .. 
• .. 

• .. 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• .. 
•. .. 
• 

100 " 
80 kutu.la 
%( 

2l5 
%4 
20,1 

s 
1 

10 
10 
l50 
(O 

20 
60 
30 
l50 
25 
20 
fO 
20 
21S 
115 
15 
20 
~ 

15 
10 
10 
20 
15 
50 
20 
40 
20 
15 
20 
30 
10 

2 
2 
2 
ı 

10 
215 

17 
70 
~ 

4700 
6820 

105%0 
37.000 

1500 
2400 
850 
ll50 
60 

il'80 
1G875 
1012!5 
!'1000 

1800 
4500 
1200 
8000 
31150 
3900 
2400 
3000 
2400 
2400 
2400 

aouo 
1000 
1600 

MO 
20 

100 

"° 
1700 

80 
875 
300 
250 
eoo 
!30 
eo 

1956 
1880 
ll500 

700 
800 

ı?is'd 
180 

{5()() 

(4() 

2:500 
1600 

48 
2l5 

120 
82 

M886 
400 
320 
700 

ll500 
1000 
200 

<tO 
120 

90 
62.60 

7!50 
800 
400 

80 
6215 
7!50 
7150 
ıooo 

200 
600 
(00 

400 
400 
300 
2!50 
(00 
400 
200 

715 
200 
450 
600 
260 
30 
30 

15 
l50 

~ -~'7.l50 

510 
2100 
2850 

6(60 

Kanunt vergiler, harç ve resimler Ulveten mUeııaeae taratmdan mUte. 
ahhlde tedi~ edilecektir. (et73l, 

1'7 - o - 190 

Milli ve ıahsi serveti muhafaza etmeliyiz. 
Yangından ve Hırsızdan Sizi Muhafaza Eder 

Emniyet etUginJ.z bekçileri geceleri kim 
kontrol eder? 

Bekçilerin gezdilf. aatt ld.m doğru ~m 
eder? 

Sizi yarm. bekçilerin munta.z&m gezme. 
diklerinden veya uyuduklarından kim haber. 
dar ede? 

Size bekçllerln ara.. 
ımda vazıte.stııe hiyanet 
edenleri kim bulur ve 
ihbar eder! 

Bütün bu vazlfclerf 

SINGER 
KONTROL 

SAATi 
HWuımmelen ita eder. 

Resml dairelere, Polliılere, Bankalara, Depolara, Fabrikalara, Haatazııe.. 
lue, GümrUklere, Deniz ve Demtryollarma, M:ekt;cplere w bllt\mum mtL 
eaaeeelere fevka!Ade ıllztımlu btr kontrol Aletidir. 

No. 1006 eeklin aynı.aı olup, btr ııeııellk kA#rt mhı.eler, e anahtarlı w 
meıin k&plım 60 liradır. • 

Tafradan .tpe.riş vokmmda posta maarab olarU oç L1BA bedelDe 
benıbeır pettnen cönder:DmellcH.r. 

Singer Saat Mağazası - latanbul Eminönü 
' 

•evlet Demiryollan Ye Limanları işletme , , 
Umum idaresi ilinları 

Muhammen bedeli 3848 (Üç bin sekiz ytl:& lark eeldz) Ura 60 (elll}; 
kunı§ olan muht.cllt eb'atta dirsek, 110mun, deveboynu, mameloa, tap&, 

fla.nç, nipel, m&nfOn gibi il (kırk bir) kakım demir w galvanir.e ps bo.. 
ru&u teferruatı (2. Temmuz. 19f2) Per~mbe günU aaat {15) an be§te 
Haydarpqa.da Gar bin.uı dahlllndekl komlııyon taratmda.n açık ekBU~ 
U9Ul.llll ı:;atm &Lınacaktır. 

Bu Jte cfrmek ısteyenlerfn 288 (ikf yt1z ııekMıı 8eldz) lira M (&lbmf 
dört) kuru§luk muvakkat teminat n kanunun tayin sttiği .......ıkı. btrlllt. 
te ek.ıılltme gtınU aaatin6 o.dar kom.layona müracaatları lAzımdır. 

Bu ı,e ait oa.rtnameler kom.J.ayondan para.sız olarak dağst.ılma~ 
(867') 

Pazarören Köy En•titüm Müdürlüğünden: 
ı - Paza.rören Köy EnaUtüstl ve buna. bağlı köy eiitmeıııeri 1'9ll1Ur· 

me kursu için almaca.k aado yağı 2490 sayılı kanunun il inct m&ddeat mu.. 
clbince kapalı zart uauliyle 27.VI.1942 CUmartesı aaat lJ5 ı. Pmarbqı Be.. 
leclıye dairesinde lh&lesl yapılacaktır. 

2 - latekliler bu işe aıt p.rilıameyt Enstitü mQdO.rlntQnde ft PlDDo 
~ belediye daim!lndo görebillrler • 

3 - İhale için Ticaret odam veaikaaı Te tem!n&t mektuplan taJıeb 

edllecektJr. 
4 - Kapalı zarfl&r en pç ihale natmdaıı btr aat enellne JradlllC 

satuıalnıa komisyonuna verilmelidir. Poetada olan gecikmeler kabul OlUL 
mas. 

Taliplerin ihale güntınde komtsyo na milracaatıa.n :11.lıı ohmar. (WT) 
% T,15 

Temlıuı.tı 

Kilo 
14000 

JdJoeu. 

Kuruş 

200 

Lira JL 
28000 00 

Una iL 
2100 00 

Cimi 
Sade Yatı 

IKAIIPLARI Yeni PÜDR~ 
_ Fener nüfus .~urluğund.an al- R E N K L E B 1 
OJğım mır~ ka.gıd.mıla Fatih as- ·- ~ , 
kerlik şubesinden aıldığım asker!Sk 
tezkeremi zayi ettim. Yemsmi ala.. 
cağımdan eskisinin hilkmU yok. 
tur. (~0218) 

Fener 11.amsmt Muhittin mahal
lest ZUliiflü tı0kak No. 9 Halil oğ. 

la S22 doğumlu Osman Ralsun. 

*** 
Giresun nüfus memurluğundan 

a1dığmı nüfus kiğldmıla Zeytin
burnu 797 J>i..vade alayından aldı. 
ğmı askerük tezkeremi zayi ettim. 
Yeni.sini al~ eskisinin 
hükmü yoktur. 

Tophane eski Sabpamn 049 No. 
da Şevki Kan.yel. (40220) 

• •• 
Fatih nUfus memurluğundan al-

d.Jğlm nüfus kAğıdmıı zayi ettim. 
Yen.'.eini a.Ia.cağrmdan eskisinin 
htllunti yoktur. 

Fener Tevkii Ca!e mahallesi 
Türemit caddesi No. 53 Mihal Bo-
doe Ç.orukoglu. (40302) 

••• 
8 t.onluk İstanbul limanına bağlı 

İstanbul motöıilnfuı muayene ~ 
hadetnamesini ?.ayi ettim. Yenisi. 
n1 ala.~ömıdan eskisinin hUkınU 
yoktur. 

Ga.la.t.a köprü.başı tsta.nıbul motö. 
rll sahihi Hiiseyln Ç-elebi. (( 40223) 

* * • 
CilzdanJa hUviyetim çalındı. FA. 

kisinin kıymeti Yoktur. 
Gölciit' Deniz fabrlk:ı.lannda. t~k 

ne lnsmmda. tornacı Mehmf!t !':en-
1m,. C402i2> 

• * * 
Devlet Denizyolla.rından almış 

olduğum 1802 !dcil numaralı hüvi
yet vamkamı kaybettim. Yenisi. 
ni alaalğımdan eski&nin hilkıuU 
yok.tur. ( 40217) 

Devlet Denlzyo1Jan ha., aeenta
hk mcnuırlArmdan Enver Ayalp • 

~ ~"' 
93!5-936 ders yılında lamalı oğlu 

M. Nazml Doğrul namına aldığım Ça
ııa.kklı.Je orta. okul dlplomaıru zayi et • 
tım. Yenlsini <;ıkaracağımdan eskisi_ 
nln hUkmü yoktur. 

M. Nazmı Dofnıl &-yoğlu Kayma. 
kam1ıtı muhasebe kalemlnde 

!,- - - . ' 1 
./ Oruuu;teı.._ 

KADINLARIN HAYRETI 

s\\\Rıti\Z B\R 
KOlOR\~~1:ı'!oE lEM\~ l\~7:~ 
-~~lME O\ll.M \.\G\M\ O" 
J!!\"IA" ~ \.\ lRlltıaU\, 

pUO ~ ., 
.; \.- 7' 
........_ ~ ~-. 

Teninıze en uygun oelecek pudra· 
nın tam rengini veren yeni bir Koı:J 

rimetrık mıkina icıdedilmlştir r 
~ 1 

Bu sayede ş!mdiye kadar g~ 
rtumemlş emsalsiz blr glizellllctej 
ortJlnal pudra renklerlnln istihza-~ 
nna lmkAn verilmiştir. Bunlar~ 
yalnız Tokalon pudralo.nnda bu-~ 
labllirslnlz. Bu pudra rüzs~rlı vet 
yağmurlu havalarda blle bıitllDJ 
gün sablt kalır. Burnun parl:ımnsı-~ 
na manl olur. Hususi ve beratlı bl~ 
usul dairesinde istihzar edllmlştlr 
Bu 1enl Toka.len pudrasının en 
son yeni ve cazip renklertnı bu 
günden tecrübe ediniz. Daha genç 
ve güzel görününüz. 

Temsil 
SanyeT halkC\inden: 
21 ha.ziran 1942 pazar g{lnti sa

at 16,30 da (Yo.nlış yol) 4 perde 
temsil kolu tarafından. Davetiye
ler idare 5.mi:rinden alınır. 

SAHtBJ : ASIM US 
Umumı Neşriyatı idare eden 

Refik A hmeı 'ttt)ennll 
Basıldığı 7er: VAK11 MATBAASI 

1 


