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Ankara at yar•uun 
son haftası 

2 ınci sayfamızda 
L.·--~~~~~~~~~-~_J 

Fevkalade kazanç vergısı kanunu 
Belslclmbaramaz Y. z. 
Bastltlslal teşrii ederek 
lmtlbaalarda balaadalar 

Ankara, 18 (A.A) - ReisicUmhur Milli Şef tıımet 
lnıönU bugün aat ll,15 de YUksek Ziraat cnstitlisUnU 
fllreflendirml.§lerdir. Milli Şef enstitü önUnde Ziraat 
vekili Muhlis Erkmen, Maarif vekili Hnaın .Alı YUcel, 
YUkaek Zlrıı.at enstitüsü rektörü Süreyya Genca ve 
umum! kAUp profesör Dr. Ali Kemal Yiğltoğlu tara. 
tmd&."l kar'§tlanm!§lardtr. 

menin anatomi imtihanlarında buıuıımuşlardır. 
ReislcUmhur bu fmUhar.ıarda talebeye sualler 

sormuşlar ve verileli meselelerin mikroskopta ve can. 
lılar üzerinde yapılan hastalık teşhisi neUccıerinl bil. 
yUk bir alA.ka Uc takip ve tetkik buyurmuşlardır, 

Saat 13'e kadar imtihanlarla meşgul olan Milli Şef, 
veteriner fakUttesinde kısa hir istirahatten ve talebe
nin durumu, tedris vaziyeti hakkında rektör ve pro. 
fesörlerle hasbıhalden sonra 18,30 da bUtUn talebenin 
ve tedris heyetinin candan tezalıUrleri arasında YUk. 
aek Ziraat ensUtUsUnden ayrılmışlardır. 

İmtihan edilen dersler h&kkmda rektörden iza. 
bat alan .Milll Şef, profesör Süreyya AygünUD salgın
lar bllgisi, profesör Salih Zeki Berker lle profesör 
TeTfik Ba§Crin dl§ hastalıkları. profesör Bedii Şakir 
Toktaym tatbiki fizYQIOjl ve profesör Hilmi DllgL 

ADlrıradaa Adaaaya : 5 

Toros dağlarından 
. Çukurovaya inerken 

Yazan : Asım Us 
Tnn Toros dağları tlrerinde 

1'00 metre rikmunda olan Ulu. 
qla71 geçtikten sonra Adana is
UbmeUııde giderken 30 kikımetre 
ileride (Çifte ban l i<Jtıısyonuna va. 
n)'or. Bu istasyonun hususiyeti 
denizden 1100 metre yükseklik
te bir yay1' olmakla beraber su
J11Dun radyo &ktıvlteol Vlşi dere
eeainde kuvvetli bir kaplıca buJun
muıdır; bu kaph~ bir tara
fında ktlkUrtıU, diğer tarafında 
~ <SU akmaktadır. 

İmparatorluk devrirH!e !Dcak n 
t.nyosa almak ibtJyacnıda olan 
biltUn Surlyelller buraya gcllrler
mJı. Şbn11 tetmatı pek iptid~i ve 
peri§an bir halde olmasına rağmen 
yine c.enop vi!Ayet~rhnlziu halkı 
hep baraya gelmeJ.-tedir. Bu kaplı
canm &ifa hassası bl hassa. roma
tizmalılar ib:erlnde görülüyormuş. 
Sediye iç1nde geldikleri halde 
kıla bir zaman sonra dipdiri aya
ğa kalkıp gidenler çokmuş. 

dağlan üzerindeki istasyoolann eo
nuncosudur; burulan sonra 4emir
yolıı artık yan.§ y:n"B§ ova;ra ini. 
yor. Ila.cı kın Lcıtasyonnnd:ı 
·den a5:ığıya baknn yolcu Al 
doğru yayılan Çukurovayı Y"" -
sekWn i.deta f.abfi renkU kabart
ma harita man:ıaruında görür. 

Çukurova çiftçilere giJ~~ Scy • 
han ve Ceyhan nehirlerini• ara.cıı 
ile şlınaline tC!oı:ı<liif edeli J<ozan 
o\'aı;ımn umumuna birden verilen 
İlimdir • .Fa.kat coğrafi tarlfi.,111 SU• 
ret.le ifade edlleblHr: "B...tan, 
Seyhan, Ceyban nehirleri aruı, 11-
mali Kozan bölgt'f'I ile "arkta A
masos dağlarına kadar olan sa. 
ha.,, 

Tren (Yenice) lst.a.t1yonuna ge. 
lin<'e Toros ek5pre.cıinde MerBlne 
~lıte<'-t"k O:an yolcular aktarma o. 
luyor. Burada beklcy<>n bir tren 
bu yolcnlan alıp Mersine götürü
yor. 

(Yenioe) turfanda tb.lhn yetiş
tirf"ll bağlan ile meşhurdur. Ha71-
pan ~!Y foı,rnk clnmJıınn ti.,tüıı. 
leri İ'>ta.nhol pfya.'l:t!ilma. ~etiriHr. 

(Yenfoe) ye geUn<'e ilk göze çar. 
ran ~onln.rmcla bu bftğlnnn ilitim
deki yııta'klar oluyor. Bundan a.n
ı:ı,ıhlor ki Çoktu'O a halkı daha 
maynı ayı çıkmıu'faa.'ge<"elert açık. 
ta damlar!" füıtttnı'Te yatnıağa ha.,. 
lamr,ıaw-. tljte hndr:ın ıııonlarmcla 
htanbal payasacıma turfanda üzüm 
yeıtiırtireft d~ lns:ınlan ı,ayl<- g~ 
lm llkbah:ırda açık havada yatı
ra.n Çukurova lldimldir. 

Bos mevzilerine ctren _. 
Alm1111 m 1lfl'eZe91 blkımn 

ewrt alQ'or 

Sinop · 
Kınmdaa geıe11: lop 

sıııerlyle 

3 Saat sarsıldt 
Sinop, 18 (A.A.) - Karadeniı 

de Kırım sahillerinden ve Sivas.. 
topol istikametin.den bu saba·'· 

F ransanın Ankara saat 4 de b~lavarak 1 ye kada .. 
"" • • • • çok ;;Jddetlı ve sürekli top ses elçisi degıştırddı !eri işitilmi§. ve binalarda ara 

sıra 7ıelzelevı andıran sarsıntılar 
(Y azı8ı ! nci BQ..'!/f~da) kaydedilmi$tir 

inhisarlar Vekilinin beyanatı: 
-~-------,_, .... _.. .... _.. .... _..,_,..., ________ s='T ____ ,_, ____ ,,_, ______ ~~------~---~ 

Alman tebliği -
Sivastopol 
limanına 

3 kilometre 
yaklaşıldı 

-0-

Sivastopolun en 
modern müstahkem 

mevkii olan 

Maksim Gorki 
kalesi zaptedildi 

(Ya...-ı,,ı 2 nci sayfamızda) 

Türk 
Alman 

Dostluk ve saldırmaz.· 
lık anlaşmasının 

yıldöniimü 

Ber:in ve Ankara 
radyosunun 
neşriyatı 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Fakat Çifteban aynı zamancla. 
yaylA olduğu ~fn Tarsus • Pozan
U fOSe&f üzerindeki Bürilcek ve 
OWek yayl11an lle Mersinhı şima
Hndeld Nems1111, Fındık Pınarı ve 
Göme yaylllan gibi cenup vili
yetlerinin yazın ıncaktaıı bunalan 
abaUsi için serin bir iltica yeri
cllr. Adana, Tarsus, M<'.rsinde 
vakt:i hali yerinde olAD aileler ço
lak ve ~klarll~ birlikte haziran
dan eylôl llOllUJUL kadar bu yayli.· 
Jara rıkarfar. tş yerlerinde kalmak 
mecburiyetinde bulunan aile baha.
lan da haftada bir, yahut ayda 
bir ~ glin gidip kalırlar. Adana 
ile Karata, ar&'JIDda 45 kilometre 
mesafede .Knrataf p!Ajlan lvdır 
ki tabii gtizell!ii De meşhurdur. 
Burada bir c1e ba'lık yamurtası çı. 
karan «!siyan bal~aktadır. A
dana beled~y~I ile hnııusi idare 
939 senesinde bir anlaşma yapa
r': yeter de~e ~ye koy
r ıı~. Bürilcek yayllsmda bir otel 
De Karata§ pliJm~ s.trl tıeslut 
yapmak İ!ıt.emi!rti. Bu taaanur her 
Da811sa fiiliyat& geçememiştir. Bu
nunla bereeber bllba_"sa Çiftehan 
yayllsın<lan ,.e kaplrcasmann Sey. 
han ve ı~1 ''Jlayetleırl ile beraber 
Hat.ay, Abıu'ay, Niğde ve Konya 
''iliy.etlerlnln de ist.ifade etmekte 
olduktan göz öı\iine getirilirse ba 
itin yine ele almarat< iizerinde ta
b§mağıı değer bir mesele olduğu 
te!llhn eclillr: yani isimlerini saydı
ğnn bu altı ,.jliiyet hususi idareleri 
Te belediyeleri toplanıp nrafa.rında 
bir birlik vUcnde gctJrseJcr de,•le. 
fln mUdahalcslne hacet kalma.ksı. 
7Jll hiç olmaısa ÇIN>elum kaplıcası 
\'e yaylası meselesini pek kolay 
ballcxlebilir. Çünkü :Lltı vflAyetio 
beletliyeler:I senede beşer hin, ·hu
susi ld:ırelcri onar hin !lra serma. 
le koymuş olsalar 90.000 lira, fü; 
sene nihayetmdr. 270,000 lirnhk bir 
~nnay<' meydana gelir: bu <lıı 
nıak!IB.ılı temine kafi gelir. 

Bakkallarda bira bulundurulacak - Çay ve kahve inhisarı 
işi tamamlanmak üzere - Bey'iye karları çoğaltılmıyacak -

votka imaline başlandı 

Çiftehıını g(~tikf.en sonra çok 
geçmiyor, tren (JJ:ıeı liın) lıık\s. 

yonuna geliyor. (ilacı kın) Toros 

Şehrimizde bulunan GUmrUk ve 
İnhisarlar veklll Rait Karadenls, 
dün akşamki ckapreale Ankaraya. 
dönmUııtUr. İnhisarlar vekili, diln, bir 
arkadR.§ımıza ıu beyanatta bulun • 
muştur: 

• 
- lstanbulda. bllha.ua bize yeni 

verilen çay ve kahve 1.§lerlmlzle meş 
gul oldum. Evvel! bu işin naaıl yU. 
rUtUleceğinl teıbit ettik. lnhlaarlar 
umum mUdUrlllğUnUn blldmum salı§ 
faaUyeUni idare eden eabf tııeri mil· 
dllr!Uğil bu vazlteyI de görecektir. 
Bu mUdUrlUk- emrinde, bu makaatıa 

1ki ıube ihdaa etUk. Çay ve kahve
nin alım satım, stok ve tevzi mua -
meleleri bu lkl §Ube arasında takalm 
cdilmi~tlr. 

Ayrıca bu :mUdUr!Uk emrinde ol _ 

(Devann Sa. 2, sa. 3 de) ... GUmrük ve 1Dblııaıtar l'eldll diba pr.et.ecUere bey .. t... balaaıka 

1Dün Parti Gurupunda iki içtima 
yapılarak müzakere edildi 

Amerikan 
tayyareleri 

Türk iyen in 
bitarafhğını 

ihlal mi etti ? 
Alman 

Hariciye 
Nazırlığı 

Hadiseyi Amerikanın 
emri vakii olarak 

kabul ediyor 

nadolu ajansının 
notu 

Berfin, 18 (.ı\.A.) - Ya:n res
mi bir kaynsıktan bild.!riliyor: 

Alm.a.n he.rid.ye nazırlığında, 
ya.hancı ga.zecllerin d:ikkaU, Ber. 
lhıe gelen bir Ankara haberi U
zer:iıne çekilmiftiı::. 'Bu ha.her, A
inenh bcılİIİbia ~nnm Türk 
tara.f&ızlığmı ihW et;m;ş oldµğu. 
nu bildi~ktedlr. Bu ha.bere glS. 
re, dört motörlil Uç Amerikan 
bomba uçağı 12 haıziran aabahı 
Ankara h.nva alanında, dördtln

(Ya.mı ! nci aayfamızda) 

rikalıla.r Türk.iye üzerindetı uı:
muşla.r ve bu 3uretle Tilrkiyenin 
tara.fsızl:ğını b.i.l.e bile ihlal et
mişlerdir. 

Ahna.n haridye.siınde toplanmış 
olan yabancı gazetelere okunan 
haberde aynca şöyle denilmcık -
tc idi: Türlt tn3.hi'il' erlııde bu lİô.
discye hUSUBi ıbi:r ehemmi.yet at
fedilmektedir. Zira bt:nda, Bir
leşik devletlerin, emr:vakilerle fa
Hkbalde de Türkiye Uzcrindcn 
uçmayı mfinikün kılacak bir em
sal yaratmak leşe~ görfil
mekledir. 

Bu mlinıa.sebC'tle Alman harici
ye n~l!ğmdan İngilterenln mih 
ver devletlerine ka.?'§1 ya.ptığr 
harpte mümkün olan yük hafif
letme imkanJarm.ı açık~a göste -
ren bazı fot.oğnı.fln.nn İngiliz nU
fuzu altmda bulunan goızetelerdc 
daha son günt,.rde çı:lanrş olması 
belirtilmiştir. Bnsm mUmessille
rindC"n. bu mesele ile nlô.ltRlı o'a
rak, ••r:.övil tlıi Ub3.n" mccmua
sm:n b

0

.r nR"hası .gösterilmiştir. 
Bu mec:nu:ı.da milttefiklclin oo
larla işaret eyle1iği gibi Türki
ye üzerinden g~en bazı asken 
hava hatlarını gösteren bir kro
ki mevcuttur ve bu:nu ~tecilcr 
şahsen müşahede ebn şlcrdir. 

"RövU dü Lfban' m bu nüsha
sına ve yukarıda bf'ıllrilen An
ka.ra h:ıhemıe dayanarak. Alınan 
hariciye nazrrlığmca. şu cihet be
yan eı:M.lmiştir iki T\1ı1t ara.z·si U
zerlndeın bn ıuçoşla.r, hlc de te-
-adüfi~ ve mUtt~Ok~ 
atrateiik pllnlıu'!na ve nivet!erl . 
ne da.ht1 bir hAdiee gı"b tel.Ak-
ki olunmalrd!r. , 

Anadolu Ajanamın 
notu: 

cü bir Ameri1uııı uçağı da Ada- Yukandalti telgıraf Ur.erine 
pazarı dolayfannda ye.re lnmiıt- Anadolu aja.tısmın 8818.hlyettar 
tir. Bir bcş'nci uçak da, Sıa-.iye kamaklardan yaptığı tahkikat 

arazisin-O vannağa .muvaffak oııa. netice61 pJıdur: 
madığmda.n Adana alanına in- V&Şngtondaki Tllrtdye bUyO:ll: 
meğe teşebbüs etmi§tir. Bu ha- clçi.sinıe Amerika htlktuDeti ve 
berin aynca tasrih ettiğine glS- bumda hınnını.etimize Am~ 
re, Amerikan uça.klan, ş!mali Su. bUylik elçisi tarafından vaki O· 

riyeden kalkara.k Karadenizin ei- Jıa.n beyanattan hasıl olan kana
mal kıy18:ma yapt.ıkbın bir hU- ate göre Amerikan tayya.releri ne 
cumdan dönme1tte idi ve )ine bu gidişte ne dönüşte Türkiye ar&· 
habere göre, yukanda ismi geçen zisi Uzeriııdell geÇmeği derpl§ 
Adapazarı, Ar.kara ve Adana ha. e:.mcmiıJler ve Ankara ve Arifı
va alanlannm Türldyeye tam or- yeye inişleri ibtr za.nırct neöce
tada.n kateden bir hat üzerinde 'Sinde ve iltica mahiyetinde ~ 
bu1unmasmdan ve bir çok Ame- bulmuştur. İnen başka tayyare 
rikan uçağmm Türk arazm üze- ı yoktur. Gözaltı edılen mUrette. 
rinden geçerek şfmnli Suriyeye batm istkva.bı da ~lentn bn 
varmağa muvaffak olmasmfu!.n mahiyetini bir kere daha gl5ster
~rılı Ste'ette anlaştlıyor kı .Amc- miı,tir. 

Libya barbl 

ingilizler Seydi 
Rezak ve Elademi 

tahliye ettiler 
iraa ve lralltald 

kaneUer 
11ı11ra getirildi 

Politika - .. 

Berlln, 18 (A.A.) - Alman or. 
dulan ba.,kıımand&nlığmm tebli
ği: 

Şimal! .Afr.Ekada sekizinci lngi
liz ordWRI ikiye aynlm.]Ştır: 

Bu orchmun bir kanı Tobnığa 
doğru çeldlmittir. Milhim Abmn 
ve İtalyan teokıller iBerdiya •U
kamctinde kaçan dil,man kuvvet
lerlnl ta.kip etm"şlcrdir. Tobruk 
müstahkem mevkiinin ileri aaha -
smda İngilh ilsl-mte bir kaıı; Mh
ra kalcS hficum'a zaptedllrniftir. 
İtalyan ve Alman hava ordularına 
menaup tcş'k.iller geri çekilmekte 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 tle} 

Rejim maliyesine itimat 
Türk halin aya.i bir riifılün en büyük gü1Jenini ilatle 
etmiftir. Bu siya.i riifıl, Türk hallnnın kentli rejimin. 
den, kendini itltae eılenlerılen, kendi hükametinclen 

ne derece memllllft olıluğunu gö.termelrteılir 

Yazan: Sadri BBTDI 
Saym Maliye Vekili Fuat Aira- Cthnlnutyet btlkUmeıU --ma. 

lı ~ibleii tertip tuarruf .......... letıe t•I" Aıli, 
mn satı,mm nihayet bulması mü- j Maliye V eldlfnln anlatfılı bllıl
nıuıebetile beyanatta buluda ve (DeVGm.ı 3 üncü sayfada) 
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ç· inhisarlar Vekilinin beyanatı Türk - Alman dostluğu 

lşga e uğrıyan 
men1leketler • 

ahalisin en asker 
alac I< ar 

Londra, 18 ( A.A.) - Yeni 
bir kanun Uiyihasınn göre, hüku_ 
metleri lnJ!iliz adalnnnda yerleş
miş bulunan Belçika, Çekosloveh 
va, Polonya, Holanda, Yunanis
tan Norveç ve Yu;oslavya gibi 
müttefik nremleketler tebaası İn_ 
gilterede askere nlına:bi!eoektir. 
Bunlardan on bin kadarı sivil 
memuriyetlerde bulunmakta, üç 
te biri ise harp g-ayrctine yardım. 
işlerinde kullanılmalctadır. Bu:ı_ 
la.rın mensup oldu!dnrı hükumet
ler muafiyetleri tcsbit etmel.c 
hakkına malik olacaktır. 

Velsin beyanatı 
Harp sonrası 

Milyonlarca insan 
yuvasız kalacak 
Bir teş ilat kurmak 

lazımdır 
Baltimorc, 18 ( A.A.) - Hari

ciye müsteşarı Sunıner Ve.Is dün 
akşam söylediği nutukta insanlı_ 
iın ~n harpten sonra gcçirliği 
feci tecrübeleri hatırlattıktan 
sonra şöyle demiştir: 

ver .1 i a una 
Anlmrn, 18 (A.A) - Cümhurlyet 

Halk parUal meclis gurupu umumt 
heyeti 'bugün "18.6.942., reis vekili 
Trabzon mebusu Hruıan Saka'nın r<ı. 
lsllğlnde öğleden evvel ve öğleden 

sonra olm:ık Uzere iki dcta toplan -
mi§ vo fe\•kalO.dc kazanç vergisi luı. 
nunu lAyihnsını tetkik eden parti iko. 
misyonu mazbatusını müzakere et. 
mlşt!r. 

Komisyon mıı.zb:ıtaamda, Avrupada 
harbin bıı.alamaslle memlekeUmlzde 
de başzösteren .fevkalAde ah,·aı dola
yıslyle bUyUk kazançlann kolayca 
teminine geniş !mkO.nıar hasıl oldu. 
ğu ka.bul ve bunlann bir !cvkalft.de 
vergiye ta.bl tutulmalarının vergi tek 
lifmdeki ad:ı.let es:ı.slanna uygun ol. 
duğu tebarüz ettirilmekte idi. 

1
HUkQmctçc hazırlanacak fevkalA • 

de kazanç verglsl kanunu IAyi.tıasınm 
prensipleri, mnzbatnda bilhassa şu 

dört esasta iCade cdllmlatır: 
1 - Vergi, 1.1.1940 tarihinden iti

baren elde edilmiş ve :fevka.lAde ah. 
valin devamı mUddetınce elde edile -

· cck olan !evknlAde kazançlardan alı.. 
nacaktır. 

2 - 10,000 lirayı geçmeyen sene
lllt san kazançlar bu vergiden hariç 
tutulacaktır. 

3 - 10,000 liranın UslUne çıkan 

kazruıçlarm vergiye tAbl tutulabll • 
mesl için bu kazancın ayni zaman. 
da sermayenin yüzde 15 lni de geç. 
mlş bulunm:ı.sı aranacaktır. 

4 - 1.1.1940 tarihinden itibaren 
bir senede iki defo.dan !azla bina ve 
arsa alıp eatmı;:ı veya bina yaptırıp 
satmış olanlar de. alnn ve satım kıy. 
metleri arasmdakl !ark üzerinden 
vergiye .tO.bi tutulacaktır. 

·-~~--rı--~~~ 

t yarışları 
Barışın ka.t'i hükümleri, ancak 

intikal devresinin acil işleri ba.. Anknrn., C Husu i ) - .lılk· 
şarı1dıktan sonra ve kat'i hü • bahar at yamılarmm son hafta 
kıli.m mantık ışığında verilebile- koşuları bu pazar yapılacaktn·. 
ocği za.mn.n tesbit edilmiştir. Hafta.um hususiyeti her sene 

Bundan sonra şimdiye kadar büyük bir heyecanla takip edilen 
imzalanan kiralama ve ödünç Reisicürnhur koşusuna on üc; 
verıne nnln.~lnrına temas eden tane favori atın iştirakidir. Di_ 
Ve1s demiştir ki: ~er vadeli kooulnnn da heye. 

Bu suretle dUnyanm beş büyük canlı olacağı ve merakla takip 
milleti yeni bir dünya. iktisadi edileceği stiphesizdir. Haftanın 
nnlaşmamnm tamamiyle müsa.vi programını kısaca veriyorum: 
durumda partöneri olmaktadrr. 1 / / 
Bu anle.~a. aynı fikri taşıyan B .~ NO KOŞU: . 
her milJetin iştirakine nçıktrr. Bu Dört ve dn.?~ yukarı yaştak1 
iktisadi a.nlnşma, birleşmiş mil _ varım kan lngılız at. ve kısrakal
letler tarafından harp eonu dün- ra ma~. l\~csafesı:. 2400 met. 
yasında yapılacak vardım ve re. 1.krnmıvesı: 300 lıra. 
• 1 • . '---'· 1 - Şcluuız, 2 - EUıan. 
ımar t~ki.a.tı içın .~ır ıuıaU\.et lKlNO/ KOŞU· 
noktası ha.lıoo gelebilir. " · .· 

Vels bir t<Şkilatm harbin sonu Dort ve daha 3\lkarı yaşta.in 
ile kat'i barış muahedesinin im_ saf kan Arap at. ve kısraklara 
zası nrasındaki intikal devresi mah~. .ııesnf~ı: 3000 metre. 
için kat't !bir zaruret olduğunu lkramıycsı 1000 lıra. • 
söyl~Ur. Filhakika harpten 1 - Boikurt, 2 - Ceylan 
sonra milyonlarca insan Avru- Tek, 3 - Tomurcuk, 4 - Bora, 
tında ve Asyada yuvasız kala_ 5 - Sava, 6 - Tuna. 
caktır. Münakale sistemi tahrip OÇlJNOlJ KOŞU: 
edilmiş olaca'kttr. Bugün mühim- (REISICÜMHUR KOŞUSU) 
mat ya.pan endüstrinin sulh n_ 
maçları için dcğb:tirilmesi gib: 
muazzam bir vazife karşısında 
kahnaffakbr. 

Vels sözlerini şöyle bitirmiş · 
tir: 

Talribedllcn amaçlar haktında 
bir anW}Inaya varmak ve bu 
müşterek amaçlan tatbik edecek 
tooekkülü kurmak 18.zımdır. 

- - .• --0 ----

Amerika 
2,5 milyon tonilatoluk 

• • arp gemısı 
inşa ediyor 
VO§lngton, 18 (A,A.J - MUmea&iL 

ıer meclisi bnllriye encUmenl btr:!eflk 
~rikamn halen hizmette bulun _ 
mıık ~artlle 1 milyon 92f5 tonUMoluk 
h&rp gemlalne l!ahlp oolund\.lğunu va 
bunlann 193ıl dcnborl inşa cdllmlş ol. 
dtıkıanm btıcUn tt,a et.mı.;;tır. Bwıdan 
bafka Dı:t :mll)'Oll 6M bin G06 tonllA.. 
1duk baıp d& baıen 1Df& edil· 
melrfAdlr. 

üç ve daha yukarı yaştaki 
yerli snf kan İngiliz at ve kıs. 
raklara mahsus Mesafesi: 24.00 
metre. lkramiycsi 5500 lira. 

1 - Özdemir, 2 - Umacı, 3 -
Gonca, 4 - Romans, f) - Huma 
hatun, 6 - Yetiş, 7 - Ali
şah, 8 Karabiber, 9 - Bombaı, 
10 - Demet, 11 -Buket, 12 -
Gungadin, 13 - Çobankızı. 

DôRDUNCV KOŞU: 
(/I(/NC/ INONV KOŞUSU) 

İki y~~mdaki yerli saf kan l n_ 
giliz taylarına maıhsus. Mesafesı 
1200 metre, ikramiyesi 1200 lira . 

1 - Hüma.yun, 2 - Varad, 
3 - Dooteglll, 4 - Vido. 

BEŞiNCi KOŞU: 
(Dördüncü Hatay koşusu) 
Üç yaşpldeki saf kan Arap 

taylarına mahsus. ~Iesafesi 1600 
metre. ikramiyesi: 3000 lira. 
1- Övmek, 2- Can, 3 -· 

Rind, 4 - Bnhndn-, 5 - Hakan, 
6 - Mihrace, 7 - Seyyare, 8 -
Doğuryeli, 9 - İnci. 

ALTINOI KOŞU: 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
mak Uzere lhUyaca göre muayyen 
m~rkczıcrdo o.telyeler kurulacak, kah 
ve ve çaylar bu atelyelerde .tıa.rman 
edilecek, pakeUeneoek ve buralardan 
satış yerlerine ııcvkolunacaktxr. Pera 
kende satışlan, emrine vereceğimiz 

bayiler yapacaktır. MUdllrJUk emrin
de bu işlerden anlayan milteha.esııılar 
bulunduracağız. Yurd içinde be.yllere 
yapılacak satışları, diğer mnmQlO.tı • 
mızı satmakta olan tegkllMımız ya. 
pacaktır. 

Kahve ve çay lçln aynca tc§kilAt 
yapmayaeagtz. Sadece, l§lerl artacak 
olan mevcut te~kll!ta ııızumu kadar 
memur almakla iktifa edeceğiz. 

Bundan ~a,,ka intikal devrcs1ne alt 
l§ler vardır. Gerek memleket içinde, 
gerekse slparı,,ı ynpılm11, hen~ mem 
lekete girmemi§ bUtUn kahve ve çay. 
lar bize devredilecektir. Muhtelif el
lerde bulunan mallann muayenesi, 
bedellerinin tesblti ve devir alınması 
111.zımdır. Her yerde 11.lltkalılardan, 

mevcut maUarma o.it boynnnameler 
nlınmı§tır. Burada muayene heyetle. 
ri tertip ettik. Tesılm alınacak mal. 
ların !azla bulunduğu yerlere bu he. 
yctler gidecek, az bulunduğu yerler. 
de ise muayeneleri mahalll teı;ıkllA.tr. 

mızın tertip edeceği heyetler yapa • 
caktır. Memleketro epeyce stok var. 
dır. Muayenelerin ve devir işlerinin 

çabuk bllirılmeslne çalışıyoruz. Bu 
i§ler blUp idare mallan plyuaya çı. 
kıncaya kad:ır memleket ihtiyacını 

ka11ılayabllmek lçln de tedbirler al. 
dık. 

Hfllen sa.trcııar, IB§e tcşkDt\.tJ Uırn. 

!ıııdan tcrUp edilml§ olan ttyntlnrln 
satışa devam etmektedirler, Bu tlyat 
tar b.er yerde ~ka bo.§kadır, İdare 
malı piyasaya çılwico. her yerde fi -
yat ayni olnca\ttır. Bu tıyatm ne ola. 
bileceğini telldk etmekteyiz. Şimdi. 

den size muayyen bir nıkam veremi. 
yeceğtm. Ya.Jnı:z eunu söyllyeblllrlm 
ki bizim flyatınrımız, r.z veya çok, 
fakat her i'llldc b;ıgUnkU flyaUarm 
dununda ot.Qcalttır. 

Votlm imt\tntı )1.mlden bn lndı 

Bu:ı mnddelerl hariçten getireme • 
diğlmlz lc;ın bir mUddettenberı votka 
ve verınııt imft.lft.tımız durmll§tu, Bun 
lan kullananlar, aramagıı b&§ladılar. 
Hariçton getiremediğimiz maddelerin 
yerlnr dahlld bulun blleceklcrln ika. 
mesl ı;nrcıerlnl ara§tırdık, Bu ara, • 
t:ırmııl r bize mUsbct neticeler verdi, 
Bunun Uzerlne votkıı. lm!!.lıı.tı tekrar 
'bcıalnmt!I ve plynanya çıkmııtır, Ya. 
km•la vermut lmO.lıı.tı da bn.ş\aya. • 
c:ıktır. 

Bcyt3•e mesel 1 

Muayyen yerlerde inhisar ~ 
tını satmakta olan bayiler, ken4llerl. 
ne beyiye namlyle vcrllcıı kAr1Arm 
azlığındıın §lkA.yet etUler. B1ll:)'onıu. 
nuz k1 totiln w içki nevl1erimlzhı 

satış ftyaUan iki kımndan tcrekk1l:p 
etmektedir. Blr1 mllll mlldl.\fan ftrgf. 
si, diğeri de tarife tıyatıdır, Beyiye.. 
ler bu tarife fiyatı Uzerlnden veril -
mektcdlr. Kanun, mnıı mtldaftı.a kıs.. 
mmdan ibeylye vermemektedir. 

Bayiler bu vergiyi devlet namma 
mtistehllkU>n f.a,hs!l eylemekle, buna 
mukabil bir ücret iııteycceklerdir. On 
larm bedava yapacakları bu hizmet, 
mnıı mQdafaamrz için ehemmiyetll 
bir yardım oluyor. Tarife fiyatı tızc. 
tinden verilen beyiye mlkdarma ge • 
ıınce, ?.&mdan evvelki vaziyet flo fi
yatlara yapılan zamdan eonmld va. 
%!yeti esaslı surette tetk.lk ettirdim. 
Bu tetltlkat, zamdan sonm bayilerin 
eline daha fazla para gecUğl netice. 
.sini verdi. 

1942 yılı için ltnbul etUğlmlz nls. 
betler WtUnde yUzde 5,5 dan yllzde 
6 ya, ınllsltirat nevilerinde de yllzde 
7 den yUzde 13 a kadardD'. Bu n1s • 

betıelin d~ fazla. artmımasmı d<>t-

wrıımesl için mUmcaat edenler çok.. 
tur. Bu taleblerln çokluğu da bize, 
verdiğimiz bcyiyelerln her kesi tat -
min edici mahiyette olduğunu gös
terir. 
tnhl nr maddeleri bulunmayan yerler 

Yurd içinde baZı yerlerde bazı çe. 
§it 1olıi.ar maddelerinin bulunmadı -
ğrndan ara sıra fik!yotıer olmakta .. 
dır. Bunları tesbit etmekteyiz. Fllh& 
klka her yerde hergcyi zamanında 
bulunduramıyoruz. Bunun iki sebebi 
vardır.: 

Biri fabrikasyona, diğeri de nakli
yata t.aalUUt eder, Bir :fabrikanın 

t&m randıman verebllmoııl yedek par 
ça, imAIA.t 1çlD lüzumlu oıa.n iptidai 
madde ve her türlü maı.zeınenin ve 
nihayet çaiıpcnk :in.san kolunun nok 
san.sız olarak luıJar bulunma.ııma mtl
tcvakkıftır. Ltlzumlu maddelerin blr 
kısmı hariçten, bir kısmı da dahilden 
tedarik edllmektedlr, 

Dilnya harbi uzadı, Harpten evvel 
birikmiş stoklarımız tükenmeğc yüz 
tuttu. Dıı.hllden aJ.ınaeaklarm bllhu. 
sa hariçten geUrlleceklerl.n tedariki 
be.zan mll,kll, baZan imkAnıuz hale 
girdi, Hele kUJ aylarmda yurd içinde 
ki nakliyat zorluğu bazı zamanlar 
fabrlkalanmızı kömnrsUz, kısıncn de 
iptidai maddcslZ bıra.ktı. Bu ytlzden 
lmA.IA.tımız baZI aylar sekteye ut -
radr. 

Dı.ğcr taraftan mevcut mam1Ulbn 
yurd içindeki tevziatı da nakliyat ytl 
zünden zorl&§tı. :Malle.rınuzı lııtedlğl

mlz zaman istediğimiz yerlerde bu -
lunduramadık. Bir yerdo ihtiyaca ye. 
ter mikdarda IMlıı:ır mallarının 'bU
lunrnaması sadtıco devlet varidatını 

ar.allan bir neticeyt değil, ayni za • 
me.nda bunları kullıı.nmağa alıomı!} 
ııuıanların kaçakçılık yollyle yerle -
rlne daha ınuzır maddeıcr kull&nma. 
ları t.chllkeslnl do doğurur. Bunu da
lma göz önünde tutarak !a.brtkalnr. 
da tazıa mesai ve gece oklplerl ya. 
parak faaliyeti artırmak, bulunama. 
yan maddeler yarine buluno.nlan ika. 
me ctnıek, hWAaa her carcye ba§ vur 
mak suretiyle ihtiyaçıan k&roılama • 
ğa çall§IYonız ve mUmkUn olan ted. 
birleri zamanında alıyoruz. 
Bazı bakkallann mllatehllkc sat • 

mak lçln kendilerine verilen blralan 
yükıtek flyaUarıa lokanta ve &azlno
lara devretUklerinl ve ihllkft.r yap .. 
tıklarmt öğrendik. Bildiğiniz gibi bu 
yıl arpa mahsulümUzün ancak hay. 
van bcalenmealne' yeter mlkdardıı id. 
rak edllmlı olması, bira lnıA.lltınuzın 
gecen yıla nlsbetıe yarıya kadar in
mulno seoob oldu. Gördüğünüz bu 
vakalar, lhtıyaçlnrm tam karşılanma 
m11 olmasmclan ileri gelmokt dir. Bu 
nu yapanlnr hakkında takibat yap. 
tmnalttayız. 

Aldığımız yeni bir karnr da bu ta. 
klbatmıızı kolaylaştıracaktır. :latan -
bul, İzmir, Ankarada gazino ve lo
kantalara. birayı fxçı ııo, be.kkAllnra. 
dA life ile satacatız.. Mantar akın • 
tısı bGyle bir tedblr almamıza 11ebeb 
olma.kla beraber mUmasU memleket. 
!erde bu 1şl dalma böyıe yapılmakta.. 
dı:r. Fıçı içindeki biranın taam itiba
riyle daha leszetl1 olmam bizde de 
halkımızı buna kolayca alı§brae&k • 
tır. Şimdi 'bu kararın tatbikine ça. 
lışm&ktayra... 

Alman tebllll 

18 haziran Alma.nya ile jrgra!Adı. 

ğmuz doetiuk ve Aldırmazlık anlaf
mum.ın yıldönUm.UdUr. Berl1ıı radyo. 
su. bu mtına.scbetıo aamlm1 doatluk 
tezahUrlerinde bulunmU§tur. 

Be.rlln radyow demlfUr kl: 
"Bu muahede her iki memleket a... 

ramnda. eaki dosUuğu ve bu doaUu. 
ğun de.im& kaJ.a.cağmJ teyid etmekte
dir. Bu muahede Alma,nyanm. TUrlr.1.. 
yeye bağl&dığı IUmadın dcrccestni 
gösterır. 

lki devJ.e.i doeuuıuzı a.ynl samimL 
yeUo iJık1f&f edeoeği.D.1 temin etmlf
lerdir.,. 

Bu du)'IUlarm karplıklı olduğunu 

e!Sylemcğe lüzum görmüyoruz. Xllr· 
kiye • Almanya d~Uuğu sultefeb... 
hQmler yUzUn.den birkaç .acne cnel 
aoğum\lftU, 

Balkan muharebeleri çetin bir f:m

Uhan oldu ve TUrklycnin hasma.ne 
olmayan hare.kctlnl anlayan HiUcr, 
bilyUk Şefimize bir mektup g6nderdl 
CUmhurrelalmiz ayni aa.mlmlyetle ~ 
vap verdi ve ikinct mektupl&§m&dan 
sonra iki devlet araamd& dostluk ve 
saldırmazlık pakti im.zaJandr, 

- Badyo pzelieıll -
Bu muahededcn eonra karplıklı i. 

Umat ve dostluk havası bir daha hiç 
bulanmadı. lıılua.hedeıılıı imzam aıra. 
amda iki memleketin istiktl&ll için 
beslenen UmiUer bugiln de blr vakıa.. 
dır. 12 ay içinde bu mllnasebetler de. 
vam etmi§Ur. Her iki memleket men 
.faatinln geçmllte olduğu gibl l.lt1k.. 
bcUde de geil§cceğı umul.maktadır. 

DoeUatuıı kma btr taıilıOeıll 
Berllıı, 18 (A.A.) - Yan remxı1 bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Alman hariciye n.azırlı.ğı Tllrk..Al

rnn n doatluk paktmm yıldönUmll mil 

nasebetıylc Almanyanm Tllrk.lJe Ue 
idame ettiği mUnaııebetlcrln k.tııa iblr 
tarihçesini yapmq;tır, 

Burada bir kere daha ohemmiyeUe 
kaydediliyor ki, Tilrkiyenln ittihaz 
e.ttlği tarafsızlık görüşü, miltteflklc
rln bUtün tC§ebbUslerine rağmen en 
son Mticeıcrlne varıncaya kadar mu 
halaza edllmif ve Tllrk hUkllmetiD.ln 
mütaleasma göre, Almwıya. il de 
dostluk mUAaaebeUerlnde bulunma • 
ğa. dev&m etmek hUS\l.IUnda lngilte. 
re Ue meTCUt TUrk AZıl"fD'Mmuı tc. 
da!Ul mah!yet1De hlgblr toY engel 01. 
maızuıtır. 
lp, bu i'cibet blllnenktlr kl, Al -

man _ TQrk do!Jtluk paktı genl§lemı, 
Ur. Bu dOıWUuk pakh lU'lllarında ta. 
bil hiçbir men!nıı.t ayrılığı olmo.dığl

na, bl1IJWı ta.bil bir: çok t.emaa nokta.. 
.ıa.rı bulundutwıa. datr lki milletin 
uzun .-nel~de elde ettlğl fikre da • 
yanmakta.d\r, Alman hariciye nazır. 
lıtmda deılllldigine göre, iki mllletln 
men!aatıerini.n tanınmıısına ve kar • 
fWklı itimada dayanan bu pakttan 
Alm.&Dya ve Tllrklye aadeco mıızlde.. 
ki :mllnasebeUerini sıız önUnde tut • 
makla d& batlı oıarak memnun ola. 
blllrler. 

Libya barbl 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

olan lngi.liz lkol1ıa.rJm insmı 1'e me.ı. 
zanece pek büyük kaYIPlara. uf • 
ratma.kta.dırlar, 

Şa.rJd Akdenhde bir fngili% kafl.. 
I<ıein!n imhası esruısmda seri Al
man botlarmından mUrckıkep bir 
filo hareltA.ta i!rtlrak etmiştir. Bu 
fi1o deniz yüilxıŞlSl Kcmn:ı.dc'nin 

Berlln, 18 (A.A) - Alman ordula. ~da idi. Filo lki İngiliğ 
rı ba§lrumandanlığının tebliği: huvazörünü ıtorplllemiştir. Bu 

Slvastopol etrafında yapılan mUca lkruvazörlerdcsrı birine isabet eden 
delede piyade Jutaları lle lstlhk4.m iki torpil ga,.i1p bl;r ihtimalle gemi 
askerleri, mütemerkiz blr topçu ate- irin l>atmasma se-bep olınu~tur, E. 
§iuin ve .tayyareler tarafından ;yapı. saı:sen evvelce Libya es.bil a.çığm... 

ıan taarruzlann himayesinde göğü.il da yapılan taarruzlar esnnsmda 
gögüse inAd'J& ya.pıl&n çarpşnalar seri botlar bir muhrlple bir rcfa
neticMlnde bu mtlhlm mtld&faa. ter - h.t g~, bir den5zaltı o.vcı ge. 
tib&t.m:ın flmal kmnmd.ald bq1ıca iL m,isinl 15 bin t.ım.1Uk iaşe maddesi 

nı g6nnUyonız. Ma.llarrmrzrn ııatıfm- tıb.kA.mlan zaptetrnlflerdir, Bu arada lbatıımaııtrr. 
den elde edilecek kAr, ticaret ~emin müstahkem mevklln en modem ve İn.g~ tebliflerl 
deki diğer nıııllar tızerlndcn temin o. en mühlııı tabyuı olan ?.l&kslm Ka.~ 18 (A.A.) - Orta {ial"k 
ıunan kArdan daha as o'IA dahi bu- Gorkl kaleal de zaptedi~Ur. Bu - İngiliz 1mlDn! lcan.ı.rgthmm teb
nun sarfiyat arttıkça dalma çoğal • nun neticesinde oopbenin bu kes1mln.. Iiği: 
ması, garantW olmam:, zarar nıtıma. deki taarruz mtı.stahkcm mevkiln K~z, EJadeırn Te Sidi 
li bulunmaması gibi avantnjlan var. liman medhallne ~ kilometrelik bir Rezak me'ftilerfnden ge'd ~kil • 

lnhlsarlar vekili 2 mesafeye k:ıdar götllrWmUştUr. m:iştr, fScyya:r lauvetlerlmi7., Tob. 
dır. Verdiğimiz beyiyeleri, l'bu ltlba.r- ı.ıtı.stalıkem mevklln cenup cephe- ruku DCemJP ve ba.tı kesiminde 

ıt-a-ıeu 

Amerikanın yeni 
hava kaleleri 

Toplar ve ordular 
aaldedllebllecek 
3500 hava kamyonu 

yapılacak 
NeV)'ork, 18 (A.A) - Mavacmk 

müte.ı:ıaaınsı ViWam. Sheedan, Har. 
pen Maeazuıe m.ecmuumda ISnllmUz 
dck1 mail •ne za.rtmda Amer1kaldar 
taratmdan prognı.ııı muclbince yapı. 
lacak olan tanarelcrdcn b1n1Cl"C08L 
nln bllyük hava kalelert oJacağııu vo 
bwılanı:ı ldlÇllk fakat tam teçhlz&Uı 
ordulan teçb17.a.t.ly1e n&kllye kolla. 
rile ve ağır t.opl&rlyle Jlakledebllooek 
Ierdir. 

Ayrıca. 22 ton hacminde 3~00 ha.
va kamyo.ııu bulımacaktır. Havacılık 
mUt.ehaasısı kara muhardbelerlndo ön 
ce pek fazla miktarda ke§tf tayyare. 
s1nlıı ve ayusrz savq tllolamun gc_ 
lecetınl, onlan t&ldben çok fazla sU.. 
ratll h&va kamyonla.rmm yet.l§cceği
nl, bunla.rdan para,ütçWorlo lstilı • 
kAm c!rad.ı :rero inerek tnı, ıı.lanları. 
nı hazırJ.ıyacaklarmJ, l§s.reUer koya. 
caklarmı ve projekUSrlcrl yerterlno 
yerlcoUreccklerlnl e!Sylemı,t.lr 

Hava al&nı hazır olunca, &lla!rr, 
mQhl.mma.t n yiyecek dolu w b1rQok 

saV8§ taf7&1'dert refakat.tnde gay t 
bQyUk nak!J1'e tayyareleri gelecektir. 

lngilizler sinir 
sarsıntısına 
ilaç buldular 
LondrB, 18 (A.A) - BUyük Brltnn 

yada sln1r anımtıı&nm tedavi için 
bir llAç bulunm~tur. ÇUnkU t..ombar. 
dımanlar OQk V&blm uabl sarsıntı. 

lara sebebiyet Yermektedir. Bu UAç, 
hafif bir uyuştunıcu madde olup da
marlara zerkcdllmoktcdlr. Alimler, 
_yaptıktan tecrllbolcrde tam muvatta 
klyeUer elde etınıaıerdir. Blrmtng • 
hamda bir a.dam. bir bombanın ıntı. 
lAkı netlcesuıde muhakkak bir ~lUm 
tchllkeslndcn kurtulmU§tu. Bu vaka. 
dıı.n sonra dlın.afmda.n ağır ın.ırettc 

hastalıınmı~tı. Kend1.slne bu ııno zer 
kedllmf.§tir. Ha.ata, birkaç dakika hıı. 

yat eseri göstermemi~. yavllf yava3 
knnıldama.ğa b&§limt§, yarıyarıyn 
kendine mıı.Uk bir baldo bombsrdrma. 
nın n:uııl cereyan etug1ni anıatnıl§, 

bombadan nasıl kurtulduğunu, heye.. 
canla. hlkAye etnıi§. sonra BllkQnet 
bulmll§tur. Hast& blr ıao.at sonra lyl
lcşmlş tekrar calı,,mağa ba§laml§tır. 
Halbuki bir senedenbcr! C&~ak im 
kAnmt bulamıyordu. 

Almanya ikfnd eepheyo Jwoiı: 
tedbir alıyor 

Majino 
topları 

Batıya ateş edecek 
hale getiriliyor 

tıdna. cepheye b.:r§ı hazır bu
lunıııak için .Al:ıııaeyn yeni tedbir
ler alıyor. 

tngtl'OOJ<eden gelen haberlere 
göre Majino ha.ttnıdaki toplu, Al
ınanlar te.mfm.dan batıya doğru 

~ edecek hale ~tirilm.ektedir. 
Ren. boyunda da ymt tedbirler o. 
~- AJıme.n başlrur:na.ndanlı -
ğı ea.blle çtkacak kuvvetleri önle
mek için göğ1ıs glSğilsc çarpışacak 
feda! ilmvveUerl Sen Nmere Yer
lcet.lrme'lrtedir. Alman pe.mşlltçn
ı~n pan,, eot..aklermda görill .. 
dllğil de lm.ydedilmekt,edir, 

- BadJ'o gnze~ -
Dmlll m&htD1eı1r:ıdıı 80n tczg&ha gir. 

me lllr:dzı lJHO da Japılacağr ve son 
gomının ~ dıı.. dc.nizo indirileceği 
tdbmlıı ()hmmaktadır. 

ıo. kMi bulnuı.ktayız. Neteldm lnhl _ .sinde ınadcı blr mukavemete rağmen düşmam hı:rpt!ııırnelrta devam edi
aarlar tdaresiııe, kendnerıne bayilik .AimaD va romıaıı latalan Sovyet.ıari yor. 

( Dördünca &layır koşusu) sırtlarda. lfgal ettikleri mcvzllerden Lolldn., JS (A.A.) - BugllnkU 
l'ransaaın Ankara 
elçisi deftlıtır.ıdl 

Üç yaşındaki yerli yarım kan ,------------. atım§l&rdır. Ks.hi:re tebliğind bOdirildiği gibi 
lngiliz taylarına mahsu.<J. Mesn- Ne dememeli 'l ı Uman NSlce81nde dll§ma.nın maı _ EJAdem w S.idi Rea.t•m tabiye -============== fesi: 1600 metre, ikramiyesi, _ zeme depola.rUe takviye an.balan Al sndeın sonra, muharebe fiimdi Tob 

~ 
3000 lira. man hava. t.aarruzıarile yok cdllmlt- nığun cemıp ve bı.tmmd& cereya.n vı~ı, 18 (A.A.) _ Havas: Ofi 

1 - Pehlivan, 2 - Meneviş, Devlet konservatuanıun genç 88- tir. etmekterur. Akroma.daJd vaziyet NJditiyor: 
,.. 3 So d 4 u ~ natkft.rları temmuz hattasmda §ehrl. uerkeZ keshniııde oopheniıı ""8rialn hakkında. sari1ı btr -.y bilinmem...ı.. 
- 'IUAllttM,c..1,ftİL .PE•o·JuıC'.'; - y an, - zagan. ..... • "" ~ Fransa '1e ~ Bhiifi anı.. 

.- mlzo gelerek bir lcaç teman verecek- deki nhada d113man guruplarına kar tedlr. Mtl.ttefi'klerin bu mevkii ter 
• Mu • Rola namındaki faciro.ne YEDiNCi KOŞU: lcr. Vereceldcrl tems!Un adını, bUTne. •--:a. old·.&.a..-, LAtJ• de:ı:.ildı'r, sınd& mllnasobeotıer b:silmeden 

§1 mUeadeleyo dovam edilmlftir, _,~,. uaıan """ ı 5 ı Fran. ,,___ ı.n •• cn .. 
vatan genıç!erfnln ihtiramma (Ergene koşusu hand. i kap) yiz, siz nası! ve kaç hece ile okuyor. ..,.A,_.. ,..,__ ___ da '---•-•-,.., evve ' sanın ~n& .,..,,.~ 

Volkof cephesinde dll.şmanm fld - r Q.IWj~ ~ UllU1UWJ•v J • t l G98to Bcrj..... "_.__ :muhnr oldu ama F.rnnsa.nın nli'Iusça Üç ve daha yukar.ı yaştakı sunuz. fakat (Antlgone) suretinde o'---- __._. m"-11..4:-d:t-. ~ çıs O an n .... .., .a.u:ıuı.-
._......_. detll hUcumları dün akamete uğra. uır<W!lı[ ı.lglL .\aW\.U,U u.ı- ra 1W1 .. 11t. .-ı...:ııı;;;.;.._ +.. • .ı.. 00:1-.t.._ 
....._...kteodcmemesl, gençlerin ovıen. saf kan lngiliz at ve kısraklara yaZJyorlar. Eğer bir Tllrkçe ibare ml§tır. Son dald!mda Loodredan alınan ,.,..,,.,....., ~~ ......,_ ~ 

meme kadırılarm doğurmamakta .. mahsus. Mesafesi: 2400 metre, içinde kelimelerin yazıldığı gibi o- Murmıı.nsk Uınanmda plko bomba haberlere ~re Tobru!lda Mısır s- '=tir=.===::=::======= 
ki ııobauan, hep o kabilden cserleı1n ikrami,,esi 500 lira. kunması kaide ise _ kl öyledir • bu- k ı"'smdA~' mu·--?a h .. m- hem- ı• ' tayyarelerimiz dU§manm ta viyo ge. "' ~ • ..._,. ... ·ı ,- ,.;u ..... 

llha.mı neticeai dea-Jl midir? ı _ Dandi, 70 kilo, 2 _ Ro- nu da mutlaka dört heceli bir keli. ka•ı'ı-• .. , -'-'l OO""""da d .... JJ-
ı mllerlnc taarruz ctml§lerdlr. Bu tay- ..., uw.ı D<UU .J -·· "" 1.111· * ~nda beden gUcü mahdud, ke. misarj 62 kilo, 3 - Heybeli 58 me olarak okuyacaksınız, (An-tLgo. yarelerin himayesine memur edilen yol ıaçık kalmışbr, K~den ge-

m.a:ac 'VOsu1 Jaı.bfllycll ise huducbuz! kilo, 4 _ Ya\ı.ız 56 kilo. 5 - ne) diyeceksiniz. avcılar 11 dll§man avcwnı dU§ür. len bir ha?lıere care ~ kuşa. 
.Maymu:OOa kuvvet çok, ltema!e kabl. Sift:kap 52 kilo, 6 - Alemdar 51 Haıbukl 'bunu oynayan 6&n&tkAr- müşlerdir. tılmlştrr. İngilizler, m{L."'lkiıl durum. 
llYGt. )'Ok'! Maymun teklLmUI ederken \i:ilo lar kendi temalllerlnln adını t1ç he. ============~ mm. dn.~emek için şimdiden J. 
kuvvet1ni niçin kaybetti? Çifte b:ı.his 2 - 3 Uncu koşu- cc ile slly'lUyorlar: (An-U.goııı) dl. rak ve traMa.ki k.uvvetlerln bir kts 

• WZamıınnnızdn inannm kadri an. Iar Uzerindcd r. Militcrek bahis vorlarmış. Antoloji mı Ubyaya rıakle hışlanmışıtr. Bu 
ıa,rldı: ve esaretin önU nlındı., \'e ye. :::ıp:ıriş kupo.'"lfarınm knbulilne bu 1 O halde (Antlgon) demeli ve öyle Vaunıu:ın çokluK"unılan dolayı kuvvctlleri.n Mmn-:ı nakledilmis ol-
J'tne & ballndc esaret ihdas edil. sab:ıht.<tn itibaren VAl\IT Yurdu yazmalı; IAntlgoneJ yazmamalı ve K"en~ nesil ıınt-0lojl<ılnl bugün koya. duğ\l haber verilıncld.cdir, 
dt.. Kita.pevmde başlanmıştır. 1 öyle dememell rnadık. özür dlleriı:. _ BadJ'o guetest _ 

Fuzuli'den aeç_meler: ·-
Artmw ~z kadri.al aıdlaylo, 

laı4riıı artırır. 
Kim ne ımkdar olsı, ehlin eyler 

ol mxkdAr, süz! 
aor ook ı~. Fuı:tın, ı:zzeUn, 

Az et sazn, 
Kim ~ olmakdan kıbpdır çok 

ama JıAı; • ı 



ıı-•- JM VA&l'.k 

[;Şqf1~ 
Rejim maliyesine 

itimat 
(B<J:Jlaraf• l inci aayfaila) 

.. t Tür'.ıı halkının da1·asmı anla
laınak, milli f11Ul'UD1l ldrik et. 
inek bakmımdan nuıl ehemmiyet. 
il merhalelerde bulunduğuna gös. 
t.rmektedlr. Şimdiye kadar çıka
:tılan tasarruf bonolan 75 milyon 
liraJJdır. Bu yetmI11 be5 milyon 11. 
1'a ile halkımız mlJU mUdafaa hiz
lQetine koemOI :ı.ynı «amanda mll
Ji fa._Qrl'Uf b~plan ha.k'kıncla 
göst.o:rdlği hassahlyete yeni bir 
1•iimune v~ım.!şUr. 

Almanyaya yapılacak 
ihracat mallarının f iatları 

Tiearet V~eti, Almanyaya 
vapılacak ticaret mUbalelesinde 
ihracat mallanmızm fiatltrmı 
tesbit ederek kapalı zarflar için 
de dün İstanbul it:halat ve ilıra 

Sabıkalı bir 
kaçakçısı 

cat blrlik:1er1 mnmni ld.tb>liğine 
~iştir. 
7Aırtıar bugUn açılarak mhlre 

bonumda illn edilecektir. 

• 
eroın ve esrar 
gaka landı 

Türk haBmun gösterd~I bu 
"assastyet muhtelif cep~P-rden 
lıir milletin olgunluğuna delalet 
etmektedir. ıı;,' ela, bunu vatan
llO\·erliğin icaplanııclo.n blrt olarak 
lcabul etnıel•fe tereddüt edecek 
.lıinıse yoktur . .F1ilf h ·:r.metler gibi 
llctısadi, mali hi1.metler de 'ardır 11 
lci artık '-ataOSC\'erJlğin Jmdrosu 
İ!:inıte \'er tutmakt:ıdır. 1U11asır 
llılllet l~r fiili 'ııtan.,c\ el'lik yıı. 
11•nd:ı mııli ve iktısadi \'tıtmı e\'cr-

Balatta ot.uran Tevfik a.dnıda 1 i91ıde toprafa g&nWmQf olarak 
lıir mı.bikalınm yeniden C'l"Oin aa.t-ı 80 gram eersr bulullmUI, suçlu bun 
maya başladığı Jınbe'r elınrmş, dün lan Kemal ve Raif admda bi.riıdn
evmtie tutularak Uzcri aranınca 9 den aldrğıru a6ylemlf, Raif ya.ka-
paket eroia lbuhımnuştur. laımuttır. Kemal uamııaOttadır. 

Tevfiğin bahQetflnde de, teneke 

liğt de bir ahJAlc, bir fllynt haline 
lroym:ık unıretfncleflirler. 1'lirk 
hıiMett bu ince bu'«lsh eti cleriıı
den \'e BUurJu bir su~ette kn\'l'n
lbı§tır, 

Diğer t.arnrt.:ın tns:ırruf bonola
l'ını 1ıatm almal.l:ı Tilrlc lınlkı si 
~i hir rüşdıin en blıylik ı;U\ enlnt 
ifade etrnl:;tir. 

Fırıncı mahke-' Şehir haritası 
meye verildi 

Belediye teftis heyet!i. t.a:ra.fın • 
dan yapılan teftişler üzerine 11 
fırınc[ aldr\:lan unların ibir kısmı
nı işlememek eksik kart vermek 
suretilc fazla un almalarından do
layı milli korunma kanunu hüküm
lerine gör~ mahkemeye verilmiş.. 
Jerdir. 

hazırlandı 
Belediyenin vUcude geUrmete 

lıqladığı gehlr harttaamm hazır. 

lanmaaı tamamlanml§tır. Harita 
17 aene içinde ikmal edilmif Ur. 
Harita §ehrin bUU1n durumunu ıös
termektcdir, Şimdi hartta daha kU. 
çUk mikyasta vUcudc getlrllecektir. 
----· <>-----

Eminönü Halkevi 
Fakir halka yardım 

için tedbir alıyor 
Eminönü halkrtl ~ yardım 

komltelt laf mn8lmlnde kendi 
oevrMl etrafmdald faldrlere yapa.. 
catı JU'dlm lııglD geDJf bir çal1'JD& 
programı huırtamaktadır. 

l"aldı1ere d&ğıtıımak üzere 100 
vacon manp1 k&Dllril, Sammnd&n 
tuuJ.ye, DObut, mercimek., Ad&paza 
rmdan ıı-tates getirtecektir. 

ADUrozı.e temsillııln Jıuılatı 808-

yal yardım fllbeelne tabale edilmtg. 
Ur. 

Uç milyon liralık 
manifatura eıyaaı 

dağıblacak 
Haziran ayı •rfmda btltün Tür

kiyede 3 milyon liralık ithalat eş. 
yaaı dağıtılacaktır. Bu miktann 
mühim bir yekfınu kuma§ ve ma
nifatura e~·asıdır. 

~ltııı fiyatı 
DUn bir aJtmın fiyatı as lira 25 

kurUf, kUlçe aJtmm bir gıl'8m fi
yatı ise 451 kun.qıtu. 

Y urcldan mektuplar: 

-s-

WiP.iid!!~HI 
Gene terkos derdi mi ? 

Oa bet gilndelıberidir, evJeıt. 
mlzdeki terko8lar, Mhah, alqam 
U.Wyor. Öil'1in hsloyOJ'SUDUZ, 
mnlalda.rdan dsrgm bir hınltı
dan beJb s:ıbn yok. 
~el'ile gueteleıden öiren

mlttlk, ki fabribnm bir yerinde 
patlak veren bir Mkatbk yilslln
deM, Fadk, Edimebpı, Be)'azıt 
wntlerl gthılenıe •UAZ lıaJımıpn.,, 
sın pllba Pıldi hooe. Bata 

gelen gerçi çekilir. Fakat doif'asa. 
na ıstenenız, devlete batlı, devlet 
eJile fevrilen, koskoca bir "Salar 
idaresi,. makine.ile lfleyen bir 
kanındaki bu aksaklıklal' llio de 
b~ görllnmilyar. 
~ yıml halkta uyuan ~

nn...zlutan flmdilik iki sebebi 
nr: 

1 - ldve herhangi bir makine. 
yl onannak. yenilemek zorunda ka
lıabrur. Ba ~ eğer fabrikanın bir 
pal\'.Umı durdunıro, ~k görme. 
yiz, E\•lerimizde buan ~gibi bo~ 
zuJdnkla.rJa ar,ıls~. F.vet, Su
lar idaresinin kuramlannda da bu 
türlü bir tamır ylizlnclen ~f'lırin 
nlan bsileblllr. Fakat makineler 
durmadan, musluklar knnımadan 
önf'e, halk bundsn haberdar ediJIT. 
KazanlJU', bakraçlar, gUğfünler, 
bttyUk kaplar doldarular. 

:tlıUyat sa t.opJsınr. 1~, tBt.e bun
dan sonra giriıJillr, Böyle kesDi,_ 

lercJe halk ntırap oekmez. H.~t.ır. 
bkh balaadap için ınısuz kalmaz. 

Hele bu yu gUnlerin<le, aylar
<lanberl yağmur yüzü görmeyen bir 
mevııhnde, 5115Uzluğun ne berbat 
bir ıey Olduğwıo billrNnlz. 

l'erkos, yabancılar elinde iken 
neler ~tığtıııdi biz bltiriz. Başın. 
(lıdd İspanyol mtidür, halkı hic'e 
uyıyor. Bir yandan makinelerin 
elli yıl evvelki İstanbuJa göre yapıl. 
dılau söylüyor, bir yan<laıı da her 
yenl yapılan apartunanı aboneler 
anuıma all)"Ordu. 

Aboae J'UU'keJI, makinelerin 
sıt1ka yerfmJ, elli yıl eweDd İ!itaıı
hula göre yapılıp hiç clUşUnUJmii. 
yor; ancü Kflrbeliya dönen semt. 
ler, sas~wktan cehenneme dönen 
yangmlar :karpmıda bu özür, tem
cid plla''' gibi, öne slirülUyordu. 

! - !'erkos devlet dbıe g~
tea. 80llJ'A, ıe.dat yenllenmi~, ça. 
ğm DaUJ'llÇlarma nyclanılmqtu. O 
Mide ilimdi neden 8lk mk bomla
yorf Niçin yine !IUIRIZ kahyoras! 
Y o'kAa tnmvay bandajlan cı"bl, 
terkos ımkillfllerinin de atman Ye 
yeıfne konamayan parçalan mı 
\'al'• Öyle he ny hal'İmbe! Sa
tıiadak gittikÇe artacak demek. Al
lah ,.ere ele aklımıza gelen bapnı. 
za gelmeıle !. .. 

Hakkı Süha Gezgin Bu ~fya.'ii riişcl, Türk halkmm 
~ndi rejiminden, kendini idare 
t<\enlerlnden, kendi hiikftmetin· 
den ne derece memnun olduğunu 
gess~nnektedir. Hiç bir halk sev
~iğl, g\h.-emcdiği, inanmaclığı 
bil' hükfim.ete mali sıırtlar içinde 
itJnıadı ifade eden hareketlerde 
'btatunmıız. Halbuki Türk halkı ta
lnrrur bonolarmı satın alırken 
~rk devletine olan gü\ enini a. 
ltarni hn.ddile ifade im'kllnmı bul
ınaktadır, Dünyanın en kannaka.. 
tışık ~vıinde yaşıyoruz. Dünya. 
\ın bir gtlnden ötddne nasıl geÇe· 
teğt hakkında kbmenin ciddi bir 
ley si;ylemeğe lktJdan yoktur. 

Teyzesini vermiyen 
çoban tabanca ile 

yaralandı 
Kadrköyüne bağlı, Küçil\cbakk31 

köyU~dc, lçcrenköl lü pehlivan Ah 
medin yanmd:ı çohen-hk yapan 18 
yn.'}Inda A)i, ewelı'ki giln, köy 
haricinde karaman çiftliği civa • 
rmda koyunlarını otlstn'ken, aypı 
köyde be.kkal Şerafcltlnln yanın • 
da çobanlck yap3.n 19 ya.şmc\a Ah· 
met gelmiş ve: 

Girdiği dükkanda ken
dine ziyafet çeken 

hırsız 
Galat.ada iskele caddesinde 28 

numarada mezecilik ve tütüncil • 
lük yapan Mlbalm dUıkkAnına, ev. 
velki akfam arka taraftald aralık· 
tan bir hırsız girmiı ve dükkA.ııda 
ufak bir sofra kurarak :ıardalye. • 
lu, dolmalar açmıv, bir iati ti§e 
de rakı :içmif Ur. 

Akhisaraa ~~J 
kız enslıtüsü ı K' · · 11 

:Büttta hayatı kapta~ an, lcoskoca
"an bir şüphedir. Fa.kat bo şUphe
'11t ginnedlğl tfic yer Türle va. 
ltııda,mm kalbidir. 

'l'ti1'k vat.a.nda..51 günnb·or. inıı
:•1or. lnaamm, gHv.enlnta ~ 
eı.tnI bilfyor. 
'l'tlrk tıaıkı lstiklll ve toprak bö. 

tibıJuıunu bUtun tnceliklerile an
~br. Bunu dünyanın en kor
~ç, en Umltsiz prtla• içinde çal
~ndığı :nmanlarda fı.abet1e, 8&11\. 
laiyetle kullanan hUkftmeü lstitdat 
<laVMlncta bir ooyrak, bir !'Wnbol, 
bir işaret nokta!lı telikki etmek
tedir, 

htikllllnl ve toprak bttttın1Uğü. 
illi çOk le'\'diğl içindir ki bunu 
lllllhafaza eden kuv\•etlerln ihti· 
)'agJan llalıls menua oldup za. 
lııan taeddllt hl~tmeden elini 
lceı.f'Sine uı:ııtıyor. himatlann en 
tliç Jzhar edileni mali müeyyide. 
)'~ taht oba gü\'endlr. insan ba. 
'-an tatlı dille, güler yüzle ~e söz
le IU!m.t eder. Fabt bunu mali 
bir llllenideye bağlamaktan teki
,h, t.arrof bonoları satJşmcla 
'ta.bcım ba tekilde yani tereddüt. 
~ ma.11 mllcyyidenln kabulü 1'ek· 
~C!e olcJatn bir h:ı!<ikntur. Clüm
"IQJ'İyttln telkfn ettiği bu mali 
-..,.~, bilha!l'ia hnparatorlui?trn 
~~tu maliye politıkasmm köfü ha. 
"alan henftz halk arasmdıı ya. 
~1".kfn ta'1aklnık etmlstir. Diln1e 
"Qgtjn arasmdaki fark bn bakım. 
ilan ne kadar dikkate Jiyıktu. 

SADRI ERTEM 

- Hala bana teyzeni verml:ve
cek misin 1 dem~ir. 

Ali, dul teyzeslni hiçbir zaman 
kendisine vermly~ni söylemiş, 
buna kızan Ahm"t, oobindeki ta • 
bancn.cınu c;ekere-k Alinin Uz.erine 
ateş etmi~tir. 
Kurşun, Alinin ağzına isı:ı'ıet e • 

de.rek kencl'sini kanlar içinde ye• 
re aermit. Ahnri Jaı.çm19tır, De1i• 
kanlı silah 9el!l'e-rirıi iıPdenlel' tars. 
fmdan baygın bir halde Numune 
hıısltuıesine kn.l<Jrrılmı:ş, carih ya • 
kalaruruştcr. 

Gazi bulvarı 
civarındaki arazi 

G:ızi Balvannm et:rafmda bulu
nan arsalar sstlşa çıkanlmıştır. 
Bu sahanm imar pJA.ru Nafia Ve. 
kD.leti tarafından tudik e-dtlm.iş 
olduğundan, ar98hrda inşaat ya.pıl 
masına izin veriL"'D.lştlr, 

Demir ithalatçılan 
Demir ithalat tacirleri, dün t~ 

caret odası aalonlal'mda toplana • 
rak demir ithalatı etrafında görtig
mUşler, kendi atalarında tevziat 
,:vapmT!jlardır. 

Şimdiye ke.dnr hiUye ettiğim 
eğlenti şekilleri kilçU.k bsıııba ve 
köylerde ve ba:z.t hususi yeTlerde
dir. 

Rangun gibi bUylik ıehirlerde 
muntamm tiyatrolardan lJo.t6ta 
(boy boy) lar ve bizim latanbu
lun Şchza.delxışr tıııpları giıbl tıir 
~ok tıı.ıpla.r vardır. Bilyü!k ve kon 
forlu sinemalar da çoktur. &21 ....._;;:.::============ e.inemalarda seyirciye fevkalade 

Yüzme hazırlık 
müsabakaları 

İst. Su Sporlan Ajanlıfından: 
Su sporlan programı mucibince 

\'tızme hazırlık mUsabakalan 21 Ha.. 
liran 942 po.zar gUnU saat 13 de Mo. 
ela yUzme havuzunda yapılacaktır. 
lıfllae.bakalar küçükler ve bUyUkler 
0lnıak üzere fkl sırut yU.:UcU arasın. 
<la oıacaı«rr. 

Tenis ajaıılığından 
20 ve 21 Haziran günlerı bölge te

ııts kortıarmda Tenis blrinclllkleri 
l'apııacaktır. 

lılU...bıklarm tayin olunan saatler 
ile gelmeler\ rica olunur. 

Teşekkür 
On eencyi mUtccavlz çekml§ oldu. 

hın mide sancısını Ş1'lide tramvay 
letaayonunun arkaamda Kamer apar 
lınıanında Operatör KAmU Bey ra. 
l>oriyle Cerrnhpaşıı. hastahanesindo 
bav aslstan Ziver Beyin faal ameli. 
~atı sayesinde evelallah kesbi a!iyet 
ettlttmden dolayı tc§ekkürlcrlml bil. 
lllrırım. 

ŞIJl.lde Ml'Cidl)I' l<i>yürıde ikinci 

t&ıt ocatında 101/8 No. d ı kwı-

duracı Halid. ( !01!9) 

kolaylıJdr, 3ahsl vantilatörlü ve A-
deta ya.tar vaziyette sinema sey. 
retmeğe mahsus yerler vardır. 
Müştcrinln yanın başında her nevi 
serinletici içki ve nıeşrubat vesaire 
koymaya mahsus masacığı da var. 
drr. İklim sıcak olmak dolayıs.ile 
bu ihtiyaç cidden duyulmaktadır. 

Ra.ngun glbi bUyük Şehirde Hiınt 
lisaniyle piyes tertip eden yerli 
Hfot tiyatrolan bizim için şayanı 
meraktır. Lisan (Ordubad) dedik
leri fa.sili hintçedir. Fab.t bizim 
eski usu.ı ara~ ve farsça ders 
görmüş bir sınıf halkımn kon111Şu
lan sözlerin yUzde altmışmı a.nJa. 
yacak tarzda kolay mefhumlu o
unJardcr. 

Bu tiyatrolann 3&ıtriıB1eri iki 
sınıftır: Yedi ya.~mdan on betine 
kadar pek çOlk olan oyuncularm 
ktsmı U3JllI fı.güran vaziyetinde
dir. Asıl a.ktr&<'l' de on beş veye. 
on sekiz yaşını geçerse yaşlı a.ddıc . 

dilir. Makbul değildir, 
Melinkolik milzUde başlayan 

piyeste bu esrarengiz elhandan 
sonra primadonna aarkt eöylcyerck 
veya bir manzume okuyarak şato
ya gelir, sonra m.ensm-Jronuşmalar 
başlar. Aktör de msnmm alede 
şatoya. gelip neare ll!JOm'& ba§lar. 

•• ":'ı.i.!::!:':.;;-~~: ıtap sevgısme yar ulm 
Ehlikeyf hll'8rz, milteakiben 10 

r,i~e kadar ~yı da cebbıe dol • 
durnıug, çekmecedeki para.lan da 
alarak SMIDl~tu'. 

hana giren kazemızmı mübrem :ih- H 
tiyaçlanndan biri daiba tamamlan
mak yolundadJ:r: Kız enstitüsü. 

arp doln.ynile drşanda.n kB.- 1 
ğıd gelmemesi ve elim'z. 1 

deki .lcAğrtlarl:ı. ancak kendimizi 
idare etmekte o:mamız yUzUn
dem, caldsi gibi bol bil kitap ba
sıJam.ı.dığmı biliyoruz. Be.sılan Jci. 
tapla.rı:n da yine ~i gibl, PY· 
k pok yüik!ıek kali~e kağıtlar
la tem.in ed!i.lemediğini de gör
mekteyiz. Bu vaziyette !kitaba 
karşı ne lm<la.t sevgi bcS csek, bir 
kitap meraklısı s:fatile her ba
kundan doya doya tatmin edile
:mi.ycceğtmiz muhakkaktır. 

Sabahleyin dllkkAnnım halini gö 
ren Mihalm .u.brtaya mllracaati 
lızerine zevk dli,ıtUnU meÇhul hır. 
&12: a.raştmlm$ l.cll.anmıutır. 

Pire limanından gelen 
SOkuruıluk 

Bu enstl tünün açılmaADda genç 
kaymakamımız Nctci Rollaa'm gay. 
ret ve me.wı.1ai nihayet milsbet ıte
ticeYi doğurmuştur, ŞLmdillık cns
t:.tUnUn birinci smıfı açılacak ve 
önUmllzdekl ders devresinde Ç&'.Jl
ır:ıeğa başlayacaktır. 

Ha.len hususi muhasebenin iş. 
gallndc bulunan bina, okul haline 
•e~ "1Ja Ha~ eeftplaaa-

Bayeatta oturan, 12 Y&flDda ıı:r. caktır. 
tuğrul bir mUddet evvel Pi.re llma. AJdYea.rda halen yetltmiş lıki ' 
nında batan bir gemimizle memleke. bine ya.kın genç kızdan yansmm 
tımize getirilmekte olan yeni ~ ku- cnetftilye nydolunaosğı, bugUnkU 
tıl§luklanmızdan bir tanealnl, dUn alil.adar anlaşt'mektadrr. Kayıt 
fıstıkçı Osmana verirken yakalanml§ muameleeine başlanıınca kabul mu 
ve bunu nereden bulduğu ehemmiyet.. ameluııi sra nıumareaıını takip ıu-
le tahkik edllmete be.§lanm11tır. ret.ile ota.ca.ktır 

Maldm olduğu Uzere bu ~ kunış_ l ______ . ______ _ 
luklar, hllk1lmetiml.Jı taratmdan hU • 
kUmBUz bırakılmıştı. 

Yapılacak yollar 
A.411'! mezarlık etnfmdıııki y.:>ra

rm ya.pılmasma karar verilmiştir. 
Buna alt proje hazırlanm]ltrr. 

Hava yollan biletleri 
Devlet hava }>09talarma Ut bi

letler yarmdan itaıarc-n yataklı 
vagonlar g'l§elerinde aaalacııktlr. 

ISTANBUL BOKl!lASININ 
18-6 eıı Flyatlan 

Açıhı ve Kapanış 
Londra 1 Sterlin :5.22 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 tavlçre Fr. 30.365 
Kadrld 100 Pezeta 12.89 
StX>kholm 100 tııvec; Kr. Sl.16 

ESHAM R TAllVtlAT 
Sıvu-Erzurum 2-T 
% 7 1941 Demlryolu n 

19,93 
19.IWI 

Bir Türk Subayının 
Birmanya Hatıraları 

'i~ 
-._....~,. Yazan : bball .ıerıer ~=-=~~ 8 ~·-...t• ~ 

Dünyanın en konlorlu ve rahat sinemaları - Yedi ya. 
ıınJan on beı YClf•na kaJm liküranlm - Rangonda 
müalüman milyonerler - Türk esirlerine müalüman. 

lann verJikleri 2iyaletler 
Palyaçola.n (mevlevf salıib) ya.. ve kAfur oıma.nlarJlıe yağ, pemuık 

ni mahalle imamıdJ:rJıaır. Bazı imam kiğıt fabrioalarma sahiptirJıer. 
1arm mutat hiJeli ihtlreslarmr, hi- Orta halli olan tacirler de pek 
lC'i §ıCr'fye ve sa.!relerini telmi- 1:oktur. Taytmiyoda Ebubekir za
hen ve teOızilen oynıa.rla.r, delerden maada diğer bir çok kU-

Taytmiyoda bulunduğumuz müd- çilk mağaza 1!18.hipler1 de vardı. Bmı 
detçe gelen seyyar tlyatrolıarı ka- lar ve ibo.zı erba.bı snat esirlerimize 
çmnazdık. Vw.ifemiz mahdut za- her hususta koJıayl!Jda.r göster.en 
mana inhisar ettiğinden gedip mem iyi insa.nJadı. Bayram gtlnlerinde 
leltet1 teıtadk ed~ zamemmız hususi milaaade ile evlerinde ziya
ptu, Bir mUdd~ sonra kampta- feller vemıeırte. dawtlerde kusur 
Jd ~ deh& cm.ı!etildi. etmezlerdi. !mı.vadi uhrinin ke
Hariçte tıir kaç doktor arimdaşla nanında gflmel tıb' ba:hçee.i bulunan 
hemen kaBRbeımn k.."'118.l"IIlda dört Abdurr&hman Sahih 81k srk da~l
dail'eti gll7.el lıir k&,k tuttuk. Her- Ier ya.pv hatrrmıızı OOş ederdi 
,1.,.,m bah:ı.r süren bu memleketde Yine lrravadi nehrinin brşr sa. 
hiç ea.rnnmyan ~imm ve ağaçla.mı llilinde ve nehir vapurtı;>".la yamn 
ye§iil rengi arasında bir yakut gi. eaat kada.r mesafede (Alamniyo) 
bl göz alıaın kmnm tuğladan inşa kaaa.besmda. bir bayram davetine 
edilmiş bu köPUn birer krammı [!ittiğimiz vakit buradaki Yat ve 
ifgaıl ederek bir kBç ay rahat ibir pıımuk fabrikası mlldUril SUleyman 
hayat gec;inneğe başlamıştlk. Yer- Salı.lb namında.ki mt halimuzda 
li ahaılinin Binnanyalılarmdan pek mükrlmane muhmmuş ve bizi 
maada Hlnıtli tacirler, mUslim rcz- cidden memnun ve müteşekkir e
bı.dller ve eaireden ahbaplar doet. decek ziya.f etlorindeın sonra huaı
Ju edindt. Erba.bl ~tin bO- si 88.Ddalis.rile Taytmlyoya iade 
yük bir Jnmm mU.ltmwıdlr. Raıı. etmek nezaketinde bulunmll§tu, 
gwıda Cemal Kerim ve Ka.smı za. Bazı yerli mtialilına.Dlerm ttlrltçe 
deler ati mil:yonerier bOytık ti- öğrenmek kabiliyetleri aayam hay 
caret.hauelere, fabriblara, bembo ret derecede tleri Jdi. EbOOcldr-

Kit.a.pda muhtevanın olgunluğu 
dcıreces'.nde şı:kbk ve maddi Os
tünfük ammak gerçi abee g&il
nür. Fnlaı.t Okuyucunun silınt iş
tahını kamçtlayacalk derecede gr. 
cır gtcir kAğıtlsr Uzerine lbe.&ıl
mış bir kitalıım elbette ki bi.r ter
cih husu:!:yetl vardır. Hcı'e kll
tüphanelerin ha.kikt bir ti.ynetl
ni teşkil edecek kadar temiz b'r 
zevkle ciltlenmiş olmalan, batlı 
başına bir teşvik eebebi olurlar. 

Ummni ve husus\ bir çok ibil
ylik kUtUphellelcrln k:rymetlenme
sinde, hiç şllphe yok ilet, clltçili
~ de milhim rolU olmuştur. 

tttnıf Mm.eli. ki clltçHik, beş1ta 
memleketlerin kitapçılık sahasın. 
da yeril yeni 5(!ıkl ler alını11, u
cuz, pahe.l:ı !amt da.ima gUzd lbir 

zadelerin Taytmiyo lkampı dahilin
deki nıağszalarmI j~ eden bir 
mtm El!lki Ba.brill aiveeiyle nazik 
konutmaSJ cidden hs~tiıni çek
m§şti, 

Bu Bılrm.aııyalr zenginlerin İngi
liz hükfunet b&nkala.rmda nıelıal
ll ldot.ıere tevfikan f~ milyon
kı.rca rupreler! ~ten muhafa. 
za edilmekte olduğunu bizr.ıt ken
dilerinden bilveftile öfremnieUm. 

Yubnda da anettiğlm gti bu 
zenginlerin bambo, kifur ormanlıe.. 
n petrol, yıı.lcut madenleri, pamuk 
yağ, kAğıd fabriknlan gibi mUhim 
sınai. müesseseleri buhmmak iti
barile memleketin fktlsadlya.t sa
haamda milhtın mevkileri vardı. 
Yalnız bu kudreti maliyeJerine rağ 
men am1arm da yükseı'k talıeilc eii 
olanlar görlllmilyordu. 

MahaJU ticari cereyaıılarda ye -
tişmjş (Ta.tın veriği) şahsi lcşeb
bllslerden ibaret o~en bu zevatın 
milli olm8ı1rtan ziyade dint taas
ır.ıplan gnl'iıp ve hAJdmdi. 
Türkleri dindq olmak afa.ti~ ııe
ver görilnen ve haltika.ten riya.su 
olan bu ı:ıevgilerillin asarmı §"bzal 
eden 'bu milsJilioonlar her e;lttiği
ıniz yerde mU&Jümnn ve Tilrlt oldu
~uzu anlaymca lkramla:ra kal • 
~la.rdı. Hatta Brc.hmcn ve 
Budist o1sıılanis. da. ibi'r cempat.i 
g3!.tt-nnek mutat ~ünde idi. 

Yalnız eayk denilen kıvrık sa. 
kallı ve koca sarıklı meowıi.lıc
rin aaker taJrııru yanımıza hiç yak
la,muJaroı. 

Ekseriya büyiik gaz v emüakirat 
mağaza ve mileeseeelerini idare 
eden Çinlilere ~lince lü:a.yttrlar. 

(~I f1GT) 

takım eeerle- meydana gelmiş. 

ken, memle!ketiımiz piyasasında 
ihmale uğramış vui.yettedir, MU. 
zeler!mizi gezersek, dünyBllın en 
sarif, en ustabkh en gilze1 sanat 
ömelderi halin~ saymz cilt çe
,,.tleri meydana lkoyduğumulııu 
görUrilz. K.itaplarmnz ara.smda 
ömrU a..oman bu!ınu, olan nnmu. 
ne' er va.nlrr ki, eşloerl, lbugUnkü 
Avrupa piyasısmda bulunabilir 
§eyler değldir. O halde bu var. 
Mı: m;in t.cwecldl ~! Raif>et mi 
g(5ıımüyor; 1l&1"ll. mı getirmiyor? 
Bqlı ba.,..c;ma bir eanat ~am ol
mak §IÖYle dursun, değer ve-rd.lğf. 
miz eser\eıi mu!l:ıaf am etme.it gibi 
maddi medyet~ '1e mi unutul. 
ma.lttad.Ir! 
~ göy.le geliyor ki ltitapkır, 

çınlc;ıpla.k ve perltanl•b mahktttn 
bir kadın ut.anctyta elden efe do. 
Jaşme.k ~tine uğratılmamak 
için, tA kUçUlklerimizden ba§lıya
rak, heır o1wr yıırm.r terdhntze il* 
tertipli kiltilphane ~ tertrf. 
YeRi aşıl:ımalbdrr. 

Böylece milli !bir ihUncrimizi, 
korııyablleoeğimiz gl}j,, o vldi
de Yeni yenl estTler meydana ge. , 
1.imıeği de sa.ğ"lamş olacağız, He. 
le kAğrt1arm her ç.eşk&ıden, is. 
tcdiğımtz lkalitede !kitap ömdt
leri meydana gettrcmcdiğim{s 
bugimlerde ciltıerintn gil~ 
dolıa.yıeilc olsun llcitap sevgiaindeG 
Jaı.y'b('ltm~ş olahm. vncmu yam 
n ymnru Hr t.emiz kalblt i.Dftn 
fyi Uni elnden çtmıış bir kos
tumle nam g6r.e ba.Unıazsa, bcr
bad kH.ğrtlı btr kty:m.e.tU kitap 
da, clldlndeıld tılrtahlrla, tthnır 
o derece t.eminat alıtına almJŞ o. 
lur. 

Hikmet Münir 

~I evvelki Yakıt 1 
19 HazlND 917 

Darülbeda~de temsil 
U11ald zade Haiid Ziya Beyefend 

nln ''KA.bus., unvanlı tem8fası Tep 
baLJI belediye .tiyatrosunda bugtın lk 
buçukta yalnız hanımefendiler \'C 

akşam aekiz buçukta umum için b 
rlncl defa olarak temsil edilecektir. 

• ClUMA CUmartMI 

- 19 Haziran ZO lladran > 
~ 
c O.Ualr:5 cı. &hır: 6 ._ 

Hızır: 43 B1Z1r: 46 

vaasu~ •aaau t..ı.auı \-ılt t'.1.JılDI 

09Detbı 
4.'6 8.43 4.21 8.48 ttotue• 

ötıe U,15 4.n 12.15 4.U 

tıdndi 16.18 8.SS 11.16 8.11 

Akf&lll 19.4' U.08 19.44 llM 
Yalel JUT .. ... -İlll8Ul ı.oe U'7 1.08 ... 
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Kadar ~eriye dönü;> bu ~c

zelerin kim olduklarını gömlek 
:istedi. Fakat vapmadı ve Yoli 
ile lloya doğru lbir nazar fırlat
malda iktifa etti. Bereket v<ırsir. 
ki kadınlar bu muhavereyi duy
mamışlardı. Sevindi, bir sigara 
yaktı ve geriye dönünce vanla
rmda sarışın bir kadın bulunan 
iki delikanlı ile lkarşılaştı • "de
mek ki bu adamlar şimdi Yolinin 
beyim .• ,, ''e gecenlenlen birin" 
yaklaşarak :-.ıacarca ve yüksek 
sesle: 

- A te~imi müsaade eder misi
niz sigaramı yakayım .. 

Dedi .. Ü<; çift göz birden deh
şetle iızerine <löndü. Hiç aldırma 
dı, ~igarasını yaktı tekrar Ma
carca olarak ve vüksek sesle: 

- Teşekkül' r.d°Cri.an. 
Dedikten sonra g~ti yerine 

otunlu. Bir dnkfüa ronra dönüp 
ar.kasma lbaktığı zaman küçük 
~rupun yerinde yeller esiyordu. 
}{adarlar ile Yoli öğle yemeğini 
oracıktaki lokantadan yediler. 
Kele.men bir L, sebebiyle kendi
lerinden af dilemi§ ve Gödö!löw~ 
yapılacak g-ezjntinin daha geri 
bıraktlnı!l.Sl'!lı ıica etm'ş, ve: 

- Eğer müsaade ederseniz si
ze telefon eder, ibuhusus ta bir 
karar veririz 
Demiş ve .~itmişti. llo soğuk 

et ve dondurma ısmarladı Yoli 
öe yoifurt ~etirtti. Y .. ""lekten son .. 
ra transatlantikleri göl~eye çek
tiler, Kadar ~itmiş. Tayıru; ve di
ğer Londra gazetelerini bularak 
e-özden g<?cirmcğe başlamıştı. Bir 
taraftan da iki kadının konuş -
tuklarını dinliyordu. Yoli sol ko
lu üzerin..'? dayanmış, lloya dön
müş, yfü.tıkoyun '-atıyordu. Ya.vnş 
vavaş konuşuyorlardı. ~nç kı-
zın kırmızı sa~Iarı ş;;Igcde daha 
~ip görünüyor ve Kadar ara 
sıra {!a.zetesi~in üz.erinde kırmızı 
mayosu içinde seribni~ yatan vU
cuda bir göz atmca gördüğü hat
larla çileden çıkacak vaziyete 
giriyordu. 

Yoli güı:e!di. F~at bu gü?.elHk 
Kadarın muhayyilesinde eski bir 
llatırayı uyandırıyor, zayıf be
vaz bir kızın hayalini gözlerinin 
önüne, kollarının ara.sı!la koyu
vordu. DalmL'} diişünürken ıbir
denbire Şumanın, Tokatnsı kula
ğına kadar geldi. Gazetesini in
dirdi ve nazarları insanların \."C 

eşyaların ü.stü.'lden kırmızı ma
Y<?lu kadına kadar gitti Yoli 
kendi hayatını kısaca !!ova an
latıyordu.' Bu hayat fakir bir 
Peş_teli kmn havatmdan ibaret
ti. 1tk anlattığı evdeki vaziyet
leri ve günllik monoton havatları 
idi. -

Evde üc oda vardı ve bu oda
da üc aile dalıa doğru.su üç ne
sil yaşıvordu. Evvela annesi, ar
tık ihtiy:ı.rlama.ğa yüz tutmu.5 ve 
~i:az ~inirli kavg-ac;ı olmuştu. En 
ıyı zamanları ihatıralarınm can
landığı veva ba.~alarının hatı
ralarını dinlediii .zamanlardı 
sonraı model zevce olabilecek Şar 
lot ile ailenin ~eçimini temin e
den eniştesi.. ve nihayet Kele
men. F:clemen aile içinde sem
na.tik olan yegfuıe tip idi. Fakat 
Kelemen kendi işlerivle o kadar 
meşguldu ki ona tahsis edecek 
zamanı, kalmıyordu. 

Yoli: 
- . Bütün gün ne yaprvor.&I"'! 

~aktımi nasıl geçiriyorum bunu 
cıdden anla.tamam diyordu Biraz 
Şarlotn yardım ediyor veya an
nemi eğlendiriyorum ve pe'k az 
okuyon~ı. iıerıhan~i bir müesse 
sede .fl bulurum ümidivle Steno 
öğrenmiştim .. fa.kat böyle blr 
zamanda vazife alabilmek 

Bazan da eskidenberi ta;)ıdrk
ları bazı genç kız ve erkeklerle 
e-ezmeler YP,Pıvorlar. Tuna kıvı
lan snyesind"! l:tş~:ı.rr olduğu ka-

dar t.az.!arı da eğleniyorlardı 
Yoli, floyn dofrıu baş·nı vavaşça 
çevirerek zavıf bir sesle ·konuşu
vordu Sesinde havatrnı kabul 
etmiş bir hal, hatta lbiraz halin
de şikivet vardı 

Sa.e kula.P ·\'Tn üzerinoo topla
dı~ı saçları d'!l.~ılmı.c;tı . Eunlan 
tarr.amen .. öz<lii. tonra snl tara
fndaki saçları da açtı ve hepsir..i 
birden nrkava attı 

Ve ~iiıünü bitiri~ce tat!ı tath 
ırerind:. cbev:- .. kolları tıavada ya
rım daire resmetti. Sonra bü
tün viicudunun hatlarını meyda
na koyarak transatlantiği üze
rinde do,)·uJdu. 
. ~ad~r hilA TQJ.<a.tavT duyuyor 

f!'Lbıyd•. Gözlerini Yoliden ayıra
mıyordu. O srrada kansınt na· 
zarlarmm Wai:de d~ 

hissederek utandı Yoli devam 
ediyordu: •· 

- Oh Alla.hım, dedi. Bazan 
ne kadar saçmalar söylüyorum .. 
biraz bozmamrzı istemez misiniz? 
Akşam olurken Yoliyj otomo -

bille evine kadar bıraktılar .• İb 
ayrıhrk~n genç kıza: 

- Yakında ~örüşmemizi arza 
ederim. dedi .• ya yine banyolar
da buluşuruz, veyahut bana ote:c 
telefon edersiniz 

Ve Kadara dö~erek sordu: 
- Herhalde da.ha bir müddd 

kalacağız de~ıl mi Tonv .• 
- Evet belki birkac gün .. 
Bundan sonra Yoli kUçü.k be

yaz elini Kadara uzattı. J{a<la .. 
bu eli bir müddet a\'U"U i!,in<lt. 
tuttu, sonra yüzüne doğru kal
dırarak başını biraz eğdi, faka': 
Yoli bu hareketi devamına kat'; 
tir mukavemetle mani oldu. . "' . 

Kadar ev.in numarasına bak
mıştı amma Yolinin han·gi evV.c 
oturduğ'unu artık biliyordu. 

Ertesi gün öğ'ieyin çok güze! 
oir sürpriz ile karşılaştılar .. ote
le sefaret mcmurlarınrian vüzha
şr Simon ile kansı inmişti. Böy
le ibir· İngiliz çifti ile dost olmak 
muhaltlmk ki büyük bir zevk t~
kil edecekti 

Karşıla_ştİkları zan1an Edith Si 
monun Londradan eski bir tam
drk olduğunu gördüler. Kocası 
Peşteye iki hafta evvel tayin o
lunmuştu, fakat Kadar ile karı
sının da Peştede olduğunu ancak 
evvelisi gün sefirden öğıenmi~
lerdi. 

llo: 
- Fevkalfıde diyordu .. artık 

briç partimiz tamamlandı 
- Tenis oynuyor musurız? 
- Ta.'bii •• hatta Port Elizn:bct-

de şampiyon blle olduk. 
BirF'.kte yemek yediler, sonra 

Polo m:ı.çmı OO)-Tetm.~ üzere Mar 
gerit ada.sına gittiler. !'J~ devam 
edmen Kadar hl'Tl!eder.se s·ıbır
sızlık gösteriyor, mutwsıl saatini 
çıkarıp lbakl)wdu. Nihn ·et na ko
casının bıı .s:ıbll'SI2.lığrnı hissede
rek sordu 

- Bir yere mi gideceksin? 
- H:ı.yır hiç i)jr yere gidecek 

değilim. 
Dlye Ka.d:ı.r cevllp verdi .. Faka.t 

bıı saat, her gün cıtoınobil!e §ehlr
d e lbsşı boş dol a,."!Cğr sa.:ı tti. 

na İngiliz do.<ıctlarına l'aStladr
ğı için içine bir rahatlık çökmüş
tü, mesuttu. Çünkü artık onlar da 
Cenubi Afrika İngiH.71 clmuşlıırd: .. 
Cenu:bi Afrika. b'ır'.lği :muhal:kak ki 
Britanyado.n bir--~ daha geri, fa
kat :nuhn.kl..-a<k !ti Avrupc.dan bil
hassa Ma.caı:Standan da daha ır.c-. 
deni, daha mtitemklld idi.. Saatler 
akıp gidiyor, fakat Ka~a-r'ın jçini 
yakan e.:ı.dişc sabirSIZlık da. git.lık
çe artıyordu. Snhırs~hğı son hnd
dinde J.di: ''Nasıl da bu .saçma gc
zintilı:?re a.lışb:rn .. ., diye k?nuıpı -
yordu. Va fazla düşlinıncmck içın 
gözlcrlni ve kukıJU:ır:nı ~ler ve 
rc-nkLerle doldurmağ:ı. c-alıştt. 

Güzel ıbi!- mz va.rdr, çiftler pistte 
dönüyor, dö-ı.i.ıyo"r<!u, Tekrar saati
r.i çıkardı b:ıktr ve ibu sır:ı.da na. 
zarlara 11a'nm ııa.z:u-larile knr§ıhış
tı. t!:ı.n'nm alnında d'9rin bir iz a
c:ıldı. Bu ika.dar c-hemm!yetsiz bir 
itiyadt yen~memc>k ne çılgınlık! 
M:ıdam Simon'u dansa dıı.\'et et. 

tJ. Onlar da::ıs ederlerken Simcn 
da masa.ya. gdnriş tıa ile koouşu
ycrclıı : 

- Bcd:ı~ fevkolli.de bir ı;e
:ıir, diyordu .. İki seneden1*ri b ir 
sefarete tayin e•lilmekli~im mev
zun ~lxı.h::st.f. Fnkat ncre\·e t.a.vin '>-
lunac:ı.ğanı bilm~yordu~. • 

(Devamı uar) 

f Bugünkü radyo I 
7,:ıo Program 7.33 Kar~ık prog_ 

ram PJ. 7,45 ajans 8,0-0 senfonik par 
çalnr Pl. 8,15--8,30 Evin !laatı. 12,30 
Program 12,33 Şarkı ve tUrkUJer 12, 
45 ajans 13,0G-13,30 Saz eserleri ve 
şarlnlar. ıs,oo Prog-ram 18,03 Fasıl 

heyeti 18,40 Haf.ı parçalar Pi. l!l,00 
KODU§mn 19,16 MUzlk 19,30 H "bCr
ler 19,45 Kll!.sik Türk mllz.lğl 20,15 
Rndyo gazntcsl 20,15 H!c.:ı"lltAr ma _ 
knmınd:ın şarkılar 21,00 Ziraat tak_ 
vlml 21,10 temsil 22,00 Radyo salon 
orkestrası 22,30 Haberler 22,45-- 22, 
50 yannkl program ve kapanış. 

Zayi 
İstanbul Unlvcr .. ıtesl Tıp tııkWt<> 

sinden ald ğım . '!bel:e~ıl kay~ttim 

Ycnlrılnl çıkaracıığımdan eski.sinin 
hUkmU yoktur. 

IJ6:S Adil otlu Orhan YergiSı. 

.(4.0235) 

VAKJT 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
UN! ~ rlU.t!KJ 

KH~ük T~sarruf 1 adet 2000 LlraWr • 2000.- Lira 

Hesaolan 1 • 1000 • - 8000.- • • • TiKi • - 1600..--
l&U ~RAMlYE l'LANJ • • 500 • -~ • 
KEŞlDICLEH: ı Şubat. f ıo • 2GO • - ıtıOO..- • '° • 100 - tOOO.-mym, ı ~tnaıo.. t Od& • • 

iKi • 00 • -~ • clteerbt tarlhlertntt. %80 • ili • - ııooo.- .. 
~pılır. 200 • UJ • - 2000..- .. 

lnhiaarlar·U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucil:ince "2,. adet kamyon karoserisl açık eluilltme 

usullle satm alıDAcaktır. 
2 - Muhammen bcdcll 1910 lira % 7,15 muvakkat teminatı "143,. lira 

''215,. kuruştur. 
3 - Eks.ltme S.7.942 cuma günü saa.t 9,30 ca Kabataşta Levazım Şu

beriJıdeki Merkez Alım komlByonwıda yapılacaktır. 
4 ~ Şartname her gün öğleden sonra sözü geçen §U~de görülebilir. 
15 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saatte teklif ede_ 

ceklerl fiat Uzerinden % 7,5 güvenme paraslyle birlikte mezkQr komıs_ 

yona mUracaaUan. (6648) 

Dr. lbrahim Denker 
Balıklı Hastanesi Da.hlUye HUte-ı 
lıaıısı&ı. Der glin 'sat 16 ren sonrn 
Beyoflo _ Ağacamll, Sııkızatacı 

cadde6l Ç'.öplül<ı;e5mc sokak So. ıs 

Telefon: 42468 ••• 

RQ§id Rıza Tiyatrosu 
HALtDI<~ PİŞKİN BE.il.ABER 

Harblyooı-, BelvU Babı;eelnln Alatur -
ka kl5'nınd:ı her gece s:ınt (9,SO) da 

SİZİ TANIM YORUM 
Komedi - 8 - ı•erdc 

Yazanlar: 
Bedia Fon Ştaber \'O \'a !1 Rıuı 7..obu 

Heyet her gece BelvU Bnbçesinde 
temsil vermektedir. 

SAHfBt : 1S/'1 US 
AasıJdığı yr.r: VAKl1 MATR.\l\SI 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet 4teı:ennll 

Usklldar Asliye lklnC'l llukuk HA. 

kimliğinden: 9~2/807 

'üsklldarda Çınarda Hacı Muti S. 
No. 7 evde SUeda tarafından kocası 
Emin oğlu Mehmet Feyzi Erden a _ 
leyhlne açılan boşanma davıı.amdan 

dolayı mUddcaaleyhe gönderilen da
va istidası ve davetiye varakası: ika. 
metgO.lır meçhul olduğundan teblllt 
edilemeyerek inde edilmiş ve muha. 
kemece de illi.nen tcbllğat icrasına 

ve tahkikatın 10.7.942 saat 14 e bıra 
kıJmnsma karar verilmiş olduğundan 
mUddeti içlncle dava istidasına cevap 
vermek ve yevmi mez~rda mahke_ 
medc hazıt' bulunmak ve tebliğ ma. 
kamına kalnı otmak Uzcre dııva isti
dası surctl ve davetiye varakaer mah 
keme divanhanesine talik edllm~ oL 
duğtından vevmi mezktlrda gclmedL 
!'ti 'C mUddet içinde cevap vermedi. 
ı?I ırurctt• r!ıyabmd'.'.. tnlıkikata d"
vam ve icap eden karar ittihaz olu. 
nacağı ilAn olunur, ( 40236) 

m-e- ıno 

Muhammen bedeli 3848 (Oç bin sekiz yüz 1mk aeids) llro GO (elli) 

kuruş olan muhtelit eb'atta dlreek, somun, deveboynu. mameloa, tapa, 
fl.nnç, nipel, manşon glbl 41 (kırk bir) kalem demir Te galvaııfze gaz bo. 
rurıu teferruatı (2. Temmuz. 1942) Perşembe gtlnil aaat (15) on be§te 
Haydarpaoada Gar binıuıı dahilindeki kombyon taratmdaıı açık ekallt.me 
usulile satın alınacaktır. 

Bu l§e girmek ı.ateyenlerin :?S8 (iki ytız eekaen eııJds)" Un M (&ltmıf 
dört) kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ett.lği vesalkle b!rJl.L 
tc eksiltme gllnü saathı6 .ıtadar koml.syona müracaatı.an lbmıdır. 

Bu işe alt şartnameler kombyondan paramz olarak da#J,'tllma.kt&. 
(8574) 

Pa:zarören Köy Enatitü6Ü Müdürlüğünden: 
ı - Paza.rbrcn Köy EnstitUsU vo buna bağlı klly egitmenlert ~. 

ıne lrursu lçlrı alınacak sade yağı 2490 sayılı kanunun il lDCt maddel!l mu.. 
cıbiııce kapalı zarf usullyle 27.VI.194.2 Cumarte.ııı saat U5 te ~ Be. 
Jedıye dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

2 - tatekliler bu ffe alt prtnameyi Enırtfül mlldüriQğt!Dde .,. PJDaıo. 
ba.§ı belediye dairesinde görebilirler. 

S - İhale ic;in Tlcare~ odam vesikaaı ve teminat mdrtuplan taıeb 
edll«ektir. ,, 

4 - Kapalı za.rfl.ar en geç ihale aaatmdan blr saat evveline kadar 
satmalma komisyonuna verllmell.dir. Postada olan gecikmeler kabul Olun
maz. 

Taliplerin lluıle gUnUnde komisyona müraeaatlnn UAıı olunur. (87) 

% 7~ 
Allkdan kilom Tutarı Temlna.q 

Kilo Kuruş Ura iL Ura iL Cfml 
14000 200 28000 00 2100 00 Sade YS#I 

Devlet Demiryolları 9. ltletme Müdürlüğünden: 
HAlcıı lstanbw ile Uzunköprü arasuıda mlltekabllen l§lemckte olan 5.fl 

ve 7/8 No. lu yo!cu katarlarmın seferleri Edirne Te Svtlengrad& kadar 
temdit edllm~tir. İlk tren lstanbuldan 17.6.94.2 Çar§:ımba ve Edinleden 
18.6.942 Perşembe glinU hareket edecektir. Bu trenlerin tarifeleri ~ 
s..ıym hallta ilA.n olunur: t(W9).. 

8 No. lıı katar 
İstanbul K: 8.31 
Edirne V: 18.05 

7 No. katar 
Edirne K: 8.00 
İstanbul V: 17.!50 

6 No. ln kat.ar 
İstanbul K: n.oo 
Edirne V: 7.50 

K: 7.15S 
Svilengrad V: 9.03 
6 No. Ju katar 
Svtlengrad K: 16,45 
Edirne V: 17.M 

K: .tS.15 
lstanbul V: 6.50 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 

Kıymeti 

mukayyedesl 
Lira Kr. 

36-0 00 

2880 0-0 

720 00 

8960 00 

Aı·ttırmaya konulan emlakin 
Mahalle Hudut 1'1utas&r. 

veya ve ev. nfm 
Cinsi köyü. &atı adı 

Dük. M. Zade Mavridla 
Şeftali Aııclirlko 

Ev. Yenı un.. 21 
g1n. 

DUk. 26-31_33 

ŞARTLAB 

] 

1 - !!:. zade mahallesi Şeftali sokağı Mavrldls A.Ddlrlkoya aıt 21 • 
31 _ 33 :No. lu ga)Tl menkul bina, buhran, ~ vergtsi borçl&rmdaıı dolayı 
arttırma suretllc satılacaktır. 

2 - Kıymeti mukayyedesi (3960) lira (00) kuruştur. 
~ - İlk ihale Temmuz a.yınm 10 uncu günU aaat 14 de Beyoğlu ka.. 

zabı idare h"y'eUnde yapılacaktır. 
4 - Kat'! ihale birinci ihaleden 10 gUn sonra olan 21.7.GU gimü aaa.t 

H dedir. 
Birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki müddet zaı1hnda yl1zde 8 deu 

noksan olnıamak §artlle arttırmalar kabul olunur. 
Şartnameler her gün Beyoğlu Beledi~ muhasebeciliğinde g6rllleb!llr. 
5 - Taliplerin mukayyet kıymetin y'Uzde onu oıaıı (826) 21.ra '(00) 

kun;~ teminat makbuzlarlle ihale sunu Beyoğlu kazaaı idare hey'etinde 
bulunmaları. (6681) 

lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden 
Eylül ve daha sonraki aylarda tevzi olunacak altmı:.ş milyon ekmek 

ka.ncslnin t::.oı l.şlni deruhte etmek istcyeıı ve Uç renge birden ba.aa.blle. 
ce}., y .. rı \'e tab1 l•op3.sllcsi bu l§c mUsaU; matb:ıalnrm aelAhlyeUl mo.mes.. 
&ılltrinln 20.6.942 günU ı:nat l 1 de Anqra İB§e ·mnste§Brltğtnds. hazır bu-
lunma lan lllzumu ilA.n olunur. • (6684) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez aankası 13-6- 942 vaziyeti 
===-- C-7' 

Um AKTtF PASiF: 
K.Maı 

Altm: san kUogram 
Banknot 

72.606.213 

• • 
Ufaklık • 

uahıtdekl l\fubablrlerı 

l'Ork Lirası • • 
IJnrtçt.ekl Muhablrler: 

Altm: sarı KıJogram 25.800.879 
Altına Ulbvili kabU serbest O:)v, 
Diğer d!Mzler ve Borçlu klllrlng 

bakiyeleri • • 

Haı.lne 'l'obvillerı. 

Deruhte edllen evra1'l ııakd!ye 

karşıııgı • , 
Kanunun f'>-S tncı maddelertne 
tevfikan Hazine taratmdaL valr' 

tedlyat • , 

Sen edat_ Cüzdanı: 

Nrıırl senetıer • • 

( 
l 

.o;~am ve Tab11l!U l'ULdanı: 

Deruhte edilen evrakı naıt. 
diyenin karşılığı esham n 
tnbvUlh (itibari kıymetle) 
Serbest eshnm ve t&.bvllA.t 

Anuıslar: 

Altın ve dövi1 Uzer!ne avana • • 
. l'ahvllltt üzerine avans • ı 

aaz!lleye kısa vadeli ~vara , • 
Hazineye 8850 No. lu kazıuna cöre 
ac:ıtJ.l'l ııltrn kar~ılllt.lı avan~ • • 
Ki ®rl . ..- • ı 

Muht:ılli '.1 

102.126.446,8-1 
8.179.483,50 

2Z8.267,0S J 10.581.197,Sl . 
40~.44'?.22 403,U2,22 

S0.291.001,-

-.-
8S.7.t8.2Jt,4i 102.039.2-1%,4 7 

168.'718.668,-

23. 790.220,- J s l.968.8-13,-

831.586.650,88 3Sl.ö86.650,88 

45.19'?.261,93 
10. J27 .flZS,06 55.619.889,99 

s.12ı,22 

7.808,T.:S,1~ 

-.-
250.00() 000,- 237.811.8'4,67 

'1.500.000,-
lS.168.602,43 

sermaye: 
lııt1yat ~k{*l: 

AdJ ve fevkaJAde 
Husı:sı 

. ' . ·-· 
l'edavWd ld Bıuılmotlar: 

Deruhte edilen evrakı oaxcııye • , I 
Kanunun &-8 IIıcı maddelerine 
tevfikan ffaz;!ne taratmdan vaki 
tedlyat 
Deruhte edUe.ıı evrakı 

• • 
aakdJye 

oaklyesl • , 
Karoıtıs-ı tamameıı altm olarak 
lllveten tedavUJe vazedilen • , 
ı:eeskont mukabW ua.veten teda.. 
vUle vazed!J•n , , 
Hazineye yapılar. altm ka~lıkb 
av~ mukabili 3902 No. IJ kanun 
mucibine 11Aveten tedavwe va. 
uıdllen 

Mll:VDVATı 

l'ılrk Lirası 

A ı tm: Sa.fl Kilogram 

• • 
ı"I 

• • 
877.4%% 

S8~ No. lu K.anu.ııa rGre baz.lne19 
açılan avamı mıık.ablU &evdS olu. 
nan alttıılar: 

San Kllogrı.m 66.Ml.DSO 

9'.uı.ıss,;r; 

6.000.000,-

l58.7'8JSES,-

23.'790.%%0,-

1S4.958.StS,-

40.000.000,-

288.500.000.-

IU.500.000,-

113.756.159,Sl 
1.284.16-1,0f 

,.. . 
78.124.167,0f 

Dllvı.ı l'aahbUdatJ: -------
AJtma tahvili kat:tı dövizler 
Diğer dövlZlet ve &la.cakiı 

ring bak1yeler1 

&lubtellt · 

• • 
• • 
~ -· 

-.-
%6.8:17.8'70,41 

YelnUı ı.Ol0,62t.H3,03~ 
Yekft.ıı 

ı Temmm 1988 tarih1n.deD twıarc:Dı blroato baddl ,. ' Altm llze7Ute •ftm ,. a 

Un 

U.000.000,-

H.~'78 

116.990.aıs,se 

78.lU.117,90 

%6.Ba'U70,41 

llKl..281. '771,68 

l.oıo.62t.ı ıs,os 


