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Almanyaya yapılan ı •• • ' 
ingiliz hava 1 Turkıge-Almanga arasında 
hlicumları 1 100 mllyoalall bir kredi 

!lay1s ayının son haftaıtı Avru
pa harbiDJ.D doğa cephesinde Bus
yaya kal'ŞI Alman ordularmm ta
arruz faaliyetJerinl artırmıştı; h:\. 
%ln.n ayı ise garpta Alınanyaya 
b~ı tngillr. ba.n. akmlannm bir. 
den bire ı:i1tletlenme<>I ile ~lrdi: 
Londra telgırafıatı Almanyıı.nırı 
Kolonya ~bri üzerine bir gere 
lçindt bin ild yüz elli bombardı-

- Dl"'1 tayyarıeslnln üç biıı ton ağır. 
Jı,10da bomba attıitını bildirdi. 
Doğuda Atman taarruzunun en 

tiddetli bir safhaya girdiği bir sı. 
rada gu.rpta binden fazla İngiliz 
ha\·a ku\"vetlerinln bir geeede ve 
topla bir halde bir tek Alman Şeh. 
li Uz.erine ~ yüz ngonhık infilak 
maddesi atml§ olması her tarafta 
dlJdraU rel4en bir hadise olmnş. 
twr. BomhardDDADd:ın sonra bir 
~k yll~ rütbeli İngiliz !>ubay
lannm tayyarelere binerek akının 
Detioelerini gözleri ile görmeğe 
glbnelerl de doğrudan doğnıyn. ın. 
glliz genelkunnaymın bahis mev
zuu olan ha\'& tanrnı7.unl\ büyük 
ehemmiyet verdiklerini gi;sterir. 
Bunan l~indir ki bu taarruz hak
kında. tafsilit \'.eren Londra kay
naldı telgrafın sonunda ~o sözleri 
okuyoruz: Bo harelteUn en mühim 
huusiyeti J li1ibale yeni bir na. 
brla halaııanm mümkün oldoğn. 
nun görülmesidir.,, 

Altı ay evvel Rltt\·eltl.e Çörtil 
möıterek harp pli.nı itterinde ko
•a,nakl&n saman Büyitk Brit.&n
yayı müdafaa ne lktUa etnılyerek 
bu adayı Alınanyaya kartı ba.,t.&n 
başa mU'itahkem bir taarnıs üs~ü 
haline getirmeyi ve burada yapı. 
lacak binlerce tayyare meydanın. 
dan kaldmlacak Jıa,•a kun•etleri 
ile Alman şehirlerini ve a&"keri 
ıne,'klJerlni bomberdnnan etmeği 1 
i!tltUnmUılerdi. O gtiııde.ıa bugüne 
kadar İnglUzler ve Amerikalılar 
Britsnyıı adası üzerinde zaten 
nıev.-nt olan bin hava meydanını 
iki hine ~ıkanmk için uğraşıyor. 

lardı. 
$hndi anlaşdıyor ki Britanya 

ada ı üzerindeki İngiliz \'e Ameri 
kan haurlddan arbk büyiik han1 
taarrmlarma müsait olacak bi• 
d~eyi bttlmurtur. G«en ı;en· 
bir c:ııece içinde Almanyaya anca~ 
beŞeıı'i- onar bombardnnan tayyare 
si ile yapılan hava hücmnlannm 
§imdi on mi"ll artmlmı' oJma..,ı 
bu bakımdan manalıdır. 

lngili·ılerin Almanya U:ıerine 
yaphklan bu ke<iif ha\--a taanıızu 
bel' ~yiten evvel hJç ~Hphes1z p:e. 
ten senelerde Almanlar tar&frn. 
daa Rüyiik Brltanya üzerine yapı
lan b6yük hava hUcmnlA.nna <'e· 
, .. ptlr. Alman hava knvvetlerinin 
ea b&ytik kısmı, doğuda Rnqyaya 
breı taarrm etmekte olan Alman 
ordusuna hlmaye varlfe9İ tle meŞ • 
gal bulunduğu için Almanlann bu 
bava hürumbrma karşı topraklan. 
nı müessir !'>u.rette müds.fa.a ede
bilecekleri &Uphelldir. Bu itibarla 
lngUi:der tal'afmdan Kolonya ür.e. 
rlne atılan üç bin ton ağırlığında
ki inflllk maddelerinin ~birde 
bilyük taluibat yap~ olması ko
lay tahmln olunabllir. 

Kaldı ki Kolonya bombanbm&· 
llladan bab5eden Londra tebliği 
ısimdJ Almanya herine bin illi yüz 
elU tayyare ile yapılan hava ta. 
anadannm bundan sonra gittik
te daha ziyade bü~·Uyecdini bil
dinnektedlr. Bu aa İngilizlerin na 
111 bir istikamette çalı,makta ol
duğunu anlatmağa kifl ~eHr. 

Bundan başka me~lenln ikinci 
hfr Nıphesl vardır: 

Alman ordalan Rn~yada çarpı. 
~n1ıen prpta İngiliz harp tayya 
l"elerinln Alrruln topraklan üzerl
lle hUcumla.rmı artınn~lan do~. 
dı\1c1 harbin neti<'esine de tesir 
ed~blllr. Zira Alman ordularının 
l!usya içerlc;lncleld hareketlerinde 
tlıtı\'aifak ob.bilmeleri an<'ak Al. 
titan doğu cephe!'1(ne t;den ta.~ 
\'aqblannm muntazam surette 
ı,ıemesfne ve harp eden ordn ıh· 
Uy~lannm taouunile yetiştlril
lht!!line OOğltdrr. Binlerce tayyare. 
den mürekkep İngiliz han kuv. 
\'etlerinin Almanyayı denmh su 
rette her gtin bombardıman etme. 
I~ Almım ordo"onnn geri teşkf
latmı boza."83 vazl~·et Alnıanlal' 
itin tehlikeli bir safhaya girebilir. 

Bununla beraber \"87.İYeti daha 
aychnh1c gönnek fç1n bir ka~ gün 
4-laa bddemek doğnıdur. Alman· 

anlaşması imzalandı 

Teknik bir Türk Komisyonu Berline gönderildi 
ALMANYA HARP MALZEMESi VERECEK 
Ankara, ı (AA) - 1939 1kinciklnununda yapıl. 

mı§ olan mUzakerelerie Ugill olmak Uz.ere TUrklye 
ile Almanya. arasında 100 m!Jyon m&rklık bir kredl. 
nln Türkiye hUkO.metl emrine BA.<ılmasmı istihdaf eden 
bir a.ııla§ma. aktcdUml§tır. 

Bu kredi TUrklye t&ratmcla.n Almanya'dan aatm 
alınacak harp malzemesine tahs1a edilecektir, Bu mal. 
zemeye mütedair mukaveleleri akdü imza etmek UF.ere 
tekı:ılk blr TUrk komlayonu Borline göndcrUml§Ur. 

-- -
Pityon - isvilengrad köprUsD 

10 haziranda işletmeye açılıyor 
Aııkara, 1 (Vakit mubablrtndıın) - Pityon - İır. 

vilengrad köprtl.!UnUn inşaatı: ve tamiratı aona erml§ 
bulunmaktadır. Bu köprünün, bu ayın onuna. doğnl 

işletmeye açılacağı haber verilmektedir. Bir seneden 
fazla bir zamandanbcri Avrupa ile memleketlınl2: ara. 

amda lnkrtaa. utraya.n mllna.kale yeniden tes1a edtımlı 
olacaktır. Bu htmı.eta verilen mütemmim maltUnata göre 
memleketimizde azlığı Jıiasolunan bazı mamiU madde. 
lerln derbal getirilmesi ve Avrupaya. da o nlabette 
m.aı gönderilmeat mUmkUn olacaktır. 

l_r;anRa9şek 

Amerikahlardan 
süratle yardım 

isliyor 
Nevyork, 1 ( A.A.) - Bugün rad. 

yada Amerikaya. hitaben Çin bqku -
mandanı Çankayjek §Öyle demlşt.ir: 

Eğer Amerikada i.stlh.sal edilen mal 
zemenin yil7.dc onunu Çine verlnıeniz, 

(Devamı Sa. !, Sü, 4 de) 

Dünkü Meclis toplantısında 

Türk - italyan ticaret 
muahedesi uzatıldı 

Ankara, 1 (A.A) - BUyUk millet 1 vekilleri heyetince yapılan deitlflkllk 
meclliıi bugün Doktor Mazhar Ger. !erin tudlklne ait kanun llyihalarmı 
men'in relaliğlnde tCJplaDnuf n oeı..e. kabul eylemf§tir. 
nin açılmumı mlltealdb mllU piyan_ MeclLBin bugünkU toplantıırmda. mU 
go idarealnJ.n l&il yılı billnçosu hak zakere Te kabul edilen kanunlar ara.. 
kmdaki maaı.ta okwuııu,tur. mnda Türkiye Ue ltaıya ticaret ~ 

Bun4aii .an."'* rumameıısn diğer aeyrlaefa.!n mua.bedestnın nzıı.t:rımuı _ 
,m&dl1eleriDe geçilerek Ankara ,ehri na dair notanın tudlldne alt kanun 
'imA:r mUdlirlilğUnUn 1939 malt yılı he l~yihası da bulunmaktadır. 
'sap katlalnc, gUmrUk tarife kanunu- Mecua ispirto ve ispirtolu fçkfler 
.na bağlı g11mrilk ithalltı wnumt tarL lnhisa.n kanun llyiha.8ı heycU umu_ 
tesl.niıı 8115 nct numaraamm değişti. mJyesi üzerindeki müzakerelerden 
rnınNlne ve 818 ncı numaraamın ka.L 80lll'a maddelere geçerek kanunun Uç 
dınlmasma., gUmrW< tarife kanunu- maddesini tuvib eylemif ve müteakib 
na baflı itlıalAt umumt tarltesfnln maddelerin çarp.mba günkü toplan. 
muhtelit pozisyonlarma. dahil bazı tıda müzakeresine deva.m edilmek ü. 
maddelerin gümrük reırim1erlnde icra zere içtimama nihayet "9ermlştir. 

Kadın çorapları yeni 
tiplere ayrılacak 

Ankara, 1 (Vakit muhalılrln&ın)
LWat flfy& imlll Te iatim&linin men'i 
ba.kkmda bazı tetkikler yapılmakta 

olduğu kaydedilmektedir. 
Son günlerde büyUk fiyat yUbeli§. 

lert gö.teren vebuna. rafmen c;Qrllk. 
tük vaziyetini kaybetmlyen kadm ço. 
raplarımn yeni tiplere aynla.rak bu 
fiyat yükselişlerini l5nleyecek ,eklldc 
lml.lA.tm yeni eeaslar& bağlanmuı, 

bu tetkiklerin ba§lıca mevzuunu tef. 
kil etmektbdir. 

Difer Ulka e§Y& sayılan maddeler 
hakkında da bı.ma benzer kararlar a. 
lmac&Amı ve bu glbi eşyalan lmll e. 
denlerden mUrekkep bir heyet yakın 
da Ankaraya çatrılarak onlarla da 
temaslarda bulunduktan sonra bu ka. 
ra.rlarm tatbik mevkll.rıe konulacağı 

söylenmektedir. 

"teni vergi zanıla-
11 hakkında 

. 

Defterdarlığın etraflı izahatı 
Ellerinde zamma tabi maddeler bulunanlar 
garın akşama kadar beyanname verecekler 

Fevkal&.de ahval dolaylslyle ihda.s 
edilmiş olan yeni verg1 za.mlan, dlln 
&&bahtan itibaren tatbik mevkilne gir 
mlştir. Ellerinde, zam görmüş mad
deler bulunanlar, 3 gün zar!mda alA.. 
kadarla.ra beyanname vermeğe mec. 
burdurıar. lıstlhlA.k vergisi artan mad 
delerin satış fiyatlarına. yolsuz ve 111-

ya Uzerıru, yapılan uva hUcumla
n bakkınd& tahmin.e müstenit Jf!· 
kilde gelen haberlerin bir kere de 
Alman kaynaklırmdan kontrol 
edilmesi ve bu haberlerde aT. çok 
milbıdağalı cihetler varsa bunla.nn 
ııntasılma.ı;t ile hakikat daha. iyi 
takaİr edilmiş olacaktır. 

ASIM US 

zumsuz z.amlar yapılmamaaı için ı... çUncü mevkilerde yüzde 10 zam ya.. 
cap eden tedbirler aıı:nmııtrr. Bu cô.m pllmııtır. 

leden olarak buı yerlerde kum&§ ve. VERGt ZAMMININ KUNDURA 

ıralr maddelerin ffya.Uarma zam ya • VE .K~Aıoj FIYATl.AR~DAK.1 
pıldrğı görüım~Ulr, Bunlar bakkm.. FARK NlSBETl 
da mıa takibat yapılmaktadır. Defterdarlıktan a ı d ı ğ ı m ı z 

Kibritin kutusu, dUn sabahtan iti
baren t kuruf8. .ııa.tılmaktadır. Maktu 
damga remmıerine bir müddet evvel 
ya.pıllDlf olan yüzde ell zam, yüzde 
yüze çıkanlmqlır. Sinema, tiyatro ve 

kanaerlerden alınmakta olan zamlar, 
ytlzde ondan yU.zde otuza çıkanlmlf 
bu ıruretıe resim miktarı yUzde kil'k 

olmll§tur. Bundan zqka nakliyat re. 
slınlerine blrincl mevkilerde yüzde 
l6, lldnci mevkilerde yUzOO U,8, tL 

malô.mata gött, bugün piyasada ve 
dllkkA.nlarda mevcut ayakkabılar la
tihlA.k verglsine tlbi değildir. Ancak 
aym birinden sonra yapılaca.it olanlar 
deri, kösele ve diğer bazı ayakkabı 

iptidai maddelerinin lsUhl&.k vergisı 

artml§ oldugundan, dolayısiyle verg! 
zammına tAbl olmuş bulunacaktır. 

Bugün piyasada dUkklLnlarda mev 
cut kadın çantaları, para çantaıan, 

cUzdanlar, kemerler gibi deri ve kö. 

(Devamı Sa. !, Sil. 1 dt) 

• 

Yarınki sayımızda: Suav 
hakkında tariht blr mektup 

YAZAN 
L .Şipka kahramanı Süleyman PQ.§a _J 

, ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ .... ~ ~ .... ~ .. ~ .. ~ ~ ~ .. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~~Genç nesil 
ı:~ a n t o 1 o j i s i 

Genç neslin en olgun ve henüz eserleri, edebi 
hüvıyelleri tetkik edılmemiş imzaları tamtacak 
olan bu serıye bir kaç güne kadar başlıyoruz. 

İLK YAZI 
Sabahaddin Ali ve eserleri 

Harp sabıwunda. bir ~ydan muha :rebe!ilnl canlandıran temslli :restm 

Alman SovyBt 
tebliğleri 

&din, 1 (A.A.) - Alman ordulan 
l>aşkumandanlığmm tebliği: 

Şark cephesinde mcvzlt taarruzları 
mız muvatfakiyetll neUceler vermiş· 
tir. Düıman tara!mdan yapılan bir _ 
kaç taarruz geri pUskUrtülmllştUr. 

Kere; yarımadasında yapılan son 
muharebeler ~ında çaVU§ EnUan 
bilhassa yararlık göstermiştir. Bu er. 
ha§ dUşmanm şiddetli ateşine ra.ğ -
men bir taş ocağına doğru ilerl!yerck 
bir kovuğa girmiş ve burasını hava· 
ya uçurmuştur. Onun bu hareketi 9 
ırube.yla 650 düşman erinin esir edil. 
meal lmk&.runı vermiııtır. 

- (Devamı Sa. 2, Sü. 6 da) 

Busyaya casusluk 
yapan 

Bulgar Generali 
Zaim of 

idama 
mahkQm 

edildi 
Sotya. 1 (A.A.) - Sofya. harp dl -

vanı eski topçu mUfclti§l mütcakit 
general Zatmof aleyhine açılan dava.. 
da kararını bUdirmiştlr. General Za. 
imof firar halinde olan Pra,.w Ue 
birlikte idama mahk(lm edllml§Ur. 
Maznunlardan Çençirot mUebbed kU. 
rek cezasına mahkum edllmlştlr. DL 
ğer Uç maznun beraat etmiştir, 

Kararm tehi ğlnd~n sonra haber 
almd?ttma göre nazırlar mecllııl lınrp 

divanı tarafından verilen bu kararın 
istinaf ediJmlyeceğlnI ve hiç blr af 
talebinde bulunulamıyacağını bildir · 
ml§Ur. HükUm gallb bl.r lhtlmallc 
bugUn liğlc üzeri infaz edilecektir. 

Alman malô.mıı.ta göre muhakeme 
esnasında general Zaimof SovyeUer 
birliği hesabına casusluk ynpuğmı, 

Sovyet dosUarma Vama mUstahkcm 
mevkUnin pU'ınlarmı temin ettiğini ve 
Sofya.dan Varnaya gizli bir veı1Ci alet 
getlrdlfi.ni itiraf ctmi§Ur. Maznun 
bundan ba§ka bu hizmetlerine muk&... 
bil Sovyet Rueyadan para aldıjtnn da 
eöylem.l§ttr. 

Misilleme 
Almanlar ingiltere
ye binlerce yangın 

bombası attı 

30 bin ton 
bomba 

Kolonya şeh
rini ne hale 

getirdi ? · 
Rerlin, l (A,A.) - Alman tcl::

l ızinden: Kolonya şehrinin mer -
kezinP İngiliz hava kuvvetleri ta
rlifınr!an yapılan tedhiş akmına bir 
m·Jkabcle olmak üzere mühim mu
harebe teşkilleri dün ge<:e lngil. 
terenin cenubu şa.rkisinde Kenter 
bİui pis~oposhık merkE'zine taa.r 
ruz edero1< binlerce yan,-gın ve in
filak bombası ntmışl:n-dır. İyi gö. 
rüe ııarUan içinde alçaktan uı:an 
t"Şkiller genış yangmlnr çtktığ:. 

nt görmüşl"!l'dir. 

Londra, l ( A.A.) - İngiltere· 
nin cenupbatı sahili kıyısına bir 
Alman uıtağı bombalar atmıştu-. 
A.2. yaralı bulunmaktadır. 

(Devamı Sa. f, Sil. 3 de) 

Bulgar is tanın 
siyaseti 

Bulgaristan mukadderatı 
mihver mukadderatına 

bağlıdır 

Sofya, 1 (A.A.) - D.N.B. 
Utro •gazetesi, Bulgaristanm hiG

blr cephede çarpışmadığmı iddia ed8ll 
bir çok İsveç gazeteleriyle NP zar_ 
her Ç;ıytunga kar§l cephe almakta -
dır. 

Bu gazete §Unlar yazıyor: 
ruz mUıver devleUcıile ,.- lıtr 

muahede ile değil, falu.t m•,....,.,..._ 
tmıızm devamı mtıddetlnel ..._ .._ 

( Devatn1 Ba. J, Sil. 6 del 
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VAKl!r 

Yeni vergi zamları hakkmda Misilleme Libyada 
( Raştarafı 1 inci sayfada) Tank harbi 

devam ediyor 

Koyun ve kuzu der·ıeri 
ihracı hakkında tebliğ ( BQ.§larafı J inci sayfada) 

sele mıı.müllı.tı beyannameye ve zam. 
ma tAbldlr. Fakat §imdiden sonra ya
pılacak olan kunduralar& lsUhlAk iB
Uhl!k. vergi.si pek cüz.'t mfl<tarda ak. 
sedeccktlr.Vergi zammmm beher kun 
dura ba§rnıı nlsboti 10.111 kuruşu geç. 
rncmekledir. 

Kumll§larda da vergi zammı çok 
ıız aksedecektir. McselA metresi 10 
liraya saWan kurnnşıarda vergı zam_ 
mı metrede 8-10 kuruşu geçmemek. 
tedir 

ŞARAP Pll:'ATLARI 

Hususi ~Herin yaptığı şaroplar 

!ıyaUarına da zam yapılml§lır. Bu 
zam, varabm her litresi içln 10 ku -
ruştur. Zanı, dUnden ltib:ı.ren tatbik 
edile<ıckUr. 

Evvelce jnbi.sar maddelerinden ba • 

zılarına tarife Uzerlnden zam yapıl. 
mıştı. 10 Mart 1942 de yapılan bu 
zarnıardıın ~o. yeni zam mevzuu _ 
bahis dcğlldır. O zaman tarite Uzerin 
den yapılan zamlar, kanun mccllsten 
geçtiği için §imdi kanuniyet kcsbet -
miş olmaktadır. 

DEl•'TEHDAULIGL~ VERDlGl 
YENİ İZAHAT 

lstlhlAk ve muamele vergilcrlno ya.. 
pllml§ olan zamlar dolayıslylc mUkel 
lefierco bazI noktalarda tereddüde 
dUşllldllğü \"ıı.kl müracaatlardan anla
şılmaktadır. Bu husustn aşağıdaki 

kısa ızahntın verllmesı faydalı görUl 
mllştUr. 

l - l5t1hlAk \'Crgilerl hakkında: 
Memleketimizde iBt1hsal veyn imftl 

vqa hariçten ithal edilen birçok mad 
deler, öt.cdenberi lsUhlAk vergiBine 
tAbt bulunmaktadır. Bu vergi, e,,ya -
nm c:lıı.slerlne göre pozisyonlar halin. 
de ayn ayn nlBbeUer Uzcrlndcn tes.. 
bit edilmiştir. 
Yenı kanunla, esasen .i.sUhlAR ver -

gisine tAbi bulunan bu maddelerin mı.. 
dece vergileri.ne muayyen nlsbcUer da. 
hUinde zamlar ya.pılml§ bulunmakta.. 
dır. 

iSAi MÜESSE El.ERİS 
MtlKELLEF!Y.ETt 

1sUhıAk vergl.slno ta.bi olan smat 
mUesscseler, ycnl vergi zammını ay_ 
lık teslimatları Uzerinden tanzim ede 
ook1eri normal beyannamelere mtıs -
tcntden verginin aslı ile birlikte öde. 
yoocklerdir . . Bu ktıbll mUe&ıeSclcrin 

ellerinde :mevcut stoklar için beyan _ 
name vererek ayrıca vergi 15demelcri 
mevzuubahs değildir. Yalmz burada 
şu noktaya d1kka.t edilmesi lAzımdır 
ki, yeni kan'.ln, ~ tarihl olan 30.5. 
942 tarihinde muteber olduğu cihetle, 
ıstfhllı.k vergisine tAbl 8Illa1 mUesse.. 
eclerin mayın mwunclAtmo. alt olup 
hv.lran ayında verocckleri beyıı.nna -
melenic bu :.arlhe kadar olan teslimat 
lıırmr eski n19betler Uzerinden, 30.5. 
!l4ı ve ondan sonraki te.aUmatıarmı 

da zamlı nlsbetler Ur.erinden vergilen 
dirilmeleri lcabeder. Binaenaleyh 30. 
5.942 truihinde muamelede bulunm~ 
olan smal mnessescıer, haziranda ve. 
reccktert beyannamelerde mayıs ayı. 
na ıılt muamelelerini eskl ve yeni ver ' 
gi nl.Sbetlertne göre a.yn ayn göste_ 
rooeklcrdlr. 

tstıhlAk vergis!no tft.bl olan ımıat 

möe8sc.9elcr haricinde ithala.tçılar, 

Uıptancıla.r ve iBt!hı~k vergisinden 
muaf olan sma1 mlk:88cseıer, yapılan 
Hanlar daire6inde Çarşamba gUnU ak 
panma kadAr ellerinde mevcut stok
liı..rmı bir beyanname ile varidat dııl. 
Jl'efrine bildirecekler ve bu beyanname. 
ler 1l7.crlnden bir defaya ma.hıruıı ol _ 
malı: tırıere, yeni vergi zamlnn ni8be-
11ınde btr stok vergim ödcyoocklerdlr. 

STOK VF&GJst 

stok vergisine tAbl tutulan ithalat 
gitar, Tergiye tAbi maddeleri hn.rlçtcn 
tth&1 ederek toptan veya perakende 
surette satan tacirlerdlr. Binaenaleyh 
bu vastı ba1z olan bir t.JcarothL\ne 
~k vergisi ile mUkellc! olıı.cnğı cı _ 
hetle dinde mevcut vergiye tAbl bila 
mum maddeleri (bu mevad lthall\t 
eşyası: olmasn dahl) beyannamesinde 
~ererek bunlara alt vergi zammı. 
nı ödemek mecburiyetindedir. 

Stok vergisine t:Abl toptancıdan 

maksat, da.hUdckl smnt mtle9Besc ve. 
ya tacirden mUbo.yaa ct.tig1 mallan 
ekaerlyct ltlbartyle yino tacir, muta 
vassıt veya sınat mUesseseye sntan 
ticarethıınelerd1r. Bunların ayni za -
manda perakende s::ı.tı§ yapmalan top 
tancı vaıntıarmı dcgiftirmez. Bu iti. 
barla l>unlar da. ellerinde mevcut ver • giye tAbı bll<llnum maddeler 1lz.erln • 
den stok vergisi 6dcmek mecburiye. 
Undedlrler. 

Bu vt"l'giye tll.bi s:ı:ruıi müessese. 
lere fel:ince; lbun~ar imnlii.Uarnıda 
kırllandıklıı.rı cs:ıs iptidai mnddc
lerıi vergili ol.:ı.ro.k mülxıyna• ettik· 
leri cihetl , dstihlü.k vergısinden 

mır.ıf buhuı3.11 fo.br.ıkı.rdır. (Müıba. 
yon ettiği iplıld:m !lcum:ış ·doku
yan meD.'JUcat fabrikaları gibi) 
b;ı fabrikalar Cb. elkrinde mevcut 
gerek 1ptidaI gerelkse stok vergi. 
sile milkellef olan milcsseselerhı 
verecekleri beyannamelerde elle
rindeki mcvcutfarını, vergi JXYLi3-
\ oRl:ınna itluııl l!l'Ul'CtiJe tarhıyatm 
ApıhnMll13 in*An verecek ~il-

de cins ve nevileri Ü.Zerinde ayn 
ayn ve sarahaten göstermeleri 
icap eder. 

lstihllik vergisinin nslmda oldu. 
ğu gibi bu vergbıin zammı da bit
tabi eşyanın stkleti üzerinden alı
rur. \'erglye tabi eşyanın ise fi
yatlannda va.ki olan tereffüler do. 
lı:yıslle, bu defa yapılan vergi 
zamlarmı:n bu maddelerin toptan 
ve bilhass:ı pcra:kende satrş fiya.t
lan üzerindeki. tesiıi cüz'i olacak. 
t.Jr. 

Ayakka.1:>ılaruı vergisinde 
hiç bir zam yaprlmamı§hr. 

ise 

Muamele ve istihlak ve~lerin
den muaf olan ufak samlt mües
seseleri st..ok vergisile mUkellef 
değildir. Bu seıbcp~n bunların 
beyanname vermelerine mahal 
yok.tur. 

L<mdra, 1 (A.A.) - Dün gece 
Alnı.an tayyareleri cenubi İngilte 
rede bir şehre bombalar atmış_ 
Jardır. Hücum kısa, fakat şiddet· 
li olmuştur. Bazı zayiat va.rtlrr. 

Kolonyadaki tahribat 
Londra, 1 ( A.A.) - Almanya.

nın Kolonya şehrine yapılan a
kın hakkında tafsil~t gelmiştir. 
Akına 13 muhtelif tipte 1250 
tayyare iştirak etmiştir. Birçok 
yüksek rütbeli zabitler akınm 
neticelerini gözleriyle görmek 
için tayyarelere binmİ,<llerdir. 

Hava kuvvetleri Kolonyanın 
üzerine gelince ışıklar ve 500 
uçaksavar topu harekete geçmiş
tir. Fakat tayyarelerin çokluğu 
yüzünden bunlar bir tayyare bu_ 
lup onunla uğraşamıyorlardt. 6 
saniyede bir tayyare dikine da· 
hrak bombalnmn atryol'du. Kısa 
bir zaman sonra şehir bir alev 
kaynağı halini almıştı. 

Kahire, 1 (A.A.) - Orta. şarlc 
İngiliz kara.rg8.hmın tebliği: 

Ankara, 1 (A.A. ) - :rica.ret 
v ekuleıtind.en bdlıdirilmlştir: 

Üzerinde na.türel olara.k uzamış 
yapağa 5 sıuıtlmst.reden U%1Jn o
lan koyun ve kuzu derilerinin ih
racr yaaüt.ır. Derilerin üzerinde
ki yapağıları kırlulmak suretile 
sevklerine tziıı verilmesi ancak bı. 
gibi po&tıa.mı üzerinde kalan ya.
pa~ uzunluğunun en çok iki bu
çuk 8a.ntimetreri aşmaması halin
de kabildir. 

Yeni kararın tatbikinde dcrile. 
l'in Urerinde istisnRi olarak bulu
nabtlecek uzunca lifler için natü
reıt~rde 0,5 ve i!urklJanlnrdn 0,25 
santimlik bir tolerans kabul edile
cı-.ktir. 

Aşağıdaki adı ge~ ihraç mer
ke7.lf'Tlnde, mer'i esaslara göre en 
<;ok R santlırıctre uzunluğundaki 
ynpa~ı h mallardan t>al~:n lanmış 
derisi bulnruın tacirlerin, 3 bıu.i-

ran 1942 Q!U'§amb:ı. gUnU saat 17 
ye kAdar lsta.nbtıJ, İzmir ve Mer
sin rumtaka ticaret müdürlükleri
ne ''ih.re.en.t bs.şkontrolörlerıne .• 
makbuz ka.rşılığmda, malın mik. 
dannı, cinsim, bulunduğu yeri ve 
sahibinin mufassal ve vazıh ndre
r.ini gösteren birer beyanncune 
vermeleri, bu malla.mu kontrcl 
cttinnelerl, ma.tlO.p ev1.1afta görü
lecPk olanların: mUhUrletmelerl Hı 

ınmdxr. Bu suretle kontrol ynpı an 
ve mUbUrlencn malln.r eski hU
küm.Jere göre ilıraç edilcblleeek
lerdir. 

3 lıaz:i.ran 1942 ~ammn kn 
dnr beyannamesi veriJmiyen ve 
yahut beyanD!l.tnesi verilip de kon
trolda evsafı uygun ÇDkmayan 
derilerin ihracr ancak yukarıda 

yaZilı yeni şartlara göre yapıln . 
bilecektir. 

Mükelleflerin verecekleri stnk 
bcv::uınnmelcri üzerinden defter
da~lıkça gereken kontrollar yapı
lacak ve b•J kontrollar neticesinde 
varidat dairesince tnrhiyata te
vcsslil oluna.re.k tarhedilen vergi 
miktarları, bu hususteld hesap 
cetvellerlle birlikte mükelleflere 
tebliğ edilecrktir. Milkellcfler 
vergilerini ihbarnamelerini tebel
ıilğ ettikten sonra Galata Balık 
pnznrmda mun.m~ ve istihlltk ver 
gileri merkez tahsil şubesine ka. 
nunt müddeti za:rfmda ödeyecek • 

Almanlar, ekseriya yaptkları 
gibi şaşırtmak için şehrin dışında 
sahte yangınlar çıkarmışlardır. 
.Fakat 100 misli büyük hakiki 
yangınlar kolayca ayırt edilebili
yordu. Bu sırada sahil müdafaa
sına mahsus tayyarelerimiz Al
man sahillerine, hava meydanla.. 
rına §a§ırtıcı akınlar yapmışlar 
ve müdafileri oyalıyarak iyi ne· 
tice elde etmiş!erdir. 

30 Ma.yıs öğlederıberi dll§!llan 
ba,.Iıca zırhlı kuvvetlcTiııi batı is· 
tikametlnde yığma.ya çalışmakta 
ve bu m.aluıaUa mayn sahalarmıı
ve bu maksatla mayn l!ahalarmnz. 
aa Trigh - Kapuzzoya. az çok mu. 
va?.i olarak açtJğı ild gediği kul
h.nma.ktadır. Düşman, arasn ola
?'ak zırhh kuvvetlerimizin ve tay
yarelerimlz:in taarnız1arıne. uğra • 
masna rağmen lcıemcn mm-nffak 
olmuş ve gedikleri koruyan mev
zilere buralanı zniılı kuvvetleri
miz tarafmda.n Jmpe.tılmMina ma
ni olmak için • büyUk miktardn 
t.ıınk kıı.rş:koyma kuvveti tesis et
miştir. Bu gedikl~r devamlı ola. 
rak topçumuzun ateşine vn havn 
kuv\'etlerhni.zin hücumlarına uğ
ramaktadtr. Geri kalan düşman 
tmıklarınm ve taştlannın büyi.ı"k 
bir kısmı hala mayn 53.hasınm do. 
ğusunda.dır ve bunlara. krtalar.ı.mıı: . 
la hava kuvvetlerim.iz taarruz et. 
mektedir. 

Fakir aile çocuklarına 
verilecek parasız şeker 

lerdir. 
Muamele vergisi }ıa1(kmda: 
lmcıJat ve ithcl8.t muamele ver

giııine sadece % 2,~ zrun yapılmak 
suretile bu verginin nisbeti yliztle 
ı:.ı,5 :1 çtkanlınıstır. 1ma1ı\t v~
s!nde olduğu gibi aynı C8&8lar da· 
iresindp iptida.t madde tenzilittı 
yapılr'ıaya bittabi devnm edilecek. 
tir. lmal!t ve itha.1A.t vergisinde 
yapılan za.in dolayıs!.le istih!Ak ver 
glshıde ol.ti!!ğu gibi aynca bir stok 
\"Crgisi almmıynca.ktır. Bi~na-
1 eyh bu bakandan mUesseselerin 
Va.r.i.da.t dairesin(' aynen beyanna
me vermelerine mahal yoktur. 

Ra:r\)ta, Banker, sigorta şirket. 
lerlnin yUıde 5 0 1an muamele ver. 
gilerfae yUzde 2,5 zam yapılmış, 
bu suretle vergi nisbeti yüzde 7,5 
ğa çtkarrlınrştr. 

Almanyanın üçüncü şehri olan 
Kolonyada hasar akıl ve havsala
nın kabul edemiyeceği derecede 
büyüktür. Buradaki yangmlar 
Rostok ve Lubek şehirlerindeki
lerle kıyas edilemiyecek derecede 
geni§tir. Ertesi sabah şehrin ü
zerinde 5.000 metre yükseklikte 
duman tabakası vardı ve bunlar 
pek uzaktan görünüyordu. 
Akına en yeni tayyareler "ışti_ 

rak etmiştir. Bunlar ic:inde her 
biri 8 ton lxxmba taşıyan Ster 
"ingler, pek büyük Halifakslar 
vardır. Kolonyava 3,000 ton OOım. 
ba atılmıatır. 44 tavyare kayıbı 
mühimse de harekete i.c;tirak e
den tayyareler<.' nisbetle bu mik
tar hafiftir. Almanlar İngiltere. 
ye son akınlarmda 50 tayyareden 
7 tane kavhf>tmi1<olerdir • ·Bu nis· 
bet kabul edilse İngiliZlerin 140 
tayyare kaybetmeleri lazım gelir
di 

Bu hareketin en milhim husu· 
siyetı istikbale yeni bir nazarla 
bakmanın m\lmkün olduğunun 
görülmesidir. 

* • • 
Londm, 1 (A.A.) - Kolonyaya kar 

Aynen istihü'ik vergi.sinde oldu. 
ı1u gfüı, beyıı.nname üzerinde:n mu
nmele ver;rtıdne tabi mileseeseler
<le eski nlıbetler iizcrlnden (yani 
runat müesteseler yüzde ıo. ban
ka, banker ve ci.gorta şirketleri 
yUzdc 5 llzerinden), bu tarihteki 
ve bundan sonrıı.:..\i muamele1erlni 
i.se yeni zaırJn. n!sbetler üzerinden 
(yani sınai müesseseler yUzde 12,5 Dl yapılan taarruz hakkında. Tayml.a 
bankn ba.n!'ker ve sigorta glrket - gazete.si ounla.rı yazmaktadır: 
leri yllzde 7.5 üzerinden) v;rgilen. ''BUyUk Britanyadan hareket ede. 
dirilecekler ve m:ı.yıs m1ıarndatınn ı rck İndireceğimiz darbelerin §lddeti 
ait olup hnzlren ayında ve~k- o kadar büyüktUr. kl bu darbeleri ye. 
leri beyanmı."llelerl bu esas'ar dn- meğe hazırlananlar §imdiden dehşet 
hilir.d. ... tam::m edeceklerdir. içinde kalmI§lardır .. Bu yolda Kolon-

• • ' ya. henüz bir başlangıçtır. ~lecek 
1 ırnler beyanname n•recek: hattalar iglnde Almanyanm fabrika.. 
Okuyucularıını7a bir kolaylık ol- ıarı, Lima.nlan ve demiryolları için 

mak üzere Z.'Ull gören Ve beyannn. fe!Akctler birbiri n.rkasmdan gelecek
nıe verilınef.i icap eden maddele. tir. Almanya, tayyarelerinin var§Ova. 
rin ismlcrlni su·e.sile yazıyoruz: da, Roterdam'da ve belgrad'da yaptık 

l - Çay ~ Jmbve (bu madde- 111.rlyle lftlho.r etmektedir. Almanlar 
ll'r inhisa·.· .nucldalcrinc dahil cclıl- tayyarelerinin sebebiyet verdiği. kor. 
mi§tir. Bugün &h_.aına kadar be- kunç tahribatı gösteren filmler çe. 
Ynnr.ameye "tabidir). virml.§lerdir. Bu aurcUe bUtUn milleL 

2 - Fıçı ve şişe ile eatıln:ı bil. lerl korkutacaklarını ve hlç bir mil. 
umum şnra.pla.r (bunbrm milli mü- letln onların adaletini üzerine çekme.. 
dafaa ver,f 31.ne yüz.de 10 zam ya. ge cesaret edemlyeceğlni anmışlardı, 
pılm:rşt.Ir. Ellerinde ~p bulunan Bizzat HIUer bile tnguı.z mllıetl mu
husust bayilerin bugtin akşama kn kııvetme devam ettl{tl takdirde bU. 
dar beYt!!IM.Dle vermesi IAzrmdır. tun İngiliz şclılrlerinl tahrip edeceflnl 

3 - Kiıh!it ve ça.knınk taşla'rı söylemekte ıdl Fa.kat Dlmdi teoebblla 
(ellerinde ticaret nın'ks:ıdi.le bu k&blllyeU Alma.n hava kuvvetlerinden 
roaddelerden bulunanlar 3 hnzi- 1nglliz hııva kuvvetlerine geçmiştir. 
nı.n nlq~amın.<ı kadar Galata mun - Almanya mukadderatmı mlhverct. 
meel ve istihlii.k vergileri şefliği. ıerin cılne bırakmakla yaptıtı çılgın... 
ne beyanname vereceklerdir.) lığı anlatma.ğ'o. bııDlamıştrr. 

4 - Pamuk ipUği, pamuklu Dally Express §tiyle dlyor: 
n1ensuca.t ve pamulııtan hazır eşya, ~ "Kolonyayı J250 tayyare bombala... 
!ktl ipliği, kıl ve mensucat, yünden ml§tır. Yakında binlerce Amerikan 
ve ikıldnn yapılmış mensucat. tayyaresi AJrnanlarm harp kudretini 

5 - YUnleti boyalı boyasız de · ve harp fabrlkalarmı tahrip etmeğe 
rilerden ve tabanhrc k?seleyen a- gidecek olan binlerce İngiliz tayya. 
yakka.bıla:r hariç olmak ilzere dl- resine refakat ede<:ektır. Bu fabrika.. 
ğer deri ve k&sele mamulat. Iar işleycmezse Alman ordusu muka.. 

G _ - Her nevi ithal olunmuş vemet ederniyeocktlr. Daha. ılmdlden 
demir ve çe,.ik. mUhtm Amerikan hava filoları 1ngL 

7 - !pek ipmtleri.le ipek ve mah liz tuolarlyle birlikte taallyete geç. 
!ut ipek mensucat, ipek, mahliıt mi§lerdlr. Ordularımız kendUerlne yol 
''e ipekten bazrr eşya. açacak olan İngiliz tayyarelerlnln 

8 - Pencere camları. bombaııınnm gösterecekleri yere giL 
9 - KA.ğıt ve mukavva. meğe hazırdırlar." 

.Alman kumandanı general Lutl 
viı; l{rilvel esir edildiğl gibi birı
di~ keşi ta.yyal"'C's de hatlarm1Tzm 
içine düşmüştür. 

VJol, l (A.A.) - 4 gUndUr, Tobru.. 
kun cenubunda çöl ortasında cereyan 
eden muharebe İngilizlere çak paha • 
lıya. mal olmaktadll' .. 

DUn İnglll.zler 25 uçak kaybetmiD
ler ve 2000 eslr vermiDlerdir. 

vıo•. ı (A.A.) - Llbyada tank 
muharebe.si elAn devam etmektedir. 
Piyade çarpııımaıara daha iJUrak et. 
meml§tır. AJman uçakları Tobruk ka. 
lesini durmadan bombalamaktadır . 

Londra, 1 (A.A.) - Llbyadakl ha
reket Tobnık kalesinin cenup batı • 
smda inkip.f etmektedir. Kahlrede 
reamı mahfiller, 48 saat içinde Al _ 
manyanın levazım bakımmdan bir 
karar alac&klarmı tahmin etmektedir 
lor. 

Zannedildiği.ne göre bUtUn mihver 
kuvvetleri A.kroma dolaylarma top • 
tanm11 bulunmaktadır. 

Jıılihverln nihai bir hUcuma geçmek 
emelinJ güttüğü sanılıyor, 

lılllıver kuvveUerl blrhakemde 
mayn tarlalarmm . bazı yerlerinden 
~eğe muvaffak olmuDll\rea da 

top at.eşi k&TflSDlda levazım yilkil 
nUn bir kısmını brrakmak mecburiye_ 
tinde kalml§lardrr. 

1ngUlz uçakları Alman levazım kol. 
lanna ka?"F faaliyette bulunmaktadır 
lar. Bundan dolayı mihverciler leva 
zım kollarmı daha sıkı blr emniyet 
altma almakta olduklanndan lngili..ı 

kayıplan fazlalqmı§tır. Fakat gene 
tnı kollara haaar ver • rllmektedlr. 
Dllşmanm 600 ta§ıtı hava akınları 

neticesinde yanar bir halde kalmı§ • 
tır. 

Kahlrede.n blldirildiğine göre çö 
IUn ortasmdan geçen demlryoıu bom 
balıınmııı ta.kat hasar az olmuştur. -

l 

Yeni vergi zamları 
hakkında 

Va.ll ve belediye relsl Doktor Lat!i 
Kırdar Ankarndan döndUkten sonra 
vllAyct umumı meclisi fevkalAde bir 
lçUmaa davet edilecektir. 
Bu toplantıda yeni zamlarm vergi. 

lerdc vUcude getirdiği deği§lkllkler 

üzerine göıil§Uıecek, formUller tesblt 
edilerek bir §Ckle bağ'lnnııcaktır. 

Altın fiyatı 
Dlln bir a.lt:mm fiyatı 33.30 lira., 

kUl<;e altınm bir gram fiyatı ise 4:S7 
kuruDtu. 

-
Çankayşek 

( Ba.,tarajı 1 inci sayf ada) 
Çin ordu.su Bize yUzde yUz neticeler 
verc«ktir. Harbin kazanılması tçln 
maneviyata makineli techizatı kat • 
mak gerektir. 

Fakat son za.ter muhakkaktır, ve 
Çin bu zafere kadar mntearnza mukA 
vemete umetml§Ur. 

Çankayoek "1Jtları na.ve etmiştir: 
Çin milleti, AUaa paktında bildiri.. 

ıcn amaçların gerçekleşooeğlııe kanl 
bulunmaktadır. 

Ankara, l ( \'akıt muhablrlndeıı)

Fakir halkın be§ ya§mdan kUçUk ço.. 
cuklarma ayda '500 gram parasız §C

ker verilme.si, altı ve daha fazla ço_ 
cuklu ailelere de yardrm yapılması 

hakkındaki kanunun tatblkine bqlan 

Alman tayyareleri 

Sivasiopola 
Şiddetli bir lıtlcam 

yaptılar 
Demiryolları, garlar da 

bombalandı 

Berlln, l (A.A.) - Askeri bir mem 
badan bUdlrildlğine göre Alman mu. 
harebc tayyareleri dUn yeniden Mur
ma.ruık limanın4 muvııtfa.kiyetll hU • 
cumlar yapml§lardır. 7 biıı tonluk 
bir vapur ağır ha.sara. uğratılml§tır. 
Rıhtımdaki t.esislerc de lsabcUer kay 
dedllml.§Ur. Finllnda. körfezinde bir 
Sovyet karakol gemisine bombalar ve 
tayyarelerde bulunan diğer allahlaria 
taarruz edilerek ~r suret~ tiUara 

uğratılmıatır. 

Bcrlln l (A.A.) - D.'N.B. 
A.akeı1 kaynaktan öğrenildiğine gö. 

ro önemli Alman ısa vıı.ş uçak teşkil. 

lcrl, dUn doğu cephesinin cenup ke -
simindeki Sovyet sahra mevziıcrile 

bo.taryalarmı bombalamak vazife.sini 
alml§tır. 

Alman birlikleri iyl neUcelerle bir 
çok de!alo.ıır demlryolla.rma: Sovyet 
cephesinin gerilerindeki önemli muva.. 
sala yollarının blrlc§me noktalarına 
taarruz yapmı§lardır. 

DUn aynı zamanda Sivnstopol mUs. 
tabkem mevkii de müessir sure\te 
bonbalanmıııtır. Rıhtımda, antrepo. 
larda bir çok tıım isabetler elde e· 
dilmlşUr. Alman hafi! savq uçakları 
Slvastopol §ehrinln kenarında bulu • 
nan fabrlkularo. da taarruz etmişler. 
dir. Bu mUnascbetle bir çok yangın. 
ııınn çıktığı görUlmUşlUr. 

Dog-u cephesinin merkez kesiminde 
A1man pike sava§ uçakları dUn bll -
hassa ordunun yaptığı taarruz hare. 
ketıerlnl desteklemf§ler ve bundan 
ba,şka, Sovyet kuvvetlerinin barınma. 
lanna yarıyan mevkileri, demlryol 
garlannı ve Sovyet hallan gerl.sindc.. 
ki demlryollarını IYi netlcclerle bom
batııml§lardır. Sovyet malzeme nakli. 
yntı lçln önemli olan bir dcm!ryolu 
bir çok noktalarda kesllmiştlr. 

Alman sava.ş uçak t.eşkillerlnin do. 
g-u e<:phcslnin §imal kesiminde yap ~ 
tığı taıırruzla.r, dlln bilhassa Sovyet 
ilk hatları arasındaki bağlant.ı nokta
lan Uzertne tcmerkUz etUrilm~Ur. 

Bundan başka Sovyct kuvvetleri, AL 
man hava taarruzları sonunda, harp 
malzemesi ve mühimmat yUklU oto. 
mobil kollan içinde çok ıığır kayıplar 
verı:nlJtir. 

Kemnl Hidayet \ ·ek§.lct emrine 

ahnmaGı 

Ankara, 1 (A.,i ) - Devlet Demir. 
10 - Baharat. Da!Jy lılally yazıyor: yolları umum mUdUrU Kemal Hlda. 

11 - IAstfk eşya ve mamu1A.tt. "çarçu 1ng111z hava kuvvetlerinin ı Ne dememeli ? ı yet Sertel'in vekAlet emrine almdığl-
12 - Kn.pta.ır..alık ağru;lar, kon sık sık buna benzer akın1!1r yapacağı. na dair be.zı 1.stanbul gazetelerinde 

trpliık, ve parke tahta.en. §1 bize vadetmiştir. Almanyaya iyi ı _____________ _. inti§ar eden haberlerin aslı ve esası 
13 - KetC'll, kendir, Ma.nila ders verdik . ., . Ankara at yarışlarını radyoda an. olmadığr öğTen.llmlşt.lr. 

ken<'llıi, jlit ve bun1arın hazır News Cronicle yazıyor: latan sözcU "kalabalık bir halle kUt.. 
mensucatı. "İngiliz hava kuvvetleri, daha bir_ 

14 - Muşamba mamulatı. çok kereler ve daha bUyük kuvvetler_ 
15 - Çini ve porselen. le Almnnlarm hıırp geyretinln men. 
(BUtUn bunları:n ithalA.tçı ve sn- b:ımı yerinde kurutmıığa gidecekler _ 

tıcilan ellerindc."ki m::ılı Uç hnzi- dlr . ., 
ran nkşanuna ltadar Gala.ta :istlb- Dally Telegraph yazıyor: 
11ik Vt"I"gileri şefliğine bir beyan- "Bir Mırdan !azla bir za.mandanbe. 
name ile blldldeceklerclir.) ri Almanlara kendi topraklanndıı har 

16 - Gükoz (bu maddeyi ithal bin ne demek olduğu öğreUlmfDtlr" 
ve lnıllanan ~!ll mUesseseleri diln Almanları bu felO.kete uğratmak de.. 
ak'jama knd:ı.r beyanname vere- vamlı bir 6ulh temini idn 1Azım. cL 
ceklerdi ) zem bir §art idi.,. 

ıesı.. olduğunu 81Sy1Uyor. 
Kalabalık, bir halk kalabalığı: eyi; 

fakat terkib (kUtle)ye dayandığına 

göre getirilecek bUt'lln cıfatlar buna 
uygun olmıık gerek; o halde de (küt. 
le) bUyUk olur, pek bUyUk olur, bu. 
na benzer bir vasıtta olur; 16.kln ka. 
la.balık olmaz, yani (kalabalık kiltltı 

olma.1). 
CBUyUk bir halk kUUes1) demeli, 

(kalabalık bir halk kUtleal) deme. 
meli. 

Bulgaristanm siyaseti 
~ 9a: ·~ ·afı ı inci sayfada) 

rekll bir bağla bo.ğlanmış bulunuyo • 
r"J%.. Harp harekellerlne !§tırak et • 
medlk ve !§tırak etmiyoruz. Fakat 
yenl Avn.ıp~nın kurulması mücadele. 
atnde bugUn milleUerln bafmda. bu. 
luna.n bUyük §etlcrbı bize verdiği va. 
zlfeleri çok dlkkaUe başararak son za 
ferlneloo edilmesine muhlenif bakım
lıırdan yardım etmlD bulunuyoruz, 

mak Uzeredlr. Sı:hhtye vekftletJ, ha. 
zırladığl talimatnameyi Ba§vckO.lete 
sevketmf3Ur. öntımllzdeki günlerde 
bu taılma.tııamcnln taat.iklndcn sonra 
faallyete geçileceği bildirilmektedir. 

Pariste 
10 kişi daha 

kurşuna dizilecek 
----0-

Pragda 20 ki§i idam 
edildi 

Lendrn, l (A.A.) - Pa.riste Al
man makamlnrriıdan bildir.ldlğine 
göre bir Alman askerine karşı ya. 
prla.n suikast.tan dolayı ıo giln zar 
fmda. ırulkast.çılar yakalanmadığı 
takdirde 10 tutak kur§una dizilc
cC"ktir. 

T,ondra, 1 (A.A.) - Pragdan 
bildirıldiğine gore, 20 Çek daha. 
fıtiviyetlcli bilinmediğinden, kur
şuna dizilmişlerdir. 

Berll rad. erdrlehe' va-
zi~·etinde hiçbir değişiklik olma. -
ıhğmr söylemiştir. 

Alman e tebllll 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Kt.llnirnle sUkünet 
Berlin, 1 <A.A.) - Resmi kay

naklardan b!ldirildiğine göre, gün 
lerd'!nberi Kıılinin kesim.inde tam 
bir silkfınct vnrclır. Ve ne Sov. 
yetler tarafından ne de Ahno.nlar 
t.a.l'tlfmdnn hiç bir ta.nrruz olma.. 
mıştir. 

İngiliz redyosunwı dünya t'fka -
rmı Hnrkof ve Done,, bö gesinde 
Almaularm kaza.nclıı:rı bUyUk zıı
ferder. c;evirmek için sözde I<alinin 
çevrl'slnd Uç gUn süren muharebe 
olduğunu ve Almen knrşı tnarruz 
lnrmm pliekürtüldtlğünü bilcllren 
haberler t:runrunile uydurmadır. 

Londra, 1 (A.A.) - Dün Rus 
ce!>heginde mUlıtm bir hareket ol
mıunışt.rr. Almanlar ı::ovyctıcrin 

Vlyrf noktal'.lmlı bulnuığa çalışıyor 
lar. noneç nehrini ge~eğe çalı. 
§an Alman kuvvetleri nnudane mu 
kaıremetle karştlnşmışlnl'drr. Al
manlar btr piyade a 1nyı ve 27 tnnk 
lrayhetm"şterdir. Alman tayyare. 
leri hUylik faaliyet göstermişse d<? 
Rus avcılan bunlara mukabele et. 
micıler, 9 Alman tayyaresi düşiir
mUşlerdir. 

Cumartesi gllnU 143 Alman tay 
yaresi tahrip edilmiştir ki ewclce 
bi'dlrilcn miktardan 49 tane fnz
lndu·. 

Fin körf<?zind .. v·e Knradenızde 
birer Alman vnpunı batmlmıştır. 

lti'IJV'lnll UUH~AS11'1.1' 

1~942 Flyatlnn 
ıı.cwıı ve Kapanı~ 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre ıoo 1sviçro Fr. S0.865 
Madrid 100 Pezeta 12.0378 
Stokholm 100 İsveç hr Sl.16 

ESHAM YE TAll\lLAT 
Sıvas _ Erzurum I 

Sıvas • Erzurum 2 7 
% 7 941 Demlryolu lI 
Merkez Bankası 

l!l 00 
l!l.90 
10~0 
170.~ 

Fuzuli'dcn seçmeler: 

IUm ı:ılıar cylol em. bilmem, bu 
pinhan dl:'rdlmi ': 

Vb yü7. bin dcrd.ı pinhan, kudret. 
1 ızhl'ır lOl\! 

Dchr semlCS't-1 serlibJ ı;n11ct etml 
Alemi, 

Hunca .sermestln tcın!'ı[j!'isına bir 
hU~) Ar 'ol. ı 
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Bu harbın Psıkoloj si : 
VAK T 

Avrupadaki 
Suikastlar 

L,Y-(;=t#J:n,ı:tJ=J:ii•l~M•ll.111 l~~-~fiş§~~ı 
Derisiz ve köselesiz ilkokul imtihanları Ko , ~ .. unç 

ı.uuı.ı.ıuıa 1 tiltı :ıltm<la bulu
nan ınıııtıılmlarında :yer yer hare
keı ler olu;t or. Bu fınrt.'l•etleı· ek. 
~eri.rıı scınholfü lıllcumlar malıi) e 
tJndedir. Ba:r.an b.r XaıJ .efiııe, 
baz.'lu :ıi•bet hel.Jeycıı bir nefe
re, hazan muzaffer orduyu tcm~n 
eden bir kumandana hir tabanca 

kk b 1 
. İlk okulla.rın i.mtihanlnrma dür.-aya a 1 mese esi tien itibıı.rcn ba..:ıtanmıştır. Bu yıl Akın' 

jıntihana giren talebelerin mikta. • 

lar, yerle gök :ırnsıııdıı be bin 
metre boyunda bir dıımnıı ı-ab:ı

kn ı ıJalkalandığmr öylliyorlar. 
İn<ınn muhııyyil:si, şimdi ·e ku 

dar "rehennem,, <len ılalıa kor. 
kunç bir manzara y:ırntıınıamıı:;f ı. 
r~nfak ç:ığımızll:ı lıakiknt hn) nli de 
t:et;tl demek. 

Kunduracılar Cemiyeti İktisat VekAle
tra en ıo gOa dab:ı mJ:blet istedi 

h' • ır bombn namlusu !,'e\'l'iliyor. 
onra arkııd:ın <lh'anı hıırıılcr ku

ruluyor, ıra, t;ırn dnmğa~lnn dizi-
li~ or. 

Çok fıi i, çok acıktı olan bu le\'. 
halnr bir muhnrrir l!:in kolııy mu. 
\'affoki~ et tem1n edecek dcnıago
jik mc\'zolıırdır. Caniyi tutarsmız 
onu bir ideali t, bir kııhranıaıı, bir 
Partir tcli'\1.1d edersiniz. Ni;1.anıı 
ıısayiı:i muhııfa1a edenlerin cephe: 

lnrJe yer alırsanız daraJ:'U!:lıırın
da a.ll8JUUI cesetleri adaletin 
ıueyvalan diye efkiirı umumiyeye 
O.rzcdersinlz. Fa.kat bize kahrııa, 
ıne eleyi kııhmmnnlnr ''e otorite
ler, ni:r.ıım cephesinden baka. 
ru'k dcnuıgojik tahrik unsurları 
ıtıütnlea etmelidc mıına yoktur. 

ıı ,Tupııd:ı ık, ık te ndüf edl. 

lktı.<ıa.t Vekaletinin emri üzeri. 
rıe Aya.Jckabrcılar ~emiyetinin açtı

ğı k5c!elcsiz ayakkabı imnll mUsa. 
La.Lası bugUn S()llra veıml§llr. Bu 
ruüna...oıebeUt> Ayn..~kabıcılar cenu. 
yeti idare heyeti dün saııt 14 
de fevkalade bi.r toplantı yaparak 
bu ır.eseleyi tetkik etnıi6tir. Baıc 
fi,malar müsabaka için hazırladık
lr.rı nümune ayakkabılan yetişti
ı;med.lklcrıni bildirmişler, on gün 
nıllhlet istemişlerdir. Tlıı tekW 
kab·ıı edilerek lktı.sal Vekaletin -
dı:n 10 gilnlük bir mühlet isten . 
ml~tir. 

tkl fınnanm hazırlndığı üç qifl 
tiyakkabı milhürlil kutulannd·ı mn 
lıafa.za edilecek, diğer ayakkabı -
l&rla birlikte açılacaktır. 

Jüri heyeti şu ş<'kilde kun.bnuş 
tu"'" lmıai! Kemal, Ömer Ytırü, 

~lultlddin, TPzginer. Huma, Boran 
Frrik Alpan. 
Diğer taraftan, ldare heyeti a. 

zas:ndan Halit AkUniln bir teklifi 
de dilnkü toplsntıda kabul edll
mış ve bu tekliflerin İktısat Ve. 
kliletLrıc bildirilmesi karar altınc 
ahnmt~tır. Bu teklifler f.iıtnlardır: 

''Derilerin yalnız Uç renk (siyah, 
kr.hve rengi, lacivert) olarnk imal 
edilmesi,' deri fabrikalannrn kun. 
duracı ''e deri mevzuunda iş yapan 
l·u·dan başka.'ima mal veıınemesı 

dc.ri!erin az bir kft.r ile cemiyet 
kanalınrtan geçmek suretiyle tev. 
ziirıin 1 emmi çig ve mamul derile
rin kar hadlerinin tayini, ~antala
n"l y&lnız koyun ve keçi derJsin
den imali.,. 

İdare heyeti 1,5 saat süren top . 
lal'ltıdan sonra dağılmıştrr . 

·"" tlar hiidlseslnl, bir dnnı
•a ..... 110 mikro kop altında mua
l ~eo;i eklinde hi lerden, rlcm:ı
l:ojik görü terden uzak olarak 
nıiitalen etmelidir. 
A\nıparun i tilfl mdıınberl hu 

münferit hareketler ı;-lttikı;e artan 
bir seyirfo inkisaf etmektedir. 
'fU'itc, liler .. karşı kütle halinde 
l'lllil'llilele lmdlli'l• yalnız Yugo<ı
lıwynda l.\lihallo' fç hAreketiılir. 
llil!('rlc.ri teli, tek lıiidi eler<lir. 
ltuntarın tel:, tek ôhışa mel'cut 
<'cıniretlerln nno;ıl bir haleti nıhi
Ye yacıamuktn olduğunu kr men 
111 un ifade cde<'ck bir haldedlr. 

Yerli Mallar Pazarları Dağıt
ma Of isi emrinde çallşacak 
Sümer B:ı.nk'a bağlı Yer-

ii Mnllar Pazarları, rla~tnıa ofisi 
Ç'llışnınğa ba~ldrktan sonra ofi.3c 
tağlaruıcaktır. Bu suretle paz.'lı . 
lar, ofisin ilk müesseseleri olacak-

tır. 26 viUi.yette yerli mallar pazar 
lan vardır, Pazarların kadrola-rı 
yeni ihtiyaçlara göre tanzim edi· 
lt:cektir. 

Pamuklu tevziatına başlandı 
DGn sabehtan itibnren Ycılı l '/O Lin met.re mensucat dağıtıla. 

Mallar Pa~rlarmda halka pamuk- cak demektir. 
lu mensucg.t satışma bn11'nnmı~t.Jr. 811 ilk t.evziatta 340 bin kl§.yc 

R;tindiği gibi Silmerbank Yerli ktJpon verilmiştir. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve beledzye rels.I LQtfi Kır-

A\TUp.ıula istjlii miiddetinln ~
-;.almıı ile bazı :ıksiilamellcrin doğ. 
rıııı olması <llğer krtnlara nal!l.
ran daha tnbfi ~örülebilir. Çünkü 
A\'rupnnm o~yal bünyesi ıliger kı
ta.tanı naznnın daha çabulc millet 
01ına suunınu fdnil• etml~ir. Cl-
11aennleylı Avnıpııda ''milliyet,, 
«lava~ı diğ-.r kıfal~ra nıı:r.aran dn
lıa il tiiıı bir ehemmiyet arzet. 

111l'ktt>dlr. 

Mallar Paz.arlnn müesseseler mu· 
d\ir!Uğü, kendi kadrosundan ayır. 
dıtyı 60 kişilik ekiple l.ıir mliddcl 
tenberi hatka mensucnt kuponları 
ciağıt.m:ıktaydı. Şimdiye kndar ku
pon alamamış olanlara kupon tev. 
ziatınn de•ıam edilecektir. 

ı
. dar i~e işleri e<trafındn alükadar 
nıa'<a.mhrl!\ tem:ı.slarda bulunmak 
iizere dün akşam Anka.raya git
miştir. 

Hnttli ''rupa<ln m1lliyet davası Mi\esseselcr müd ilrlUğü intiza
mın lıozııl::nanuısını temin maıur
lli!e kupon tevziatmın tamamiyle 

1 

ikmalini beklemeden satı~lara baş . 
lanmnsını, bir taroftnn da, ilk 
partide kupon n.!manuş halka ku
pcn dnğrtılmasuı3 devamı muvafık 
görmtiştUr. MUdUrlük, kuponların 
tr.ımamiyle teminden sonra oot~
lı>.r iı:in 40 bayilik ihdasmı ka
rnrla.ştırnuştı. Şimdiki tevziat ıc:ln 
buna lüzum görülmem~ ve 21 ba
yi ile iktifa edilmlsUr. 

1 

Yeni zamlara göre 
damga pulları 

Damga pulla.nna yapılan yeni 
·:nmmm tatbikine dUnden itlbar'!n 
bnşlanmrştır. Yeni şek!{' g8rc, fa-
1 unlP.rn 3 yerine 4, 8 yerine 10 
kuruşluk pul ynpıştmlıı.caklır. 

tstida pulları değişmemiştir. Se
ııe!lM'c yapıştınlan nisbi şekil ay 
ııen ipka cdllmL~tir. 

Alemdağ yangını 
Alemnar;ınaa htı!!layan kır yan. 

gım nihay~t dün tamamen ~öndU
rli'milçtl\r. 

o k.ı.tl. ruhlnm nüfuz etrnl tir ki 
'h-rup:ılı gnyrj mco;'ur bir halılc 
liendini ba ,knlannılan ay1nnaktn-
1lrr. Bu bllha ,.a tyasi hHklmiyet.ı 
kuılret nhnsında olursa. A vnıpa. 
hro röne'lan tanhcrl (le\"Rm eden 
fıkir h:ıvntı \'C ondanberl başlayan 
tıllJlet olma fnaliyetl, bu faaliyet 
''~ınıl:ı dökUlen knnhlr A\•nıpa
lınrn ''mil iyet,, dıl\'asmı hlral{ et. 
llıesf 1 inde bllylih bir rehber ol
flltıo;;tur. Sivacıf hfildmiyet mefhtt. 
ıtıu lctn df~er t.,t.alnr,lan en·el Rl-
1iihn oıanfan l'e tnrihinrle köy ve 
~ehlr fqvnnlan P<-k bol nlıın A\·nı
(ladn milletlerin fe,·kiıulc i'ltili\cı 
lılr (le,·let otoıite'Oi t~i,. etmek 
hu ~ebeplerd~n ~UdUr. Ynpı1an 
~ufkao;tlarln her ~,·den e\'l'el bu 
l'tıhbmı ı'lerlnllklerlne niifm; et'" 
ltıiq, htr fikrin t~pl•i<ıfdlr. 

Aynca. Balıçeknpı, Beyoğlu, üe 
küdar ve Kad·köy paznrlıırı da sa
hştn bulunacaktır. 40 l'ayi günde: 
14 bin kişiye s3t1'lta bulunabile
cektir. Her şahıs 5 metre pamuk
ıu, mensucat alacağına göre günde 

ı Yanan fundalık 2 hfn <lönüm 
kAdıı.rdır. Üsküı:J:ır müddeiumumi -
!iı;i tnhk.k9.ta devam ediyor. ==============--==== 1 . 

Yugnslıwyada vaziyeti da.ha mü
~aıt \'c mUcıı<leleye lmkfın bulı1u-
1u için mulm\'.e~et daha sosyal 
bir hal alını tır Buna mukabil hu
l!ılnkti t.ahakkllm vasıta ·ı olan si
lilhl:ınn üsttlnliiğii nettre~inde hıı
rl'kct edemlyen mmt:ıJmlarda ise 
taınamen ferdi, his i akslilnmeller 
hnlfnt almıştır. 

Uüyiik ku\'\'.etler önlincle artık 
bariknı1 kurmanın imkrın~ızla5t16'l
na lıülmtcdenler ancak sinerler. 

l>iğel' taraftan nikn.stlar Avru
l>ad:ı hayat tarz.mm değişmesin
den doğan ıkmtınm bir neticesi. 
dl r. Aclık, scfnlet insan lnnn lm
Yntmı ummııdıklan lılr şekil<lc 
fcaplamı tır. Bu a~lık. sefalet in-
anfan yafnrz mnıldesi ile değil 
?ııhi~ te de knplar. Atlık, s'eralet 
ba:za~ ümitsizce mll<'aclelelere yol 
aı:ar. Sefalete l•enclini kaııtrmw; 
Olanın kaybedeceği hic bir şey<l.f·n 
l>nrkusu yolctur. O, ümit l:z, en cle
lfoe hnrelce' lel' a~Jık ve sefııld 
~"ll\'alnnnıla tcshlt edllebilir. 

"ulkaı.tlıırı muhn'r;.ak ki bir takını 
iııtihar hadi eteri, , .c nılıi h ıı-.ta . 

lıklar takip ctmel•te<lir. A uup:ıcla 
gii:r.e çarpıın bu Jıfıd: eler hu har
bin A\·nıpa.daki fildr \'e ekono. 
mili l>azla,.ı nru.ıl :.Pip süııiırınek. 

te olrJuğun.ı birer ml.,;nhllr. 

SADRI ERTEM 
Ve fazla dil§ünmedi. Kendisini 

Budapraııt<>ye bağ'ıayan son bağ da 
kopmuştu \'P. böyle olm:ıs; daha ha 
yırlı idi · 

"HenUz ihtiyar değilim.. Daha 
gencim.. Y!l.'.fü'Orum.. dü~nmck 
mazi ile meşgul olmak neye: ya. 
rar? Kim unutulmuş sim:ı.ları dli
ı;ünüyol". kinı ı,önen hafızadan si. 
linen isıimleri hatırlamağa r,;a.:ı!w, 
kim eskiyi, çok eski znına.nlardn
ki h:ıya.tını düştlnUr? Hıç kimse 
bunları hntırlamaz bile ve hatır -
lanmadrğına g<lrc bunlar hiç ya 
şanmamış demektir ..... 

U çüncü Kısım 
1 

ı\\•rupada zıunnn zanıan yapılan KRdar'ın kô.tibi Mis Edna sabah 
Uikastlar bu ümitsiıce harcliet. postasını getirdi .. Tamam otuz ye· 

lere ne kadar benziyor. Uir nöbet- di mektup .. Mektuplan ynzt ma!'a · 
C:lnin öldiirülmesl bir btllii ordu~ sının kenann:ı koydu ve çıktı .. 
unun lruclretlmlen ne eksiltir! Kadar ı.-n ü.stte dunın ve Buda· 
Rir kuma.ndnna sıkılan kursun peşt~ dıımgah bir mektup altı hay 

bir memelel•etc bir anda nasıl bir retle evirdi, çevirdi, oonrn açtı vf' 
b:ı~rıık k!U'.nndırabllir? ııunlnn oku<lu: 

lıir memleketin bir bayrak sa- • "~E:vgill Kadar; 
lıibi olm ,.1 nnc:ılt he :ıplı. nlzıımh Eski mekep nrkad~larınclnn bir 
tııUradelenin netice i olabilir. ra- grup yeni seneni ~brik ederll•r 
1-at bunlar cledii::imiz. ı!'lbi A\Ttıpn- ve ...... ,. 
(la ya nııu haleti nılıiyenln nü- - Bu hakikaten h03 .. diye ken 
llıunelerldlr. Bir \iirutta çıkan ya- dine söylendi. Na.sıl obnuş da be· 
~lnr ı:ibi ••• l'arnlar bir "'ebep de. ci hatırlamışlar. 
l.ildil. bin netic~lir. Ve bıuı ha.,;. Ve satırlan okuduk~ bunun iza. 
taııtdann finmdır. A\':rnpa(la ı:;ö. hmt da buldu. 
1 ill19 tıulknı:ıtlar ela, A ,·nıpanın Andre Kelemen... Hatırlıyordu 
~~irmeMe o1dui;'1ı buhranın bir Bu siyah saçlı bir çocuktu. Sınıf· 
lltflce'.'lldir. ta ortalarda ya dördUncl\ veya b<'

§iııci ıurada otwuycri.u. Öteki 

OtomohH v~dek aksamı 
tevzie tabi tutuldu 

Kamyon. otomobl.I, motoeikJet. 
b1"İklet gibi vamtaların malzeme 
yradek a.!<!l:unı da tcvz e tabi mali 
de'er arasına konmuştur. Bu hu-

1 
~u"taki emir alakadarlara bildi. 
ri1mi9tir. 

Yazan: F ranlfUva K örmendi 

- 82 
i!Umler de yabancı de~ildi. 

"Giyom, evet kısa boylu, krrmı
zı yanaklt bir çocuktu .. 

Zatoni. öteki ismi ne idi? Ha
tırladım .. Şu zayıf sarışın çocuk oi. 
malt .. Sonra Simon .. S!mon .. Simon 
da kimdi.. hayır, hayrr hatırhya
mryordu, 

Bütün mektubu bir kere daha 
baştan sona kadar okudu ve son· 
ra: 

- Hakikaten h~ bir şey .. 
Diye fikrini tekrarladı ve mek

tubu bir kenara koyarak diğer 
mektup1arl'l meşgul olmağa basla
dı. 

Sıı.at on bire doğru Mndam Ka· 
dar yanhanesine geldi. Kadar ka. 
rısma mektubu uzatarak: 

- Bak ynvnı'!uğu:m şuna .. 
Dedı ve kendisi de farkında ol

m:ıdan macarca olarak devam cttl: 
- Bu garip mektubu Budapcş. 

leden aldım. okuk .. orada rastla
yacağm imzalar benim lisedeki ar. 
kada.şlarmıdrr. 

Madam Kadar mektubu okudu 
ve kahkahalarla giilmcğe başladı. 

- Hakıkatcn hO§, dedi. eski ar
kadaşların bUyük bir nezaket ese. 
ri göetenniller. 

J'T 7 - 8 bin arasında neticeler 30 
1ıazirnnda belli o'aca.ktır. 

Di!?er taMftan orta tedtmt miı 
ı!saesclerinin imtihanlnrı da dun 
Babalı ~lamıştır. 

~~--~o·~----

B ü yük a da cinayetinin 
muhakemesi 

Rir kaç ay evvel, Büyükadada 
llatma adındaki sevgilisini öldü
ren ~eda.t is'i.mli katil, halckm<la
ki tahklk!ı.t sorgu hA.kimligince bi
lıri!erek birinci ağrr ce?.a mahkc. 
ıncsine verilmiştir. 

KAtilin muhakemesine yakında 

bc.ş lana ca.k trr. 

Mahmut Esat Bozkurd ' 
un konferansı 

lleyo~lu Halkcvinden : 
4 haziran 942 perşembe gUnU 

saa.t 18 de halkevimizin Tepeba.-
5mdakl merkez bbuısmda 1.z.mir 
mebu-111 Prof. MsJı.mut EJsat B07.. 
kllrt tarafından (SilA.hh cilmhurı
yet) me\'zu1u mühim ibir konfe.rans 
verilecektir. 

Herkes gelebilir. 

Ankarada bir basın 
bürosu kuruld u 

Eski gazeteci arkadaşlarımız ta. 
rafınnan Ankara.da "Basın derle
nıc ve yayın bilro&u., adıyla bir 
bliro kuııılmuştur. 

Hj.iro Türkrycde çtkan ve sayı
sı üç yilzü bulan bUtUn gazete va 
mecmualarda resmi daireleri ilgi. 
lenrliren makale, etild ve haber
leri. aynca hususl mUesscselerlc 
5ahıelann jste.dıltlcrl branşlar ü
zerl nd en y:ızılan gUnU gUnUne tas 
ni!li hlr 81.lrettc kupürler halinde 
\"erecektir. 

Hl .. kaı: günliik bir durgunluk
tan o;onra, Alman toılrnkları Ü:> 

lilnclclJ bomb:ı dolusu tekrar bn..,. 
ladı. Hem ba defnki, aktllll.l'a dur
._"tln)uk verecel• bir crtllktedir. 

Şimdiye ı,acJ:ır ~ii7JUI,, belj l lİ7 . 
lül< filoların hücumlannı işltrni>:· 
tik. illin gelen telgraflar, on a 
kıncla İn~ilizlE>rin yalnız bomba 
u~a;;"I olarak, bin iJd )ilz elli ı:iir 
kanat kull:ındıklannı bildirdiler. 
Bunları, dü~man a\'eılarmın saldı. 
n~l:trından lmroyan "Harikan" ve 
"Stıitfnyr,, lann "ayısını bilmi

Jl)ruz. 
"Akın., ı anlatan raporlar, kor

ktmt:hır. 

AlmAn sava~ m!'klne<ılnl heslc 
yen, "lfolonya" gibi koskorıı. bir 
-.enayi ~hıi, ateş denld hıılindr. 
çııHmnıyormus. l<'nbr'lmlardaıı. 
k:ı:znnlan y:ırılm15 ~·üksek fırınlar. 
ılan, eephane depolanndan, 1'im -

1 
yn lilborahıvar1nrmrlan fıskıran 
alı?"1erin ~iik,ekliğf, tfı llolnnıln 

ı h'?Yılnnndan görUnüyormu • Pilot~ 

Bu raporlann yanında gnyy:ı 1m 
\lllnrı, k.ntrnn knzanlıırı ÇOC'tık O· 

"'ıtne:ni;;ınıı döndü. 
lkl ~'il iinee \'nrsovn, Briık"el, 

1.ondnı sltisi, bıldır Bel ~m<l gi
lıi bUyiik me.ı;.ezJerin ni:rndığı fc 
iiket de meğer gel!:'CE.'i!.in ha11rla 
dığı u~crsu'Z i'ılnhctlerden <'Ok sı 
kn l'ie~·Jcnnı ... 

İ!:in nsıt R<'ı tarafı şu, ld Jng·
lizler arada sırada: 

- Henüz ha! l:lngıçt.ayıı: 
Diyorlar. Ba5lnngı~ hu h..ı !' .. 

Uu!jhmgıç böyle olursa. mutlak ıı~ 
, .a hiik1miyctfnfn. su götürw~z b:r 
!•esinlik~ kunıldujiu giin aralı 
neler ynpıla<"ak? 

fld )ıl, dişlerini sıJm o;f.m snh
rcdrnler, imdi, bütün birikml,, 
hınçtan, olanca hız.larilc atılıyor. 
lar. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Sonu g lmiyece 
Tramvay gene bir çocuğun 

ayağını kesti 
Topkapıda oturan 10 ya,şmda Ah. 

met admda bir çocuk, vntrnıuı Nuri. 
nin idaresindeki 68 numaralı Topkn
pı - Sirkeci tramvayının arkasına a. 
&lirken, muvazenesini kaybederek 

tramvayın nltmıı dUşmllştUr. 

Çocuğun bir nyağı kesilmiş tı.-._. 

ı::m bir haıde Guraba hastahanesine 
kaldrnlm11tır. 

Florya pl8jı kur'a 
ihale edilecek Büronun kuruluşunu takdirle 

karşılar a't'knda.slnnmıza muvaffa
kiyetler dileriz. 

0 Fllorya g11%lnosunun belediye tara. lamak isteyenler çoğalmıştır. Beledi 
ye, ayni garantiyi temin eden talipler 
arasında gazinoyu kura ıı.sullyle ~a. 

le etmeğe J:nrnr ~nnlştlr. Kura bu. 
gUn Daimi cncUmende yapıla.cuktır. 

fmdan açık artırmaya konduğunu 
Fırınlarda fişlerin kon· ı yazmı§tık. F.:oordlnasyon heyeti kara 
trolü için yeni bir USU} rlyle geçen seneki Ucr<"tten fazlıuıına 
Fırıncıların ekmek kartı U7.erlndekl \·erllemlyeccğl cihetle, gazinoyu kira 

BUl!stımallerlnin l!nUne geçmek Uzerc 
yeni bir ~kil bulunmuştur. Bu şekle 
göre; fırınlara 100 ekmek fl§l alabL 
lecek zamklı kCı.ğıtlar verilecektir. 

Halktan alınacak kuponlıır bu fişe 
yapıştırılacak, bu suretle kuponların 

eksik verilmesinin önU nlmmış ola -
caktır. Yeni kontrol şekli ile günd<> 
200 çuvaı un tnsnrrut edllecektır. 

:&. SALI 
1 

('.arpmbn 

- 2 Haziran 
1 

8 Haziran 
> 
~ 

CI C. en·el: 17 C, evvel: ıs - Hrur: 28 Hızır: 29 

~ aıc.Jtlı.-ı \-t:ı~ı \!&Ali t: t.ı.ıuı 

( ıUn~IJı 
•.so s.ın 4.30 8.66 

doğu ıı 

Ö~le 1%.12 4.89 12.1;? 4.88 
İkindi 16.U 8.88 16.11 8.88 

Ak5am 19.SO 12.00 19.S' 1.2.00 
Yat ı 21,82 1.59 21.SS 'il.62 

tmsak :us 6.46 2.18 6.45 

Çeviren: Muz.aller Aca1 

Ve o gün bir daha bu mektup
tan bahsetmt>diler .. Ancak bir kuc; 
gUn sonra Madam Kadar kocastM 
sordu: --=- Peşteli-arkadaşlarma cevap 
yazdın mı':' 

- Hayır henUz bir şey yazma . 
ctım. 

Fakat bir iki giln evvel me-ktu
lıu yazı masası üzerinde g6rUnce 
Kadal' da arkadaşlarmm bu nazık 
hareketlerine mukabeie etmek icap 
ettiğini düşUnmilşttl. Bunun üze
rini' do..."ynlardan Kelemenin.mek
tubundn bahsettiği "World's Sun. 
dav Pictures" mecmunsmı çıkart
tı, dalgın dalgın fotoğrafa baktı . 
"Meşhur Marar mimar .. ,, ga?.eteci 
hnkkmdn hak:Jcsten t,;ok uzun şey
ler ynzmıştı. Mııcarist.and:ın gelen 
mektubu da bu mecmua ile blrleş
tlrdi ve her ikisini birden, mühim 
olmadıkla.l'r için geriye hın.kılan 
ieler doı:ıyasma koydu .. 

Günler geçti ve Kadal' hala 
mektııba cevap vermek lilzumunu 
duymadı. Bl.r kfln kanın ile uz11r. 
zamımdanbeı:i tasavvur halinde 
tıulunan Avrupa seyahatinden bah-
sediyorlardı.. Kadar birdenbire: 

Şoförler sabaha kadar eğlenen 
tüccar1 nası soydular ? 

Şevket adında bir tnclr, dUn gece, , ha sokaklardan birine götUrWmUş 
Beyoğlunda eğlenmeğe çıkmış ve ls. tUr. Otomobili kı.ıtlanan 1smallle, ~ 
mail ile YUmnU adında lkl §Oförlln nında oturnn YUmnU bu sokağa gel 
delft.letiyle yanma lk! de kadın alarak nir gelinmez bıçakla Şevketi tehdit 
MecldlyeköyUnde bir lçk!JI gazinoya etmiş üzerinde bulunan 100 lirayı 

gitmiştir. zorla aldıktan sonra ndanıcnğw oto. 
Sabaha kadar burada içki içen ve mobilden indirmişler, kaçıp gitmişler 

bol bol para hnrcıynn Şevket beşte dlı'. 

Sirkecideki yattığı otele dönerken, Şevketln §1kAyetl Uzcrlnc zabıta 
Knraköyde KöprUnUn açık bulunmat soyguncu şoförleri yakalamış, iddia 
sı bahanesiyle bindiği otonıobllle ten.. 1 etrafıİıda tahkikata bıışlanml§lır. 

T ramvay hatlarında 
değişiklik 

Yedlkule _ Sirkeci hattına 1.§leycn 
tramvaylar dUnden !Ubarcıı Beyazıt. 

Ycdikule arasında işletilmeye başlan. 
mışbl'. Bundan sonra Bebek _ EmL 
nönU, Ortaköy • EminönU, Ortaköy • 
Aksaray, Beşiktaş _ 1'~auh seferleri 
için yeni 5eklller tesblt edilecektir. 

- Nasıl, dedi, Londm ve Pa
risten sonra Budapeştedc de bir 
kaç giln geçirsek, mesela on beş 
h'Ün kadar bir ı;ey nMıl olur? 

Kflrnıt yüzüne garip garip bak
tı ve birdenbire· 

- Yoksa aldığın bu mektup 
mu seni lıare!tetc getirdi? diy'! 
sordu .. Peş~de artık kimsen k:ıl
madrki.. Yoksa hatımlnrım nu a. 
rryor.ııun ?. Sanfanantalimı mi ba~ 
lndı" Ben kendi hesabıma !.iç de 
'Kassıı'yıı. gibnek istemiyorum. 

Kadar dilşilnceli bir tavırla Ö· 

nUne baktı· 

- Ne demek istediğini anlamı 
yl)nınt ama. rledj, ~u oo~Jiye. 
ylın ki ben Budapeşteye in!!a!llar 
için, aradığım kimseleri görmek 
ıc-in gitmiyorum. Haklısın.. Orada 
a.rtrk kimsı:m yok .. Bu ı:ehir bnna 
R:mın ve Stokholm kadar yaban
cıdır. Aneal: ben bu yabancı şe
hirde hayatımın mühim bir kısmı. 
n: yaşa.don ,'fa .. 

Sm!tı· .. Kısa bir sUkQt oldu. 
Genç kadın bu sükuttan kocasmııı 
kınlmış olduğunu anlıyordu. 

- Toni, dedi, ç~ iyi bilirsin 
kı sen nereye istersen oraya gide 
ceğiz. Sen Peşteye mi gitme-k is
tiyon:ıın? Hay hay Peşteye gide
ceğiz. Ben şimdiye ka.dar hiç Pcıt
t evi görmemiştim. 

Kad1lr &Ulr.ttta ...,. etti. &ıan. 
sı devamla: 

{DelHllltr var} 

Ucuz matineler 
Sinemaların haftada bir gün halk 

matineleri ynpmnğa karar verdikleri 
nl yazmıştık. Belediye iktisat mlldUr. 
lUğll sinemacılarla yapbğı görll§me.. 
de nntre ücretini 25 kuruş olarak tcs 
bit etmiştir. 

25 yıı evvelkı Yakıt 

2 Haziran 918 

Amerikalılar telaşa 
düştüler 

Amerlkadan gelen telgraflara göro 
hnrp kokusu yeni dUnya sahillerine 
kadar uzanmış bulunuyor. 
Amerika sahillerinde Alman tahtel. 

bahirleri tarafından batırılan Amcrl. 
ka vapurlarının adedi beşi bulmuştur. 

Qugünkü radyo 

7,SO program, memleket sa.at aya. 
n 7,33 K&rI§ık program Pi. 7,45 n. 
Jans 8,00 Senfonik parçalar Pl; 8,15. 
8,SO Evin ıaatı. 12,30 progra.m ve 
memleket s:ı.nl ayarı 12,33 Karışık 

uarkılıı.r 12,45 ajans haberleri 13,00 
18.30 Şarkılar programının devamı 

18,00 program 18,03 Radyo salon or 
kestrası 1Sı45 Fnsıı heyeti 19,00 ko. 
nuşma 19,15 Fasıl programının deva 
mı 19,SO Haberler 19,45 serbest lC' 

dakika 19,55 koşm:ı ve semailer 20 1" 
Radyo gazetcSi 20,45 Halk tUrkUler 
21,00 Ziraat takvimi 21,10 Çigan h 
'llaları Pi. 21,30 konuşma (İktisat sn 
atı 21,45 Klftsik TUrk mllzlğl 22,3 
Haberler 22.150 kapanış. 

SAHİBi : ASIM US 
Umumi Neşriyatı tdare eden 

Refik Ahmet Seven{lfl 
Buıldılt )'er: VAKiT MATRAA'ıo 
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lstcınbul Levazım Amirliğinden 
askeri kıtaat ilanları 

verilen 
P •. mııi i~e mcmurhığundan Mıruş 

oldu~uz A bir B 3 adet ka.rne 
zayi o~u,tur. Ye~lsi.ni alacağnnız .. 
.Jan diğerlerinin htikmü yoktur. 

. I>EVLET .-D[MİRYOLLA~I ve l ... l~LARI 
0

• · işLE: .tMr rı· UMUM iôAR~Sİ-İlANLARl :;. 
Alaktda miktarları yum samanlar kapalı za..'"fla eksiltmeye konmuttur. İhaleleri hızalarında yazılı gün 

ve saatlerde Kırklarelliıde uker1 satmalnıa komlayonunda yapılacaktır. Taliplerin vcslkalarlle teklif mektuplarını 

ihale aaatıerinden bir A.&t evvel komiayona vermeleri. Şartnameıert Ankara, 1.atanbul Lv. Amirlikleri ve Çor. 
R:ımi Cuma mahallesi Edebiye 

caıldeo<.ıi 45 No. da Mehmet Kl\lı-

Muuaıuıut!n ocucu .~ .. vo) ura ~ .!UJ ~u ı uş oııtn .. ~ ıh.ıcl ıı ... 1 ... ,.
0 

.. cı.b. 

dut.hane .su hazneııl (§amsndırasr ve mu.sluğu ile komple) 50 ade t aıatran· 
gıo. abdeııthane ııu haznesi oamandıra.aı (12.6.1942) Cuma günO saat (14) 
on dörtte Haydarpa§ada Gar binası dabillndekl komisyon taratmdan açık 
eluiiltme usullle Batın alınacaktır. 

lu askeri aatmalma. kolJliayonlarmda.da görUlUr. 
Döküm lp balyalı T~l balyalı 

ved. (40037) 
:,. 1(. :f. 

Tutan Tftlllnatı Tutan Teminatı Tuta.rı Teminatı İstanbul Mmtaka liman riyn.se
Unden almış olduğum 941/3119 
~o. lu liman ciizrlannnı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan cskisi
nın hUlı:.mU yoktur. tdri'> ŞaJtln 

Bu işe girmek t.steyenlcrin (188) Ura (11) kuru~luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettftı vcsaikle birlikte ekailtme günü saatine kadar ko .. 
:xrisyona mUracııatıarı lAzmıdır. 

Ten 
1342 
389 
267 
80 

230 
268 
Z84 
120 
li9 

Ura Lira Lira Lira 
67,100 
19,450 
13,350 

4,000 
11,500 
18,400 
11,700 
6,000 
8,960 

5032,50 
H~,75 

1001,25 
300 
862,50 

1006 
877,50 
450 
671,25 

83,875 
24,312,LO 
16.687,50 

5,000 
H ,375 
16,7M> 
H,625 

7,5CO 
11,187,50 

6290,62 
1823,U 
1251,5& 
875 

1078,18 
12~.25 

1096,88 
562,00 
839,63 

• • • 

Lira 
87,230 
25,285 
17,355 
5,200 

14,950 
17,420 
15,210 

7,SOO 
11,635 

Llra 
6M2,25 
1906,38 
1301,63 

390 
1121,25 
1806,50 
1140,75 

585 
872,63 

22/6/942 10 
,. .. ,, 
23 .. .. 

" ,. " 
24 n ., 

tt n H 

15 
10 
15 
10 
15 
10 

.. .. " llS 
26 .. .. 10 

(MH~021) 

(40038) .... 
Bu l§e alt §artnameler komi.iyondan parasız olarak dağıtılmaktadıl'. 

(58.S) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisvonv 
ilanları 

Zeytinburnu sJIAb tamlrııtba.nesine Tornacı, le.sviyecJ, Demirci, Soguk 
demirci, Çelik sucu.su ve gayri ean&tkAr i§ÇI alınacaktır. 

Afağlda yazıtı kuru ot. kapalı zarfla ek!lltmeleri hlzalarmda yazılı gtln ve saatlerde Kırklarelinde askeı1 

Eyüp İB§e memtıl'"luğundan al
dığım 2 adet Mayıs - Haziran a. 
yma alt 8180, 7770 numaralı 1 bü
yük 1 kil~ü.k ekmek karnemi ve 
Feshane fabrikasından aldığım 
6192 numaralı ağır işçi kru.-ne!!li 
zayi ettim. Yenisini ala.cağnndan 
eskisinin hükmü ye>ktur. 

NUfua kAğıdr ve boruıervlslerlle birlikte fabrikaya mUracaatıan. (53i8) 
aatnıalma. komlsyonunt.la ya.prlacaktır. Taliplerin kanwıı veaikalarile tekli! mektuplannı ihale saatlerinden blr 
aaat enet komlayona vermeleri. Evsaf ve prba.ı:ıeıerl tat. Lv. Amirllğl, Ank:ır:ı. Lv. a.mırllği ve Çorlu e.ak\;d r.yü)sultan Bülbüldere C1!.ddesi 

dere kenarında 4 num!:ıratlı:ı F~sl hane fabrikasında dokwnM'r ômer 

Askeri Posta No: 8734 K. dan: 
aatma.ıma komlayonl&rında da görUlUr. 

Dölcttm lp balya. Tel balya l - .A.ııiı:ert Poata No: 8734 K. lığı Jçin blr adet atölye ln§ası açık 
KJktan 

Toa 
41019 
588 

400 
1.20 
350 
f02 
330 
ı~ 
'1'70 

Tutan 
Ura 

121,14-0 
34,980 
24,000 

7,200 
21,000 
24,120 
21,000 
10,800 
\6,200 

Teminatı 

L1ra 
DM5,l50 
2623.~ 

1800 
MO 

157:1 
1809 
11575 

810 
1215 

Tutan Teminatı 

Ura 
146.377.50 

42,267.50 
29,000 
8,700 

25,37.> 
29,H'S 
25,375 
13,550 
19,575 

Ura 
10,978.81 

3170.07 
2175 
652,50 

1903,13 
218:1.88 
1903,13 
978,75 

1468,13 

.... 

Tnta ı·ı 

Ura 
151,425 

48,725 
30,000 

9,000 
26,250 
30,150 
26,250 
13,500 
20.250 

Aoafrda yazılı meT&dm kapalı zarfla ek.sUtmeleri hlza.larmda yııztlı 

&'iln. ~t ve mahallerdeld ukeı1 S&t'ID alına komiıııyonlarında yapuaca.k. 
tır. Taliplerin kanunl •eslkalarlyle teklif mektuplarını alt olduğu ko. 
mlıı>"On& nrmetert. (3326) (5712) 

.Miktan Tutan Teminatı 
kilo Ura Ura ihale ıo.n, aaat n maballl 

Sıfır eti 
sut 
'!'oturt 
Xoywı eU 
Sığır ett 
Sığır eti 
Koyun eti 

e7,l500 43,875 
eo,ooo 20,800 
60,000 21,000 
89,600 27,720 
30,IOO 17,820 
(0,000 20,000 
40,000 32,000 

3290 ) 
lıs60 ) 
1575 ) 
2079 ) 
1336.60 
1500 

10. 6. 942 1:5 Kuğ1a 

12. 6. 942 16 Balıkulr 

ıo. 6. M2 ıs Karaköee 
8. 6. 942 16 Kayseri 
8. 6, 9'2 16,30 Kayııerl 

• • • 
A..şağtda ya.r.ılı etlerin kapalı zarfla ekslltmeat 12.6.942 CUma gUnll 

aaat 16 da Siirt ukert •tmalma ~onunda. yapılacaktrr. Taliplerin 
k&nwıl vesüı:alariıe tekli! mektuplarını ihale saatinden bir aaat evvel ko
nUıyona vermeleri. 

X07UD ett. 
Sttrr eti. 

~l'I 

Etle 

190.000 
160,000 

• • • 

Tutan 
Ura 

80,000 
64,000 

Teminatı 

Ura 

6000 
4800 

(3379-5903) 

Aıağt.da yaulı eUerl:ı p!lmrhkla ek&ıltmeleri 22.6.942 Pazartesi gllnU 
s:ıa.t ilO da Karacabey aa.kcıi aatınalına komisyonunda yapılacaktır. Talip· 
lerın belll vakitte komisyona gelmeleri. 

Oinıl. 

Erk~k koyun eti. 
"lıtrr eti. 

MJJctan 
Kilo 

60,000 
~.ooo 

Flatl 

Kıınıt 

130 
110 

Teminatı 

Ura 

IS850 
4950 

(3380-M04) 

Apfıda miktarı yauh etler kapalı zartla ekıntı:neye konmuştur. lba_ 
lesi 12,6,942 CUına gUnU aaat 17 de Siirt aakert aatınalma komLlyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesik.alarile tekli! mektuplarını ihale aaa.. 
tUıtıen bir saat enel kotnı.yoııa vermeleri. 

Kik tarı Tllian Teminatı 
CiMi, Ton Lira Lira 

Koyım etl, 
JhfW' eti. 

160 
160 

~ 

96,000 
80,000 

7200 
60()() 

(336~--6862) 

••• 
· Pa.za.riıkla 90 ton kuru fuulye alınacaktır. Evaf ve huauat §ILrtlan 

k<ımlayorıda görU!ıeblıi.ı'. Beher ldloeunun muhammen bedelile fuulyelerin 
~ ·..-ttdaki ,eldldedir. let.eklller ne cinı mal vereceklerae tekllt. 
f.İ~-~ gCln yapacakla.rdır. lbaıe.t 9. 6, 942 aaıı günU aaat 10 da yapı. 
~trr. Tallpt«in katı tAmıiı1&tıariyle Harbi~ Yedek Subay Oku.. 
lı.:nda atm alma komiayonuna m1k'aca&t~. 

~ kUO!MUlUD. 

'" .......... bedeli 

Yumutıak çalı ve .A.l\adolu eert ufa.klan tombul 
Sert çalı 

23,5 kuru~ 
24.~ •• 

2S,:5 " 
82 .. 

34,:S " 

HDics 
Ot VQ .Rlae battalı 
Deınluoll 

~ya 
Xaradeoniz ufak 

• • 

18 .. 
19 .. 

(8~016) 

21 •• 5.. IH2 do kapalı urt uauWıe ihaleal ilt.n olunan 300 ton uytin ya. 
~ bı.Up ~adlfnıdan pazarlıkla mUnaka.ııa.sı yapılacaktır. Evaa.t ve :.. . 
hWlllıııl tartlan komı.yoııda görülebilir. 300 ton zeytin yafı bir latekllye 
ıhale .edClebfleceğı ıttıt 75 e:r tonluk pa.rtllcr halinde en az bir ta~ld.lne t&. 
Jlp~ talfdirde ihale yapll&billr N~v'i ?e muhammen bedeli a.şağldald 
~17. İUlee( 8. 6. 942 ~ gUnU H&t a de yapıla.cak.tır. Ta.. 
ı~ kat'ı tenıinatıariylc Hubtyede Yedek Subay Okulunda aatm alma 
~onıma mOraca.tlarr. 
ciilil Muhammen bedeli 

~ J~ &llKU .ııytin yatlar 
% 3 uttu ı:e,.un ya~ıar 

için 
için 

(Extra) 
(Extra) 

129 kunJ§ 
127 kuruş 

••• 
UıOOO kJılo aJir nya koyun eti ah .. 

na.cacltLrr. Plıımdıkla eklıiltmMl s. 6, 
K2 cuma gtlnil aat 10 da Eıııkifflbir 
ukeı1 ııatm ııbna llomisyonunda ya.. 
~acaktır. Tallplertn tektlf 6deceklerl 
:fiyat u.t!rinden katı temlmtlartyle 
bellli vak.itte kanılısyona ~lmelerl. 

12'11.) ftoı8) 

40,000 ton tahmil ve tahliye kapalı 
zar!l4 eksiltmeye konmuttur. İhalesi 
12.6.942 gUnU aaat l:S de Ankara Lv. 
Amirliği aatmalına komlayonunda ya. 
pıW:aktır. Tab.ınln bedeli 40,000 lira 
Wc t.eminatı 8000 llradır. Taliplerin 
kanun! ve.tk&Jarlle tekllt mektuplan
rı.ı ihale aaa tinden bir aaat evvel ko· 
~ .... JM'I. (3388 57~1}. 

l 

TP.mi na t., 
Lira 

ll,3~6.88 

3279.38 
2250 

675 
1968.75 
2261.25 
1968.75 
1012.50 
1518.75 

thale gün ve saati 
15/6/942 10 
15 .... 
16., .. 

16 " .. 

17 " " 
17 .. .. 
18 .... 

18 ., " 

15 
10 
15 
10 
l:S 
10 
15 

19 " .. 10 
(3391- 59115) 

• 
13,!SOO kflo yoğurt ve 12,000 kilo 

aUt pıı.zarlıklıı. aatm alınacaktır. Ta.. 
Uplertn 9. 6. 942 aalı gUnU aaat 15 de 
Ço:-:u lıı. askeri aatm alma kom.layo .. 
nuna gelmeleri. (3896) (~954) 

·~· 22. 5. 942 de iha.le.li UA.ıı otunan 25 
ton sabuna talip tıkmadığmdan tek.. 
rar pazarlığa. konmuıtur. Eveaf •e 
hUBU.lt p.rtlan komisyonda görUlebL 
lir. 25 tondan daha az miktarına da 
talip çıktığı takdirde de !balesi yapıla 
bilir. İhalesi. 8. 6, 942 puarteai gUnU 
saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 
kat't tıeminatlarlyıe Harbiyede Yedek 
Suba.y Okulunda atm alma komlayo. 
nuna müracaattan. (34.06) (6013) 

~·· 27. ıs. 9'2 de kapalı zarf usullyle 
1hale81 Uln olunan SOO ton as.buna ta.. 
lip çtkm~dıın pazarlıkla .mürıa.. 
kaaaya koımnuJt,ur. Evısat ..-e huauat 

tart.lan kaml.lyonda görWebllir. 300 
ton sabun bir 1etekJlye ih&le edilebile. 
oefi gtbl 75 ~ tttıluk pat1.~ halinde 
en a:: iki tıı.kildlne taııp çıktlğr tak.. 
dirde, de ihnlf' ~dıll r. &.,f'r k Uocunun 
muhammen bcdcll 87 kuruştur, lbalc. 
.ai 8. 6. 942 pazartesi gUnU aa.at 10 da 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
sa.tm alma komisyonuna mUracaatlL 
'l"l. (3!07~01() 

"Yddmm, (40085) 
• • • 

Beşiktaş nahiye mUdUrlilğünden 
oldığ:m mayıs haziran ayına ait 
5 kişi'ik 4 bUyti.k bir kil~ilk ekmek 
karnemi uıyi ettim • Y enis~i ale.
cağımda.r. eskilerinin hükmü yok-
tur. ( 40043) 

BeşiJ.ta..' Dlkllita~ Emirhan cad
desi 58 N o. ela Salm Kunıkah,·ecl. 

.. * • 
Erzincanm sckfainci ordu 3 ün

cü ftrka 3 üncü alay 1 inci tabur, 
2 nci bö!Ukten almış olduğum ter
hfa tezkeremi zayi ettiğimden Ye
nisini alaca.ğmı. Eski!\intn hükmü 
olmadığmı ilan ederim. ( 40066) 

Uloçnrenln Zizora köyünden Hü. 
Se)in oğlu 1S17 doğumlu Ahmet. 

• * * 
1930 - 1931 ~nesi Üsküdar 21 

inci ilk okuldan aldrğmı tasdilaıe.
meyi kaybettim .Yenisini alacağım 
dan esmlnin hU.kmü yoktur. 400C~ 

Fethi 
••• 

Ta.hrand:ı.n a1mJş olduğum 30, 5. 
94.0 tarih ve 208/34658 N->. lu 
pasaportumu kaybettim. Yeclı>iıt: 

alacağnndan eskisinin hükmü yok. 
tur. (40071) 
Bakırköy Ka.rtaltePe caddesi 19 

Dı>ktor Ali E. Mahutcı. 
(: * • 

- ıradtlt~ 1Mc ınll<lUrlU~e1\ 
almış olduğum ma~ - ha.ziran a.y .. 
larma Ait ekmek laı.memi zayi et
tinı. Yeni<Jini ~~d:ın eski
&inin hiikm.U yoktur. 

Kr..dıköy lbnLb.imağa Ko~a yola 
Fu:ıthey ı;o'k.ak 8 No. dB Mf'hmet 
Sa.it oğlu AbdUlkadir Güzel 400'72 

••,.: 
Süleyma.nl.ye askerlik §Ubcmnden ı : 

926 senesinde sevkolunarak EmlDÖlıti 
yabancı aakerllk §Ubcslnde.n almış oL· 
dutum a.ııkert terhia tezkeremi nutu.a 
tezkeremle zayf ettim. Yentmnı çıka.. 
racatnndan eskisinin hUkınU yoktur. , 

lnebolulo l S%0 doğumlu Ali oğ'lo 

Ahmet 'Olilz <•0075) 

ekı.illme ile Uııı.le &dllecektlr. 
2 - Ke~if bedeli muhammen kıymeti 8122 ııradll'. 
3 - Muvakkat teminatı ''610,, Uradır. 
4 - l.haleal 12. Haziran. 942 cuma gUnU saat l:S de Azkcı1 POl!t.ıı No: 

8784 K. lığı Satmalma koınlsyonWJda yııprlacaktır. 

5 - Keşif ve p r tnamelerl her gün komisyonda görlllebllir. 
6 - tsteklllerln belll g11n ve saatte teminat makbUZları ve 2490 sayılı 

kaDunun ikinci maddesindeki vesalkre birlikte Çanakkaledekl komicyona 
mUracaatıan 11An olunur. (M93) 

l lıtanbul Beleaiyesi ilanları ] 
Filorya. piljlım gazino ve müştem.ilAtı ij:ln tanzim edllmi§ olan kira 

ihalesine ait §&rtnamede Uı.llplerln ibraz etmeleri l!zım gelen evrak ve 
vualk araamda. ticaret odası vesikası dahil olmadığı halde bu hl!.llWlta. 
yapılan ll!nlarda sehven ticaret odası vesikam ibrazı konulduğu vaki mU. 
rac ıı.atıar tıurine yapılan U..tklkattan an.lll§ılmakla taliplerin p.rtnıı.me mu .. 
<'lblnce ibraz edecekl~ri vesikalar arasında ticaret oduı vesikaemm d&hll 
bulunmadığı aıaca.klılarm maJ1ımu olmak Uzerc ua.n olunur. '(6080) 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasından: 
2279 ve 3899 numa.ralr kanunlara g6ro tanzim edilen T. C. Ziraat Ban. 

kası Tokat §llbeainln bernı:ıruı.mesi 2279 aayılI kanunun UçüncU :maddellinin 
ao.ı !ıkraBma teV'fika.n toscil ve 114.n olunur. 27. Mayıs. 1942 

- · · Tokat Ticaret ve Sanayi Odam 
Baflı:Atlp Beis 

"\ 
Basan Tqer Ömer Aauotla 

::w ve 3899 JllllnaraJr kanunlar mucibince ta.nzlm edllmlf beya.nnamemlzdl. 

( 

ı - Adı ve unvanı 
2 - Tlcarl ikametglhr 

8 - Tabiiyeti 
4 - Alınacak !al.z ... 

ı· - l'"W1r.e aMUr t>uıunan mas. 
raflar 

6 - Fa.izden başka alınacak 

ma.sratıar 

T. C. Ziraat Bankaaı Tokat §Ubem 
CUmhurlyet meydanında T. O. Ziraat 

,.. Bankası 

Türk 
A - .Açık kredi ,eklindeki muame. 

lelerde % 12 ye kadar 
'B - Diğer kredl §eklindeki muame-
lelerden % 8,IS a kadar • 
Faiz tAblrinde ödllnç para verme mu. 
kabUinde borçluda.n kom.layon ?e Jıe. 

sap ma.sra.flan ve &al.r her ne nam De 
olunıa. olsun alman para dalılldir, 
Muamelenin nevmo g!5ro faizden bq .. 
ka tahakkuk eden sigorta, ardJye ve 

1 ek.&pcr tıcreUerile damga remni ft 

muamele vergisi Münc; para alana a.. 
ittir. Aynca ödünç para verme ıone 
mUtera!l.k olarak mll§terf hesabma 
yapılan hizmetlerin mukabili murat-

Pazarlıkla 75 ton yumuşak tombul 
cin• kuru fuulye a.ımaca.ktır. Evsaf 
ve huırust prtlan koml.ııyonda görtıre.. 
bilir. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 26 kuruıtur. İhalesi 9. 6, 942 
salt gUnU saa.ı 11 de yapılaca.k.br. Ta. 
liplerin kat't tem.ln&tıariyle Harbiye
de Yedek Subay Okulunda satın alma 

~~~~~~~~ \ 

fstanbul üçijncli icra memnrlu- '-- . 
ğundan: 941/2131 - 7 - T!bı olduğu maliye §U· 

, Jar ödünç pare. alandan tahsil olunur. 
Tokat Defterdarlığı Varidat İdareal 

komt.ayonuna. müracaa.tlan. 
(StOS) 

Alacaklı: Amber, Pangaltı Do- ( 
hlp.:forc caddeal No. 26i, 

C60l~) Borçlu Aznif Kirişçi: Balat Te. 
• ~ • kirsa.ray kuyulu sokak No. 17 ye-

1 

• 

28.ı5.IK2 de ih&lcst UM olunruı 400 ni 9. 

T. O. Ziraat 'BankMI Tokat tulnl 
tmı:a İmza 

(60ff), 
. . 

ton yeşil mercimeğe talip çıkmadı - Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
ğmdan tekrar pa.zarhfa konmuştur paraya ç~vrilmesinc taş makinesi 
Evsaf ve husua ~rtıarı komJayonda (çini) pc~in para. açtk artırma ile 
görülebılir. 200 tonuna da talip çıktı_ 9. 6. ~42 tarihine ra.'!tlayan .'Ja!t 
ğı takdirde ihalesi ya.pılabilir. 200 to.. gUnii saat 9 da. mahcuz makinenin 
nuna teklif edilen flat 400 tona tek- satış maahlli: Beyoğlu Tarlabaşı 
lit edilen fiattan ucuz olursa. ucuz o. cadd~si Turhan fl<lka.k No. 15 Na
lana verilir. Beher klloeunun muham zik apartrm..ı.n:::nda yapılaca~lır. 
men be<:leli 26,5 kunl§tur. İhalesi 8 M:Jbımnıen kıynıeUnin % 75 ini 
6.94~ pazartesi gtlnü aaat 16 da ya.. bulm:-ıdr~ ı t~:clirde 11. 6. 912 ıta
prla.co.ktır. Taliplerin kat'! teminatla. rihinc rJ.St!ııyan pe'r§c-m be g üni! 
rile Harbiyede Yedek .subay okulunda aynı saatte ve aynı yerrle yaptlaM 
aatm&lma komiayonuna mUra.caatıa - cakt!r. Taliplerin % 7 buçuk pey 

lnhiıarlar ·U. Müdürlüğünden: 

l - İstanbul bira fa.l::ırl.ka.smda 1, Hazira.n 942 ta.rihinden 81.5.IK2 ta.. 
tihine kadar elde edileca:ıı: takriben rızamı "500,, kazan YB§ ktUbc prtnL. 
l'l(.~l mucibince pazarlıkla satılacaktır, I-..dspeler be§ partiye ayrılarak her 
biri 100 kazan besabile Pfll'tl halinde de satılabilir. 

2 - Pazarlık 16.6.942 salı gUnU nat 11 de Kabe.ta§ta Leva%Im ıube. 
aln~ki merkez e:atq komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şart.name hoer gün öğleden aonra eözü geçen §Ubede görUlebllir. 
4 - İlıtekWerin pazarlık için tayin olunan gün ve 88.8.tte tek.llt ede

cekleri fia.t üzerinden % 15 teminat para8iyle blrilkte mezkQr komüıyona 

rı. (3412- 6019) ak<:eleriyle 941/2131 No. ile rna. 
nıliracaatları, (6011) 

~·~ hallinde bulunarak memurumuza 
MUtea.blıit nam ve heııabına beheri.. milracaafüı.n i!An olunur. (40036) ı .. 1-------------.,., rıe tahmin e.:ıııen fiyatı 1300 kunlf - •tanbul Levazım amirliği 

nlan 2000 adet tavla halatı açık ek. Karar ~urcti Satınalma komisyonu 
ailtme ile alınacaktır. tbaleıl 8. 6 Mu:ıyye:ı fiyattan fa7Ja:ya taban llanlan 
942 pazartesi günU aaat 11 de An.. helvası satmak suretile Milli Ko- ~-------------.. 
kare.da M. M. V. aatuı alma komis. runms. kanununa muhalefetten suç . Tahmin bedeli 2~ lira olan 
yc,nunda yapılacaktır. Şartname.ı h.: F.renköyünde Sahravı cedit ı. bır adet mutbah ocagr yaptırı-
130 kuruta komlııyondan alınır. Katf n.am Ram:z sokaJc 3. numarada J~r. Müteahhit nı:ı-m ve. he
temJnatı 1950 liradır. Taliplerin bel. t-akk.ıl tııma·~! oğlu Ramazan Gıir ~ pazarlıkla eksıltmesı 5. 
U vakitte komlayona gelmeleri. hakkında üslcildar milli korurumı 6. 942 cwna günü saat 15,30 da 

(8318) (5705) mahkc:nesinc:: yapıbn durtlŞD"';a 80 Tophaned~ Lv. Amirliği satın 
11- • • nt;ida: ~uı;ludan 15 on beş lira a- alına kornısyonunda yapılacak .. 

Ai&ğıda yazılı etler kapalı zarfla ğır pPl"ıı ~e:-a~t all"'mııs·n:ı. \'e ;• ı tır. Şartname ve katalogu .Kv. 

eksiltmeye konmu,tur. !haleleri io 6 gün mlldd~tle dilkkô.nmm kapatıl- :nisronda görül~r. Istcklik.rin 
9i2 çar~Rmb!ı gilnü hlzıııarmda yazıl• mıısma ve o kadar mUddetle tica- o :?llı saatte komısyona j:;"'lmeıc • 
saatlerde Trabzon aakert satmslm3 retten men'ine ve gazete ile neı,r r i. (760 • 5951'3) 
komlayonunda yapılacaktır. Taliple rine hUkmerlilmiştlr. (40033) 1 Ji. Ji. • 

rin kanun! vcslkalarile tekut melf 12,200 adet boş salça, peynir 
tuplarmı ihale saatinden bir saat ev. sııtmeye Kon.muştur. lhalesı 15 :ıade ve z.eytin yağı tenekesi sa· 
vel komisyona vermeleri. IJ; ~<±~ l,r<lr:;ıa.rıı ı:ı::. g ... , • ..ı b ... a... ... .. ttlacaktır. Kapalı zarfla artır· 
Cliıııi mlktan tutarı teminatı lhaıe de Sinop askerlik §trbesinde ya ması 12. 6. 942 cuma günü saat 

kilo Ura lira ııaatl pılacaktır. Tah'lin bedeli 15,300 15,30 da Tophanede Lv. Amirli· 
Koyun~tı 36,000 1s,oco 1350 11 lira ill: terr.inatı 1147, lira 50 ği satın alma komisyonunda ya· 
Sığır eti 36,000 H,400 ıoso 10 kuruştur. Talipl~ı in kanuni ve pılacaktır. Hepsinin tahmin be-

(3299-~3•> s:·, 1.larile teklif mektuplarım deli 5145 lira 50 kuruş kat'i te-
• * • iha'e saat=-·~en bir saat evvel ıninatı 771 lira 83 kuruştur. Te· 

9000 kilo koyun eti ve 9000 komisyona vermeleri. ne.1'.eler Sirkecide Demirkapıda 
küo sığJı eıti kapalı zarfla ek (5862 - 336.5) Lv. Amirliği aııbarmda görülür. 

_,atılık ev 
tJsküdarda Doğa.rıcılar parla alt 
kapı!lı kal'!Jtsmda t oda iki ııofa 
terkos, elektrik, bahçe kuyu. 
Müracaat: \'&kıt matbaası Or. I 
hıın. Sıı.at 10-13 e kadar. 

Üsliüdar sulh hukuk hakimli-
ğinden 042/129 

O.,k!idarda Sultan.tepe hacı Hes
naha tun mahallesin.de Özbekler 
Senili köşk sokağında 10 No. lı 
hanede sakin iken 18. 4. 942 tari
hinde vcfa.t eden ve terekesine 
mahkememize vaziyt edilmiş bulu
nnn Ahmet Esirgemezden alacak 
ve borç iddia.s:nda bulwıanlarm 
bir ay ye veraset idd:i3smda bul~ 
nacak1annda ilç ay içinde vesai1c
leriyle birlikte mahkememize mU
raea..cıt etmeleri ililn olunur. 40039 

Taliplerin teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona yermeleri. 1 

..( 759 • lf918t 
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