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Ylkıek ziraat easUttlslade blrgla : 4 

M·~g~~lbk--;J-;;;;;·: 
de çalışmalar 

Yükaek Ziraat Enstitürii uzüm üzerine de tetkikler 
yapmlf, bir kollekaiyon bağı vücude getirmiıtir. Mem. 
leketin en güzel altmıf çqit üzümü bu bağda toplan. 
m11tır. V: akt!yle memleketimizden Bulgari•tana götürü. 
len ve ıımdı kotnfUlarımıza her •ene milyonlarca leva 
kazandıran "Hafız Ali üzümü,, tekrar üretilmeğe 

~-------· çalııılmaktadır 

Yazan: Astfft 
l'Ubek Ziraat Enstitüsiinttn 

meyvacılık , .e sebzeclllk üzerinde 
tetkikler yapan dairesindeyiz. Et
J'afJJDJZda memleketimizde yeti. 
leD meyva cfmıJerlnln her neY'in
den uUmoneler toplannııstır. 

Vitamin nazariyesi kC!,!fedikllği 
samandan beri m~eni dünyada bil. 
ltaua Ya§ meyn Jstihliki çok art
tı.. Amerikada yaş meyYa y.emek 
bdar bmılarm sulanm sıkarak 
Yemek aralannda içmek hemen he
men umumi bir itiyat halini al
ınıttır. insan hem et, hem otla ~
le.nen bl rmahlrurtur. Ot ne\''İnden 
olan gıdalar l!:iode m.eynlarm e
hemiyetl hububattan a~ağı cleğil. 
dlr. 

t'firldyc iklimi ltfharlJe birinci 
derecede meyva memleketi olmak 
evaalmı haiz olduğu göz önüne ge
tlrillnıe bizim için meyncıhk be. 
1ttb lllenmeğe başlamamı" olan bir 
servet bu.inesi blllmılindedlr. Bu 
IJehlst:e meml8etfmizfn ne kadar 
gerj oldutana anlamak fcln yalnrı 
Bnh;arlann "Hafız All 87.ümü,, 
dedikleri mf'Y"yı hatırlamak ka
fidir. 

VakUJe Bulgarlst.anm Yıdln ka-

tısı mühim olduğundan Yüksek Zi· 
raat l~nstitüsü bu baknndnrı mem. 
leketfmlzde g.ereken yenilikler U. 
zerinde ç.uh!}maJda<lrr. Bu sayede 
:'lhlatya kayısılan Kabllfornlya u. 
su1ii ile yet''itirftmeğe ba.~lanmı!f
tır. Kumtuldukt.m sonra kö:rlü
ler bu kay1<11yı !llcki:r: saat fırınlar
da t<ükürtlüyorbrdı. Eııstitünün 

göstt>rdlği usülle bu kükürtleme 
mUddeti dört sn.:ıte indlrllmiıttlr. 
Eskiden ktilrllrtleme ameliyesin
den !IOnra kurumu!) kayısılarda 

bira7 kükürt k'>kusu bulunııl'(lu; 

renklf!ri de sonradan boznlurda. 
Şimdi hu mahzur da kaldmhınş

tır. '.Nihayet me~"ıılar e!/ldd.en a.. 
ğaÇlar silkilerek: yerden topln
nmlı. Şimdi halka merdfreolerle 
ağft«"& çıkılsn\k elle sepet1ere 
tor>huna usuliı öğretJbnJştir. Bu 
suretle Malatya me)'l-alanna her 
tarafta ratbct artm.,tır. lstlbsal 
mlktıın çoğalm.,hr. El'\'elce 11e

nede t'fl çok Malatyalılar kaym 
~atı!'lmdıuı yedi )"Uz em bin lira 
kadar bir para alırlarken l'intdl 
ba mlJder iki milyon lirayı IJal. 
muıtur. 

Libya llarbl 

Mihveı.cilerı 
Son taarruzlannda 

Kuvvetlerinin yarı
sını kaybetmişler 

(l"amı ! nci sayfamızda) 

Pasilikte yeaı bir 
deniz barbl 

Japonların 
Bir Amerikan 
adasına kartı 

istila teşebbüsleri 
püskürtüldü 

Japon donanmasının 
zayıatı büyük 

Japon donanmasinın 
geri çekildiği 

bildiriliyor 
Amisterdam, 6 ( A.A.J - Va_ 

şingtondan alınan bir haberde 
Pasıfikte Japon ve Amerikan 
kuvvetleri arasında yeni bir deniz 
muharebesinin cereyan etmekte 
olduğunun Amerikan amirallik 
dairesi tarafından bildi rildiği 
kaydedilmektedir. Vaziyetin he 
nüz kanşık olduğu ve Amerikan 
filosuna dair haberlerin bir mUd_ 
det sonra gelmeğe ba.5lıyacağı 
ilave edilmektedir. 

Amerl'kan T.eblili 
Bonololo, 6 (A.A.) - Amiral Ne 

ınlz tarafmdan neşredilen tebliğ: 

(Devamı 4 üncll sayfada) 

3ark C8Dll811Dd8 

Sovqetler 
Leningrad cephesinde 

Almanları 
püskürttüler 
Sivaatopol tahkimab 

topçu ateşile döğülüyoT 
Mosko\'&. 8 (A.A.) - Rus cep

lieiinClili! rlililljit .... metm -
\'qlardan ibarettir. 

Berlin, 6 ( A.A.) - Alman or
rtulan baş komutanlığının teb 
liği: 

Sivastopol kuşatma oepbeı1in
de düşman tahkimatı Alman a. 
ğır toplarının şiddetli ateşine ve 

(Devamı Sa. !, Sü. 6 da) 

Bir deniz Ye ha\-a harbi 

lngiliz okullan ve üniver si- r 

leleri sergisi 
\ 

Milıi Şef 
Türk Hava Kurumu 

Kurultayı 
mümessillerini 

Dün Ankara Halkevinde Maarif 
Vekilimizin · bir nutkiıe açıldt 

~----Afilli Şef 
gezdi • 

s~rgıyı 
• 

Kabul etti 
Cümhurreisi kın·ultay 

azasına iltifatta 
Bulundu 

Ankara; (, (a. a J - Sayın Cüm
hurreisimiz, Milli Şef ismet lnönü, bu
gün saat 16,5 de Türk Hava Kurumu· 
nun sekizinci kurultayından seçilen ta 
zim heyetini kurum başkanı Erzvru ,, 
mebusu Şükrü Koçakla birlikte kabı; 

Ankara, 6 (a. a.J - lngiliz Oniver- 'ketleri bilmek ve tanımak biz Atatürk ederek "Kurultayın çalışma:arını ya 
siteleri ve okulları sergisi bugün saat inkılôbcı/arı için değiımez bir vasıf kından takib ediyorum. Canlı ve ha 
11 de Ankara Holkevinde Maarif ve· olmuştur. Halkevimiz bunun örnek/erı· reketli bir toplantı yapılmasından v 
lcüi Wolcatı ..Ali Yücel taıofından C141tlllMf ni verıneJJ. ~ en faydalı "'-'- wkadaıların iılerini, güçle ini bırak , 
tır. Serginin açıt111flchi Macwff vek6te- lerini gör,...fctedir. ralc bu önemli memleket davası iç 
ti ileri gelenleriyle lngiliz büyük elcili· I Bugün buraya ln9iliz. dostlarımızın, kurultaya gelmelerinden c;ok memnJ, 
ği ve BritiJ konsül mensupları ve seç- /ngifiz Üniversiteleri ve kültür hayatla· kaldım." buyurmuşlardır. 
kin davetliler hazır bulunmakta idiler. rının diğer safhaları hakkındaki nü· Umumi heyete sevgi ve selamları i-

Hasan Ali Yücel sergiyi açarken muneler/e vİJcude getirdik/eri sergi bu le baıarı dileklerinin b !dirilmesini 
ıunları söylemiıtir: bakımdan bizim için büyük bir değflr Şükrü Koçak'a buyuran Milli Şef, ta· 

.. - Medeniyette ilerfemiı millet- taşımaktadır. Bunu hazırlamak zahm'J zim heyetile, havacılığın dünü, bu· 
ferin bu ilerleyişe lcaynalc olmuı mües· tinde bulunar: dostlarımıza ve on/aro günü ve yarını konusu üzerinde görüı 
,.seferini, bcr müesseselerdelci hare· sıcalc kucağını açan Halkevimize çok melerde bulunmuşlardır. 

teşekkür ederim." KURULTAY MOMESSIUERI 

. ...,_,.mda otaran Hafız Ali ismin
de bir rtl.rk btanbaldald damadı· 
Ilı ziyarete gelmiş, bura.dan kü. 
ldlrtJft ım1annda banyo yapmak U
._. • :BıirillOif• .... :"W6 
glnlltlO bir llz8m nev'tnl pek be
ldml,. Banu Bulgamtaua götür
•llf.Kalm kabukla olılııb cin ta:r:e 
elank !Mn'kiyata dayanıklı olan bu 
ttdmtin gee yetJ1111esi itibarile ay. 
rı bir huasi:yetl de vardır. Bun
dan dolayı Bulgarlar bu tiztlmü 
Orta Avrupa memleketl~rine taze 
olarak gönderip satmak tMrilbcsl
lle girlfmı,ıer ve g&.t~rişll salln
IDJ ile berkesin di'kkatJnp çarpan 
bu tt7'lmlln o memleketlerde bttytik 
J'ağ~t buldafunu görmU,ler. Şlm· 
di Bnlgai'l,tan •'Jlafrı AH" ttztt
nılluden senede on bin vagon mal 
lhl'at etmekt.e ve en qağı be!f 
yib elli miJyon leva almaktadır. 
ll'akat 90ll zamanlarda Hatrı AH 
lllmlnl deli!tfrerek bu meyvannı 
i..ıat "Balgıu tiztlmU,, adma çe. 
v1nnitlerdlr ! 

Gayrimeşru evlenmeler neden artıyor? 
- ~ _, - -- ~ ~ ~ ,,._.,, F"? ---

Serginin bir kısmı lngiliz okulları- ETIMESUTIA 
nın fotoğraflcrı ile bunlara ait gcafik- Anlcara, 6 (a. a.J - Türk Hava 
ferden diğer kısmı da lngiltereye aid Kurumu sekizinci kurultayından secilen 
manzaraların ıöhret almış yer ve bina 15 er kişilik hesap ve nizamname en 
larını gösteren resimlerden teşekkül et cümenleri bu sabah Türk Hava Kuru-

Yllbek Ziraat Emtittl98 tizlhn 
tberlne tetkikler yapmr,tır. Bura
da yedi dönttmltlk bir kollebl-
7on balı kambnuştur. M.emleke· 
tin en gttzel altmış ç~t ftzümü 
htırada toplanm1'fır. Bulgarl!ltan. 
elan ~elmiı olan mobacfrlt'r Rafız 
A 1i ıtıttmttn8 Adapazarma ,;etlr
n:ı;, oldnklan ~n bunlardl\11 çe. 
ilk almarak ba bağda 120 kütük
ten fbatet bir makta konmuştur. 
8nrada yeti!fell tizttmler anııımdan 
~lttek olan t'ln!tlerln memleke. 
t.frnizde yayılmasına ~b~cak
.trr. 

Meyvalana taze halde olduğu 
gibi lraramuı halde olarat< da sa. 

Yarıalll ıa11mızda : 

Genç nesil 
antolojisi 

IO 19 )'ÜDl imzanın tUr ve~
J"lleırlnl ayn ayn tetkik ve talılll 
eclMI ba lıerl yazı, 1910 nesUn 
edebi ldllttır ve cellıtlmlnl ortaya 
koyacıaktlr. 

Yazan: 
SAFDER 'MELiH Tdlf AY 

tik yazı: 

Saballatua Ali 

Yarınki sayımızda 

Hazırlanan raporda boşan-
manın kolaylaştırılması 

tavSige -ediliyor 
.. 

A11nma11 f ıteatıea tellbfrrırden: 
Mahalle mümeıailleri Rapi meşrii ciftleri hü
kiimete ihbar etmek mecburiyetinde olmalı. 
evlenme dışında doian çocukların haklarını 
korumak üzere müddeiumumilere dava aç· 

mak salihiyeti verilmelidir ... ____________ __ 

mektedir. . mu ba}kanı Erzurum mebusu Şükrü Ko 
MiLLi ŞEFiN SERGiYi ZiYARETi çokla birlikte Etimesuta giderek orada 
Anlcara, 6 (a. a.J - Cümhurreisi· ki çalışmaları yakından gözden geçir 

mlz, Milli Şe' ismet lnönü bugün öğle mişlerdir. 
den sonra yanlarından Maarif Vekili Her iki encümen calışmalarıaa de-

(Devamı Sa. 2, Sü. 5 da; vam etmektedir. 

Çimento f iatları 
1 bir miktar güksel(li 
! iktisat Vekaleti . yeni satış 

fiatlarını ilan ediyor 
Ankara, 6 (A.A.) - lktısat Ve- öazı vergi ve resimlere zam icra -

Ankara, 6 (Volc;t muhob1rinder11 - zere başlıca dört kısımda mütalea e· kaletinden teb!iğ edilmiştir: 1' sına dair olan 3828 ve '1040 ou-
Adliye vekôleti tarafından hazırlanan dilmektedir. Fevkalade v:ıziyet dolayı:slle (Deı·amı Sa. ~. Sii. 6 da) 

Bir ticaret gemlalne tayyare bllcumu. 
DU gösterir tıemslU re91m,_ 

Amerika.da 

Mayısta 508 
gemi yapıldı 

Ayni ay içincle 51 Amerikan 
•emisi batırıldı 

Vatfngt-Oa, 6 (A.A.) - Amerikan 
radyoauDua taommıt ısplkerlerlndm 

Raymond gemi kayıbl n iDfUI bü.. 
kında şu tafaUAtı vermektedir: 

(Devamı .J üncü ıaJJfadaJ 

ve gayri meıru evlenmelere dair olan Adli tedbirler arasında bilhassa ıu 
rapordan dün malumat vermiıtik. hususlar tebarüz ettirilmektedir. 

Nesebi sahih olmayan coculıların 1 - Reşid olan kodın veya erke-
durumu ve kanun dışı evlenmelerin se· ğin belli bir müddet içinde karı koca 
bebleri ile alınacak tedbirler hakkın gibi yaşamalon hali bir suç sayılmalı. 
daki raporda bu tedbirler adil, idari, 2 - Bir kimsenin reıid olmayan 
sağlık ve kültür bakımından olmak Ü· (Devamı 4 üncU 11myfada) 

Bugün Galatasaray Admira 
ile karşılaşıyor 

sa·rı - Kırmızıhların bu maçı kazanma
ları for hatlarınrn a 1ununa bağhdır 

Ankara btHgesı ı urkıye DOks bırıweili 119 
lYmıaı .t ltncüde)_ 

Emniyet Sandığı 
dün 

Emniyet Snoııığı :hatııkö.) ünde lıılr fMJle vicude gt.."llrrnl:;, bıl --in 
&011 merulml d"° yapdmıfbr. Reemlmlz bu meraalırıdea bir lDUbm tıeıı

blt et meldedlr. 



VAJ{JT 

söylüyoT· ş al rı Çinliler 
Çekyang cephesinde uaaş~ teş (ta ın uruldu ~ u su 

Jt alarda zıraa çı a düşen b!rkaç söz 
Esirlerin aç 

bırakllmasından 
vazgeçildi 

Büyük bir bozguna 
uğradı 

Yüksel~ 

YAZAN 

Ziraat Mühendisi 
M. ALA P 

Rrızvelt Japonların zehirli. 
gaz kullandıklarını söyliiyor 

tsveçin tavassutu ile 
Almanya ve lngiltere 
bu hususta anlaştılar 

. . _ Vaşington, 6 ( A.A.> - Reis 
arla mahsü!leri tohumunun topra- nasında mahsulün kısmı aıamı dökülür • K~hıre, 6 (a. 0·~ .~ ln~ıltere .hu- Ruzvelt bir basın toplantısında 

u alırrıındon hasadına ltodar grçen O zaman ilk tahminden aı ma~sul o kumetı, sorguları bı.tırılmed~kı;e csırle- şunları söylemiştir: 
·~ ıresi içi•ıdt' mü~ahado ve ıahmı• ler lı.nır. Tarlalarda rasladığınıız halazalık r~ yem~.k ve_ s~ verıl"?e.mesı hakkı~~~ "Emin menbalardan aldığımız 
e verim m!kJcırlarını evveıden ,rı•a- bu yönden ileri gelmektedir. Ayrıca, bır ln~ılıı gunluk _em~ının ele geç~'?'" haberler Japonlarm Çinlilere 
ıı ok imlrônr iıer zaman vardır. Hcie bu mahsulün hasat ve harman trzıda ince ne ~aı~ ~ıa;ak ~unku Alman teb~ığın- karşı 2'0hirli gaz kullandıklanru 
şı ih•isa$la• .rıncr., nıunıti ı ik'ım. !e lemek tahminde rol oynar. • de. ılerı sur.ulerı ısnada lsv.e~ hamı dev gösterıyor Japonlar bu yolda 

iyice ünsiyet peyda ettikçe tahmin ve El Bu tahm"n i,inı yapabilmek için letı vasıtasıle cev~~ vermı~tır. . devam etlikleri takdirde A.meri_ 
ı.eziı kuvveti artacağı için hakikoto iktisadi nebctlcmn fenolojik durumları Orta ~~rk ln~ılız kuvvetler~ ~usu~i ka bunu kendisine do~ çevrii· 
ekseriya yoklaJılır. Subaşı teşkilôtını,p l nı bilmek lô:ı.ıl'ldır. Nebat hayat dev- harb tcblığın_e .g~re, Alman hukumetı· miş bir hareket addederek aynen 
kuruldug· u JU sıralarda zirai mohsü!le- resinin muhtelif zamanlarında muhte- ne res~en bıld_ırılen bu cevabda JÖy- ık b 1 ed kt" B kt U-
• • . . . . . . . . . M ı· le denılmektedır: mt a e e ece ır, u no a 
rın verımlerının nasıl !alımın edılebıle- lıf şekıller gosterır. ese 0 mayısta tur .. • . . . zerinde ısrarla duruyorum Ya· 
ceğinin tesbiti ve bir esasa bağlanma~ la ~urumunu in~elersek başka, nisan- - B~yl~ bır cmrın ~e:.;ed~~~~J :~1;; pacağımız hareketten doğacak 
Si hattô bir kılavuz kitabın çıkarılma- da ıncelersck gıne başkadır. Nebatın g~nu bılmıyoruz. Bu a , " b_t.. r tle J n a a 
Si yerindedir. Alôkalı vekôlet belki bu hntaşı, kardE:şlenmesi, kpmııa kalkma- nııamlorımıza aykırıdır. Madun rutb~- art uo~a= ıye r apo y y 
· · " ·· t" " kt" e· b sı ba•aklanması ve bir de olum zoma de bir komutanlık tarafından bu kabı! · 
ııı germuJ ur veya gorece ır. ız u- , s • ·-· • • • • 
roda bu mevzula ilğili aklımıza gelen nını iyice tesbit ederek bütün subaıılar bir emir verıldıgı to.kdırdc ııın. ı~celen ÇinUler fena \':l:f.İyette 

• • . • • 
1 

h · d d k t" k • mesi ve derhal 9crı alınması ıçın ge- ,, · 6 ( .A Çin ·· "'U bıuı kolaylık verıcı fıkırlerı tekrar o- emen aynı f1Vreye en ge ırme u . . • . . . . . ...,uııltın~. A .) - aozc ..... , 
mak istiyoruz. zere tahminlerde bulunurlarsa aldan- rek1ı acıl. ted?ı~ler ıttıhaz edılmıştır: Çokyang cephesındo Çin askerlerinin 

• • - b"' - ma nispetini azaltırlar. Mihver esırlehının Cenevre mukavelesı çok tehlikeli bir durumda bulunduğu. 
Tahmını yapacakların once ı.mesı _ • h"k~ 1 • gö e muameleye tabi 

İcab eden bazı mühim faktörleri sırala Bu fenoloıtk faktorler yanında ~Un· u um erme r . d nu söyleınlştır. Çinliler, Çukeoda bU. 
yalım. lar mühimdir. tut~lmaları. hususu~da ıca~ ~ .eni~~ yllk bir boz,,,cruna uğro.mı~lardır. 

1 - Muhtelif mahsullerin muhtelif katı ve e.raflı talımat verı mıJtır. Çunking hllkQmetl, mUttetlklerden 
1 J Kati Faktörler: ti it d d k d . · • b"I man baş komutanlığının bu isnadı is-

A ik
i" ~ar ar a ın a e ar an verımını ı - "k 

1 
t d" t . rı- kendi!'; "' daha bUyUk bir yardım gös 

- ım: mek. Bunun için bir cetvel hazırlamak. bat edecek vesı a arı ev 1 e mesı tı:rm tr rinl ve Pasifikte faaliyete geç. 
• ~ıntoka iklim!nin bütün karakter- Bu cetvel yerli ıartlara uyması İcab, ef ca olunur." netrrl" lstemi~Ur. 

l~nnı etraflıca bılmek lôzı'.1'dır. Bunu tiğinden istatistik umum müdürlüğün- AlMANLARIN FiKRi ' . 
bılmeden yapılacak tohmınlerde al- den ve drayfarrning istasyonu ile to- Berfin, 6 fa. a.J - Alman ro~yo· ı ~00 hıtı Çin askeri 
donmalar çok olur. iklim deyince ha- hum islôh istasyonlarından alınan ra- su, 6 haziranda lngiltere hükunıe!ı ta r ık)<•, ı ,ı\.A.) - D.N.ll. blldJrt. 
tıra gelen yağıJ, yağışın aylar içinde kamlarla teJekkül etmeli. rafından verilen notadan sonra, Al · ) ur: 
günlere taksimi, hava ve toprok sühu 2 _Tarlayı teknik ölçme usullerini man baş komutanlığının Şimal Afrika Japonlar Çukr.o kalesine yaklaştnıD 
neti, donlu günler, dolu, kırağı, rüıgôr bilmek. da lngiliz harb ,esirlerine karJı misill~ ı uır. 200.000 Çın askeri Japon ller • 
tebehhurat, vesaire gibi genel faktör 3 _ lnıottan sonra yapılacak tah- me hareketini durdurmak hakkındaki leytşlıı. durdurmak için Umitalz gny. 
ler~en baıka ? irde maraı~a tabi mikro mlnde, tarlada metre kareye düıen kararını yaymaktadır. • . retler sarfediyor, 
krlımaları da ıncelemek lazımdır. Me- kök adedini bulmak bir fikir verebile- lngiliz notası, madun rutbede bır 
~el.ô Orta Anadolu siteb~nde. m~yısl~r ceğl gibi kordeılenme devresinde met komutanlıktan. çıktı~ı melh~z bu!unan 
ıklım adası bambaşka gosterılerı haız re kareye di:şen kardeşlenme sayısını, böyle bir emrın yok ve verılmemıı sa· 
dir. baıak devresinde metre kareye düıcn yılması ve Alman esirlerine Cenevre 

B - TÔprak: baıak sa)'!sını bulmakla da mahsulün mukavelesi hükümlerine göre muamele 
Mıntaka topraklarını bilmeden tah rekoltesi ta\ikata yakı:ı olarak tesbit edilmesi için bütün tedbirlerin alındı· 

minlerde bulunmak gene aldanmaları edilir. ğını bildirmektedir. 
çoğaltır. Çünkü sulu, nemli '(e kuru il - Tali Faktörler: -----<ı-----
şartlar altında teşekkül eden topraklar Bu faktörler içine hastalıklar, ôfet-
ayrı, ayrı gıdai kıymetleri ve vasıfları ler ve bir de kuJların, domuıların yap 

aizdirler. tığı tahribat girer. 
C - Maraz: Netice olarak kısaca söyleyelim; ik 
Bu da mühimdir. Tartanın durumu, tisadi mahsullerin evvelden tahmin hi 

~;ı, taban, ve bayır (kıraç) olması ve görgülü ve tecrübeli kimselere başar
imi, dolayısiyle tahminleri değiJtirir. tıldığı takdirde ve ilmi esaslara daya-

1-tottô araıinln bu ıekli dolayısiyle bir nılırsa oldukça iyi neticeler verebilece-
çok göz aldanmaları vari:tir. Meselô, ğine kaniiı. 
düı tarla bayır tarlaya nazaran daha :.,_ ____________ ...., 

kuçük görülür. Bayır tarlanın altından Ankara • lstanbul arasında 
bakılırsa baıka, üstünden bakılırsa 

baıka büyüklük gösterir. Munzam seferler 
D - Bir de çiftçinin kullandığı zi-

acıf a;e~~:~: bilmek icab eder. yapılacak 
lslôh edilmi~, veya bizzat köylüden • . • • • •• 

alınarak kalburdan geçirilmiı ve selek Mevsım dolayınyle ıkı gun. 
V(one edilmiş tohumların randımanı ı düz treni ilave edileli 
aynı ıa~lar altında ekilen tarlalarda l\.nkara, 6 (A.A.) _ Bize ve-
normaldır. Fakat yeknasok olmayan, •1 1• t ·· vshn do 
mesela çavdarlı, çeşit bakımından ka-- ~ı en_;naı: a go:, m~r t.m • 
rı~ık tohumların verimi deği~ik olduk-

1 
uyıs1ı _e__.._ n.nU yo du ~ t ~a • 

1 

1 • · h • ı d ··h· ld :arşı ' ulllLA zere evıe .,.e:n11r-
arı ıçın ta mın er e mu ım a anma- 11 ""d"" UlğU 9 6 g4? 
lor türetir. Bu bakımdan köylü devlet ~o 8 :1 uma~. mu ur · · .. 
tohumundan edinir, veya kendi tohu- tnrmınden ıtıba.ren Haydarpaşa. -
munu seleksiyone ederse ve mahsulün Ankara ıır:ı.<nnd.3. so.h, pe~embe, 
inkiıafı sırasında tarlasını gezer, ya-

1 
An1tam - Hııyda.rp~ anı.srnda 

bani otları, ve çavdarları toplarsa nor 1 Çar§a.mba., c~rtes~ gUnlerl n;-un
ma1 verim elde eder. Bu suretle tah- znm olarak birer gUndUz trenı iş
minler de daha kolay olur. Şu halde letmel'e karar vermi<;tir. 
suboıılann tohumu köylünün nasıl ve' A.nkamdan 7.32, Haydarpaşa • 
nereden temin ettiğini, islôh istasyon- dan 8.30 dn hareket edecek olan 
lanna, selektör mokinalarına yakınlık bu tre.nlcrdc seyahat edecek yol
" uzaklıklarını bilmesi lüzumludur. cula:rdan ekspres farkı alınmıya -

b) Tohum yatağının hazırlanması. 
Çiftçi hangi ôletlerle tarlasını sürü 

yor? Gübreliyor mu, ikiliyor mu? Yarıi 
ot scrvaıı yapıyor mu? Hangi aletlerle 
elôyor? Dekara ka( kilo tohum atıyor? 
Münavebe takib ediyor mu? Bun4an 
"esbit etmek... Çünkü ôlet değişmesi, 

cak yalnız birine ve ikinci mevki 
yolcu 'ar·nd'.l.n i~:r.ıl edecekleri ye
re göre bk yer kuponu Ucreti nlr
ııncal:tır. 

Konyada 

Libya harbi 
L-0ndra, 6 (A. A.) - B. B. C: 
Libyada mihver kuvVetlerinin 

Birühakmi zaptctmekliçin yaptık· 
lan dördüncU tcşebbUs de a.kin~ 
kalmıııtır. Şimdi esas muharebe 
sahasmm mayn tarlalanndn nçı • 
lan boşluğn inhisar edeceği zan • 
nedilmcktedir. . 

Ta.nk, topçu ve piyadeden mO. .. 
rekkep İngiliz kuvvetleri mihver 
kuvvetlerl UzC'rine yllrilmektedir. 

İngiliz kuvvetleri, mayn tarla• 
lannda.ki gediğin ~nden ee • 
nuba doğnı yarım daire ecklinde 
yer almışlardır. 

Röyter muhabirine göre mı"'h • 
vercller son Lıöya mul\arebe!eıin
de 300 den fazla tank ve kuvvet.. ' 
ler:nin yansım kaybetmişlerdir. 

Rommelin uğradığı ciddi mUşkU 
JatL·m dolayı, gerl mi çekileceği, 
yoksa son bir zorlama. teşebbilslln• 
de mi bulunacağı meçhu1dUr. Fa • 
kat herhalde verilecek kn.rar le • 
vazmı meseleelne bağlıdır. 

Biirülhaldmi 7.a'l_)tec1emiyen mlh 
\'er kuvvetlerinin vaziyeti vnha • 
met kesbetmektedir. 

Libynda kullanılmakta olan g(eo 
r.eral Gr:ınt admdakl Amerika 
tanklan, Alau:.n mermilerine da • 
~-enmaktadrr. General Grant ti • 
pinde 8 tank, 50 mihver tankı ile 
muharebeye tutuşmuş, 14 düşman 
tankmr harp dş bırokınıştır. GC'· 
ı•ernl Gront tipi tnnklardnn üçU, 
ıı!d;klan is:ı.betlere rai?ınen muhn· 
rcbeye devam e1mişlerdlr. • 

İngiliz tayyareleri bir mihver 
gemisini torpillemişlerdir. 

ve münavebe ll'ahsulün rekoltesini de· Milli C.ef in tP•rilinin ğiıtirir. Nadaslı ziraattc nadas zomon ':I ~ Alma.nlara J:tÖrt 
lanm tesbit de mühimdir. Meselô Ort:ı yıltlönümü kutlandı Berliıı, 6 (A.A.) - D.N.B: as. 
Anadoluda mart "Ve nisan nadaslan ha Konya, 6 (A.A) - wııı Şeflm1zin kert kaynaktan öğrenildiğine gö-
ziraa ocıdaslanno ve geç nadaslara Konyayı §ere!lendirdlktcri gilnUn yıı. re, şimal! Afrikadaki lngiliz mo· 
nmıaran QOk daha fazla mafısul ver- dlSnQmU burada bUyUk ve içten tçza.. törlü taşrtlariyle dilsman sahra 
melttecfır. hfirlere vesile oımuotur. mevzileri BirülhakEm kesiminde 

~er ınünavebclor bilhassa yonca Bu münasebette Htılkevinde binler. Alman kuvvetlerinin başarılı ta-
lı mOnavebcler toprağı kuvvetlendirdi- ce hallan lşt1rnldyle yapılıuı toplıın - arruzlarma uğramıştır. Birçok 
ği.,. topraktan en iyi bir Jekilde istifa- tıda ~ alan ha.tipler yqnnılan gU- taşıtlar tahrip olunrnu.<Jtur. 
delil mümlcün lcıldığı için nazan itiba- nUn &emini tebn.rllz ettinnl§ler ve Hava savaşlarında 12 İngiliz 
ra alınmalıdır. Ayni tarlaya üstü üstü halkın Mllll Şefimize karşı olan sıır. uçağı düşürfilmUştUr. 
ne ayni mahsulü ekmek verimi azalta· sılmıız bağlılık ve sevgilerini ifade 6 haziran gecesi Alman savas 
cağl gibi ayni tarlaya bir münavebe eylemlşlerdlr. uça..'lt teş:.!,:ilicri Tobrtık liman tc. 
urarok mahsulterin verimi artırılabi- -------------- sisleriyle limanda bulunan gemi-
:r. Burada göze basit görülen fakat Kayıp çocuk lere taarn.ız etmişlerdir. 
has.lahn azalıp çoğalmasrna tesirler . Bundan ba.c;ıka Aman · ltalyan 
ıopan bir ıneseleyi de ortaya atalım : Halıt ~k Konaralp adında 8 kuvvetleri düşman taarruzlarını 

Hububatta olduğu gibi diğer malı• yaşrndıı. bır . ÇO· püskürtmüşler ve yaptıklan kar-
sun.n. hemen hepsinin olum zamanla l cuk 1 ?azıran- şılık taarruzlarla düşmana ağır 
rırw çok iyi kestirmek lôzımdır. Eğer, dan ben knyıp_ kayıplar verdinnişle:rdir. 36 İn. 
1-ubvbcıt tam olumdan öl~ oluma ge- tır. n b"3 2"i hu· giliz tankı tahrip edilmiştir,. 
çirillrte; yani bekletilirse verim belki ~i renginde aya-
de yarı yanya azalır. Çünkü hasat ei gında pootnl var INGILIZ TAARRUZU 

dır. Görenlerin Kahire, 6 (a. a.J - Royter: Dün 

.Japon 1.ayiatı 

(,'unltin:;, 6 (A.A. - Jııponlar Şuşel 

nln zaptı için Uç gUndenberl yapılan 
\'e henUz devam etmekte olan muha.. 
rcbcde onblne yakın ölll ve. :yaralı 
wrmlşlerdlr. Kiangsl. Kuangtung ve 
Yunnıı.n topraklnnnda muharebeler 
rıı.sılıı ile devam etmektedir. 

Birmnnyada clnlller şimdi Kengtun 
sun !ilmallnde Mondlang civarında 

çarpışmaktadırlar. 

Ya"lım talebt 

Rom, 6 (A •• \.) ·- Londrndnn nlı. 
cun bir habere göre, Çankayşek!n se. 
!'lrt Çıne aUraUc vo mUmkUn o1duğU 
katlar çok miktarda yardım edılmest 
ve ml\blmmat gllnctcrttmest ıc;·n E&ın 
nezdinde teşebbilslcrde bulunmll§tur. 

Sefir, Edene tngllterenln şimdiye 

kndnr Amerlkadnn dnhn. az ya?"dm:ı 
ettlginı stly1emlş ve yakında bllyUk 
bir Japon taarruzu bckıedfğlnl na.ve 
etmlDtir. 

---o------
itaı_,an tebllll 

Roma, 6 (A.A.) - 1talyan 
orduları umumt karargiı.hının 
736 numaralı tebliği: 

Marmart1rte mihver kuvvetleri 
hareketlerine muvıaffakıyetle de· 
va.m etmektedirler. Elimizde bu!u_ 
nan mevzı1erden !bizi atmak is· 
tiyen topçu ve zırhlı birliklerin 
himayesindeki düşman kuvvetleri 
}?ooulmuş ve bu mühim kuvvetle· 
re karşı mukabil taaruza geçil· 
miştir. 36 tank ve onlarca maki.. 
neli taşıt tahrip edilmiş, bir kaç 
yüz esir alınmıştır. 

Hava kuvvetıerlmiz hava şart· 
]arının müsait olmamasına rağ. 
men müessir bir faa1iyet gÖSter
meğe muvaffak olmuşlardır. 14 
l:ngiliz tayyaresi düşürülmü3tür. 
Rlnt!a.n i>a.şka 6 tayy,u-e yere 
inmek zorunda bıraAI • .!\I!i ve 
zaşka b;r tayyare kara batarya. 
larmm &leşiyle yakılmtıi~tr. 

Dün ve bir gün evvel yapılan 
bareketleıden 3 tayyaremiz dön· 
memiştir. 

Bir "'Beautigehter" Lanld>enu_ 
sa adası ü7.erinden m;mağ'a te· 
şebbüs etmişse de hava batarya. 
lannm ab:!şiye denize diişürül· 
mUştür. Tayyarenin mUretteba_ 
tını teşkil eden iki erbaş kurta· 
rrlrn~ ve eeir edilmistir 

lngıliz tayyareleri uirafından 
dün gece birkaç dalga !halinde 
Napoli ve civarı üzerine bir akın 
yaprlmıstır. Hasarat ehemmiyet· 
sizdir. Çıkan ibirkaç ya.ı_ıgın sür
atle söndürülmüştür. Fakat sivil 
ahaliden bir kişi ölmüş ve bir 
kişi yaralanmıştır. Mtm bundan 
sonra sahile teveccüh etmis ve 
diŞnan tayyarelerinden tenvir 
fişekleri atılmıştır. 

Lavalin bir kararı · 

., 

Şark cepbeslnd• lngiliz tayyareleri 
Din Belçika· ve 
Fransa üzerine 

( B~tarafı 1 ind say/o44) 
toplu halde hava akmlarma ma
ruz kalmıştır. 
Doğu cephesinin cenubunda 

Alman ve Macar kuvvetleri düş
manın mOnferid taanızlarm: 
püskürtmüşler ve Sovyet ~ 
vetlerine kanlı byıplaT verdir. 

Dört hücum 
yaptılar mişlefdir. 

Cephenin şimal ft oıta ~ 
terinde gerilerde çeıvrilmit bl"r 
çok diişman gurupları gitikc;e 
daha sıkrştırılmakt& buiunmUŞ" 
tur. Bu cephede b;r ~ mesldlı~ 
mahaller geri al~ ve pike 
bombardıman uçak filolan ile 
clbirliği edilerek ağrr çarpDJID&· 
1 ardan sonra dUşma.n taarruzları 
nkim bıra.ktınlımşt:ır. Düşman 
kanlt zayiata ujET&mış ve 22 -.. 
vaş ara.bası kaybet:mietiı'. 

-<>--
Kolonyaya yapılan akınlar 

şehrin manzarasını 

tamamen değittirmiı? 

Londra, 6 (A. A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerine mensup uç.ak • 
ıar Belçika ve şimali Pransa Uze
rmde uçmuşlardn-, 4 toplu avcı 
gru!)U bu akmlan yapmıştır. 

Havrc limanına taa1TUZ eden bu 
uçaklar birçok yangınlar çıka.rmış
lurdır. 

Dc!lfz k.:ı.filclcrine taarruz eden 
düııınan uçaklarının kalktık.lan 
hnva alanlsrı da topa tutulmuş • 
tur. 

Fuılfindiya körfezinde den:.S 
topçusu müt• addit isa.betler &· 

lan bir Sovyet denizaltsmı ha· 
sara uğratmlştır. Denizaltmm 
kaybolduğu sanılıyor. 

Dört hücmndan birini 100 Spi~ 
fire av uçağı teşkil etmekteydi. 
Bunlar dilıımanı ~s1rtmak için 
bir hüc:unı yapmı:ıla.r ve Ostende
de bir elektrik santralına fsabet,. 
ler kaydetmişlerdir. 

6 rllişnıa.n uçağı dU.5ürlllmll§ ve 
biri ağır hıı.s:ı.ra uğratılmıştır. 6 
İngiliz u~ kayıptır. Bunlardan 
birinin pilotu sağdrr. 

·~4 
Bern, 6 ( A.. A.) - 1. 000 lngi• 

!iz tsyyaresi tarofmdan Almanya. 
da Kolonya şehrine yapılm1' olan 
akının müessirl.iği, bir Alman gG

zetesinin ~u sa.tniarmdan anla§Ilı• 
yor. 
"P~k ly1 tanııdTğm:uz KolOllya, 

artık ebediyyen tarihe kan~. 
Bir gecelik İngiliz tedhişi eehrin 
manzaramnı değistinneğe k11'l gel 
dl.,. 

KolOl!Yllda tekrar fııtfpra ba.
lıym Kö!~ıte Ça.ytun, gazetesi, 
hava a.kmmm tahnöatmı !JU .ur. 
!arla tasvir ediyor: •'Hüthiş baau' 
tar, taftlffi imk!Mrz tahribat." 
Lond~ 6 (A. A.) - Kolonya• 

ya yapılan ta.hripçi &km lan. rağ • 
men !ng.Olz ha.va kuvvetleri ma • 
ym aymda mJlıvercilerden 18 uçak 
fazla .kaybe~. Mihver kayıbı 
28.~, müttefik ka.yıbı ise 301 dir. 

*** 
Berin, 6 (E.A.): Resmi t.eblll~ 
Flander kryılan açığında. tor. 

pitolanmız, bir topçu düelloeu 
esnasında· iki İngiliz hilcumbottı 
batırmı:şlard ı r. 

İngiliz ha.va kuvvetlerinin işagt 
altında.ki batı topraklan kıyısr 
na karşı yapttklan akınlarda J 
haziran günü 22 düşman uça~ı 
düşürülmüştür. 

6 haziran gecesi İngiliz bomba 
U!::.aklan batı A~manyanm btrçdk 
şehirlerini bombalamışlardır. En. 
düstri bölgesindeki bazı şehirler
de ha...qar otmuş ve yangınlar çık
mrştır. 

Gece avcıları ve hava. karşı 
koyma bataryaları taatTUz eden 
düşman uçaklarından denizaltr 
iarınm Amerika sularında yap. 
tiklnrı bıışarıh hareketler sıra
smda Korvet süvarisi Hartens 
tayn'm gemisi bilhassa cesaretle 
temayüz etmiştir. 

Par~ste bir infilak 
Rusya cephesin~ gönüllü 

gönderen oliıin merkezi 
harap oldu 

Lonclnl. t (A.A) - Paı1a radyosu.. 
ııun bildirdiğine göre, Ruayaya k&rp 
harp ~tmek üzere Fraıımz clr."lllO.. 
lcri toplayan Fnuıınz ona btnuı per. 
('embe gecesi bir lDfllAk netlee8'.nde 
harap otmu:tur. lnaanca kayıb 1Qkaa 
da hıı8ar bQyüktOr. 

lngiliz okulları sergisi 
(B<J§larafı 1 inci ıayfada) 

Hasan Ati Yücel oldu~o hatde, Anka
ra Halkevinde lngiliz Oniversite ve o
kulları hakkında Britlı Konsül tarafın· 
dan tertib edilen sergiye ıeref vermiı, 
sergideki resimleri tetkik ederek iza
hat almıılardır. 

Sergideki tetkikferini ikmal eden 
mıni ıef Halkevindeki hus1JSİ odaları· 
na çıkmadan önce, Halkevinin baıka 
bir solonunda ~üğünü yapılmakta o
lan bir genç subayın davetini IOtfen 
kabul buyurarak genç evlileri tebrik 

Loadnya g6re ..• 

I.ıondra., 6 ( A.A.) - B.B.C: 
Rus cephesinde dün yalnız ma... 
hallt çarpışmalar ve hava faali· 
yeti olmuştur. 

Moskova radyosuna göre Rus
lar Sivastaıpolda bir tepeyi zap
tetmişler ve iki Alman hücumu.. 
nu püskürtmüşlerdir • 

I.ealn~t cephe5iode 

Moakooo, 6 ( A.A.) - Kızıl· 
yıldız gazetesinin bildirdjğine 
göre, Sovyet krtalan Leningra<l 
cephesinde Almanları mUbim a· 
razi pa.rça1anndan tardetmişlcr 
ve ileri hareketlerini sağlamlaş
tırmışlardır. 

So~'Yet tebli~i 

M°'kova. 6 (A.A.) - Sovyet 
tebliğine elt: 

Cenup Cf'Phe9iııin bir nokta.sm
dııı. Te mesldhı bir y~r etra!mda 
Alman mUdafaa luı.thrı ya.rılmış
ar. Almanlar 400 subay ve er kav 
bctmi~lerdir. 

Cenup • batı eeıphesin~ Sovyet 
bava birlikleri bir uçM meydanı
na muve!faldyetle neticelenen bir 
akın yapmışlardtr. Yerde bulunan 
6('; uçaJctan la.da imha edilııll§t:ir 
lki u~ğmm: .Jcaybomıuştur. 

Çimento fabrikaları 
(BaıtcıTaf\ 1 inci sayfada) 

maralı lmmm1amı ban bUkiimle
rio.in d~ ve bazı ver. 
g1 Te ı'Mimlcre yeniden mm icra. 
ama dair 4226 eayılı kanunun 13 
Uncll maddesi mudbince bilfunum 
çbnentolardaıı alman muamele 
vergi.ili rdı!beti 30. 5. 042 tarihin
den itibaren yüzde 10 dan 12,5 
a çıka.n1Due bulunmaktadır. 

Bu itibarla: 
1 - ~ teıııb.tt edil

miş bUlunan ebat ve muka~t
te müşteri ta.rafmda.n t.em.fıı edi
lı<-cek torba veya çuvallat' içinde 
satılan çimerrtolarm fa.brikadıa na. 
kil vasrtats.rm.a teslim toptan ve 
pe§io satış ton f"ı.ya.tı: 

a - Porl.la.nd ~tosu 23,35. 
b - Çabuk eertleşeıı Portlend 

ç_tmentosu "sUpersiman., için 26,43 
lira olarak tcebit edilmiftir. 

2 - BilAlure iade edilmek §ar
tlle pamuk veya jüt tori:ıa.lar veya 
kiğıt torl>alar içinde satılan çi
mentoların f.aıbrik.a.larda naki! va. 
eıtasma t.esH.m toptan ve pe!fir. 
Eatış ton fiyat.ı: 

B - Port.Jaod çkncııtollu için 
~6.32, 

b - ~ eert:l~ Portland 
s!mentoau "aüpersim&n,, f.çjn 29.-41 
lira olarak tesbtt edilnrlşttr. 

3 - Çimento eatışlarma mUte
allik <!lğer hususlar kemnkfı.n ba
kidir. 

Tiftik cemiyeti kon~i 
Ankara, 8 (A.A) - 'l'11rkl19 Uttik 

oemtyetbıln umum! heyeti bugQıı aat 
15 de cemlyetln merkezi umumı bina. 
ıımda toplanarak 9t2 aenes1 bütçe ve 
hesabatmı tetkik ve tudik ederek 
umum! retalJğe lbkaen Yozgat mebu. 
su ~ırn 1çözil aeçd.lkten aonra Milli 
Şetlmlz l!le'fgill re!Jllcümhunımua İs. 

met 1nönll'ne derin •11"1 -.e be.tlılık. 
larmı ve b!lyUk mlllet meclisi riyase.. 
Uyle BapekA1ete ve CUmhuriyet halk 
part1eı genel aekreterll~ htlnnet. 
lerinl teyit ederek tıoplantıJ& son ver 
ml§ttr. 

etmiıler, kendilerine iltifatta bulun· ============== 
muılardır. 

Cümhurreisimiz bundan sonra hu- Fuzuli'den seçmeler: 
ile i ? karakoluna ha-

1 1 
en yakın polis 

ber vermeleri in_ ____________ __. sa.niyet namına 

A*er!Me (sefer) in zrdıd:ı ne- rica olunur. 
l 0r! 

R abr (haEer) dı;y· . ı- wya ily
le ; ..,... (tlmcw') ~tinıne an. 
ı • b!tfM bil" kelime<Jır. (Ha
~ dıemefi, ~e'?") dememeli. 

Kı.:ı::nkapı Sakir 
efendı Çeşme so· 
kak 7 nl'm rada 
• füzehher. 

• gece sakin ve serin bir hatada seki
zinci liva, mihver kuvvetlerine ve f ngi· 
liz mayn tarlasında açılan gedik ö
nündeki düıman mevzilerine karıı ta 
ar ruza geçmi~tir. Bu taarruzun amacı 
bir kaç gündenberi Birülhakemdeki 
müttefik mevzilerini tahrib suretiyle mu 

Vaşington, 8 (A.A.) - Fransadnn 
1
susi odalarına çıkarak, yanan Zeyneb 

gelen son haberlere göre Baı,wekll lhonım konağının yerine yapılacak o
IAva.ı 1300 fabrlkanm kapc:tıdmasmı lan yeni Edebiyat ve Fen fakOlteleri bi 
emretmitfllr: Böylelikle btı ~ller Al. jnaları için yüksek mühendis mektebi 
manyaya gönderilip oralardaki nslterl mimari ~ubesi ~efi profesör Emin Onat 
fabrikalarda çalıştmlnblleccktir. ile güzel sanatlar akademisi mima~i 

____ ..... ..-.;.w.;~.;..;;ı;;.::.;:::..::::.:. 

Alı ~ eerv.ı hırümfm'm 
lçlndlr; 

liıuı ağladığım gonce.I hanclan'm 
l~lndir. 

VAız bize diln dO.:ıehr ,.ru>reW, 
ı••uzftn: 

01 ı.u& ı;cuiu killbe-1 alıdıı'uı 
l~luıtır. 

1 hare benin çehre~"ni değiştirmek ic;in 

1 ümidsiz g(lyretlere yeltenen Alman bir 
liklerini orladan k(lfdırmaktır. 

BUyUk MDlct :Meclisi reisi AbdUlhn. şubesi şefi profesör Sedat Eldem tara· 
hk Rendn, bu snbahkl <'kspresle An. fından hazırlanan projeleri tetkik bu-
karadan şehrimize gelmiştir. lyurmuşlardır. 



,_, ___ 
Suikast davasında Müddei

iddianamesi • • 
umumının 

( F.\•velki saynrmrıdu 4-ma> As ~ Y1llmlım mıreti oeı"eja-
llk Jısticv:ı.b:.nda Pavloıtan t&ftli.- mm aıılaıtı*en hldiıle ,-eriıııde 

Yeslne imtiselen 8'U8BlL n hAdJee t.ellılt edlJen lllMdl dıelmeria nev 
.iıakkında hattA kaçame4dı oevap. i.DO ... Omedıa ~ Uıırinl
lar verme~ ça.bpn Abdarrabma- ne de '1'f!I' 9'lilmılt ~ iı:bt bun 
nrn bu &Uktıtu 28 oalJ&t. M2 cumı- :... telı::nıııWı.P lmlıa.i ~ -
ne kadar dewm etmitt!r. İki gGn ~ 
lliç bir ie'Y ~ h~ Kldafaa :ve 4elmer 'beta+rJıe 
da aeba.t gfı8taclı Abdurrahmuı de ~ YİDe SIMie'JID&D S..-... 
nncak ba tadhte blem t:Atıt ı.u.. lwthmfrik mllftf* oa.caktır 
Yerek (idam) d2ş'e rntıWaa. ve 1U Ber D8 lmdaı-~ 

0 

ı.up 
l!Urctle bpiıtrmdekj hDkm4l lıid8"- edilen ~ hiç '* llilb. ve 
len keııdili ~rdl altım m..ı... m&n·eletl <ıbedrğmı mUdafu.
dıktan S<m --eeınim.iyetiD ve. tela bildinnigse 4e t.O\ıımen deliller 
d~ğru hığunda .. - idil olmD kıelıddiGiın hldiııııcıde __. ı..ı ır,.. 
tercddildc ~ IUNl- ftlll o1B&dığmı ~ ~.tk
la-nnı tamamlamJlbr, lld gün de. tedir. Bidayette YugoelaV)TAa.n 
lin ve fiddetll bir mllcadeleGln s&ıderilen bir taba ~ 
htıbram ıçınae d~nen; komOni• tealimJ ile ~ lmrşuı Sl',jeyman 
ıne hizmet gibi bot 1* hayal P9- balr1rmde aerdedıüeeek del4J1er her 
tıde birl.ettiti ve analarında 11(1. halde -.mı~ 7.-Jltycttc

l ul. J~r.d:ği kln:meler taratmdan bir dir. 
anda yalnız bqJna b!rebtdığmı Ye Komilcıtıa Abdurnlr.maıı. tamı· 
n:hayeıt a.rlaldııaşmm bile feda .cd1l. tiran, Omeri tanım.Jtarma zemin 
\lii!ini gören Abdlll'J'Bhmanm ba huırlayan, ~vet eıldıft ili &i>r 

ildiscler ~da bıer' 1Danm ~ ~ Aı*8ırt'"'3' gelen ômerl 
l'Uhunda ve tabiatında haeule ıe- ()il d~rt gUn Y81.mıda alıkoyan bu 
lecck değ~ikllği hiseetmemeslne, mtıddet zarofm<'.a Om.eri muıhitiıı· 
lladim o lmatN1sme ve "ndllerin.i de (llBı.) adble Umıtan Juııklld 
alda.ta.nıan ek veımek 1stememe- hilviyet.inl dl"Adrat ve itina. ile ıııe.k-
8ine imkln ~. la)'a!l, &neü ömeriıı avdeUD.de 

Aldanmak ve aldatılmaıt tn8m- trene bin~~ Sll'&la vaki ttiraf
lal'daki iayuı hlslcrini p.blandt • larile ile nü.tm ettiğini aıılaılma
tau mıiealr Te yamıaıı bir bmcı- ğa oMıaıı. tevldfindea ...... 
dır. Bu if.löarla A.bdurrahmemn tamam bir hatta mmmıit aük<ıtu
itn-nnannı, n.edıamet Te bira& da • JWU'Ja denım eden Slliıeyma.
halııce J&rfıı.1 ediluıJo olmaktan mil nm 'bu a.retetieri ve bilhM!la 16 
leveuı t in!ial his1eriııiD bir' tea • kAnumauıi gQnU Omeri birden -
hu111 ol&rek kabaJetmek 1lzrmclır. bire lmrŞl'IDda ~ zamm he-

Her ne pahasına olursa 0191.Lll yecanlanmam, endişe-ye ikapı1maaı, 
•u.ı.nayı iltizam eden Süleyman einirlenmeai §llPhe yoktur Jd ıııe -
da Abdur:mhmanm, hfıdi6eyi bU.- ibcpsiz <kğildir. Bu 14 gUn içinde 
tUıı Çip]ıaJcliğiyle anlatt:ığmı biz _ Omere Ka'V'8ok1Dere civarmı ayn .. 
ır&t işitmesi ~rine haki.katı an.. ea tanrlm&Sl, va.b.n."11 cereyan et. 
labnağa mecbur kalmıştır. tiği günU.n ıalcşamı Pavlofun; der-

11uhterem ve azh hikimlerim. hal bir mektu(> yazarak kC"ndiaini 
llzcrinde ayla.rca mı- fikri -.bit hemen fsta.n.bula davet etmesini 

halinde çalt.31lan ve bllytlk bir aana Abd11l'r8Jıma.na bildirmiş ve Ab .. 
et1cr; ol3.l'CW akim kalan komplo- duıT8.bman tarafından da 'Y'8.Z1!an 
ıııın, seyrini. ~tini tarihi meJEtuban SUJeymanda ele geçiril
ltlUnl\aebetlerden alm1' bUlunan m1o o:ım.m ve nlha.vet vaıkadan 
ananevi Türk - Alınan dostluğu- sonra duçar olduğu ikorku; geçir
"' ibl!I etmek maksadiyie ttttlp diği te!Ao ve Ml8biyet biftuıma. bfL. 
tdtıcliğini ve her iki devlet ara.- dieeyi mUteskip .Ahdurrahmana 
~a sil8.hlı bir ilıtilMm zuhura- göndermek U7.cre yamrak he.zırla
~ yol açmak için caniyane azzu- ôığı !&:kat g&ıdermeye muvaffak 
laı-ıe u~Idlğmı ~ g6r- olmedan ele geçeıı mektubunda 
llrltktcyiz. kullandığı (burs.da lınvabr bozui-

%ndi burada ınamunmrm mU- du) bresi bize Mdise Uzerinde
dvaalarm~ ve elde edDen deliUe- ki yalon alakamı ifade etme~ • 
!'t temas etmeden evvel auikaBtm <Ur. 
~ kalmasma mtle91ıi.r olan Om.erin oııı beş kA.nunueanlden 
'tbepı~ de kisaca temas için 30 klnunusa.niye kadtu' nezdind~ 
~11.denizi rica ederim. lı:aldığx yolundaki SiUeymanm bc-

1 Butünkü radyo 

s,ao Procr&m ı,aa Baat p'ClpUl 

Pi.. s.~ aJa.D8 9,00 Baftf parçalar .,. 
m&l'flar Pı. 9,1~,30 E't1n ...U. 
12,80 Procram 12,M Şarkm.r 12,415 
"'8D8 lS,00 Şam .,.. ttırkaler ıs,ao • 
H,IO Ract,yo 8'la!l ıotk..m... 18ıOO 

Pragram 18,08 R8d;:Jo -- cdlwba
• U,M amlıtear ~ flda 
lar 19,SO Haberler 19,46 Anbra Uk... 
beMr at kOflllaı'DD ~ ı~ 
ICanıplı: f&rkılar 20,15 kon1JlllD& 20,30 
FUi he;rett n,oo zınaı aaau n,ıo 
TemilD 21,SO mazot 21,90 daU mbl.. 
il P1. 22,30 Haberler 22,4&--D,SO 
yaq:nk1 program ?e ~ 

Yeni Neşriyat ----- -
Foto Ma'ğazin 

Foto ııapslD.ID Te DCI AJB ~ 
mı§Ur. ıımntr Çapen~mnın gUıılel 

bir Jdll~. roman. fl!r, alrthlttıe, 
reetmıer .. genç llltic!atlar, Holmıdmı 
enMplerl, yeni ıumı.r 'ft rMlml-1. 

VAK 11 
\JUetede QIS&rıı tıcıttın ,... ft 
NllllllertD bQlnıJra ID&bftmdm 

&BONWl TA..IUFl:81 

AJt* • lA &r. 
•• ,... - ·418 
" •Jldı 678 -
l ;dblt ... l800 • 

l'&rUedeD 8&lkaD Bll'lltı ICID 
ayda otas &uruf dQftllllr. Po9ta 
DtrUgtne gtt1D11en yerlere aJda 
vetmJI} 04.'şer lrurUI zammedlllr. 

Abone ll&Jdım tıUdtreD mutuı: 
ve telgraf Ocretln1 abODe paruı. 
aın poata veya banka Ue youama 
ııcnıtını idare llendı 11ZerlDe aı.ır 
~ iNii pcNll9 merkl!slad 

"A.lilr• &bolle JUlbr. 
Adrelt değtetlrm• Ocretı 26 Krt 

OAlll VCIU!:TLlt.IU 

l'lıDU'et ll&Dl&rmm IUUm • • 
tın .ond&D tttbııra UAn •)'tala· 
nDda '°· iÇ •yf&l&rda 30 laarut. 
lOl"dDeoCI •)'tada l; UdDat ft 
llçQncftde 2: birincide t; tı&flık 
vam kumeoe ıı llradlr. 

BQyüJl; gc>JI devamlı ILIJfeJl 
renJIU U&lı vtreolen ayn ayn lD· 
llimeler yapıltr. aeemı uanıarm 
.anttm satın 60 kUrtı§tur. 

nc.n Malll)'e~ otmıyu 
&.._. ll&alaı 

Slr Oeta 80; iJd defam 00. Uc; 
:letam ~. dOrl defam 71! " OD 
1efuı 160 ıınınqtur. 

-5-

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
askeri kıtaat ilanları 

~miktarları~ .amanı.ar k~ aıı.rfla .UUlDM7e kcm.mqtur. :tıa&ıeieri bialarmda ;)'Ullı gtlıı 
w aatlerde Kniı:larellnde a-.t •tJne!mp lı:ıomlQuumda ~. Tallplerln ftlllkaJ.arDe t.ekllf mektup'annı 
ihale ""4Ueırlnlten bir .at ..,,ı.ı ~ riimeled, ŞartDameJ.eri .Aııicara. htanbul LT, Amirlikleri ve Çor~ 
ı. Uılbd .......... ik~dıa ,artnQr. 

DllE9ll ip lıal19la 'N....,... 
TWtarl TemMtı • TllClın 'l'eadDMı Tatarı 'l'emlaatı bııale gtba Vtı 

ııaa.tl . 

22/6/9t2 10 

Uııa Lba Ura Lba Ura Lba 
eT,100 50S2,6() 8!,871 6290,62 87,230 8M2,26 
19,"'° lW,75 
ls,a&IO 1001,25 

fo,OOQ. JOO 
~ 812,80 

ıa.«>0 lOOI 
ıı;TOO ITT,llO 
8,000 4GO 
8,IGO en.,25 

YAZLIGA GtDECEKL'ERE: 1 
HASIR KOLTUK ve 
l!ılobll:J111111da Dit badak atMm

dan ~ lmltaklammı 

HER '!1CRDEN UCUZ 

tııtanbtııd& Rnıaptıf9 ~ 
M No, AB'MICO PllVZl'nln 

ASRI MOBILY A 
JılatamatdU abm:I.. 

A.Jıerlilı ilam 
~ A*-la DatıeııDcleıa: 
ı-~~Kınk.. 

ban, Re~ ,.. YaJ2adaf (Ordu) 

ukerılk ıubelminıe ~ an, 122, 
323, ıı.t, 126, 226. m, 828 .... 121 cıo.. 
ğ\ırnlu bUt1ln ihtiyatları tallm 'ft ter_ 
biye maJq,adiyle celp ..-e RTkedilecü
lerdir, 

2 - Toplamna g11DU 11 Haziran 
942 per§embe g1lnU saat 9 dur. 

3 - Bu §Ubeler halkından olup ta. 
tanbulda bulunan mUkellenerın lstan 
bulda kayıtu bulunduklan askerlik 
DUbelertne derhal mOracaatıarı. 

4 - Mtlracaat etmiyenler hakkında 
kanunt takibat yapılacağı na.n olu-

1 nur. 

-------~ 1 'l'akacılıta 
satıbk kip 

Bacı Paoa köşktl namiyle aıa. 
nı1 20 oda, S5 dünUm arazi için
de ııebZe bahçesi, 800 atao me.. 
ee ormanı, 1 kuyu ve bir builUk 
muma Aydoe Mıyu bulunan 
kötk satılıkt1r. MUracant yeri: 
Vakıt maıbaHında Orhan Te. 

mel. Saaı lO - ıs e kadar. 

~2,ISO 1823, .. 25,285 1906,!8 
18,t81,(IO 12151,66 17,855 1801,68 

15,000 S'1& 5,ıOO 890 
1',IT& 1078,U 14,860 1121,JG 
ıe;nıo lZM,26 lT,'20 l80e,DO 
U,826 1096,88 16,JlO lHO, TIS 

7,lSOO 562,60 
7,800 -

11,187,60 839,63 11.8115 8T2,IS 

• • • 

" " 
,, 15 

28 .. .. 10 

.. • " 
lf) 

24 " .. ıo 

" " .. 16 

25 " .. ıo 

.. .. .. lfi 

26.. " 10 
(Ml~l) 

~ )'a.zıb eUerln kapalı ama ekllMmeel UAMI Qlma gtlnil 
aut 16 d& Siirt aakeı1 aatuıalma ~da ya.pıla.caktır. Taliplerin 
lı:anmd ~e teklif mektuplarım Uıale aat.iııden btr 11aat eneı ko.. 
r.m,.aaa ftl'melerl. 

HDdan r.dıuw ~-ıı 
Olıll. Kile Lira lba 

Koyun etl 190,000 80,000 6000 
srırr etı. 160,000 M,000 4800 

(!879-6903) 
••• 

Afal* )'UJlı etlerin puarlıkla ekıdltmelerl 22.6.942 Paaartcat gilnU 
aat 10 da Kan.cabey &Beı1 •tmalma kcml.Byoaunda ye.pllacaktlr. Talip· 
ktin be111 nll:Uıte komiqana g.ımeı.rt. 

ıı:rıı:elı: lroyun etf. 
Sığr .U. 

Jlllctan 
Kile 

60,0IX 
60,000 

180 
110 

5860 
4960 

(8380-1)904) 

SuiJuıntııı. ftıillcrlni; kurtulma- yam filhaldka od9. 8J'kada.,ı Mnru-
1-nun hemm dsJma tımiıısız ol- fun, ev •bibi Gülir.arm, Günet'I 
~'lıfunu ve bil yoı'~ hayatlarmın berber ea1onu M.biple'l"inden lsma .. 
c1a feda edilmesi 1Azım ge1diğmı iJin ifadelerile teey;1lt ettiği gibi 
bDcn mi.atik müvazenemler ola • yine SUleymanm 1 teşrinievve-1 
tak vasıflandrran ~ynelmilel l 941 bdhinde İstanıbu1a hare/ket 
~til:k akademisi azasmdan ettiğine dair beyanı da şahit Ma
hıılll!Dsn doktor Pnyot tcşebbUslln nıfun, Giilimnn ve Bir it bct'ber 
~llvaffak ola.n:a.ylŞilll be§ 8 e • ııalonu kalfalarmdan Ahmet Ka
bıtbeı atfetmdrtedir. llnm, ve Setaml Va.rdarın şahadet. 

Belediye SulaT idaresinden: 

ı _ Bir k1m9e kendisini yok leri ve !sta.nbula gid e:rken aldığı 
M .. _ex.: an"' .. '---r ve iradesi ne bilet ürerfn"e yııp~hrrlan Devlcf 
-"'=C ısı ua. a.a..nı o....,;'"""'\lan Umum MürlUrlUğU 
~hı111a olsun, ha.yatmın muhafaza.. ~-J~ 
" acvki tabiisiyle eoırı saniyede damgasını: tatrYszı doS):ada mah-
~ddUt eder. fuz foıt:oğra.fiyle tahakkuk etmek- . 

2 -- Bu srads nht durumu o t:cdlr. 
kadar altnst olmuştm ki bir kaç Abdumıllman Saym~na geline(': 
~~J:ik bir zamam ve bık kaç =:~~· açık !ti raf ile sahi t ı 
llı~lik bir me<Jafe}i heaaphya .. 
~ halde değildir. 

3 - Tam faaliyete geçeoeği 111· 

~ <mesela sll3.hmı eetıl.nden çı
lrnıaaında bir m~ıllle uğramas: 
~) bir aksi.tik zuhur etmiş ola
bilir. 

' - Şahıa elindelı:l in!tl!k mad 
cltainlıı kudı=eti:ni pek iyi takdir 
'\ttıeıniıJ olab&1eceği gibi a.radnk. 
~tsafenin bil maddenin tesirine 
1r :ınani tegldl etmiyeceğini dl! -

111nınuş olabllir. 
5 - Fail fena bir a.nda fE"na bir 

~tte tesadüfen gelen genç kızlan 
~i veya gayri iradt olarak mu. 
lfaza etmek gayesiie gccıkm!ş 
~~a onların mevcudiyetleri i le 
ır parça ~ ofa.bilir. 

lı. ~ eebeplC'l' ve Amillerdf'n mül-
ctn olan mütehB.SSlS ; failin s ekiz 
~Yelik btr tcahhür gl:lsterdlğine 
\>~ bu kadarlık gecikmenin netice .. 
h değiştirdiğine de aynca (faret 
l~le-:ınektCdir. 
Uıerlnde nylıırea durulan ve en 

tlaJdk noltt:ı.larma va. .. '"Ulcaya kadnr 
~ıııara alman ve blltlin icrni fiı.! · 
t'rin ikmal ~esine rağmen 
~hakkuk ett.irihniycrek bu suret -
c tanı te.5(."bbüs safhasında kal -
?ııaSiyJe neticelenen ve bUyUk e i
~ının sol kula.{;rrndaki iRitmede üç-
t bir derecede no'lwullık bırakan 

"t ik&.!t Md 03e.Si şimdiye kadnr 
~t"'rdiğimiz iznhattnn d a anlaşıld·· 

ı Ut -re (taammüt) vns fiylc mut · 
ııır bulul".makta.dır. 
\'uk~'k hflkir.ıler, 
Maznunların müd:.ıfruılarına ve 

" ff c e~i1•'1 cH:;,.r d lıllcr<' temas 
' lrr cmh :rtkı ı; clmi Lulunnı, k -
lldır. 

KorniJof vasıta.sile t:an~trğı Pav I 
!ofun, bu neviden hareketleri şU
mu!il 98.hasma aldtğma şUphe bu
lunmıtyan (fiili mücadele) keyfi • 
Yetinden ba.Meyl.,ıitJ sırada böy. 
le bir mUcadl'leY€ hazrr ohıp il!· 1 
madığı ve si1'h kullanmasını bi 'ip 1 
hilmecUği yolundai sualini h:ıra - , 
ret.li bir t3S\'iple karşılamak v : ı 
fiilt mlica<leleye kendisi gibi işLi
ııık e<1ccek faal bir UZU\' o'rntık ü
zer~ Ömeri ham-Iryarak tanıştır. 1 
nı1ı1 ve tstepsn Bodo"nik tarafın. , 
dsn tabanca ve borr.ıb'.l. nz.er'11de 
verilen izahlarda, yaprlen t ecrübe· 
ferde yine Omcrle birlikte haz·ı· 
bulunmuş olması bu hususta kafi 
rı..Jjl ' emir. 

:R · ı 11'."'t': ' "'ltt:ın da anlaşrlmek . 
1 

tadrr ki Pavlofun ıtilAh kulla:ımrı
sınr bi~ bilmediğin! Abdurrah
m:ından sorması ve tstepan tara. 
fından dıı talxıncırıc ve \xımba
run su.rıetJ 'stima.Ilerl etrafında ı 
n a fımat verilm~ bah c::~dilen fiili 1 

mnca<'lelen'n sH!h1a yap!lnc:ı~nı 1 
p-erek Abdıı .. rahm:ına ve gerekse l 
l'ımere anlatmı3 buhınma~tndır. 
Burada m~'hhn ob n noktıi bittabi 1

1 Abdurmhma.nm bövle hir mUca • 
ddeye •!\tlırak hUSU91.mtlaki azmi, 1 
karan ve sebatıdır. FHU ve silah. 1 
lı mUcade1e nerede olursa ols un 
ve kime n:UU:veccih ibulunurga bu
lunsun böyle mUcadeJeye ittikten 
fnrlğ olamrvaca~ ıml~rlıı.n Abdur 
rahmanrn hidbelerin. vakıaların 
teyit ettJfi. IO'annr, it!rafmr henı 
kendi aleyhinde lıem de aıç or-
1.alfalrı :ııleybtnde m lnıvvetr ve 
<'n kati bir delil olank bbu~ et- 1 
ınek hakka ve adalete uy~n bu-

\unmaktadır. (~ °"') 1 

ı. - osmanbey _ ~ka a.rasmda Rumeli ve Ni§antaşr caddeleri lmU
daı:lınca dö§Cnecek su bonıları için hendek açılacaktır. 

2. - Bu husuata maltuııat almak tııteycnler idaremiz levazım daire. 
sine müracaat edebilirler. • 

3. - Hafriyat işini Ozerlne almak lstevcnlcrin 13, Mayıs, 942 cumar
tesi gUnU aaat "12., ye kııdıı.r bir mektupla flallarmı Taksim Sıra Scrvi-
ıer~kl idare merkezine f!Sndenneıorl. (6260) 

TURKiYE iS BANK ASI 
KHrijk T" '>arruf 

He~anları 
19U 

K..E~llu•~ı .ıı. ıt · ~ :;'uhat 1 

•layn.. r .. tu .. toe.. r tktaı 

ct~rın r.arthl~rlnılt 

.. ıuırr 

1 ltU ! H. l\Aftl ı l t.J~ 

ı adet 200f• uraıı.ıı - 2000.- un 
il 100(; - ııooo.-
a 1:A • - 1500.-

• . ~oc -1.600.-
lG ,~ 

" -ZôO<i.-
tt 1 ut • - 4000.-
:1( ">(. • -~.-

ıoı ı: • ... ~.-
ıoc . uı - 2000.-

.. ............................. ... 
Türkiye Cumhur~ et" 

ZiRAA T BA ~ KASI 
Koruluı ıarlbJ: IKllS. - Senna)'ftd: 1000,000.000 l'lirl! Unwıı 

• • • 
ıG 

Şube ve Ajanı ad~di: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banha muam~Jeleri 
Para blrtktirenıere ıs..w.oo Ura tkra:n'ye ven vo1 

ola.na ıtöre ikramiye ı:at•tııacl\ K'n 

• MM. ,.outı . 1%(1 w •.MJt 

• 60~ ! . OOC IZl 4(o &~O< 

• :lljf ı ıtOfl 1 fi( t4ı uoc . 11){. ~.OO<l . 
DlKKA ı desapıarwoaıu paralar otı .ene tctnoe l)f'! ıa-ao.:ıo ao :?' 

ı"lwlyenıertı ikramiye çık t.ı~ı taıuıırae '7o ıo tazla:ılylt verUocektlı 

Ketıcıeıer: ll Yarı. ıı Hauran 11 &yuı. ıı fl trt ıı <'.!'kAnuıı .a'1 

tııoe yapılır 
iM p 

S~HlBI 

) e r : \ 'AKl1 M.ı\°1 B.'\ .~~ i 

Umunıı l\c~rı~ a ıı ıdnre- edl n 

Heflk Ahmet Set:engll 
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8. 6 - 942 tarihinden ifbaren yapılacak tevzi atın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş olub: 
i.) Numaraları ilan edilmi§ olan kuponlar hamillerinin nüfua cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatlari. 

<q 

2.) Ayni Soyadım taııyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından biriai tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde istihkaklarinin T«ı1ebileceiL 
3.) Henüz ilan edimemiŞ,olan numaralar için müteal<ib ~li.nlanmızla tevzi günleri bildirileceğinden numaralan ilan edilmiyen kupon himillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devam edilmekte oduiundan henüz tevzi kuponu almıyanların evlerini ziyarete sideck memurlarımıza intizar etmeleri. 
5.) J'evzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyaıı kimıclere bilahare tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya intizar edilmesi, rica ,e ilan ounur • 

• İkinci Liste Dlüracaat edilecek günler: 
Müracaat olunacak mahal 

S, 8. Y cıfi Mallar Paza.rlar ı Bahçe-
Lpı ınaiaza.~1 --
S. B. Y etli Mallar Pazarlar! Beyoğ. 
lu mağazası 

S. B. Y e.ııfi Mallar Pazarları Kad ı. 
köy mağazası 

S. B. Yedi Mallar Pazarları Üskü.. 
~ar mağazası 

Buıban Sunal': Js t, Yeni Postahane 
arkası A,irefendi sok. No, 3/8 

Mustafa Sami Hamanazalı: lst. Ye-
nı Posta&ıane nrlc.aaı Atirefendi &<>k. 
No. 20 

S..ıdi Kap'lancaiı : lst. Yeni Postaha. 
ne arkası A.şirefendi aok. No. 48 

Ahmed Ata Kös:oğlu: Is. Mahmud. 
paşa başı No. 195 • 197 

Ahmed Güvenç: lst. Mahmudp-a~a 
~aşı No. 149 

Anısyım Bahk.çıoğfu: ls t. Mahmud. 
~c.şa başı No, 13() . 
~ıtgttdıç Baltayan: lıt. Mahmudpa. 
ı:ı başı No. 68 
Kadri Özyr.hnaz: ı~ Mahmudpaşa 
bıışı No. 91 
Leon Cevei]yan: lst. Mahmudpa~a 
No. 134 
Mustafa Yılmaz: lst. Mabmudpaşn 

o. 123 

:uan ve Hüseyin Özer: İst. Matı. 
nucl.pa:şa Hacıköçek camii No. 15 

~ üleyman K&.hyaoğlu : İst. Mah. 
ıudpaşa Haeıköçek camii No. 1 O 

l lüseyiıa Hilmi ve Süleyman Sırr ı : 
Kapalıç:rşı Mahmudpa~a kapıaı Ay. 
acıqar No. 5 
J.dımed Faruk: Kapalıçal'§\ Sipahi 
ı«tak No. 20 
ce Mağaza&ı: Sultanhamam cad. 
esi ~o. 59/23 
1ehmed Nuri Topbaş : Fincaneılar 
Aahmu<Ü,yo hnn No. 3/4 

layri Doğu ve şeriki: Fincancılar 
tahmudiye han No. 1 

l.:eld Zet-en \'C ortaG: : Fincancılar 
/usufyan han No. 8 

ermin mağazası: SuJtanhamam 
1eydanı No. 2 

\hmed Hamdi Topbaş: Si..tlıanha. 
mam Diknnyan han altmda No. 4 7 

alcir ŞatıT: Sar ıyer caddesi No. 1 / 9 
uııhanet!tin Baştımar: Sarıyer Or. 
çeşme caddesi No. 25 

lü.scyin Ô:uaraç: Beşik tat Orta. 
~e caddesi No. 67 
emal oğlu Ya§ar: Tophane Boğaz.. 
~en N0ı. 112 
bdülvdhab: Şehremini Arpaemini 
arut'hanf; y.okuşı.ı No. 2 3 

ethi Benen Kasımpaşa B.hriye 
addesi No. 66 

Büyükada Çıner 

eke oğlu Haygaz: Mahmudpaıa 
o. 109. 
ubDb Alptekin: Eyüb Kalenderha.. 

e cad. No. 78 
fakkı Sage,sen: Eyüb Mublispa1a 
~d. 52/2 

)!lllan Er-en: Eyüb Muhlispap 
ad. 65/1 
1ebpare Heper: Eyiib Camiikebir 
ad. 60 

Kupon No. Kupon No. 
8.6.942 9.6.942 

108301.109800 10980 1-1 10061 . 120001. 1212 5 1 
9871- 10621 10622. 11372 

119001.119500 11950 1.120000 

9 1 001 - 9 1 5 00 91501. 92000 

1312601.132997 ı36001.n6300 

2540, _ 26000 26001. 26600 

314.0 ,_ 3 190LI 3190 ı. 32000 
57201 . 57600 

61601. 62000 62001. 62400 

69601- 69i00 69701. 69800 

70601. 70700 7070 ı. 70800 

71601- 71700 71701. 71800 

128601.128750 128751.128900 

130101.130250 130251.130400 

131601.131 70(} 1 31701.131800 

138601-138900 138901.1 39200 

142601.143000 143001-143200 -
1.f4901.145100 145101.145500 

l 469<>1-147000 147001.147100 

8006. 8400 8401. 8670 
.. 

147901.148400 148401. t 48717 
150001.150200 

174201.174450 174451-1 74700 

192]01.192900 192901.193100 
~ 

194701 .. 195000 19'.i()O 1.195300 

197701.198300 198301.198900 

172001.172100 172101-172200 

258501.258600 258601.258700 

100001.10010~ 100101.100200 

124001.124120 124121.124240 

254001.254060 254061-254120 

22401. 22750 22751. 23050 

256001.256200 256201-256400 

261901.262000 264001.264100 

96001. 96100 96101. 96200 

97001. 97100 97101. 97200 

98001. 98100 981 o'- 98200 

99001. 99100 99101. 99200 

Kupon No. Kupon No, Kupon No. Kupon No. 
10.6.942 11.6.942 12.6,942 15.6.942 -

121252.121800 t 25701.126000 135201.136000 252701.253571 
122001.123000 134001-135200 252001.252700 266001-268700 

11372_ 12000 16001. 16750 16751. 17401 17402. 17948 

112001-112500 112501.113000 113001-113500 113501-114000 

92001. 92500 92501. 93000 9300!. 93500 93501. 94000 

136301.·136600 136601-136900 13690 ,_, 37200 137201.137500 

26601- 27200 27201. 27800 27801. 28400 28'401. 29000 

5 7601. 58100 ~6101- 58600 586()1 - 59100 59101- 59600 

624-0 l. 62800 62801. 63200 63201. 63600 63601. 64000 

69801- 69900 6990 l. 70000 70001. 70100 701 Ol. 70200 

7080 l. 70900 7090 l. 71 000 7100 l. 71 1 00 711 o ı. 71200 

7180L 71900 71901- 72000 128001-128100 128101.128200 

128901.129050 129051.' 29200 129201.129350 129351.129500 

130401-130550 130551-130700 130701.130850 130851.131000 

131801.131900 131901.132000 13!2001.132100 132101.132200 

139201.139500 139501.139800 139801-140100 140 l 01 .. 140400 

143201.14'40~ 143-401.143600 143600.143800 143801.143945 
144001.144100 

145301.145500 145501.145700 145701 .. 145900 145901.146100 

147101.147200 147201.147300 147301.147400 147401.147500 

9361- 9700 9701. 9a70 126001.126400 1 26401.' 2 6800 . .. - • ,.. .. ' .....,.. ... ,. ..., ' . . ",., - .. ~ ... ... ,..,,_.., ı'.L- .. 

150201.JI 50700 ,150701.151200 's 1201.15 1 700 151701.152200 

174701~174950 171951.175200 175201.175450 1754-51.175 700 

193101.193300 193301.193500 193501.193700 193701.193900 

195301-195600 19560 f .195900 195901.196200 i96201 .. 196500 

198901.199500 199501.200100 200101 .. 200700 2007-01-201000 
• 254601.25 4892 

172201.1723PO 172301.172400 172.fPl.172500 258001.258100 

258701.258800 258601.258900 258901.129000 259001-259100 

100201.100300 100301.100'400 100401.100500 10<>501.100600 

1242-41 .. 124360 124161-124480 124481~124600 124601.124720 

254121..254180 254181.254240 254241.25-4300 254301.25436G 

23051. 23400 23401. 23700 23701. 24000 24001. 24300 

256401 .. 256600 256601-256800 256801.25 7000 257001.25 7200 

2641o1.264200 264201.264300 264301..264400 264401.264500 

9620 l, 96300 96301. 96400 96401. 96500 96501. 96600 

97201- 97300 97301. 97400 97401- 97500 97501- 97600 

98201. 98300 9830 ı. 98400 98401. 98500 96501. 98600 

99201- 99300 99301. 99400 99401. 99500 9950, _ 99600 

'meldi lıyadie: Sultanhamam ~
:ıcı ban No. 6 

264901.265100 265101.265300 265301 .. 265500 265501-265700 265701-265900 265901 . 266000 

C. H. P. istanbul Vilayeti ldare Hey' eti 
Reisliğinden 

1. - lcUınbulda Şchznt'iebaşmd:ı. C. H. Partisine ald al'l!la Uzerlne y .. p 
tır :aca•: olan (1,0::G.CD4 411 Ura (Bir milyon otuz nltı bin altı yUz c.\ok~.a 

ı1ört llrn kırk bir kuruş) l:eşlt bcdelll talebe yurdu binası lnıiaatJ kap 
ı:ı.rt usullyıe cl:siltm ye konulmuştur. 

2. - EkJıllt.me 22.61942 tarihine mUsadl! Pıı.zartesl gtlnU snnt 17 a 
ld:a.nbulda C. H, P. Vl11yet, ldare Hey'etı binasında mt•• ... ,ekkll komlsyoı 
hı z11runda yapılıı.canktır. • 

3. - Bu I~ ald eksiltme şartnamesi, bayındırlık lfleri gcn"l şartna 

m .9'1, hwıus1 fc:ınl tartname, yapı işleri umumi fenni var..n mcsı. vahld 
flat cetveli, keı,ıt! htilMa!I, mukavele projesi, b!n:ı pıatıtan Ankara'da C. 
H. Partisi Gent'l f:el.re•erllğı bllrosundnn ve 1 tanbul'd:ı C. H. P, Villyet 
İdare Hey'etl ReLııLğinclcn (SO) lira mukabilinde almnblllr. 

4. - Muvakkat teml-ıat (44,850 Ura) kırk dört bin sekiz yllz elli 
llradrr. 

a. - bkWerb lf r.ıektuplannı ve şimdiye kadar buna benzer ve 
bir defa da en az be§ yU.Z bın llrelılc bir taahhüt l§lnl muvnffaklyctle yap. 
tı:mı tevsik edcl' vesikalarını ve letanbul VUQ.yı:tindeıı eksiltme tarihin
den sekiz gtın evveı aııomııt ehliyet ve 1942 yılına. aid ticaret odası vesi. 

276001-276100 

Mub,ammen bedeli (2508) lira (10) kuru, olan 179 adet ıı..ı:.tranga ab_ 
• ~:.1ı.ııııo su o.aznesi (11amıındıraB1 ve musluğu ile komple) 50 adet alııtran· 
n> abdesthııne su haznesı şamandırası (1216.1942) Cuma gUnO saat (14) 
.ı: dörtte 'Hayd:ırpn§nd:ı Gar binası dahlllhdekl komisyon tarafından açık 
•"k ıltme usullle stın nıınacaktır. 

Bu tşe ı;ırmelt tsteyenlerln (188) Ura (11) kuruşluk muvakkat temln:ıt 
•c ı>anunun tayin ettiği '•esalkle birlikte eksiltme gUnO saatine !tadar ko. 
'.:"!•yona müracaatları lA.zımdır. 

Bo işe alt §tlrtnameler ltomlsyondsı:ı para.sız olarak dağıtılmaktadır. 
(5~48) 

!:alarmı hGt.\1 kapalı zartlnrını 22.6,1042 Pazcrt 'il "U:ıU saat 14 kadar 
lstanbul'dn C. H. P . VlUıyct İdare Hey'eti blnnBindn mUte ekk 1 kom on 
vermeleri UAn olunur. C62G9) 

Kapon Ne. - - Kwpon Ne. ~u.poe "°· Kupon No.. 
16.6.942 17.6.942 \ 18.6942 19.6.942 

268701.270000 270001.271500 271501..272000 33.2001.333SG 
• 282001.283000 

104001.104750 104751.105501 105502.106252 106253.10700 

114001.1,14500 114501.115012 16'»001 .. 166500 166501.16700 

94001. 94500 94501- 95000 95001- 95500 9SS01. 960~ 

l 37501.l 3ı1800 137801.1~100 ,138101.;.138300 138301 .. 13860~ . 
29001. 29600 29601. 30200 30201. 30&00 30801- 3140 

.59601. 60100 60101. 60600 1 60601. 611()() 61101: 61-0()( 

68001. 66400 68401- 68800 68&01- 69200 69201. 6960 

70201. 70300 703-01. 7CMOO 70401. 70SOO 70501. 70601 

71201- '71300 71301. 71400 71 <fC>I. 71 SOO 71501. 716~ 

12azo1 .. 1ıza300 128301-128..00 .128-401~128500 126501.12860 

129S0.1.1296SO 129651.129800 129801 .. 129950 129951.13010 

131 001 .. 13 1 1 so 1j1151. U 1300 131.301.131450 131451.131601 

132201~132300 1323-01.132400 132401.1)2500 13250 l-13260~ 

140401.140700 140701.140823 1"2.201.lı4l500 142501.14280 
14200 ~-142200 

144101.144300 144301-1-44500 144501.1"'4700 144701.1449~ 

1;461<>1 .ı %300 146301.146500 146SOl.14"">700 1~6701.t4691)j 

147501.147600 1476&1-1-47700 147701.147800 147801.14790' 

126601 .. 127200 127201.127600 127601-128000 12001. 124~ 
'' .. . , " . ı •· ,, !ı ~c . .ı-ı "~ .-.... .. ~ 

152201.152700 152701.153200 IS3201 .. t53700 153701.1 HO()(l 
174001 17420< 

175 7-0'1 .175950 175951.176000 192201.192450 192451.19270( 
192001-192200 ~ 

193901.194100 194101.194300 194301.194500 194501.194701 

196501.196800 196801.197100 197101.197400 197-401.1977<>' 
__.,, 

125201.125700 260101.260700 260701.261300 261301.26190 
260001-260100 
2581o1.258200 256201.258300 258301.258400 258401.25850 
2591o1 .. 259200 259201-259300 259301.259400 259401.25950 

100601.100769 108001.106100 1081()L108200 

124721.12-4840 124841.124960 124961.125060 

254361.254420 254421-254480 25+.81.2545 40 

2'4301. 24600 24601. 24900 24901 .. 25100 25101. 2540 

257201-257400 25740\.257600 257601.257600 257801.25800 

264501.264600 264601.264700 264701.264800 264801.264900 

9660 ı. 96 700 96701. 96800 96801- 96900 . 

97601. 97700 97701. 97800 97801. 97900 97901. 980 

98601- 98 700 98701. 98800 98801- 98900 98901. 990 

99601- 99700 99701. 99800 9980 l. 99900 99901.1000 

276101.276241 324101.324200 
324001.324100 324201.324300 

Belediye Sular İdaresinden: 
1 - İdaromlzc Kıı;ıl madenden priz, tcvld! musluğu ve sal1' parçalar 

dôktllrtııecekllr. . 
2 - DolttUrtılccck priz ve tevkif musluklan to1Cl1Itl4 olarak tcsllm 

edilecektir. 
S NUmun lcr İdaremiz Lcvaznn dıı.lrcstnde g6rUleblllr. 
4 - T ·li!te ilq şekil flat verllcc ktlr. 

A • Kızıl hurda ı id reden verilirse 
B • Kızıl hurdası mut ahhlt tarafından temin edlllrso 

5 - BJ dok m ı nl UZcnn alm'lk t::t y~nl rln 12. Mayıs. 942 Cuma 
günil snat 12 ye k r bir mektupla fiauarmı Ta.kal.m Sıra Servi. 
lerdeki idare m r zlno gônd rmelert. (6247) 


