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VAKiT Her yerele 
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Sayfa KURUŞ 

Yeni mahsul vaz·yetjl Alman tebliği 
Harkofta 

~' ~ 

Reisiciimhurumuz 
ı Topçu Atış Okulunu 

teşrif ettiler ukurova Alman 10 •• un sonra 
40 bin ton hububat v~recek 3 1:!!:~~ha Ankara, SO (\'&kıt muhabirinden) - RelsicUmhurumuz Mll11 Şef 

lnönU bugün Topçu Ati§ Okulunu te§I'it etml§lerdlr. Mllll Şef, okul 
t.aıebelerinln ço~kun tezahUratı ile ka.rşılanmıştır. Rels!cUınhurumuz, 

talebelere kısa bir hitabede bulunmu§, öğle yemeğini talebe ııc birlik. 
de yedikten sonra candan sevgi tez:ı.bUratı Ue uğurl!l.nm~lıırdır. 

iaşe vaziyetinin bu seneki sıkın- e!!!!!_i 
tlll devresi sena ermiş sayılabilir 

ııı.... 

Yazan: Asun Us, 
A.ııknra, SO (Ba.5muharririm.i.z

den telefonla): Bir kaç gün Ada. 
na tamflu.nnda bir tetkik seyıı.Jıa
tl yaptmı. nu St'yahatte memleke
timizin yeni sene malt ·uı \ıLZİyeti 
etrnfmda güzel haberler aldım. 
roros dağlarile Akdeniz arasında
ki QOkuro\'a bö!gcslnin zirai ba.
kımdan husu iycti dJğer yerler
den bllhns a Orta. Anadolodnn iki 
ay C\'Vel hububat yetiştirmesidir. 
Net.ekim bugün Adana çifttileri 
arpa nuıhsullcrini harman elmeye 
baıılıunıslartlır. Toprak mahslllleri 
ofi i şimdiden yü71erce ton hububat 
almıştır. Nihayet 10 gün sonra. ha
sat Uerl en ham.retli faaliyet saf
hasına girecek ve iaı:ıe :t.ct;ldliıb on. 
dan onra her gün biner ton hu
bubat satın alabilecek bir duruma 
gelmis olar.aktll'. 

AdruJn ~ift~ilerinin tahmJn ettik. 
lerine göre hazinuı ve temmuz 
içinde toprak mahsulleri ofisi müs. 
tahslHerjo yemekllkler ve tohum
luklar kenclll~ine bırakıldıktan 
sonra Çukurova bölgesinden en a
l'Sğı 40 uin f-On hububat alabilir 
''e bn, saretle turfanda olarak alı
nacak mahsul l)i bir münakale ve 
tmı-zi sist.cmlle ihtiyaç yerlerine 
gönderildiği taıccl:r(le yfyccek nok. 
tasından... en ~ sıkıntıda olan ts-

tnnbul, İzmir taraflarlle Gazian. 
tep, l\larn.5, Hatay gibi cenup \ila
yetlerinde bıı sene mahsul duru
ma iyi ohnnyan bölgeleri kurtara
bilir. 

Aflnnada istllı al edilecek hubu
batı mahsul va.ıJyetl iyi olmayan 
C(;Dnp ,·ilfıyetlcrfnc dağıtmak için 
derr,!ryolu \ıtsıtası yeti11ir. Fııkat 
tstıt.Ibul V(' İzmir tarnflanna !>e\'

kiyab nktinde yeti .. tirebllmek 
için şfmdiılen McNin \'C tskend,e. 
run limanlanna l>lrer vapur gön
dermek lilz.ım g(·llr. Ticaret Veka
JetiJe Münakalat \'ekiileıtinin bo 
mühim isi göz önllne alarak bo yol. 
da bl\tün vasıta ve imkanlardan 
faydalıınacaklan üphesizdir. Şıı 
halrte mcntleketimlzclc iaşe \'8.Zİ
yetlnln bu ~eneki mkınhlı <le\-re. 
f<İ artık sona ermi' sayıJabfUr. 
Bundan sonra asıl diisünülecek me. 
sele gelc<rl< sene l~c i'lerlnl ge. 
ç!rmi!I olduğumuz tecrllbelcre gö-
re düzeltmek irin pHanlaştmnak
tır. Son zamanlarda memlc:'ketin 
bir çok yerlerine yağan faydalı 
y:ı;'.;'lllurlnr umumi surette yeni mah 
ım1 haldamll\ki Umltled kon·etlen. 
dinnl~ olduğun<lan bu pilAnla.,na 
işinde hüldbnetin mm·affaJdyetbıe 
yardım ~ecektir. 

1 

HiTLER 
Mareşal Kaytel tarafın· 

dan takdim edilen 

10 bin subaya 
hitap etti 

Berlin, 30 (A.A.) - Führcr, 
bugün spor sarayında kara, de • 
niz ve hava kuvvetelrine yen\ il• 

-----....------_ ........ ...__ _______ ...... .-...--.. tiha.k eden subaylarla gelecek 

J t b I •"" • 1 s t t b ı · "" • devrede subay çıkncn.k olanlara. apon e ıgı ovye e ıgı hitaben bir nutuk söylemiştir. 

Ç 
Mareşal Kcitel Hitlere ıq bin un kin g suıbay ve subay namzedini tak • 

. izyumda ~st~rlııinin verdiği ders. 

kuvvetlerı Alman 1:iA.1:ı~n o~~~~~ 
VSl.zifelerini tevdi etmiştir. 

Temizleniyor h •• ,. Bu kış cereyan eden muazzam ucum ar l müdafaa muharebesinin bir ta • 

Tokyo, 30 (A.A.) - Dom.el ajansı
nın bildirdiğine göre Japon kıtaları Pu••sku••rtu••ıdu.. rilıçesini yapan Hitlcr · yük.sek 

kumanda prensibinin mü..,-.kül va 
ziyetlerde dayanmak ve zorluk1a 
n yenmekten ibaret olduğunu Yunnan eyıllcli dahlllndeki balta gir. ı T • k 

memı, ormanlara. sığmml§ olan Çun. . 1 m uç en o 
ldng kuvwUerlnln son döküntülerine 
kal'll gtrloml§ olduklan temizleme Harkof §İmalindeki 
hareketlerine devam etmişlerdir. Bu taarruzu 12 mil ileri 
döldlntUler 8000 ki§! kadar tahmin ••t•• d"" 
edilmektedir. g\.) ur u 
Diğer Jnpon blrllklert de §imatt Mosko,·a, 80 (A.A.) - Sovyet 

Blrma.nyad!l Ki Udnada. bulunan Çın sabah tebliği: 
kıtalarma ka.roı ~tikleri tenıl.zl&- 30 ıroyı.s gecesi lat.l\larnntz !z
me harekeUne muvaffaklyctlc deva.m yum istikametinde düşman tank ve 
ediyor. piyade kuvvstlerlr.e karşı taarruz 

Şimali Bl.rmanyada Hindlıt&n hu muharebeler! y.ıpınışlardrr. 
dudu ye.kınlarında Kaleva. keslmlıı cephenin öteki keSimlerlndc 
deki bir kımn arazi ~ dllgman kıta· bildirilmcğe değer ehemmiyetli 
lanndan temlzlcnml3tlr • bir hareket olmamıştır. 

(Devamı Sa. 2, Sü. 6 da) (Devamı Sa. 2, Sü. 4 de) 

Admira bugün ilk 
maçını gapıgor 

Ankaradan gelen Büyük Fikret 
F enerbahçe takımında oynıyacak 

ıo.tır •porcular, TW-k •porcııll»'ı tar~ f~ kasıılaaırlieu. ,OCt.iW ~ JlClde). - -

yoksa zafer bayramları yapmak 
olmadığım belirtmistir. 

(Deıxımı Sa. 2, Sil. 6 da.) 

Katil 
Nazmi 

• 

idam 
edilecek 
5 Sene kadar 

evvel bir gece 
Sultanahmet • 
tc Dizdariye 
mahallesinde po 
lis memuru Ha 
san Basrinin 
evine girerek 

• :;......., .......... ,. 
,,~ 

hırsızlık yal"~ 
tıktan sonra 
gürültüyü işi. 
tip yukarıya 
çıkan Hasan 
Basriyi bıcalda 
öldüren ve ı;a· Katil Namıl a<L 
çarken de 3 liyey<' ı:ötürülür-
bekçiyi yaralı. ken 
yan 40 ya§larında katil Y~stı! 
oğlu Nazmım idama makumı· 
yet hükmü Meclisin 20 mayıs ta 
rihli toplantısında tasdik olun
muştu. Bu karar Resmi Gazete 
de neşrolunmuştur. Fakat düne 
kadar müddeiumumiliğe tebligat 
yapılmamıştı. 

Adliye Vekaletinin ya telgraf. 
la veya dosyayı göndermek su • 
retiyle yapacağı tebligat aka • 
binde katil hemen asılarak ceza· 
smı bulacaktrr. 

Adlive Vek~letinin son tarni .. 
mine ğöre katil, tevkifhanede a. 
sılacak, bilahare müddeiumwni· 
likçe il~ olunacaktır. 

240.000 
esir alındı 

Taşdelen ormanıan yandı 
1249 tank, 2016 top, 
538 uçak tahrip edildi 

8 saat devam eden yangın, 
beş kilometre 

murabbaı ormanı harap etti 
BerJin, SO (A.A.) - Atman or_ 

dulan ~-kuınandanlığuun hususi 
tebliği: 

Hsrkof büyük meydan mubaro· 
beı;i b!tınişti.r. 
Mareşal Von Bock'un idare et. 

tiği ::cphe kesimlerinde orgeneral 
Von Klei.st'in kara kuvvetleriyle 
orgeneral Paulus'un zırhlı kuvvet. 
leri düşma.nın §iddctıi hi.\cumlarma 
karşı koynrak müdafaa ruharebe
lerlni bir im.ha zaferi haline ge_ 
tirmi!J!erdir • . 

General KorneUo Dragnlina'nm 
bir R'lmen kolordusu ve aynca bir 
Macar, bir İtalyan ve bir Slovak 
birliği Alman krtalariyle birlik~ 
harbetmişler ve bu ~lı zaferden 
hisse almtşlardır. 

Orgeneral Lö!ır'ün ve hava kuv 
vetleri kumandanı general Fıug. 
beil'in hava birlikleri gerek müda
faa gerekse taarruz C'SllSBmda mu_ 
harebelere fcd3.kl'rlı:kla iştiralt et· 
mişler ve dlişman hava kuvvetleri. 
ni mağlOp ederek muharebe mey. 
danını terkctıneğe mecbur bırak
m~lerdır. 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 de) 

Dün Alemdağmda Taşdelcn l Üsküdar itfaiyesi tam teşki • 
Vakıflar Ormanında büyük bir !atla, jandarma ve halk ekipleri 
yangın olmuş, 8 saat devam e. bütün vasıtalarile yangın sön • 
nen atE\ 5 kilometre murabba dürme için seferber olmuşlardır. 
bir sahayı yakmıştır. 1 Ateş, ancak saat 24 de söndürii-

Yangın, saat 16 da Çeşmeli lebilmi§tir. Yangının, yoldan ge. 
ve Maltepe yolu arasında ba.~hı- ç:cn birinin attığı sigaradan çık. 
mış, bir arahk Baltacı ormanını tığı sanılmaktadır. 
da tutuşturmuştur. 

Maarif 
Vekili 

Beden Terbiyesi umum 
müdürlüğü teıkilatını 

tetkik eti 
Ankara, 30 (A.A.) - Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel bugün 
öğleden önce Maarif Vekilliğine 
yeni bağlanan Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü Merkez te.§ki .. 
latını tetkik etmiş, başta umurn 
müdür olmak üzere bütün me • 
murlarla görllşmilş, Jşler hakkın. 

' da ilgililerden bilgi SOn\}uş, ça • 
lı~a programlarını gözden gc
~irmiştir. Şimdiye kadar beden 
terbiyesi ve gençlik tes-kilii.tı için 

1 yapılmış tetkikata ait bütün 
. raporların neşri vekillikçe karar 
altına alınmıştır. 

1 Libyada 
Şiddetli tank mu
harebeleri oluyor 

Almanlar 
· 1 obruğu 

eiegeçirmek 
isti.yor 

Londra, 30 ( A.A.) - B.B.C: 
Libyadan gelen en son haberlere 
göre başlıca muharebe Tobru
ğun 55 kilometre cenubu garbi· 

(Devamı Sa. 2, Sü. 6 da) 

ı 

Politika 

İtalya Hariciye Nazın 

Kont 
Ciano 
italyanın dış 

siyasetini anlattı 
--0.-

' 
I 

-
Orduya selam 
r 

Kendi kuvvetine ı?ÜVenmenin müşahhas misali 
ordudur. Onu sevmek, ona saygı duymak, 
onun icin her fedakarlığa katlanmalı memle· 
ketimiule bir din akidesi halindedir. Millet 
Meclisi orduya ı?önderdiği selam ile Türk hal· 

kının bu icten gelen sevgisini ifade etti 

Yazan: SAIIRİ IRTEM ltalya Şark harbine 
daha geniş surette Büyük :llillet Medisi yeni yıl Öyle memleketler vardır ki, ora • 

tarda milletin unsorlan arıısmdD 
ancak ~ekil ve görUnüs itibarile 
beraberlik manzarası ,-ıın:lır. 

iştirak için hazırlanıyor lıütçe<ıini kabul ederken ordu~mna 
cıano, İtalyanın Tllrklye ve İsviçre ~elam \'e l'e\'~sini de gönderdi. 
ne fyJ dostluk ve münuebetlerlnl de Büyük Millet 1Ueclis1nin Cünıhuri-

bellrttl yet ordusunu millet da,'ll.Smm , .e 
istlkliilio büyük meı;ne<Ji sayar. 

Roma, SO (A.A) - ltalya hariciye Bü:l·ük XUlet Medi inin onlusu-
nazın Kont Ciano, Hariciye bütçesi.. na kar~ı duyduğu derin ~vginin 
nin müzakeresi mllıınsebetlylc Ay&n, lzhan onun kunılu<;unıın, bünye

(Devamı Sa. 2, Sıi. 5 de) ı.iııin ma!ıh·ctJnln kabıdır. 

Jlakilratte birle~mlş gibi görü
nen 5ey kuwctlerin hakil.i ınahl
yctl, nıhn d~ğil ancak nezn1cct \'e 
etiketlerdlr. Fa.kat Türkiye de,·J,.,.. 
tinin temeli daha nk ı:ündcn milli 

(De\-a.mı S üncii sahifede) 

\ 'eremle ~lil<'adele <Jcmlyetlne bir ,·erem sanatoryomu kurulması için 100 bin lira hediye edl!dlğfııl yazmııı
tık. Dün, sıınatoryomun t.emellerl atılmış, törene VaU ve Belediye rei!ll, mecıı. kalan, doktorlar tettrak 
etm~lerdlr. Reatmıerlmlzde bu mersı.lmden iki intiba görUyorsunaz.. Solda, 100 bin lira teberru 9dıea -..&7-

yet.ı.ı vata'1dao Süleymaa Çakırı, defteri imzalarken görtıyonrunuz 
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Yük•ek Ziraat Mülaencliai 
il. ALA P 



VAS i :! 

Dört başı mamur 
lıırsızlık 

Ne baldular•a alm qlm , yemifler. içmiıler. 
radyo çalm11lar ue •nra •ekiz yaşındaki 

lamız uykuya dalm11 
Fatihte oturan 8 yqmda Ya· Yapmı uykusu gelmiş, kanape • 

181' ile 15 yaşında Tuettin.. Ha. de kendinden g.çmipir. Nihayet 
san -ve Ali adındaki ÇOC'U)dar, ev. Arkadaşlan kalkıp gitmişler ve 
velki gecıe Nuriye admda bir kendisini de unutmuşlardır. Bi • 
kadmm evine hınmirk makaadi. ru ..-a ev aahibi Nuri:ye eve 
le girmi§lerdir. geldiği zaman Yaşan uyur yaka 

Nuriye evde dmadıjmdan kü- la.DU§ ve polise teslim etmiştir. 
çük ihırslZlar bir hayli eo& çal- Polis, Yaşarm itirafı berine 
In11'1ar, üstelik ne buldularsa ye. diğer hırsız gocuklan araştır • 
nıişler, radyoyu çalarak keyfet. maktadır. 
mişlerdir. Bu arada 8 yaşındaki 

SEYYAR ESNAFIN SIHHAT 
CUZDANI BULUNACAK 

lstanbul Belediyesi, eebr.e ve 
meyva sa.tanların da cemiyet 
cllmanlan abnalarmı alakadar.
tara bildimliftir. Bunlann ~ 
ve milrakabeleri için sıkı tedbir • 
ler ittihaz edilmiftir. Her kua 
ve nahiyede nü1'us mlktarma g& 
re ayrılacak polisler kualarda 
kaymakamın, nahiyelerde nahi
ye mOdUrlerinin emrinde ibuiu -
nacaktır. 
Sdıhat dbdanlarmın t.ettifin. 

den bafka han,, hamam, lokanta, 
aiııema, tiyatro ve bemeri mtlelı. 
8elleleıie diğer çall§ID& yerleri de 
teftit edilecektir. Teftl§ler için 
nahiyelerde birer çalJllD& prog. 
ramı hazırlanacaktlr 

Bilh•sea yullk b&hçe1enn de 
tettitlne önem verilecektir. 

Belediye reia muavial LQt!i 
Abay da ayrıca teftiıılerde bu ~ 
lunaca.ktır. 

Hamamlar hakkında Dahi
liye Vekaletinin bir tamimi 
Dahiliye Veklleti, memleket i· 

çinde bulunan hamamlarm nasıl 
olması lhnn8eldifi h•Jdnnda vi 
llyetlere bir tamim g&ıdemıle • 
tir. Bu t.aınime &an; hamamla. 
rm dahili takaimatı wklletin ta 
mimde gC5steımif o&dufu tıl88lar 
dahilinde yeni bqta.~ tanzim e. 
dileceıktir. Suların •mma ve tev 
zi §ekilleri sıhhi eAAela.ra bağla
ııacaldır. 

Hamemlar aüıtetlf lrwmlıra 
ayrılarak haranıt dereceleri ay • 
n ayn olarak kararlqtmlacak. 
tır. Hamamların muayyen za. 
manlarda bavalanclırrimasl için 

5 mu i nelde mGcaclele 

Şehir ve heabalarda alvrl8i • 
nekle mücadele eimek bere dı • 
hat ekipleri haml&ımlfbr. Sıh. 
hat ekipleri bilhassa köy, ve k~ 
çük kasabalarda Bivrisiııefi vU • 
cude getirecek olan eu birikinti
lerinin kunıtulmaaı işine ehem -
\Uiyet vereceklerdir. 

Oteller teftit ediliyor 

Son amantarda otellerin sJh. 
hl bakmıdan gereken temlzliğı 
göstermedikleri f[Öl'Ülerek bele • 
diye tettiş hevetl kontrolleri ark. 
laşt.mnağa başlamıflır. 

Dün lstanbul ve Beyoftu cihe-

tertibat vücude getirUmeeı llzım 
dır. 

Depo olarak kullanılan hamam 
lamı açıknamaaı için 'Vlllyetlere 
en*- wrflmiltir. 

llelıfr 'ft kud>alardald tarihi 
kıymeti haiz bulunan ve hamam 
olarak kullamimakla bu kıymet. 
leri amlacak olan hamamların 
belediye tarafından satın alma • 
nıık muhafm edilmeel wk&let 
taratmdan beledl:yeye tawt,e e. 
dihnektedir. Vi1Ayet bu tamim • 
den 80llr& faaliyetin neticele1"l9i 
raporla vekAlete blldireeektir. 

---------------------
IB'l'ANBVL llUH!fUIDIUI 

• il llt ll'IJaUan ............. 
Lcmdra 1 Sterlin G.22 
Ne'f101'k 100 Dolar 180.'10 
Cenft'l'e 100 t.neç rr. 80.MG 
Kadrld 100 Pueta 12.89 
stokbolm 100 ıneç Kr. aı.ıe 

alllAll ft TAllVIL\T 
TlllıYIJ&t Gaerlne muamele olma

mlfbr. 

tinde 20 ye yakın otel teftiş edll
ml§, durmnlannı ~ren rapor 
lar tanzim edilerek beledi~ ri • 
yuetine ven1miştlr 

ilk okulların 
tatili 

Şehir ilkokull&n dünden itıba. 
ren derslerini kellerek yaz tatili
ne başla.ımşla.rdır. 

tmtihana tlbi olmlyan suufla
rm karneleri kendilerine veril • 
miştir. )(emniyet imtihanına gi. 
recek olan sınıflar puarte&lden 
itibaren imtihanlara bqlıyaeak. 
lardır. lmtmantar 12 gtln sUrecek 
ve 12 hazirandan itı"baten ilko • 
kullar sınıf ve okul sergileri vU
cude getireceklerdir. tlkokultar• 
da bu yıl 12 bin talebe mezuni. 
yet imtihanına girecektir. 

Vapurun civatalannı 
söken hırsızlar 

Kanlıcada oturan Aziz, Nuri, 
Sabit ve Ekrem adında ki genç • 
ler, Şirketi Hayriyenin 60 nmnL 
ralı vapurile k6prllye gelirken 
vapunın 11.9Dbazlarmdaki civata. 
Iaıdan zr tanesini söküp çalm11-
leı-dır. 
Hrrmıiar vapurdan çıkarken 

bir memurun iti farketmesi be
rine yakalanarak, Zld>ıtaya tel
lim olunmutiardır. 

Bir katil aklmdan zoru 
olduğunu iddia etti 

4: ay .kadar evvel, Kun*apıda 
kıskanc;l* y\ilthıden nieaniJBI 
Perihanı öldüren, amıes1 Fatma• 
)'J da yaralryan Sadik isimli genç 
katilin npıhakemeaine dün birin. 
cl ağır eıeıada ba§ılnmlfltr. 

Katil, kendisinin sinir hutuı 
olduğunu ileri lll1rerek mua~ 
Bini istemi§. mahkeme de bunu 
kabul «lerek akli vui~ 
boaıklult olup olmadJtnım tes • 
biti için kendisinin adli,e dokto
runa g&ıderilmeaine karar ver • 
mil. m'tJlıabmeyi bqka bir gbe 
bıralmulUr. 

Sazi Tezcana 
takdirname seldi 

Aabl'Bda yapılan Tnıtiye Fut
bol birinci tiklerinde, Beşiktaş • 
Harbiye, Gözte-pe - Harolye ve 
Tramon - HMtiye ~ 
tam blr dtırOstmk w tyl bir 1&1lt
ı. idare eden hıl'kem 3-1 Tezcıana 
beden teıtiyeei umum mldttrltılttn 
den bir tadklmame ceblltir. 

Akhiaarda çocuk 
yuvası 

A ........ , (a...I) - Kaymakam 
Naci RoD&• çocuklan ulrgeme :JUft• 

ımu tekrar llıJa etmlftlr. Yuvada bL 
len '11 muhtaç ve JdmH8ls yavru ba
nnmaktadır. KendDerlne abah. ISl!e 
ft aqam muntazaman mugaddi :re
mekler verllmektedlr. Yuvanm vart • 
datmı artırmak yolunda kaymak& -
mm pyreUnl t&kdlrle kaydetmek 
lbimdır. 

llOD .... : 

Yardnn lleYeDler cemiyeti menfaa
Une kon8er vermek O.re anatk&r 
llUnlr NuretUn ,ehrlmlM gelecektlr. 
Konııerden umulan menfa&Un elde e. 
dOmeai için gereken hazırlıklar ya 

pıJm11tır. 

Şehrimiz aynı amanda. Am-
1119 hizmetlerinı ali.kadar eden 
ve merbut zabıt varakum -
da muharrer hizmetleri de de
ruhte etmektedir. Buna muka
bil adlan geÇen Mösyö "" Madam 
Ku.dar bu topnklar tıserinde ya. 
pt.caldan in.,sattan meıbıt zabıt 
varakaamda yuıb mileaeeeeier 
febl'E' terkedee~ftlr. 

1 . 
tLA.N 

Elııki dvil'lerin cenneti Anadolu
dt. idi .. AJRi zamanların cenneti de 
C".enubt Afribda bulunuyor .• Yeni 
crneti öğrenmek ic;in katal~ i6te

Y uan: FrCllUlllHI /Clrmendi 

-80-
Çeviren: llıualler Acar 

otomobilinde Uerliyonız. Burada fh olduğuna eminim. 
çok bQy& inşaat var .. yeni bir İŞ ADAMI SMİTDEN 
pıhir kuruluyor dil"i>Hiriz.. bu TELGRAF 
şekilde denble omıan biriepyor, 610 dan 634 de kadar satıldı 
KOçQk villalar, emsalsiz gllzel- Bana daha elli tane ayrılruasmi 
IJ.\te k~ yapılıyor. Hem hep );'!&ederim 
si mUstakil .• tam manaaile İngJ· iŞ ADAMI KORBETTF.N vhdz. 

1 L A N lhlerln "evim benim kalemdir,, TELGRAF 
Şimdiye kadar Kot d' .AJ;ar ellızUne uygun bir hayat hazırla- 80 den 105 numaraya ka:lar 

dilnyanm en gUmel sahilleri aa nty0r •. fakat buna rapen daha 11o·uldı. Daha on tane ayri!ma
yılıyordu .• gelecek sene rekor mahalleye girerllen ınsanı blr aı kabilae telgrafla oe .. ap ftlil
Alyod körfezine geçecek. Hafta doat hava karplıyor. Büyük spor aeai 
tatillerinizi geçirmek için küçü· BAhaaı, modern aineması, fevka- şEHlR Ztııl.AMDARLARIN!1 
cfık bir kut yuvuı mı istiyorau- lMe m41tellef kuHıbO insanı hay- BiR 1LANI 
nuz? Yoksa bir lüka villl mı em- 11ıte d~. Burada her tilr· Helena kasabalPDm ve bayır 

Hem hırsızlık malı recfyorsumız? Sahilin gt.\nefb11 Hl konfor, eflence ve fJevk vuı- mUesseeelerinin resmi kiipdında 
hem de ihtikar mi, yoksa c.rmanm ilerin galgeai- talan d~. herkes aradı- hlkfunet, evvelce kararlqtml -

..._ 8eyazrtta Yeniçeriler caddesin ni mi tercih ediyonnmuz? Yerlı fma hem de kendi IJe\l'kiııe g&e 11111 olan ldıiuıeler tarafından 
,. 16 numarada tuhafiyecilik tip evler mi, ymsa tamamen ca- aradiğmı bulabili,u-. Yolda met tııWD8il olunacaktır. 

Feyst, 7 liraya satması mek.Anlı modem köeıkler mi ı.o.ı har mimar A. T. Kadar Re bir XVDI 
~--::-:: _ beyaz ipliği 18 liraya nuanuza gider! Bir kere bOrola· mlddet lronup.blldlm, bana IUll Ve nihayet balı~ Jd51kler 
~ cOnnüıııe,but halinde rmııza ufrayın, pllnlan ve kata- lıln 8&yledl: .mahallf.8lnin remıi klpd gilnti 
"~anft)lfbr. fogları tetkik edin, mubütak bu - lıfminten bugüne kadar 1relmlştl. 
"'-~eysi iplikleri Kemal adında dünya Cennetinde sizin de hlae memnunuz •• hem maddi, hem ma Nutuklar.. allaflar "yap.!,, 
:"Q'lllnden aldığım eöyiemif, Ke- .,;z vardır. ..evi sahada muvaffak olacaiJ· nidalan ve nihayet yapsın He-
~ evinde de 33 bcıbln iplik BÜYUK BiR GAZETENİN mm zannediyorum. Daha ilk lena kasabası, yapsın ma&yö ve 
~ de ipekli kumaşlar b~ RÖPORTAJI &'inlerde talepler bqladl. Şimdı madam Kadar ve bu dtlnya Cen-
~ur. Bu ipekli kmnaşlarm Salıil boyuDea uzanan blr bi- muhakkak ki deii1 yalnuıca Oe- netinin inpmıa hizmet eden bft. 
....... mal olduiu öğrenilmiş, li\rlo bibliyası 1'adar pürUmQz nubl Mrikanm fakat bOtUn Jn. tan İl arkadqlan. 

.ll!"Qlaı •• mutadere olunarak suçlu. vol u ınetıhur mimarm giltere hatta. lngillz fımparator- Tertip olunan ylbılerce kleBJk 
~!:t.:aım..nıe_~ lliuJ ı.u..Aellef Kadın marka ıuıunun nua.ıiarmm tberlmlz. fevkallde slyafet ele~-

s 

[@iiP., i#~~liil 
Sırlarını sögler-

1 • ? er mı ya ••• 
IJrt..t VelllleU, kleele ve deri 

........................... Jld 
-.dde )'Wiae aeler bllwdaftk 
79ld - tip kudma ,...,,..._, 11.ai ,,..._._..,. e ı .,....._ ........ 

c.Qet, ......... ·-•ha 
--.~an llalıiı'..._ 
...... ~ Jl'ab& ..... illa ... _ 
..._ eaqp selwedil:i 1o1a, ....._ 
lıab ........ .,.. ..,.. ............ 

•l!f. 
Bb. ldieele ve derlJi, papacaa 

bll'birladen .,nlmu iki ........ 
d'7e taamz. Papae 'ballJuta pp1-
br. 8oa ........... "apartmau.,, 
dedllderl mudar talwthlıuda ba1e 
)iae deri bllalullyor. 1'opqa ... _ 
tıQa ~Yirdllderiai llllQwu. K6-
..ı..iıa J9llld de -.lıanmm t.llt
._...., .. teerDeltrle ..... 
l'ab& .. de ........ ldt tisi 
.. Ueele ......... ,...... 
P'.-Oli ....... ..... .....,...,. ... .,...... ....................... ....._..,_ 
...... liJdlli ........ - .... 
.. , ..... drllld7er. .. 
Wde fiadlllk hte.lle9 teJlw İlll· 
U..yc*. 

Yalan bu& öJle geliyar,.ld !18 
"aput.ımaa,, adı verileli aeaip 
pyler, deri ve lıhele hUan•ma. 
dan, pek Al& yapdabiJeeek. Ta-

Nalan atff mantardalldır. tlat
leriff "-alaa deriJerlD yerlae de 
lı:edlfe, dua, damlako glhl daya
-*11 ...... ., da lnılluıleWJir. A
nıda -.da .. awrU,, pyre*ile. 
WJle Jallllmt lnllld1ll'alar da IÖ
... ,___ ljapbeaua ti....,...., ,.... ........... ~ .. ,... 
~111.-&eresm! 

Bir ....... )'ela ~ iti• 
...._. 1Jer117ecejloe iaawabllirb. 

Bis. meeelaaia ~yldall lıllme 
41illmia lıaalde, böyle koaqarken 
ae.alla lnmclareeılar, alçia m....,._ 
irap eler delil eevep bile vennl
JOrlarf Onlana ,.,tıklan yoksa, 
91'\Jllyeceklerl de mi yoktur! P .. 
~. plilıa ba teklifte ltir ta. 
IÜ kolEma ıse&diler. S..ryorlar, ld 
lkt.et Veliletl, onlan ,_aya 
dllllwelr, waatlanaıa urlanm 
ölı•eNk. Çlaldl • kere dek 
lllJ'Wlla glW,• hadıınalar, 1li9de 
IEIHlııltr eok Jnkavva ile ,..,.._ 
~. Süüleybl ...... lıir 
.... -. ak..- ll9Ul .-ııa4ı1nn. 
..... ..... Do bre olnldak.. 
-~ .... seU ,.~ 1ııa. 
~ )'el'iadedlr. lstcrlene 
lııir fOltl bıllf ve icat nhlhl de e
........ AlteU, teklifi• ark .... 
lrorbleaıll bir ıteY balaamadJilM 
lbudmlmelan gerektir. 

HA/CiCi SUHA GEZGI# 

[~~) 
YaQmurları sevmek ••• 
~genç olduimn mralar-

da. gak yalan bir artracla. 
pmla mı bir a-ind brarlq. 
tmp da )da çtkmaia hamluı
dılm mwla bir,....... bople 
dr mr, içimin 8*mtım tarif edil. 
meı bir tekil alırdı. "Şimdi de 
mmanı mı!'' derdim Babamın 
ise, buna karşı hiç d~yen 
bir ihtan ftl'dı: 

- GOcemm oi!um ... Bu yat. 
mur, ma.baullerim.k için çok iyi. 
dlr. 

Fakat Belde gmçlit var. 00. 
• bir bahar havumm tadını 
~ için huırladıfmmz 
pl&mn tatlJiknu, beıtıaııgl bir 
faydaya dejieebilmet timin at
lmdaa ~! Biz yalmura ,... 
nas imanlan ,ol üstOnde yaka. ı 
lAyıp aıl"BJklam eden bir yara • 
maz tabiat QOCuiu gtimOyte ba. 
kıyorduk. 

Fakat bO)'te birkaç defa ge. 
Sııtideıı kaldıktan eonra, artık 
bir eey diyemez oldum. Hava 
Jraranp da. biraz aonra bar
daktan bopmraısma sapak • 
lar datUhneğe bqladı mı; gü. 
ltlmBiyerek baıbamtn yüzüne ba.. 
Jrv; ve: 

-Yine sizin mahsullerin işı 
'olunda! .• derdim. 

Babam memnundu Hart! ba. 
u.n AUahına dua ~erek bu 

yetle geçmiı ve herkes bu itten 
memnun çıkmıştı: Qmubl Afri
ka haktbneti bir dünya Coenneti 
kuanmletı. İl &damlan binler
ce İngiliz liram klr temin etmiı
lerdi. Belediye reisi yeni illa· 
hallede fevkallde ucuza, hattl 
bedava denecek bir fiyata bir 
ev elde edebilmltti. 

Evlerine döndüler.. muanam , 
mOkelld villalarmm Okyanus 
berine ac:ılan taraçasında birer 
sigara daha IA;ti)fr •. 

Kadar: 
- Yorgunum, dedi .. nasıl ~l

dip yatak mı? 
- I>elrllA •. 
Diye .kadın cevap ft'J'di. Fa

kat BU8lu ve hareket etmeden 
bir dakika l!IOllra Mlve etti: 

- Halbuki ben bq bqa bir 
tile pmpanya i~izi r.an
nediyorum. 

- Hay hay yavrucuğum •. 
memnuniyetle.. madem ki een 
istiyomın .. nasıl yaka çok mu 
SWladın? 

- Hayır sutıamll defiUm •• gö
rllyorum ki unuttun bile •. 

- Ah affet beni yavrucufum. 
O kadar unutkan ve ihmalkAnm 
ki .. IODl'a bugQnkil yorgumuk .• 

Ve kalkarak büfeye gitti. Bir 
tııe Franmz pmpanyuı ile ild 
k....deh aldı .. ince teli kopardı. 
mantar kuru 8*ı bir gUrültU ile 
bollala ucta .. 

memnunlufunu açığa vu.rm. 
"Yalmurlaria mahsullerin ge. 
liflll88i" ne demek olduğunu 
bOtlD ruhiyle anlatmak isterdi 

Bundan· eonra ~ bi°r Ü 
ınan daha, yağmurların kıymt. • 
ti ile meşgul olmadım. Fakat 
t.a.biatin tecellilerine karşı allfo 
kanlığım artmıttı. Gökler karar. 
dlkça yabnurluğumu giyiyor 
ve fazla &anmak tehhkeleri t.e 
g&st.erdlği zaman birpatiperi
ye dalarak ıpl JŞJl caml4na 
08tOndell yol yol inen daınlı• 
n eeyredip bayallta dal!J9 
dam. 

Fakat gtlnler geçerek yeni '* 
clbu bu1>l bqg&rterdiden. 
801lr&, yaimurlarm mah9ulltP 
le mtlnaaeıbeti birdenbire orta • 
ya çıkıverdi. Tarlaların bir ILL 
Q'1k meli bile gökyüzünUn .. 
vinç yaşlariyle IBlanacak ol-. 
derhal ajans haberlerine vana. 
caya kadar lıeyecanla illn ecU. 
l!yor. Yajmurlann bir _.. 
aıbd8ll* gezintisini mıerh&e 
metsisce boabileoek lfD'I .. 
zipllği yanında. mahsullertn .. 
retetini CJ(4tm-an ödü cevlıelt. 
ni de anlamış ve ona bir R9dl. 
lı yOreğiyle yanmaktayıs ••• B-.. 
bumn mahsullere olan muhab
beti, umumi bir vatan aevglei. 
halindedir. 

HiKMET llUNIR 

~ı evvetkı Vakıt 
il lllaya 1911 

J aponya Almanya ile ittifak 
edebilir mi? 

Japoa Bepeldli Terotl bir mu 
habire beyanatta bulunııdletı : Bu 
.... '8nit dahilinde bil' Japoı 
Almu ittlfalamn gayri mtln*ll 
oldaluma 15ylemiftir 
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' 
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Haslran sayısı yine yınni biL 
yUk aayfa olarak iki renkli reaim 
lllie ve -ıtn m11ndericatla ... 
llllbr. .. J'ftıııle 20 k&l"t4bır. 
~ederiz ' 



VAK 1 T 31 - 5. 1942 

Ev kadınının oi1mest 
olan şeyler 

im o aya re tuzla aı itler girilir? 

Harç tarıfesi kanunun-!f7_KJK_Lf1!:_· • 
da yapılacak değişiklik Dil vemılllyet meselesı 

H. Namık Orkun'un .. AMONYAK- Ankara, 80 (Vakıt) - Harç ta 

·l vecek olursanız ,gayet iyi netice.. 
ler ahrsı .• ız. 

rltesi kanununUD bazı ma:.ldelerinin 
detıştlrilmesi hakkındaki kanu.n pro 
jeai bugUn Millet Meclisine sunul . 

mamış ve son tahkikatın icrası es • 
nasında suçlu tarafından yeni delil 
ikame edilmemiş bulunması 50 nci 
maddede ya.zıh kararların yarISt alı. tasnifi doğru ınudur? 

*** 
Haşaratın ısırığını çabucak 

iyi etmek için şişen yere birka~ 
damla amonyak damıau.rak ha
cifc:c oğunuz, çok faydalıdır. 

muı.ıtur. nacaktır... r -~ 
Bu kanUDun 49 ve 52 inci maddele. Ve.7.an· 

Bir davada suçlular taaddUt ettiği Rıza ÇAV. DA 1 ~-rinin son şekilleri şu olacaktır: 
•'Madde 49 _ Bir ceza devresi takdirde bunların yalnız yenl delil 

birden fazla suçlulara taallük eGllyor ikame edenlerinden tam harç alına 
sa her bir suçludan mahlıüm olduğıl caktrr. 

Bu rob çi7~ili 
kumastan yrı. 
pılıruştrr. Kol
lan uzundur. 
Yakası kücük 
ve devriktir. 
Beli deri bir 
sentürle srkı 1• 
mıştır. Cepler· 
drşardandır. 

Kolsuz bir er. 
kettir. Böy\e 
bir ceketin a•. 
tında beheme. 
hal dar bir etek 
giymek lazım· 
dır. Bu ceket 
E'Ski bir mar
toclan yapıla. 
bilir. 

Nikel ve gUmüı; takımlarınız~. 
üzerine birkaç damla amonyak 
·T:ımlatılmıq yünlü bir kumaş 

parca~ilc silecek olursanız, gayet 
vi par1ar. 

*** 
ÇamaRırlarımzı iyice b<:yaı -
tmak isterseniz suya on litre. 

1e bir çorba ka~nğı hesabiyle a. 
-.1onya~ · arıştırınız. 

* ıt:. 
'ünger . tarak. fırcalarınızı mü 

"'nr;lel ~urette temizlemt-k ister 
ıı.:·niz. s );.uk suya birkac damla 
monynk karıştırarak bu işi gö. 
..:,hilirsiniz. 

illi BLÜZ 
Bir spro bu.,. 

1u h'fızun v. 
11lı!)ında uy uı 

*"'* 

(< * * 
Başağrrları ıçın, amonyakL 

ı:ıuhar banyom alınabilir. 

* * * 
Yorgun bir günde banyo yapıp 

;ahat etmek isterseniz banyonun 
· çine ilci çorba kaşığı amonyak 
dökünüz. Gayet rahat edersiniz. 

TUZ 

cezanın miktarına gön! ayrı 

barç alı acaktr 
ayn 

·ahklkrıt yapıı 

Kaba.hata •aallük eden dawlar 
dan da ı::ıut 1nk 

lına~<ıl<tn. 

Lir tto yarı harç a 

Yeni vergi zam arı hakj(ında dün 
Def terdarllğa gelen tebliğ 

Diş fırçalarınızı bir bardak 4226 sayill kanunuu damga, tayya. ı' 4 - 3828 snyılı kanunun 9 uncu 
sıcak tı.ızlu suyun içine bırakınız re, sinema ve tiyatro ve nakliyat maddesinin (A) fıkrasile nakliyat 
böyle yapacak olursanız fırçanı. resimlerine mUtealllk hUkilmleri bak. resmme yapılmış olan zamlar birine 
ZJ uzun müddet e9kitmeden ku.!- 1 

kmda .zabal: mevkide yüzde on beşe, ikinci mevkl-
lanabilirsiniz. ı - Damga resmi kanununun 11 ncl de yüzde on iki buçuğa ve Uçünciı 

~ • * maddesine oağlı tarifeye göre aım mevkide yilzı.ie ona çıkarılmıştrr. Ha_ 
Renkli kumaşları yıkadıktan makta olan maktu damga resimleril~ len nakliyat resmi nlsbetl bütiln zam 

sonra tuzlu suya batıracak oluı- aynı kanunun 33 Uncu maddesinde larlle birlikte birinci mevkide yüzde 
sanız, renkler daha güzelleşir. yazılı evrakın resimlennc 4040 sayılıı yirmi beşe, ikinci mevkide yüzde yir 

* * * kanunun 26 ncı maddesile yapılmış mlye ve üçüncü mevkide yüzde ona 

Deniz tuzunu banyoda eriterek 
rıkanacak olursanız pek çok fay· 
dasını görürslinüz. 

* * * 
Şişe ve sürahileri iyice temiz

liyebilmek için bir kaşık sirkenin 
içinde bir mikdar tuz eriterek te.. 
mizlenecek şeyin içine boşaltınız 
ve iyice çalkalayınız. 

* * * 
Basit biı 

blüzdur. Uzuı. 
kollar giU?ide 
darlaşır. Uçları 
bağlıdır. YaKe• 
sında bağlanır. 
Önü de düğme. 
lidir. 

* * * 
Sönrnek üz.ere olan bir ateşe ' 

bir miktar tuz atacak olursanız 
ateşi kuvvetlendirirsiniz. 

* ~' * 

olan yüzde elll zam bir misli arttırı. çıkarılmış bulUDma.ktadır. 
ıarak zam miktarı yüzde yUze çıka_ Yataklı vagonlarla seyahat eden • 

ler<len Türkiye hudutları dahillndeki 
rılmıştır. 

kısım için yukariki zamlara 111\veten 
2 - Tayyare resmi ifa edilmemiş yatak Ucretlerinln yUute onu ni.sbe. 

veya noksan ifa edilmiş olan veyahut tinde nakliye resmi alınır. 
iptal muam~lesi kanuna muhalif bu. 3828 sayılı kanunun 10 uncu mad· 
iunan evrak hakkında damga resmi desı mucibince yolcu nakliyatı hari _ 
kanununun muaddel 55 l.ncl maddesi 
h.UkmU tatbik olunur. 

S - 8702 sayılı kanun mucibince 
sinema, tiyatro ve konserlerden alı 
nan resme 404G .!!ayııı kanunun 33 Uıı 
cü maddesile yc.ı.pılmış olan yUzde ıc 
zam yUzde otuza çıkarılmıştır. Bu su 
retle resım miktarı yüzde kırk ol 
muştur. Asker 11ilelerlne yardım pa 
rası bundan hariçtir. Bu hususta bh 
değişiklik yoktur. 

clndekt ber nevi nakliyattan alınmak 
ta olan yüzde beş nakliyat resmi yüz 
de ona çtkanlmıştır. 

9 uncu ve 10 un,.u maddelerin diğer 
lıllkümlerlnde bir değişiklik yoktur. 
Muafiyet vesalr hllkUmler eskisi glbL 
dlr. 

5 - Yukarıda d6rt maddede hUl~ 
sa edilen hükümler hazirnnın birinci 
gününden itibaren tatbik olunacak· 
trr. 

.Suikast davBsında müddei
umuminin iddianamesi Çay lekesini qtkamıak için~ 

henüz rutubeti zail olmıvan le • 
kenin üz.erine ince tuz 8erperek Ömerin: mücadele fikrini ve 
iyice uğuşturunuz. Bir müddet azmini tebarüz ettirerek hay~
böyle bıraktrktan sonra leke tından hiçbir" endişe duymadıgr 
yerini iyice yıkayınız. ve ica.bederse doğdu~u yere dö-

lunmaktadırlar. Bu iş gölümü
nün neticesi olarak Pavlof; 1s
tanbulda kalan Abdürrahman 
ile meşgul oJmağa Kornilof da 
An.karaya hareket ettirilen Ome
rin idaresini ve An!ı:arada " ',. '
acak işin tanzimini üzerine almış 
bulunuyorlardı. 

* • * nerek ülküsüne orada hizmet e-
Tabaklannızı kusursuz olarak deceği yolundn verdiği cevaplar 

temizlemek için birkaç saat tuz. , ~uhatap~arı~ı.n takd~r~erinı ~u
hı suya bırakmak en iyi usullerr cıp oldugu ıçın kendısıne; eıbıse renklı i'·i kı o. 

oonn ihtiya<' 
vardır. . Avnı 
mod 1 üni ola. 

len biridir. ı yaptırmak ve yol hazırlıklarında 

1r~1 • AYŞE TEYZE b.ulunmak üzere 85 lira verilmiş-
"'P tır 

Filhakika ömerin hareketinin 
ertesi günü Abdürrahmanm, Pav 
lof ile buluşın.ık üzere Dolma -
bahçe parkına davet edilmiş ve 
bu blluşmaları yekdiğerini kısa 
fasılarla takip etrniı:; olması fik
rimizi kolayca teyid eylemekte
dir. 

ak da yapıla· 

bilir. VAl(JT'A öm ~ zaman ere ertesi günü Anka-

1 

O akşam tekrar buluştukları 

'f. :t- ~ ABONE raya hareket etmesi lazD111 geıdi-
Camlarınızı, aynalarınızı r - ğini ve evden a.yrıluken ~erek 

lonyakla karışık su ile temizli· OLUNUZ Abdürrahmana ve gcrl.!kse baş • 
kalarma İzmire gitmek Liıcre yo
la çıktığını söylemesin: ve Ab
dürrahrnana haki.kati açmaması
'' bilhassa tenbih etmişler ve 
bir gün sonra saat 13 Je Dolma 
bahçe parkında buluşacağını Ab 
dürrahmana söylemesh'1 if:ıdı> 
eylemişlerdir. 

Omer çok sevdiği ve ~{<!n<lisin
den hiçbir şey saklamadığı AlJ
dürrah.mana, Bebek lokantasın
da cereyan eden muhavereyi ve 
ertesi günü Ankaraya hareket e
deceğini ve tanıdıklarına d~ lz
ınire gideceğin inden bahsedccc
~ini uzun uzadıya anlatmıştır. 

15. 1. 942 günü Ömer, Abdiir
ralımıı.n ile bulu<ıarak muhtelif 
mai;aza1~rdan bcra.berce panta • 
lon, gbn •. el~. l,ıraval, ~a 1)ka gibi 
bazı 1.::?) a ..,.ıtın almLc: ve evinden 
tavufunu alıp Hayt.arpa~arn. 
gitmek üz.ere arkada§~ua yolda 
veda ederek aynı günün ak~amı 
Ankaraya hareket eylemiştir. 

Burada, ömerin Ankaraya 
tarekct eylediği l:S. 1. 942 tari
hinde avnı trenle Komilifun da 
Ankaraya hareket etmiş oldu -
ğ-una işaret edelim. 

Görülüyor ki PavlO!f ile Kor -
nilof bu andan itibaren arala
ı ında bir iş bölümü yapmış bu-

Ankaraya hareket ettirilen Ö
rnerin Ankarada nerede kaim<.1.
sı icap eylediği de bittabi düşü
nülmüştür. Bir otelde i' amet 
etmesi yolunda yapılan tavsiye· 
yeye karşı Omer, muhitin yaban 
cısı olduğunu ileri sürerek ber
ber Sülevma.nm yanına gitmesi
nin muvafık olaca~mı bildirmiş
tir Bunun üzerine kendilerince 
iti.İnada şayan olan Süleymanm 
yanında kalmasına rıza gösteril
diği için Ömer, Ankaraya va.~ıı 
olur olmaz Süleymanı Güneş Ler
ber salonunda bulmtı.'? ve mumaı 
leyhin ıkamet ettiği Lohan mey
·lanm•l4 Lozan apartm::.ı.nır da.k ı 
odasın•.ia 14 gün misafir.:.tt'n k.?.' 
mı~tır. B~k,"'mcJıği vı;.; iımıt e ı -
mecliğ:ı hır anda Ömeı ı.ı kaı ..... ~ı
na :ıl~u . Jf? olmasından ~cıc;;knılıga 
ve k0rı~.ıya dıışen Sülev ••• an lıer 
'le kad~z Onıeriıı ııh.ar: \"<\ nic;in 
~~ldiğ!nı ve seyahatı::ıı:.d:i haki
ki r:ı:ı;.sadının ne oı~..,?. I!' :ı öğ. 
rer.mek arzu"·Y e ço.< t.ğraştx~t
nı faka, her defa.sınci4 (ta ebe 
yurduna meccanen kabulünü te
rninen parti nezdinde te~ebbüs
lerde bulunmak üz.ere geldiği) 
cevabını aldığını bildirmekte ıse 
de hadiseler ve bilha'"'. a Ömedn 
bilahıre lstanbula avdetinde Ab 

(Devamı var) 
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•n dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
ksıltme uıulile aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek iate~lerin (188) lira (11) kuruşluk muvakk&t teminat 
e kanunun tayiJı ettiği veaaikle bi?'Jikte eksiltme günü saatine kadar ko. 
·fsyoııa müracaatları llzımdır. 

Tasviri Efkarın 4 mayıs ta-
l rihli nüshasında "Dünya dilleri 
ve bunların tasnifi,. adlı, Hü
seyin Namık Orkwı'un bir ya
zısını gördüm. 

Muharrir yazısının baslangı. 
~ında, ilimde mevcudiyeti şüphe 
ıle görülen "indo-german'' dil
lerinden kısaca bahsedeceğini 
söyler. Ve bundan sonra, tek 
bir mr-nbarı. istinat ile, 1904 de 
Lecog ile Grünweld'in, Şarki Tur 
kistandaki (Tarkan) ela buldu
ğu ve dördüncü asra ait olduğu 
z medi1en bir metni, kat'i bir 
üade ile "şüphe.siz., indo-german 
olarak g~terir. 

Ve der ki: bu Tohar dilidir. 
B::zı filimler arya, bazıları da 
kelt aslından telakki etnıişle" 
di. Son zaman.da indo-ı-ı;~rman 
dil gurupunun avrr bir şubesı ol
duğu anlaşılmıştır.,, 

Bu şubeye muharrir, Traklan, 
Frigleri ve ilh idhal etmekle 
ve ·hatta Hitit.· dilini de bunlar 
arasına sokmak istemektedir 

(Sami) diller meyanına 
0

da 
Akadların, Keanların, Finilceli
lerın dillerini oturtur! 
Şimdı kendisiyle küçük bir il

mi hasbühalde bulunalım: Bu in
do-gerrnan dediğimiz lisan gu
rubu nereden çıkmıştır? Ve ne
ye istinat etmektedir? 

Bazı lisanlardaki kelimelerin 
german lisanındaki kelimelerle 
olan mü.şabehetinden ise, hı.: mü
şabehet bir gurup tesis edecek 
kadar kuvvetli değildH. Çünkü 
biz arilerin lisan men&elerini, 
Turani dilin doğduğu topraklar
da arad1ğımız gibi, bu dillere ana 
lık ettiği zannedilen (Sanskrıt,ı 
dilinin menşei de, Dravidi ismini 
verdiğimiz, Hindin ilk rürk se
kenesi arasında burulı.ız. 

Woolley, Dravi<li Türklerinin 
Sumer Türkleriyle aynı ırktan 
r)lduklannı pek güzel g~istenni.ş
tir (1). Hatta değil in.san büyük 
mezhepleri Budanın bile arilikle 
hiçbir a.l~ası yoktur. Buda· 
dan iki bin beş yüz sene evvel, 
ayniyle Budayı gösteren heykel
cikler, Türk medeniyetinin e.;cri 
Mohenjodaro hafriyatında pek 
güzel meydana çıkarılmıştır (2). 

Ariler yalnız lisan ve medeni
yeti değil, hatta yaşamak tarzı
nı bile mesela köy komunutasmı, 
araziye tasarrufu ve vergiy •• 
mali rejimleri bunlardan, bu 
Türklerden almışlnrd1r ı ö ı . 
Açıkça diyebiliriz ki bir an 

dili yok~tıı. Fakat l'.:rani ct ı lıu · 
t~siri a~ ... uda teşekkw e;tmiş bir 
ari dili vardır. Eğer arilik 
de bir ırJ<. olarak tanılıyors.ı. .• 
Unutulmamalıdır ki ırklar ikll

me, tabiatın kanunlarına tabidir. 
!er. Değ;&tirdikleri iklim nis~
tin l asıllarında da b1 r değişik
lık •• usule gelir. Bunun en can
lı bbatını nebatat ve hayvanat 
göstermektedir. İnsanları neba -
tat ile hayvanatın haricinde bı· 
rakmak istiyecek o:lursak, bu, i
'·m ile egicudiğimiz kadar kenui
mizle de eğlenmek olur. 

Bu ınaka!cdc en gar.ti Frig. 
ler'in Iisaıı:arımn da, ay.u gu
ru,m solrn .. :1. ı ... ~ı<.lır. IlLü•U nere
..._ ... n crkau:ı-~rlaı;? 

Ender tes;ı<iüf edilen bazı kE>
lime müşa.beh~tlerinden ise, bu
nu yukarıda dediğimiz gibi tabıi 
f!:brmok laz·rndır. Çünkü hem 
"ari,, hem de "Sami,, dilleri do
ğuran Turani yani Türk dilidır. 
~asıl Sanskrit dilini Draviui 
dili, !atin dilini Etrusque Türk 
dili ( 4) doğurtmuşsa, daha doğ
ru bir tabir ile yaratmış ise, 
Sami dediğimiz dili de, bunların 
kardeşleri Türk Sumer dili ya
ra tmışt1r. 

Babil ·ve Niniwde sh) lenen 
lisanda Sumer dili, latincenm 
Fransızca. ve ltalyancada oyıı:ı.
dığı rolü oynamıştı (5). U tağa 
gitmeğe hacet yok. 

J. Oppert, yazıdığı Tesetes 
Juridi - ques des assyrien.s na
mındaki eserine bakmak, aslı 
Sumerce ile tercümesi Asurice 
arasında pek az fark bulundu
ğunu görmek oh.-.. 

O Sumer dili ki. en eskı Türk 
m.anço lisanı ve Mogol lis1nT ile 
tam bir mutabakat arzetm!!kte
dir (6). 

Ve bu hususta en büyük şabi· 
dim de tarihte, Asuri KmıJI 
Sargon'a ait bazı küneüorm 'f3' 
ziyle (Milattan evvel 705), b1I 
Urartu ülkesini Kasım, Kaskl 
veya Kasdi denen ülke içine -O' 

turtur (7). Muhtelif muelliflerir: 
muhtelif şekillerde telaffuz eyle
dikleri bu isimler. meseli: Calc· 
hide, Chalyb, Haldi kelimeJerı 
alim Oppert'in de pek iyi dikkat 
ettiği gibi netice itib:ı.riyle btl 
Kaski kelimesinin tebecldür et· 
miş bir şekildir. (8) Buna KasP1 

kelimesini de idhal etmek JA· 
zımclır ki hala Hazer denızi.ııe ve 
sükkanına verilen isim budur. 
Zaten Strabon da bu hayali sük· 
k8.n.r..1a bu ismi verir. (9) 

Demek ki bu Urartulıları, c;el 
ılani dediğimiz Türkler, Sumel"' 
lilerdir 

Urartu kelimeslni de tetk~k e
decek olursak aynı neticeye yari· 
rız. Bu kelime Yunancaya art' 
suretinde ~miştir. Yüksek ve
ya yüksek dağ manasını ıfade ~ 
der Fakat bu kelime aslınd• 
Urar-ta~'clır. En eski Altaik ti· 
sanda Urar kelimesi yü.1<seklilc 
ifade eder Bilahıre zamanla sa«' 
harfi l olan ural gibi. 

Ba kelime iUJerinde Hent1 
Rawlinıson pek ince tetk klerdC 
bulunmuş, bilfilııre Fr. Lenor· 
mant da, aynı tetkik neticesinde 
Turani asla sahip olan bu keli· 
menin yüksek dağ manasına gel 
diğini göstermiştir. (10) 

Diğer taraftan elimize geç~ 
en eski Urartu kitabeleri bu lı 
sandaki birçok kelimelerin a.Y: 
nen bugünkü Türk kelimeletl 
olduklarını gösterir. Her ne ka· 
dar bazı müellifler, Yunancayı 
benziyen kelimelerin bulunme.Ja• 
rını itibar na.zanna alarak bll 
halkı "ari., ırk arasına oturt• 
ma.k isterlerse de çok yanlıştır. 
Büyük llim Taylor'un da pe1' 
gü7.el dikkat ettiği gbi, "ari,. ıe
tin d;l menşeini, Turani diller Bt 
rasında aramak lazımdır. Bu a
lim der ki: 

"Uralur Altayık halklarınJJJ 
dilleri bir tohum gibi telakki ~ 
dilmelidir. Bu tohundan 8.rileriJJ 
dilleri fışkırmrştır. (11} 

Bunların en klasik lisanlarmd& 
b ünkü Türk kelimelerını a.1' ug ·r nen buluruz Misal olarak bı 
kaçını gösterelim: "Anbar, ... el<· 
simet, dut, eşek, fırın, ha.trı• 
mintan, siyah ve ilh •• ilh .. ,, i!I?le 
ve san'ata ait birçok kelimelerd8 
de bu birlik kendini y:östen· me
sela bizdeki (yazı) ya onlar~ 
(Esi) dendiği gibi (12). 

İşte Frigler bu Urartulılaroıt· 
Zaten Herectote bunlann ilk ~ 
tanlarını Asyaya oturtur (13). 
Homer de Troie muharebesinde 
Friglerin bunlarla müttefik ol• 
ıluğunu söyler (14) . 

O. Abel de derin tetkikleri ne
ticesinde Friglerin ilk vatanı <Y 
tarak Küçük Asyayı göstermif. 
bu halkın Urartu ülkesindeO 
buraya geldiklerini isbat et."TIİI' 
tir (15) . 

Bütün şu ilmi hakikatler göB' 
teri yor ki ırk Türle, dil Türk! J3ıJ 
indo-germa.nlık nereden c:ıkıyor7 

llmi meselelerde, bahustııi 
Tür .~.iiğü alakadar eder, bahiS· 
I,.; :t. gayet hassas davrd.nmarnı• 
lazın1aır. Tek bir kaynaji'.ı. bat 
!anı;:; kalarak kesip at.rn.ı.m:ılr ' 
YI~. 

RIZA ÇAVDARLI 

(l) ı.es Swnerieııs. p. 8. 
(2) sır John Mnrsball; tbe prebl' 

tork rivlll7.atlon of the lndua. 
(S) Davids, T. W. Rbys; Dlalope' 

of th<' Buddha, il, iV. 
(-1) Carra de vams: La langueı 

BakınlZ: Etl'lllque et sa place pat• 
mes lcs languea. 

(5) Wil Durant; hiafıolre de la el• 
VUi!'lation; 1, p. 177. 

(6) Parmelee, M; Orlental and 
occldcntal cultur: 18. 

(7) Annales: 1, 9. 

(8) Oppert; inııcripUon de Dour • 
S&rkaya, p. ıs. 

(9) Stra.bon: X1, U. U.. 
(10) Levormant; le9 ortglaea de 

l'blstotn, T. 11, pp. S8A,O. 
(11) Tile orlgine ol t.lae Arywıllt 

p. %95. 
(13) J. Sandalglar; blstoln... '- 9&
(13) Heredote; vn, 7&. 

( 14) Dlade, II, 162. 



31 - 5 - 1942 

Admira - Fener
bahçe maçı 

Eski Viyana ve orta. Avrupa ku 
Pası şampiyonlarmdan Ad.mira 
futbol ta.kmu ilk maçını bugün 
re~rbahçe stadında Fenerhahçe 
"-UJUbümUzle yapacaktır. 

Admira takmıı diğer birçok 
Nnıan takımlarından ve bilhas
sa Almanya şampiyonu Şolke 
~kınımdan oyuncu a!arak mem• 
eketimir.e oldukça kuvvetli ve 
takviyeli gelmiştir. 

.Admira takmımın memleketi • 
~ yaptığı bu seyahat ~~ncü.. 
~~r. Dk defa 1926 senesı nısan. 
~ lstanbula gclm.1§, 2 nisan 
1926 cuma günü Taksim stadın. 
da ilk maçmı Galatasarayla yap. 
lllı.!Jtı. Maç 0-0 berabere bitmi9 
\>e oyunu Kemal Halim idare et
~ti. Tuhaf bir tesadüf olsa ge
~bugünkü Fcnetbahçe maçını 
~Kemal Hallın idare edecektir. 
,,,. Admira ikinci maçını 4 nisan 
~26 pazar günü yine Taksim 
~dında hakem Burhan Felek'in 
"'<U'eSinde Fenerb:ıhçe ile yap • 
~ ve güzel bir oyundan sonra 
~acivertlileri ~ gibi nçık 
htr f~rkla yenmişti. UçUncU ma. 
~ı 9 nisan 1926 cuma günü Ga.. 
~ta.saray • Fenerbahçe muhtelr 
1 .. ile yapan Admiralılar bu iki 
ltiİzide kulüıbürnüzün muhtelitini 
de 2-1 yenmişlerdi. 

Adm.ira takmn ikinci olarak 
l.937 senesi ağustosunda Galat~ 
~ay kulübü spor baynım.mda 
~anbula gelmiştir. Bu ikinci ge 
~lllde ilk maçını 1 ağustos 1937 
~ günü Taksim stadında ha.. 
~Ahmet Ademin idaresinde 

l kazanmıştı. 
O vakıtlar Ad.mira takımında 
~ Avusturya milll takmıı (Vun 
~in yani harika takun)mda 
~amış kaleci Ploi:Y.er, Şal, Ur
"<lllek, Hohenman, Şilling, ve 
~~bur solaçık Fagl gibi oyun• 
~ar yer alınıştı. 
~}kinci oyununu 3 ağustos 937 
"q,jJ günü Taksim stadında Be • 
~luspordan takviyeli Galatasa
~Yla yapmış ve birinci geli§inde 
th~uğu gibi 0-0 berabere kal. 
~ur. 

Ad.mira üçüncü olarak da dün 
:~imize gelmiştir. Malfmı ol • 
~üzere ilk rnaçmı bugün Fe
~erbahçe stadında Fcnerbahçe 
e yapacaktır. Bu maçın hake • 

'lli Kemal Halimdir Adrnira ikin 
~ karşılasmasmı ~rşamba günü 
~ stadında Beşiktaşla yapa. 
:aktır. Bu maçı da Ahmet Adem 
dare cdeceictir 
llçUncü ve &:ın karşılaşmasını 

1a Galata.sarayla Fener stadın
'\ yapacaktır. Bu maçta da Şazi 
zcan hakem duracaktır. 
Bugünkü mnç iki sebepten do
~ çok ehemmiyetlidir. Birinci 
ıl'5ele ilk de:f a bir Alman takunı 
e karşılaşacağız. Ve uzun müd 
~ttenberi görmediğimiz eski Vi
'ana futbolünün nümunelcrini 
~ebilcceğiz. İkincisi 6 ay 
~el sevrettiğimiz lngiliz takı • 
"!!Yle Alman takımı arasında 
h ?' futbol mukayesesi yapabile • 
~iz ......;;:. . 

Geçen futbol nı.evsimi, yani 
194()..41 futbol seoonunda aerl 
halinde Macar tskonlannı sey .. 
retmiştik. HongnTyU, Ferençv8. 
roş, Kispeşt gılfı. Macar futbolü
nü tam rnfuıasife temsile salahi· 
yettar takımla •bize unutulması 
imkansız ibir futbol zevki vermiş 
lerdi. 

Ahvali hazıranm mrluğuna 
rağmen bu mevsimde ilk olarak 
bir İngiliz talmnnu müteakiben 
Romen şampiyonu ve şimdi de 
bir Alman takınunı görmek fır • 
satmı elde etm4i bulunuyoruz. 
Son senelerde Türk futbolünün 
oldukça gerilemiş olmasına rağ. 
men Alman futbo1ü karşısında 
ala.cağı neticeler merakla beklen 
mektedir. 

Bugiln Fenerbahçenin maçı ka 
zanması iki baknndan lazımdır 
Fenerbahçenin galibiyetini biri 
16 sene evvel~ yenildiği ma. 
çın revanşmı yapr,ıası, diğeri de 
uzun senelerdenberi memleketi • 
~ ge!cn bir Alınan takmunı 
yenmek şerr.!ini ilk defa kazan. 
ması için beklemekteyiz, Gelen 
ta.kımm ne kuvvette olduğunu 
bilmiyor"'.ız. Yalnız oyuncuların 
isim ve şöhretlerine bakarak mü· 
talaa yürütmek ae fulooldc doğru 
olmıyan yegane harekettir. 

Fenerbahçe takımı bugiin ga
libiyet için oyna.m.-ıh ve bilhassa 
go1 yapmak için for hatlarında 
.esaslı bir tadilat yaparak sahaya 
çrkmaJrdır. Kalesinde Cihadın, 
mildafaasında Murat. Muam~
rin haf hattında Aydın, Ali Rıza 
ve Esadm; forvetinde K. Fikret 
ömer, Melih, Naci, Halidin oy -
nayacağı bir takımdan lehinde 
o1a.rak saha ve seyirci avantajın 
dan istifade ederek galip gelme
sini bekliyebiliriz. 

Bu maçtan evvel on beş gün 
evvel karşılaşan ve 0-0 berabe· 
re kalan Galata.saray • Fenevbah 
çe B takımları kupa için oynıya
cak1ardır. Büyük maç. saat 18 de 
başlıyacaktır. 

GALiP SAYAR 

Alman konc;olo hanesfndc!d çay 

Dün Aya.spaşadaki Alman 
konsoloshanesinde, Admira takı. 
mı oyuncuları ve idarecileri ile 
gazetelerin spor muhaITirlcrini 
tanıştirrna çayı verilmiştir. Çay 
da İstanbul Valisi Dr. Liitfi Kır. 
dar, vali muavini Ahmet Kınrk, 
polis müdürü ve polis müdür 
muavini de bulunmuştur. Çay 
<;ok samimi bir hava içinde geç
miş, Alman sporcularile Türk gr. 
zeteciler iki saat kadar hasbü -
halde bulunmuşlardır. 

BÜYÜK FİKRET BUGÜN 
OYNUYOR 

Fenerba.hçc kulübümüzün eski 
kaptanı vo bir sen.cdcnberi An -
karada bulunan Büyi.ik Fikret 
şehrimize gelmiştir. Bugün k~· 
lübünün Admira takımı ile yapa
cağı maçta soliç oynıyacaktır. 

Askeri şoför ve san'atkar
lara verilecek ücret 

.l\ııknrıı, 30 (Telefonla.) - Aakcd niz hava ve asken fabrikalar ve hn 

9oför ve sanatkA.rlarn verilecek Uc • rita kadrolanna dahil sivil mOstah. 
l'et ve yevmiyeler hıı.kkınd:ıkl kanu. demler, ve nskerl sanatktlr memur 

~ ikinci maddeslnln değ~Urilmesı ıar, mahallerlndc istihdam olunncnl( 
b-.ı.,..~~dakl kanun projesini hUkftmet sanntl<dr erata, kadrolarında muay • 

....... Bllyük millet meclisine tak • 
• ın etml§Ur. ı yen Ucretl vc1a yevmiyenin en çok 

yarısı kad:ır Ucret verlleblleeektlr 
Projeııln mucip sebcblcrinde §Öyle Ancak bu miktar ayda 30 lirayı geç. 

l1enumektedlr: mlyecektlr. Bunıardnn manıılı s:ınnt. 
- Ordu kıtaatmm gUndcn gUn· kll.r memurların yerinde kullamln . 

llıakineleşmesl ve ordu sana;>itni::ı 
tıtu cak olnnln.rm da ücretleri maaıı tertl. 
ı.. temadlyen artması sebcblle sanat. 
"'<lr ihtiyacı da o nlsbette artmakta binden verilecektir • ., 

:ılUğund:ın sanatkll.r memur kadro • 

tında da askerlik hizmetine dair Berlin - Stoklıolm araıında 
01an sanatka.r erler istihdam etmek 1 
flıecburtyetl haşıl olmaktadır. muhabere kesildi 

F'abrika ve mUesscselerde UereUi Stol•holııı . 80 (ı\.A.) - l 1 gün 
ıcldrolnrla tııtlhdam edilen, sanntkı\r iç!nde Jkinc:. defa olarnk dUn gece 
l'lcrc ayda 30 lira ücret verllmekt,,.

1 

B r~i'lle telefon muhnbcl't'$i kes J. 
iten, kıtaatın sanatkll.r memur mah· miştir. 
tıııerinde kullarulac:ık erlere, er me 
~tndan başka bir şey verilmeme.s. 

ı:l let ve maslahata h ç tevafuk et. 
lldlğinden onlara da aynı Ucrctı ve. 

eb imek maksadlle mezkur kanunur 
lncı maddesinin d ~ştlrilmeslne 1h 
Yaç tıasıl olmuııtur. 

Su madd n n Ron ekli ıo1öyıe olaca!< 
lır 

' M: ıu mll fa Hltdl ti lmra, de. l 

UOKTOH 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OAHİLİYE l\lÜTEllASSISI 

Oivanyolu 11» 
uıuııyone aatlerl: 2,IS G.Tel: 223911 

VAK 1 r 

lstanbul Defterdarlığından: 

Bilumum ticaret ve sanayi 
erbabının nazarı dikkatine: i 

1 - Pe9kalAde ftZlyet dolayt.l.Je bazı vel'l'l ve reelmlere a.10 lcraan. 
cblr olan W3 ve (040 nu.maralı kaaUAJann ban hW<tlmlertnıa cleftıttlrll-

1 
Dnll ve ban "rıi ve realmlere yealdea um lcrua bakkı,ııclaıld kıwuın 30. 
3.1042 tarlhindo ııetredllrnlşttr. 

2 - Bu Jmnunla; 2'7Sl numaralı kanunun blrlııcl m&ddeello S8Z8 :nu· 
maralı kaDUıDuo 8 inci maddef!.l mucibbıoe lııtllılAk vcrglıdne tlbl tu~ 
o1a.n maddelerden: 

A) 27Sl numaralı kanunun birinci maddeıtlnln bcofncl benclln1n D, E, 
F iıkralarmda yar.ılı kau~uk \'e mamiUAtı ile muaddel 9 ve ıo nwnarah 
bcııdlcrı.ode yazılı pamuk ipliği, pamuklu mell.8Ucat ve pamuktan hazır 

~ya, ylin ve kıl JpUğl, ylin ve kıl meıı.sucat, yünden ve kıldan yapümq ba
zır eoyanm 

B) M tarl:fe numara ma rtren y1lzlerl boyalı boyaaız derDerdeo ve 
talıaolarn k&t>leden nya Mir mevaddan mamOJ ayakkabılan lıa.rlo o!. 
mak ürere 2781 numaralı kanunun birinci maddeslıUn 8 numaralı bendiıl.. 
de yazılı deri ve mam1U&tı Ue 11 inci bendlııdo yaz.ılı ht"r nev'i demJr ve 
çeUk ve 1% inci btsıdlndo yazılı bakır ve halltaaunıı, 

C) GUmrUk tarlfeslnln 1%9/B, 18%/B nomaralanna giren 8Un'f billdll. 
muıniş ham !pekler sun'J ipekten mamQJ boyalı ve boyaarz. iplik ve lbrlıtlm 
hariç olmak Uzere 3828 numıırah kanunun ge.klzlncl maddesine bağh oet.. 
velin l numaralı bendinde ya.zıh bllctımıo lpek ve lpllklerl ile ipek ve mah· 
ıuı ipek meıu;uoatın, ipek ve mahlCt ipekten hazır CfY&DDI 

D) 2'7Sl numaralı kalıunun blr1ncl maddeelnlıı 6 n 1 lncl beındlerlndo 
yazılı pencere camı Ye kAA"tt ve mukavva ile 3828 numarslı kanana OOğlı 
cetvelde yauh baharat, terkip Yollle elde edilen plAııUk maddel&r " bun
ların ma.m1UAtı, kaplamalık ağag yn.pm.k ve ıerttıer, parke tahtuı ve kon. 
trpl&k tahtaları keten, kendir, manllA kendiri, JUt veeaır iplik l.mB.11.ııe '""
ya dokumaya eh•crl:ıll nebatı maddeler, keten. kendir veealr meYaddı ne.. 
baUleden mamtn mensucat ve bunlard311 yapıllDlf hazır "fY&t mo ıınıbıı. 
ve mullUDba mamfllAtı, slnl ve ponıeleo mamMltuun latlhlAk vergilen 
arttırılQllftır. 

3 - Yenl kanunun muvakka.t birinci maddesi hllk1nUrıe eöre: 
1) Bu ımretıe latlhlAk verı;llertne :r.am yapılmış olıın ee,.a ve IUCYıuldı 

yabancı mcmlolı:ctlerden ithal ederek toptan voya porakende •ta.ıı ltha.· 
lilt~ılar, 

il) Bu maddeleri ltlıalAtçılard&D veya memleket l~ndekl ttcar1 ve sı
nni müe!N!IC8e•erden mllbayaa ederek eatan toptancılar (mübayaıı. ettlfi 
QıŞyayı umumiyet Ü7Aıre doğrudan dotnıya müstehllk1ere satmayıp mut • 
vn ıtıara. veyı' aınal mllCllM!8C'lere ısatanlar k&sdedllml,tır, Bunların mlis. 
tt-hllke de mal satmalnn toptancı vasfını değiştirmez.) 

W) Bıı maddeleri memleket lçln•le lmftl edip do 27Sl numıırah kaou. 
nuu ikinci madıl inin bc;ılnct fıkra.u muclbı.ııcc istthlAk vergisinden muaf 
bulunan mUCSSCfl('Jcr, 

Bu maddelerden kancnun neoşre411dlğl g\inlln yani 30.6.1912 gllnUnUrı 
ubahmd.a dlfükfın, mnğ za, fabrika., lm61Mbaoe, anbar ve dep:>lunnda 

ııutıo veya a-OCDtelcrl veya komi yoncuları ne7.dL'1de v alr yerlcrda bulu· 
narı &toklarının cin , mll<tnr ve ıklctlcrlDI, pamuk, )11n ve kıl mensu. 
C'&tta ayrıca bir wctre murabboınuı tllkloUııl ve bulunduklıı.n yerleri bu 
llfinrn yapıldığının erte!ll gü.nUnden JUbarc.n Uç gün zarfınrb bir beyanım. 
mc tle bağlı olıluklan \'Urldut dnlroslrıo blldlnncğo mecburdurJıır, (burılnr. 

da.ıı sınat mUuı.<iCSeler ka11urıuıı n~rl tarihinde ıın.'\U tekemnıül et.mooıi't 

bılunan mevnddı beyannamell'rlne lpUdııi madde halindeki miktar ve eık. 
lt.>tlerlııe göre gl'çlr<'cekll'rdlr.) 

4 - lübrltlo çakıuak Ul§lanndan alınan müdi!J verıllcri de nrttı· 

rıln11, olduj!'uncJan: 
1) Kibrit İllhlsarı İşletme Şirketi Acentelerlle, 

il) Kibrit alım \'O 6ahmı Uo ı,tığal eden diğer bllfımum hı:ı.klkt ve 
hülmıi phıslar (wptııncı 'ol un, }K'ral.endecl olsun) dıı )Ukarıd:ı bu ll~nın 
UçuncU madcloslnde yazılı mah:\llerde mevcut ltlbrltlorlcı <,ıııl.mıık tn:ılan

nın mlktannı keza bu llL'iııın ,)ııpıldığının ertesi gününden itibaren Uç glın 
lçl.ude b&ih oldultları \'llridat dairesine bir bcyanoume ile blldlrccelderdlr. 
(Kibrit hıhlfin iıılrtınc lrketlne oH olup ııccntcler nezdinde enı:ıtıeten 
IJulunduğu kliyıt ve v ikalarla tcvı;llc edilen Mbrltler bcyann. meye ithal 
edliml;>·ecekUr.) 

1 - Kııı.ıınun ne rlnden evvel aatılmıi! olmak1ıı beraber mezkQr ta. 
rihte mU11terlyc tevdi \'e,)1l ln;nl ı;urctlle teı.llm t'dilıncml11 oları ı.ıallar da. 
beyannamede gösterllC<'ckllr. 

6 - Konunun n8frlndeıı evvel ııatılmış v~ nhcıya gii.nderllmek U1.crc 
yola ı:ıkarıl:ırnl< aatıcı dinden ~ılrnııı vo lmrıurııın ııeşrl tarlhLndo hon~ 

ulıcmın eline gı-çmemlş mallıır alıcıya l'll!ld oldııjtıı günii takip eden gtin. 
ıloo itibaren iıç &'Ün lçlııde ayrı bir be,)aıınaoıe ile l"arldat tıalreslno blhJI. 
rıı .. ccktlr. 

7 - Bu ılllnın )·ukarıkı bendlt'rlnde ma.tl't1leri vıırldat dairelerine v ... 
rllmesı mecburi olduğu turlb e<lllen beyan.n.unelerl mliıJdctl ıı:tnde ver_ 
nw~·en veya mcv<'-Utlarmı beyannamelerine noksan geçirenlerden be-ynn
n.ımcsinl ,-emıcdlklcrl ve~·" noksan blldlrdlklrl maddelorln \'Crglsl bel kat 
fr.ı:la llo tahs!I edilecektir. 

Alfılıııdarlur<ıa blllnmek üzere iUin olunur. 

NOT: 
ı - tstnnbulda bu lele altılmh varidat dairesi Gala.tada Mu:ımclc ve 

lstlhl1lk vergileri )lcrkcz '.fuhakkıık ı;:elllğldlr, Ancak bir kolaylık olmak 
ılztre htanbul clhctlntlc lnıhımın nıükell flerln beya.nııamelt"rl Sirkecide 
lfocapaşa 'fahal<kuk .,ontğinde, Be,loğhı <'llıetlodc bulunan nıükellefierln 
l~lu.ıınamclerl Galata llııııkpaurınd:t 1\lııamelu ve lıtlhl!k verglforl Mt'r
kez '.fabaklml< Şt'llljtlııde, Uıl.Ud:ır ve Kadıkıiy rlbetın..ıe bulunan ıııliket. 
ll'!lt'rin be,)annnmclı•ri dt• Koıhköy Tabalı:kuk Şentğlnoo nlınB.<'.aktır . . 

Kibrit ve ç.akmak tMlarına alt bc'yonnameler yııl.ııl% Gnlata B hkpa.. 
.r.armdıı l\luıııncle ve lstlhUlk Vergileri l\lerkf.':ı. Tahakkuk Şenlğlnde alı. 

na<'aktır. 
) 2 - Vcrller.<'k l>e)Rıırıamelerln hak \'C lllnUden Ari olarak m:ıklne Ue 

.e\'8 mfıN'kl<epll lrnlemle ııurmnl eb'addakl kAğıUura yazdmruııııa ve aşa. 
fıdııl<i ııUınuneyıı göre tıınzlm eılllnıe ınc dlkknt olunmalıdır • 

tim 
l:> 
Adreıı 

:\lalın bu-
i\lalın 

ıundnğıı 
Nev'i 

ıııohnl 

llluamele \'e lstıhll\k \'erg11erl 
Merkez Tnh:ıkkuk Şcfllğiııe 

Be~·annamenln 

Verlldlğl Tarih 

Pamuk, yün l'C l Ticari csaoııa Kilo 
kıl mf•n11ucntta R"Öre ınllıtıın 

mlk· 
metre nıurab. metre, tlüziuıc 
bamın ıkleti adet ,·r.salrt' tıırı 

bJlhnt 

1 1 1 1 1 
Mile ı; •nıı> nlt ımrıı tı.ıınt', depo, ııınğn:r.ıı, ynzıhan ... vesalr ~erlerde 

5 ......................... : ........... 
rk ye cumburıyetı 

ZiRAA T BA KASI 
Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai oe ticari her neoi banka muameleleri. 
Para btrtkt1renlere 28.800 Ura lkram.!19 nrtyor. 

r.ıraat Bank•cnda lrumb&ralJ n Dıbarau tasarruı beaapıarmaa 911 u 
00 lir&lı bulunanlara eenede' deta çcldJecek ıtur'a Ue a.şagıd&ıu 

• • • • • • .. . 
pl&na eore ~ <Satıtııacaııtır. 

GOO • ı.ooo • ı~ • ıe •.1:1oe • 
oo:s • ı.ooo .. uo '° 
lı50 • ı.ooo • 18() • u 
100 • &,()O(l • 

OIKK.Nr: Buaplarmdald paralar tılr MDe lÇ\Dde ~ Uracıa.n tı.f&ğı 
dOfmiye.ııtere ikramiye ÇUlUğJ tAkC11rde % 20 raz.ıamyıe verllecektiı, 

K.efJde.&v: 1l lıl&rt. 1l Haztran. ıı Eyıoı. u BırtndkAntll) C&ı1hl~ 1 
r1Dde J&plllr. 

İstanbul Defterdarlığından: 
; 

l.- Şeker ve glikozdan alınan lstilıl!k vergisinin arttrnlmıısıne dair 
Ql"n 4041 sayılı knnuna cl< kanun 30.5.9U tarihinde n~rcdUaıl11Ur. 

2. - Bu kanunla 
A) Glikozun alım \'e atımı ile fştlğal edenler 

B) Glikozu imela.tındıı iptidai veya tali madde olarak kiıllannn sın 
mUcsseseler kanunun ne§rcciıldikl gUnUn yani 30,5.19t2 gilnUnUn sabahın. 
1.- Ucarethanc, mnğnza, dl'po, anb:ır, Ca.brika ve lmalAthanelcrlndc, §u'bc. 
nC11:rıta ve koınisyonculan nezdinde ve sıılr yerlerde bulunan stokların cin 
miktar ve sıkletini ve bulunduklan yerleri gösterir b!r beyannameyi ka 
nunun neşredildiği glinil tnkıp eden gUnlin yani (bugUn pazar olduğıından) 
ı G,1942 gtınUnün akıı:ımına lmdar b ğ1ı olduktan v.ıridnt d:llreaine verm 
gı. mecburdurlar. 

3. - Glikozu imAlfttmds iptidai veya tan madde olarak k~Uanan 

s.nat müesseselerden makl'.at bu maddelerdnn çikolata, ta.hin be.lvası, ıo 

kum, fondan, §tlkerlemc, kc.rnmelA, akide §Ckeri, bonbon, marme!At, reçe 
ve emsali maddeleri imOl edenlerdir. Sınat mUcsscse tlı.biri de 3843 numa. 
raıı muamele vergisi kanununun be§lncı maddesinde tarif edilen mlressese 
lerl Jfadc <'der, 

4,- 30.6.1942 gUnllnUn sabahmda ellerinde yüz kilodan az glikoz bu 
ıu~.anlıır beyanname verme~ mecbur değildirler. 

fi. - MUddetı içinde beyanname vermeyen veya ınevcutıannı beyan. 
nı:.melerinde noksan gösterenlere beyannamesi verilmeyen veyn noksan 
ı;öst.crllen mcvad için tarholunacak vergi beş kat tazlaslle t.ahalı edile. 
cektlr. 

AJAkadıırlarca blllnmck Uzcrc Wl.n olunur, 

1' OT: 

btıınbtıld:l bu işle nl:'ıl ıılı Vıırldnt dalre51 OnlatB Bl\hkpRznnndıı Mıı. 
arnl.'le ve f,ııtlhlill; \·l·rgllcn l\lt•rkcz tahnkkult Şııbesldir. 

Beyannameler bu ~ııbcye verllecelı.tlr. (6034) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 

Bina inşaatı ilanı 
'l. - Keşif bedeli 12327 lira 29 kunı.,'!tan ibaret olup göSlerlle<:ek bir 

ınnhAlde inşa ettırllecel( blr tcnılz!eme evinin kapalı zart usullle ekslltmesl 
1/Hazlran/942 pazartesi gilnU saat 15 de lzmıtt~ tersane kn.pwndakl ko. 
misyon blnaınnda yapılacaktır. 

2. - Fennt ve buswn fiartnameleri, proje ve ke§fi her gün komisyon 
da görtlleblllr. Muvakkat teminatı 92·1 lira 65 kuruştur • 

/ ı ı:üıı~ 'Wbtıhındu ll"Hllt bulunan, vergiye tAbi maddeler"• 
.> ukarıda ıudfredatile 1>ö tcrilmlş olduğunu bl1dlrlrlnı. • 

(Pul) 
MIİP.SSP.llC ı>ahlblnln açık 

HU" i;> eli ve lruzueı 
(60SS) 

3. - lsteklllerln bu ı.şıerlc ilgili olduklarına d:ı.lr Nalla mUd!lrJUklerlı 
e.e:ı: alacaktan ehliyet, emniyetten çıkaracakları bUanUh&.l vulkalanaı ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı veçhUc taıaim eCleeeklerl teklif ~· 
yukarda miktarı yazılı tcmlnatlarile birlikte belll gün ft ••tten ta• ~r 
s.-ınt evveline kadar komisyona vermeleri. (5532) 
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Slmer Bank Yerli Mallar Pazarları mlessesesl dea: 
Te§kilatımız tarafından dağıtılmış olan kuponlar mukabilinde verilecek pamuklu mensucab.ıı tevziatına 1.6.1942 tarihinde başlanacaktır. ~ 

Kupon numaraları ile müracaat gün ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup : 
1.) 
2.) 
3.) 

NumarahJ.n ilan edi mit olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile bereber bildirilen mahallere müracaatları. 
Ayni Soyadım taııyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tar'1~ ından ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklarının verilebileceği. 
Henüz ilan edilmemiı olan numaralar için mfüeakib ilanlarımızla tevzi gürrleri biJdirileceğinden numaraları ilan edilmiyen kuponhi.millerinin müracaat etme 

meleri. 
4.) 
5.) 

Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devt'J"l1 edilmekte olduğundan henüz tevzi kuponu almıyanlar n evlerini ziyarete gidecek memurlanmıza intizar etmeleri 
Tevzi ekiplerimiz lar4fınJan evleri.nin :tiyaretiude evde bulunmıyan kimselare bilahare tevzi kuponu verileceği11den bu dağıtmaya in.tizar edilmesi, rica ve ili.o 

olunur. 
I 

Birinci Liste Müracaat edilecek günler : 
~lüraen.at olunacak mahal 1.6.94? 2.t:.94:? 3.6.942 4.6.942 5.6.942 6.6.942 

J{ unc ıı ~o. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. 
------------------------------~------·-------------------------------------------------~· ~~----..:.:.~:..;:_~;..;_.~-~__..:.:.-__________________ ~---------~ 

Sümer Bank Yerll Mallar Po.za:rlan Bahı;~kapt Mağazası 1- J 500 1501- 3000 3001- 4000 80001- 81500 81501- 83000 83001- 84555 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Beyoğlu Mağazası 4UUı- -.ı::>U 4751- 5500 5501- 6250 6251- 7000 7001- 7750 7751- 8005 
8871- 9360 

Sü;ez:Bank Yer j Mallar Pazarları Kadıkby MağnUl.81 116001-116500 116501-117000 117001-117500 117501-118000 118001-118500 118501-119000 
-----------------------------------------------------~ .......:~.:..:...:=-:..:....:....::..:..: __ __:~~---------------------------------

Sümer B:ınk Yer, i Mallar Pazarlan t_ls_ki_i<l_a~_~_1a_ğ_az_:n_~_ı --------------------8-8...;.0..;.0_l-_8_85.:...0:...:0;..___:...:8:.....8..:.~'..;..0.:...l--..:..89.:...0.:...0:..:0 _ _..:..8.:...90.:...0:..:l.:...-_8;;.;:9...:;5..:.0.:...0 ___ 89_5_0_1- 90000 90001- 90500 90501- 91000 
Bürhıın Sunar: lst. Yeni Postahane arkası Aşir ef. c.-ııd . No. 58 32001- 32300 32301- 32600 32601- 32900 32901- 33200 33201- 33500 33501- 33800 

--~ -
Mustafa Sami Homann.zlı Yeni :Postahane arkası Aşir ef. caJ. No. 20 33801- 34400 34401- 35000 35001- 35600 35601- 36200 362ul- 36800 36801- 37400 ---------Sadi Kaplruıcalt Yeni Postahane arkası .ı\şir cf. cad. No. 4.S 37401- 37900 37901- 38400 38401- 38665 40251- 40750 40751- 41250 41251- 41750 

40001- 40250 
-------~--·--------------------------------~------------------------------------------------~~----~---AhmetAU:.Köscoğlu:Mahmutpaşa başı No. 195 - 197 41751- 42150 42151- 42550 42551- 42950 429jl- 43350 43351- 43750 43751- 44150 

~--------------------------.:_;_,;,__ __ _::..::....:..:::....:;__.:..::::.::...::....:__ 
Ahmet Güvenç M.ıı.hmutpa.şa ba.51 Xo. 14!:1 44151- 44250 44251- 44350 44351- 44450 44451- 44550 44551- 44650 44651- 44750 

Arusyak Balıkçıoğlu: Mahmutpa§cı. başı No 130 44751- 44850 44851- 44950 44951- 45050 45051- 45150 45151- 45250 45251- 45350 

Mığırdıç Baltaynn: Mnhmutpaşa b:ışı No. 68 45351- 45450 45451- 45550 45551- 45650 45651- 45750 45751- 45850 45851- 45950 
--· - ~--- --------·--------~-------------------------~~--------~...;_~----------------~-------------------------------Kadri Özyılma.z: ~fahmutpaşa başı No. 91 45951- 46100 46101- 46250 46251- 46400 40401- 46550 46551- 46700 46701-~0 

-------~-----Le on Gcvcliyan İstanbul Mahmut paşa başı No. 134 46851- 47000 47001- 47150 47151- 47300 47301- 47450 47451- 47600 47601- 47750 
·~-------------------------------------------~---Mustafa Yavuz İstanbul Mahmut paşa No. 123 47751- 47850 47851- 47950 48051- 48150 48151- 48250 48251- 48350 48351- 48450 

Tevfik Ağa.oğlu: Sult.e.nhamam liaçopu!u han No. 6 48451- 48750 48751- 49050 49051- 49350 49351- 49650 49651- 49950 49951- 50250 --- --- ----- ---------------------------------------------------------------------------------------
İhsan ve Hüseyin Özer: MaJımut paşa. Hacı J{Öçck cami. No. 15 50251- 50550 50551- 50850 50851- 51250 51251- 51550 51551- 51850 51851- 52250 

Süleyman KAhyaoğlu. Mahmut paşa, Hacı Köçeik cami, No. 10 52251- 52450 52451- 52650 52()51- 52850 5285 - 53050 53051- 53250 53251- 53450 ~------...;._ ________ _:._....;_ __ . ________ .......; _________________________________ _ 
Hü~~in Hilmi ve Sillcymo.n Sırrı- Kapalı çarşı, Mahmut.paşa ka.pISI Aynacılar No. 5 53451- 53650 53651- 53850 53851- 54050 54051. 54116 56201- 56400 56401- 56600 

56001- 56200 

Mehmet Faruk: Kapalı çarşı. Sipahi sokak No. 20 56601- 56700 56701- 56800 56801- 56900 56901- 57000 57001- 57100 57101- 57200 -------------------------------------------F ..c e Mağazası: Sultanhamam cad No. 59/ 23 20001- 20400 20401- 20800 20801- 21200 21201- 21600 21601- 22000 22001- 22400 
----------~--~~-------------~----------~~-----------------------------------------~---~-------~------------------~----~--~-----------Mehmet Nuri Topbaş: FincanCilar, Mahmudiye Han No. 3 - 4 59601- 60000 64101- 64600 64601- 65100 61l101- 65600 65601- 66100 66101- 66508 

641101- 64100 

Hayri Doğu ve Şlk.: Fincaneıl:ır, Mahmudiye han No. 1 72001- 72250 72251- 72500 72501- 72750 72751- 73000 

74101- 74300 

73001- 73250 

74301- 74500 

73251- 735~ 
74501- 74700 Zeki Zenin ve Ort.: Fincancı!ar, Yusufyan Hnn No. 8 73501- 73700 73701- 73900 73901- 74100 - -----------------------

Şt-rmin M~azası Sulte.nha.mam meydanı No. 2 74701- 75000 75001- 75300 75301- 75600 75601- 75900 75901- 76200 76201- 7,;500 ------------------------------------------------------------------------------------------Ahmet Hamdi Topbeş: Sultan hamam Dikranyan Han altında No. 47 76501- 77100 77101- 77700 77701- 78300 78301- 78900 78901- 79500 79501- 80000 
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A§ağıda yazılı mevadın kapalı zarfla. eksUtmelcrt hlzalo.rında 
alma komlsyonıarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni ~lkalarlle 
saat evvel alt olduğu komisyona VE''"melcri. 

yaz.ılı gUn, aaat ve mahallerdeki ukert aatın 
teklif mektuplarını llıe.le aa.o.Uerinden bir 

(3284:-5602) 
Miktarı Tutan remınah 

Clnı;I. Kilo Lira Lira .tııale gUn, sa.at ve m&balU. 

Koyun eti 
Sığır eti. 
Saman. 

125,000 
125,000 

2,000,000 
2,000,000 

30,000 

106,2® 
100,000 
140,000 
170,000 

7968 2/6/942 10 Sa.mmm. 

7®0 2 .. " 16 " 
8250 5 •• • 15) 

Kuru ot. 9fı7l> 5 ., ,. 16) çanakkale. 
11575 ) Sığır eU veya 

Koyun eti. 
Koyun eti vcyıı 
Sığır eti. 

30,000 
160,000 
160,00-0 

36,000) 

21,000 
31,500 
80,000 
64,000 

2362,W ) 3 ,. .. l l'i Konya, 
5250 ) 
4800 ) 3 ,, ,. 16 Siirt. 

sut. 
Yoğurt. 24,000) 115,000 1125 9 ,, • 16 Kayeerf 

*** 
A;<ığtda yazılı mevadm kapalı zartla cksiltmelerl 3.6.942 Çarpmba gtt_ 

nU saat ıo da Elazığ askeri satrnaıma komi.ayonunda yapılacaktır. Talip
lerin kanun! vcslkal:ırile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat e~l 
komlayonn vermeleri, 

CinaL 
Sığır eti. 
Koyun eti, 
Yoğurt. 

sut. 

'W•tan 
:ron 
2® 
250 
150 
150 

Tutan 
Ura 

• 100,000 
187,500 

33,000 
33,000 

• • • 

Teminatı 

Lira 
7500 

H,062 
2476 
2475 

(3285-5R03) 

200 ton kunı incir ka.pah zarf 1 Sirkeci anbarının (50) bin ton 
u.sulile müruıkıısaya konmuştur, 1 yem ve 19 bin ton erzak tahmil 
evsaf ve husus[ rartlan komisyon- ve tahliye işi kapalı zarf usulik 
d.a görülebilir. İki yüz ton kuru in- münakasaya konmuştur. Hususi 
c~~ ~ tondan aşağı olınam~ şar- şartlan komisyonda görülebilir' 
tııe. ~ki p3.rU halinde de tesl:m edi- İhalesi 5. 6. 942 cuma gUnU saa~ 
lebılır ihalesi 8. 6, 942 pazartesi 
r.UnU saat ıı de ynptlncnktır. Mu- 1~ de yapılacak~ır. Muvak~at t.c 
vakkat tominntı (5S50) limdll'. ~matı <2:>25) lıra~ır, Taliplerın 
TaEp' erl.n ihale s:ıtinden bir saa..t ~h1al~ saatınden . bır s~ evvel "' 
e\'\'el teklif mcktupla.rile Harbiye - rejdıf .mektuplanle Harbıyede Ye- _ ~-. 

1 

. Şayed siz de bu Cn21p guıell1k 
oc Yedek subay okulunda s:ı.tmal- dek Subav okulunda komısyona reçetesini kullanırsanız sız d b 
ma komisyonuruı mUrncaaUarı. müracaatları. (3270·5578) 1 iltifata nail . olablllrshtlz. ç~k~ 

(3308 - 5671) bu reçete en sert ve çirkin bir cll-

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisvonu 
ilanları 

Bıı.kırköy Barut fabrikası ara
%isi ı'fabilindaki otlar Salıpazarmd:ı 
ıı.sketi fabrikalar satm alma ko
misyonuca açık eksı.ltme ile biçti-

ril~ektir. Şartnamesi her gün ko
misyonda görlUebiHr. İstek:ilruin 
5 haz.i.nı.n 942 cuma günü s:ıat ı ı 
de komisyond:ı bulunmaları. 5811 

' ' dl kadife gibi yumuşatıp beyazla-
tır, sn! \'e taze cazibe lle süsler. 
Tokalon kreminde mevcut kıy
metli cevherler siyah noktalan 
eritlt, acık mesamelerl sıklaştınr, 
ve cilde bir gül yaprağı yumuşak
lığı verir ve şayanı peristlş bir ~n 
t~mln eder. Tokalon kremi her 
yerde satılır. 

AMiL VE BA YiLERiNE 

Ahiren büyük Millet Meclisince 'kal>ul e<lilmiş bulunan Milli Mü
dafaa vergisi kanunu mucibince 1 Haziran 1942 tarihinden itibaren 
Milli Müdafaa vergilerine zam yapılmış olmakla hususi amiller veba
yilerin ellerinde mevcut fıçılı ve şi§eli bilumum şarapların beher litre· 
sinden 10 kuru_§ munzam müdafaa vergisi tahsil edilecektir. 

Bu itibarla 1 Haziran 1942 sabahından itibaren nihayet 48 saat 
zarfında amil ve bayiler mevcut her nev'i şaraplarının miktarlarını 
tam ve sıhhatli olarak birer beyanname ile en yakın inhisarlar idare
sine tevdi etmek ve tahakkuk edecek munzam vergi tutarlarını öde· 
mekle mükelleftirler. I 

Bu müddet zarfında beyannamelerini vermeyen veya verdikleri 
beyannamelerde hilafı hakikat miktarlar gösterenler hakkında mer 

kur kanunun cezai hükümleri tatbik edilecektir. 

iNHiSARLAR UMUM MüDüRLüGüNDEN 
Qusünkü rad;;-f 
3.30 program ve mmeleket mat 

ayarı 8,33 hafif program. 8,'15 a
j nns haberleri.. 9 h:ı.fif parçalar V<? 

roarijlar. 9,15-9,30 evin saati. 1 

1 

12,30 program ve memleket Sil· 

at ayarı. 12,33 Saz c.serleTi. 12,45 
ajans haberleri. 13 ~arkı ve tüı'kii
ler. 13,30-14,30 rad>o salon orltes 
trası. 

18 program ve memleket s:ı.a.t a. 
' yan. 18.03 radyo dans orkestraa;, 
ıS,40 fasıl heyeti, 19,30 memlcke~ ı 
:;aat ayarı ve ajans hıı.bcrlcıri. 19,45 

lzmit Deni.z Satınalma Komisyonundan: 

Clrt l 

Koyun eti. 
Sığır ,. 

Kilosu 

Mi,000 
65,000 

Tahmin fi 
Kuruş 

122 
92 

"°l) 
3780 

1 - Yukarda clruı ve mlkdan yazıtr iki kalem et ayn iki ıµırtnamede 
vo ayn ayrı taliplere ihale olunmak eurctlle kapalr zart usulllc eksiltme· 
!eri 11. Haziran. 194:2 perşembe günU saat 16 da lzmitte tersane kapısm.. 
c1aki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri 886 ve 2~3 kuru~ muko.blllnde komlayondan alı. 
nabmr. l Ankara ill<baha.r at koşularının ne- 1 

--------------------- ticeleri. 19,55 Keman solohln - Pa. 

l 
lrize Alb:ıyrnk. 20,15 konuşma, Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü İlanları 
Umum · 

Adalar- Anadolu- Yalova Hattı Yaz Programı 
Ada.l&r - Anadolu - Yalova hattında 1 Haziran 942 pazartesi gUnUn. 

._ ıt:oııat. ,_ Jl'ogn.1B! tatbik olunacaktır. 
._ .. O · P ' P o ~tır. Cep prOJIT&mları gi~elerdo aatıı . 

DHtl't&dıır. '15997) 

Zayi 20,30 şark; ve türkillcr. 21 konuş. 
As. Pos. No. 1023 den alman nıa, 21,10 temsil, 21,30 Knrm.ek o-

23.5.942 tarih ve 36023 sayılı perasından 'Pi). 22,30 Mcm 1eket 
98 kilo 350 gram sığır eti mazba.. snat ayarı ve ajans haberleri. 22,45 
tası m!teahhidi Fikri Sezginer 22,50 yannki program ve kapanış. 
tarafından kay'bedilmiştir. Kay -
bedilen bu mazbatanın hükmü ol .. 
ma.dığı ve zayiinden yenisinin ve
rileceği ilan olunur. (40030) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Tarzan \'C Oğlu - Türkçe 

Büyük Vals - Düşman Çocuklar · 

3 - İstoklilerln ilgili olduktan Ticaret vesikalarını ve 2490 aayh ka· 
n;.ınun tari!atı veçhlle tanzim edecekleri tekllt mektuplanm ve yukarda 
hız.alarında yazılı temlnatJarlle birlikte belli s-Un ve saatte.n to.m bir aaat 
evveline kadar komia'yona vermeleri. (~03) 

SA HfBt : A.SIJI US 

Umumt Ne§riyatı idare eden 

Basıldı~ı yer: VAKiT MATBAASI 

Refik Ahmet Se-ı;eııgll 


