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Sah'p ve Ba::n: ... t..a.rrJ1: ETE.'\I İZZET BENİCE 
. -

1 

Gazeteye ~önderilen evrak 
' 

iade edilmez ' EN SON TELGRAFLARI ve BABBBLERİ VERE AKŞAM GAZETESi -

Kanatlı Millet 
Olmak Azmi 

Türk havalarını çelik 
kanatlarla kaplanını§ 
görmek ve bunun yolun
da her türlü emek ve 
fedakarlıkla yürümek 
Türk vatanda§ı için en 
başta gelen ülkü kayna
ğı olmalıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Türk llarn Kurumunun seılıinzi 
kurultayı Ankarada sayın lliilu-
011! t Roisimiz Doktor Iıefik Say
<laııuo kurultay şahsında mi'lleto 
hrl.abı ile açıldı. 

Günün şartlan n fi.inci Dün
ya Harhiııin lııilı:İm nıulıari:p un
ııırları karşısında tay yare san;ıyii
n.iıı ve tayyarcciJiğfa büyük elıem
oı.iyelıini berı:ün biraz dama milli 
bir dikkat ve teynkJrnzla k.aHa
ma.nuya inıkün yoktıır, AD<:ak. 
Türk ikı.idar me~k.iinin bu yol
t!ak( IJu büy·iik hususiyeti ve an
layL~ değc-i daha •donanma mı, 
tan·aro ıni? .• ınünaka'jaları yer
yiizü hacmi içindt> sürüp ~ler
k ·11 'lflli Şef lnöuü dili ile Ol'1<ıya 

nnıuştttr .• 
- Vçağı uçak vurur .. 

hlikmüııii ye.:-)-üzüne ilkönce Şd 
İııiinii bir tabiye ve teknik düstu
ru ı.a"ndc ,·erdiği g:bi sulhu da 
lıarbi de konıyauk ve ayakta tu
tacak en yiik..-ek unsurla!Uan bi
rini.o yôrıe uçak olara~ıırı o söy· 
kJııiştir, Bunun içindir ki, yıllar· 
ca iiuced.en bu yana Türk ordusu 
harncılığa la) ık olan değerim \'er

miş \'e elden gelebilen imkanlar
.la Tiirk havalarında barışı \e 
icabına ı:-üre muharebe zaferini 
lrnlİn edebiimf'k yDlunda tedlbk
lerun~n ırcri kalnıann~tır. 

Reis Ru21,·elt 

Hegdrih'in 
cesedi teşhir 
edilirken ... 

P r a g'da yeniden 1 

25 kişi daha 
kurşuna dizilmi91 

Lcmdra 6 (A.A.)- B.B.C. B.ı· 
suikast neticesi.n<lA! öldürülen Eo
hem:ı'a ve Moravya. vaJn Ulm'Umi 
muavini Heiclrihin cesedi dün 
P rag şatosurıda ~'r obırnu.ş
h!r. Bu teşhir dt!'\'3.Jn edlerl<cn 25 
Çek daha idam olunmuştur. &.lli
kasttanberi idam ol'•naoılann ye
kl:nu bunlar!a !!07 ye beliğ cıc 

RUZVELT'in 

BİR iHTARI 

Eğer Japon· 
lar zehirli 
gaz kullan .. ' 
mıyadevam 
ederse~!~ ___ ,. __ _ 
Amerikalı
larda aynen 
mukabele 

edecek 
Ruzvelt bu 
noktada ıs
rarla duruyor 

VaşiDGt11n, 6 (A.A.) - Reis 
Ruzvelt bir •hamı toplan.büıı.

cla şunları süylenıiştir: 
•Emin nl<!111>a.Jardan aldığı

mız haberler Japonlann Çin
lilere karşı :ııelı.i.rli gaz kullan· 
dıklannı gösteriyor. Japonlar 
bu yolda devam etı.ikleti tak
d:irde, Amerika bunu Jrendisi
:ıı.e doğru Çe\'rilnı:ş bir lıare
Jı.et addederek ayMn muka
bel.c edecektiı·. Bu nokta üze-
rinde ısnrla duruyorum. Ya
pacağmıız hareketten doğacak 
l>iitüıı nıes'uliyetler Japomıya

y:ı ait olacaktır.• 

Bu h.arp itin.de i!.e b.aacıLık l>ir ---- ----
nıcmleketiıı müda!aa vo ta.arru:ı. j 
aili>lu olarak, endüstri ve tf'kn.iği-
11in haf döndii.rücü tekamülü ola- ı 

Mühim Bir ictimai Dava 

:~~·c ~~~~;~~ v:İr~~ı;~a~: Boşanma ve gayrı· 
da lı'r ha) atı) et ifa~~ -ve v~n- • 
mi almıştır. 

Sa~ın Ba~'eki.linıiz hu ehemmi- meşru b ı• r 1eşme1 er 
~::~c':~;::: ~~~e ç~il~~~ 1 ~ 
lı:urultayda tebariiz ettinnişür: ne d e n ço .,, a 1 o ? 
. ·- ~op_r~ ,.e su hıı..-.ıwı emr g 1 y r 

nne gırıınştır.• lıl • 
Hakikatin ı:ö:ı.lerimioJıde çiıodiğl, 

görüşiimü:ııde belirttii,-i tablo bu
dur. Ha.asını çelik Jı:a•tlarm 
ço!;u ,.e en çoğu ik kapla.ta.bil
miş olan milletlerdir lııi, •ıı.cak 
kendi toprak ve sularuuı.. hil4-
mi3 et ~-e istilı:liılin, Jmnd ..-e 
mi ili saadetin sonsuz eınııi)'et ,-e 
buıurunn duyabilirler. 
Cumhııriyet llükürncti bu iru

kıillları da yaratmak azmindedir 
H' bu gaye üzerinde de tedbirlcn
mektcn geri kalmanı~tır. Baş\·e· 
kHin hitabesi gö&üsleriınim lıu ha· 
kımdan gurur \'e giivenle doI.ıu
racak kudrette miijdelerle dolu
dur. 

lliikiimet Reiıııimiz, 

- j\ll'Jllll<-kette hiçblr engelle 
kar~ılaşmııdan geli~chilttek bir 
1ı.a, aeıl1ğın kök salabilm.,,,. için 
en satlaın mesnet olan lı.8.\'a en
diistrisi meselcsioo Cumhuriyet 
lliikfuneti husıW bir önem ar-

!Bunların sebep ve izahlarını yeni 
açtığımız Ankette bulacaksını!'Iı 
Aılil)·e V eklıleü, boşanma n \ 

cal·ri.ıneşru birleşmelerden mey
dana gelen ~ocukfar hakkındaki 
tedkikleriııi biünnişl:ir. 

Son on} ılda bo~anma va:k'al.arı 
daha rlyade artnu~, ga)'1'İ1rıayru 
Jılrleşnıelerden meydana gelen 
çocııJWırın nziyoti de devanı et-

mi tir. Adl:iyc Vekiıltiıı.iıı vücnde 
cetfrdiği rapora nazran bu miihiın 
i.çtimai da· a şu seh<-plcrle miifa
ka edil.ınekfod.ir: 

J\kşru evler.ınelerin formalite
leri uzun ve yorucudur. Askı müd
deti uzun Ye bazı haJ!enle büs-

!Devamı 3 üncü Sa!Ulede) 

BiR YOLSUZLUK 
• 

1Iktısat Müdürlüğünden bir me-
1murla bir hademe tevkif edildi 

RUS CEPBESiNDE 

Cenupta Al
man m'idaf aası 
yarıldı mı? 

Sivastopolda 
da Ruslar bir 
tepeyi de almış 

Lonrlra 6 (A_I\..)- Gece yarısı 
:Mor;k.o,·ada neşredilen Rus tebl:
ği bölgeler arasın.da tank ile d€E
teklcnrr.:ş Alman plyadcsin'.nı hü
cun1la1rmı.<l'C.n bahsctm ~ k ~cet r. 

Ruı;ların am1<1an bir me\-zii 
ele geçirmek iıç'n Almanlar beş 
kere hücuma kaThmışlarclır. 
~ııup bölge<>Uı!cle, Rı~!ann Al

man mii<lafaalarııı.ıı yardıkları 
söy!eımıekrtedir. 

K1211l Yrkhz gazetesi, Lerunıg

rad cqılı.esinde Almae> '..ır: ~ mü.. 
IWm bir l!IWN.liooıı atıl d' lclarım 
bil<ltrrooktedir. 

Moslrova ra<l'yo~;u, Siv~top<>! 
koesiminde Rusların mi1hi:n bz 
~yi işgal ettiklerim söylü)"Jr 
ve Abtıanların bur3.:;!nı geri ı ... 
m>'< :çin saldıkhn iki kariı lıü
CU.'lıun tardedil<l'ğ'ıti n:ıve cdiyoı'. 

FRANSADA 
1300 fabrika 
kapatılıyor 

Banların işçileri Al· 
manyada çalışac9'k 
Va:~ 6 (A.A.)- V~idcn 

alınan iıiı· haber, Başvekil La~·;a,. 

lln Darlamıı elinden jandarma 
ka"!landanlığır'- akhğom bild.:T
mekt.edir. 

Vaşi11€tX>n 6 (A.A.) - Frar~ 
dan gelen son ha-berlere göre B::ış 
vekil Laval 1300 fa,br'1karu::ı ka
ıpa lılmasım emrctmi~tir. BÖylc!lik 
le bu iWiJer Alrııım!)'aya göııderi
llp onalarıdaki askeri fa!bd:alarda 
çahştırsll:ııcaktJ r. 

Bügük gündüz 
akınları da 

yapılıyor 
Lcmdra 6 (A.A.)- B.B.C. Dii;1 

itnıgil'0 ha''a kw,.,-,:;tlcri Belçikaı 
ve s:ınıali Fransa üzerinrle günı
düz· taarruz serilcı-.inden en bü
yügünü yapmıştır. Bu a.knnlar:ı. 
ilk defa 4 toplu avcı tayyarele-ri 
de iştirak etmiş-tir. Hücumlar 4 
kol ü;lerin.:l.en yapılmıştır. Osta.nd, 
Haxr doklan ve vıııpur kafileler.:.. 
ne taarruz 'ç1n hareket eden tay 

(DevaJlu 3 üncO Sabitede) 

Meclis Reisi bu sabah 
Ankaradan geldi 

Büyü.1< Mil:Jci .Mcdisi Reisi ,\b
düi'h-alik Ren<la bu saba1ıki tren
le Ankarad~n şelwimize ge<m ;:, 
Ha.vdarıpaşada Vali, Enın.iıyet :Mu
düri.i, şehrimizde bulunan Parti 

Gi'nel &ıkro!eri, Parti Müfett:ışi 
ve do;tlan tarafından karşılan-111ektedir .• 

derken: Bunlar 225 lira mukabilinde resmi bir mühürü mı~i.r. Abdülhalik Renda bir 
- İçinde bulunduj;'Ullllll% lıuh-

->ır işanıt ettiji kan•th tııls mil-
let hıı!iı>e girmek yolundayız.• 

Cümlesi ile de de"letin bu yol· 
claki a:ıiru ve hareket hattıru bü
tüu as.ıklığı ile millet nazarın.da 
•YdrnJa.tmış bıılunu3or, 

Tabii, h i.çbir zam o r. kcndiuııiıL.i 

tanare endüstrisi bakunından ha
(Devamı 3 üı1<'Ü Sabitodel 

Ç l K t •f• M "d" •• müddet şelırlmizde isiir<ihat edc-
orapçı ar oopera ı ı u urune vermişler cektir. 

Ş<.frı.rimi,tdclu çorap ve trııkotr.j · \ 
mak;rıcler.inin millıi.irlenme>;i i
şin.de bir yol'Suz..Juk m~yd:ma çn- ! 
k;ırılrıqtır: J,plik tevz-.ııtında c
sr.s olmak ~i-zerc bu maktneleriE
h<ı?"'·-1in n1ii:1ürlenn1<:'~i nıccbur:.... 
yet: ~ooulunca çorapçıaar Joooı.:ıc-

(Dev;;..-nı 3 ünctı Sabitede) 

~~~~~~~~~~~~.....;_..:..._~~~~~~~ 

M~dagaskar' da [ KısAc:~ 
lngilizlerin 8!~~~!k9~1!!~!!';!!~! • k b kf U:ak Doğuda, Jl.1aııçuryadaki Rııs 

gemı ayı ı yo . 1ı11duduııa mühim kuvvetler güıı
Vaşingtcn G (A.A.)- Lon.dra

Claıı Jlınan bır habcTde, Aırurall:k 
da' reshıin Japon ]arın Maıdagd<S-

derdiğiııi bHdiriyordıı. 

' kar anasında D:cg-0 Suareı.ıc karşı 
yaptıkları bir akında bir muhr;p 

Ne otuyor?. Japoıılar Rusyayc
da nıı saldıracak?. Ve şarkta 
beklenen biiyük Alınan tct<ı.rru:u 
böyle bir lıarekctıe beıt:ıbcr mi 
ba.~lıyacak?. 

ve ·bir ·krU!\'azör ba!ırdııklar<n...1 
dair ıddialamu yalar.ladığ:.n.: bil
dmn~k ted".r. 

13 mayısta Di<>go Suareze kar
şı J"'JlOlllar bir akın y;;pmışlar, 
fakat hiçbir İ gil:-Z g•·ınisi hasara 
uı;ramamı~tır. 

Bıı soruyu lıi:iııı mahuda da 
sordıırıı. Gö:lel'iııi haritanın 'is
tünc dikti, sonı·a uzun u..."Un dü
şiiııdiikteıı sonra : 

- Japoııfor pek bol kesecZ.'n 
a\·ılıp sa~ılıyo,.l<ır, dedi; Allu1' 
cucannnı hayreylc.siıı!. • ,. 

LIBYA'DA 

Mihvercile- ' 
rin yeni bir 1 

hamlesi bek· 
leniyor 

Ç61 moharebeıın
d ek ı durgol!lnk 
geçici görOUlyor 

Londra. 6 (A.A.)- •B.B.C.• 
LiJıyada Britanya hattının ce
nup solunda bulunan Blii:ril
hak<')m'i zapt için ::'ılihverci
lenn dö!Uüncü teşebbüsüııün 1 

tardını müteakip şimdi esas 
1 muharebenin lll1lyn tarlaları 

oo~ukları yakırunda yer ala
cağı tabuıin olunmaktadır. 

Britanya kuvvetleri burada 
(Devamı 3 ill>cü Sahif<~l 

Askeri Terfi 
Müddetleri 
Meclise yeni bir 

layiha verildi 
Anıkara 6 (Tdeibn11)- Ordtt 

zab.ılo.nı heyetir:e mahsus terfi 
k..ııununun mu~<l<dt-1 10 UQ.CU 

rua<ltlcsln'ıı d • .;;:~t:rilmıesine dair 
yen; bir kanun Jaylhası. Meclis 
rwnamc>fuııe alınmışiır. 

Layihada umum suDxı.yl~rın 
tcrfie hak kazanmaları iıÇin her 

(Devamı 3 linci\ Sahi1ede) 

Her kostüm 
• • 
1çın ayrı 

bir ayakkabı 
Hunciura lllı.tıarının 
artmasına katıalar 
sebep oruyorır.u, 
İk'. ;at Vek.'ılctinin cmr1 Ü2~'1':.

nc ~'yalclı:abıô!ar C't'miycti tara
fmdan uıcuz '"e sağlanı ayakkabı 
imalini tomi!l ;ç;n açılan müsa.
'b aıkaJ·a y-cnidc11 iki nü·munc gön
deril'ın:.Ştir. Böylelikle ş-.n<llye 
kadar göctler.il.cn ni.iımunclcr b~i 
bulınu~ur. Bugünlerde y€lli<len 
ro:ı,ı ni'imuncler boklenmcktecb-. 
Tı>şekkül eden jüri he')-.ıti 11 ha
zir:ında wp;aııaı'3k kararını ve
recek \'e bum.ı Vek;iloc~ oi1d're-
cekt?r. 

(D..vaını 3 üncü Sah:fec!el 
o---

Ekmek hamu
runa fazla su 
katıyorlar ! 

B a ha ı inleame
lldir balina ııbba

tı bezuluyor 
Ahlğıınıız OO;zı nY'k tup1a:rda, şe

hirde bi:r kısım iırııncılarıın, ek
mek hamur.una :fazıla su kattklar 

ve bu yüzden, iyi pişmediği \'C 

yenmiyecek kadar fena bir hal 
(Devamı 3 üncQ 531\ifedtl 

Rumen or
dusu Macar
lara karşı ha
rekete mi 

geçecek? 
\'oşington. 6 CA~\ ) - Ma<ar 

o!"dusu R-.ım<.lierin 3""Gpaookları 

hcrhan.gl b..:.r tacı!'ruz.:ı. ka.;sı k<'Y
r.ı,)"a h~;;:r bu1u11..'l1 ... t!ad:r. 
n~r çok Ru.T.cn ş<>l: ~<·rinde 11Q.. 

ca:- a.k-?lıtarı nlm~ y. er yapJl

~f ır. 

Mensucat Tevziatı 

ikinci parti satış
lara Pazartesi 

günü başlanacak· 
Yeniden on satış yeri daha 

ihdas edilerek, ha yilerin 
miktarı otuz beşe çıkarıldı 
Yeri'i ?.tfallar Pazarları ınijd\ir

lüğii, halkın meıı..su.cat alımaıı 
ıknlaylaştırmak üzere yemden E
yiiıpte dört, Büyük.ıcla<la, Kasım
paşada, ~ktaşta birer ve Sanı 
yerde ı.kl bayilik ihdos eot.miçt'r. 

Böylelikle b;ç' adedi o.tuz be;I 
bulmı.ştur. İlk ıparti tcv:ı'l'lt bu 
akş3m sona crmckted'.r. P.ızarlesi 
saoo1ıı ilr!nci pa:-ti t~;·L:iata b . .,.. 
lanaeakt.ır O günkü gazc!emi.<:tle 

CD<-vamı 3 ilncü .'i:m:fede) 

REKABET YÜZÜNDEN GECE Y:\.RISI 

SIRKECİ'DE iŞLENEN CİNAYET 

iki kişiyi vuran sar
hoş kömürcü bu 

sabah tevkif edildi 
Çatalcada !..ömürciiliik yapaıı 

Etem yanmda Kabalc~alı Mw.tafa 

ile diğer bir arkada.';1 olduğu hal

de dün gocco Sirkecideki Ve:z.ir 
bah~esine gelmiş, burada bir ıııa-

saya oturar•k içmi) c bn}lamu;tı r. 
Bir miidd<:t sonra ayni gaı:ino

-3·a ) ine Çatakaıla kömiir l.öptaıı
.,ılığı ~ apao Ali \'C Hii•cy in isinı

U>cvanıı 3 üncü Sah !e<lel 

Toz Şeker Niçin 
Bulunm yor? 
~---~-~~-----~--~-

Toptancılar hakkında elıem.,. 
miyetle tahkikata geçildi 

Şeker Şirketi Müdürünün bu sabahki izahafı 

NEdP FAZIL RJSAK0JtSK 

1939 cia Mihv<r: 
So\Yt'tl<'rjn ~pe<lın lı:ı:ue ~u .•• 
Polon} f.,rı bü· lıokrn~1<1a yutmuş ... 
Yepyeni b:r makjr..-c-li ordu .. ! 
Gökkr dı:ılu•u t;: yyare .. . 
S-.ırM.a. suilı ls.1.J)"\'!l, jı,'iu<len pa:.a::-... 

lık1ı, p~lJ. hareket \'C Lrade dolu. bir 
po!itih<ı .. . 

19'19 d3 DeınO'~tr:.ı.~.yo::.1o.r: 

&?\·yetler tı:-afı.r:ct ~n. !a\a. ba.stırı,!... 

mıı ... 
ro:onyanın yut ·lrn:u:na «yircı ... 
(Mantn) tüf•&i ve süngüye 1;<.i:lı 

d<e,·l_;:k ilar.l... 
G<lkten oo.ı;ı-...t mel<\ :p\atı o.lrn:y:I. 

malı.sus, ~ sıisl('mde b:r Loç bonllt:ı-
112 tııayygre .•. 

Su::-chı sulte yar~şm1yan, dı.$;.ndan 

mos' ul, pl1ır.oa, ~üplı~ »e tereddüt d~-. 
lu bir po\it.,ka... • 

• 1940 da l1'1ıHr: 
B"r W.ede Fran&.'yı <lcvinni,5 .. . 
(~ci Kol) !s.1:ıi.ı.yic Uu~ın her 

e>·inde rniSa!lr ... 
On IXnleriaı üstiın:le t:ınl< .. . 
Ou bfirıleı-in üstünde tayyare ••• 
A\ rl-pcru!l umac.ısr. maçur ·~ 

politiltası ..• 
1940 ıa Dern"k.raS')01lar: 
J{ar-3. ordu};;rı )lJl.t:h::ınllnda mır •!- r 

mış ... 
Yurdı;.n ~i' evinde tlmt"...s.~ \"e 

deh;'(:t .. 
Bizzat salibi o1dL.ğ~ tir.ık ke~t:.r.ıın 

turb::.ı:.ı ... 
lLıval~r:.n b:ıva:ı ~llJJe tı..;.zla buı. o... 

1an id.ırc recrkc--~~cri ... 
BJtun tell<'n l<udre\inl lttı~tmi~. 

Yit :nız boyun cğ';r.t:r..ek -a:zır..:nde b:r 
ıxıll~ a ..• 

o 
19H c!e ~~-.ıor: 
R:lmcdilen bü.ı~ Avrup::ı ..• 
Sv\-yeUler-e kft!il b1r<lenbL-e dC.,,C.-

r"llen "fl'!a•e .•• 
D ·ny~n.::ı e-n bı,'.;yG~< ord;.ıs'Jütla ii-:C 

d<-fa tr.r b< c<'rffi: e:ı:•;,: hali ... 

(Yazısı 3 ündı Sah.lede) 

; 
Üst..!9t~ e~c cd!len netice c -c .ra~ ... 

men her gün b!ıraz <l.ul~ lrob. ra:1 nı:-
11.ce<:·,I' k ... 

Son ~o ,-e :101~ a u~idini ele 
taJbeden '" ;.u!.ınnn n .ı;ru pd;,.. 

3,., 

1941 de Dc:rr:o:ıtnı:, '!l13r: 
KoY".>ecttı;)~ Aırnpr.y:ı k:ı01lık, ka

::uub~}·a b.:ı~ a'"'nn Yeni Dı..;r.p. ... 
Svıycıt!cri itt.!la!I: :ı.:ı attr~""'n onl~r·n 

1939 dakl &J'!L.tr;ıs1na ce· .. · ... p \"fitn c:ı
f bır '""'l' ı ... 

Ccr~li gii.aCuz.? i. (! , bu !:..r
sa·ı. .. ) bıO.z•rk>:lrnn ı ... 

B!nlf'nb:.rc rr.uvaz~r!fni b:.;ian. ~ı 
ka:- :rol-;.. :l(;i\·r;yrın Ye lırr par.ır.~11~ ... r .. 

illl döne:ı pol.it;ı<,a .. . 

• 
!W2 d= ~fj_lı\·Cr: 

\".::ıru.ruı,,-, • ":ı!an.Jnı ır, ~Jt'r htde!~e 
çi' n .. wit >rt\lsıırı ... 

Di.ln~ı1~n e~ b;;ıyU;, o~ U· sund:ı ,~!ğı 
lt..l::ı~~ ya b"\,. .. y~:ı e:. laıl:ır .•• 

llC':- nlfer1, yaıuıtl.ı ıb·r AL..~~ n~. 

1'erlne II!Uh.CGC Av·;:upalı ınüt!cfikler; 
, .e t:ı.:ı:ı.t :O-•ğl.!da yaı~:.ı !kcudl hc~b.u.;.a 
çal;~o.:ı l"C!I! ve y~ırıan oü.~!~k ... 

Bt"';T.. en, bJJ.hxicn ~ e karnmdnn 
vuru.:<iuğ-.ı halde bir tOrlli. y.ı..kılrn"'K. 

b'L'l1ez (Raaputin) "'-'•Yeı< karşısında 
ı b:ıyrc-t ... 

Lk det& ~~ııı. t...Wire v< djjJ[ale 

"''--~ IJ<>l;-l'bı ... 
194~ de l>c:-t)('kxaıs)·~Jar: 
.B-'ıit'Jn k.e-.!e~ri dlbir.e kntl.ar aı;aı, 

l>t-"I:.vltra.'l)·a :ıd:nJ. k.rald , faı.la kral~ 

Lk ta.r •. ft.J , Püy.:Jt An.err~'ka nnbarı .•• 
1'J'lyon ü~1c a.u:yon Jttt.tan yeni or. 

ıdu ha:nı.:ru •.• 
K t'l nt#..ıcc Pi: t;.,;l cl~r..k .) aır~ z 11c .. 

\"'Jl ·ı gv.Jı.~)~. t..:T g'ln ~-t..•.V'\l.fc~ aç-t ~ı 
ırutudan b.;.ııltrec ta~-,~.are fışkırtan. 

va~,) n.::;.s! rr.t~ , rı ati ığı Ş( 

b:!::ı:lcn!en, 'VUZ Ul ôlü d·. • .ren n.uaı.... 
z.nn1 n 'Ctun.: .~ •.• 

ll<>ın S-oı.·yvJere l'< dı ı, hem c• 
' ı;.,,,-yeticr ay kt> kal< • a M\!ıve.e 

c:ia.,.bC-i ron Ocrecc h~ • ~ı d!h:ı 9!.!r. • 
İlk de!.l er.n yett>. : :.&t.J, a ... :unc....:..O 

(CÇDl t,i pc..~ttii:<ı ... 

• 
~c.";~: 

iz. :ı.• ' ... .:ı.;..ı,;. . • 
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HALK FİLOZOFU 

TEKRARLAMAK •• 

dekim, mc~lnır bl:r dırhiliy.,. 
ci. Hastamızın, iırı:ı.a nnhiycsi
n;n filmini aldırmamızı söylii• 
yor. GJ.tliyoruz, avuç dolusu pa· 
ra vererek komple film aldtrı• 
y<ıruz. Yiı>i d.örl 'beş fllm bir
den.. 
Meşhur bir dahiliyeci olıın 

hfil<.im, filmleri gördüfü :uuıuın, 
içini çekiyor: 
·- Ah.. diyor, bütün filmler 

bayaL hep böyle oluyor. Bir 
şey görünmüyor ki. tamamen 
fllL. çok ıaman, kulağı.mu, bu 
filmlertleıı daha sıhhatli iş gö
rü}or ve te ·hls koyuyor. 1 

Ben dayanamadım, sordum: 
- Ne yapmalı, o halde, dok

tor? !Hcm!ekette daha ta:z.e §1.ın 
yok ki. 

- D~ru.. yapacak b3§ka şey. 
y:>k.-

KADIN 

ÇORAPLARJ 

Kadın çoraplarmın tipler.. wr· 
rı1ması hikiıyesi b.i.r türlü bitmi
yor.. Yıllar var ki dinleriz: Kadııa 

çorapları hem çürük, hem paha

lıdır. Bunlan hem sağlam, hem 

daha ucuza malcı°'* Jazımıbr. 

Bütün bu ~ler bir ırün yapıla· 
cak.. yapıla<ak amma. işin te1lld. 

k&lı bir türlü bitmi) or ki.. 

BUZSUZ MU 

KALACAK? 

Bizim gazete yazdı: Şehir b11> 
suz mu kalacak, diye, soruyor. 

Okuyanlar sanır ki, bu. yeıııi 

lıCr hiuli.sedir. Sanki ıhuııxbın ev

vell.ıi. yaz mevsimlerinde, her is

tediğimiz zaman, her yerde bus 
bulabiliyor mu idik?. 

Demek bu ;y.M da deiifen Nr 
§eJ'. fok! 

BİR BAŞ!'ıfAKALE 

HAKKINDA 

Asım Us, geçen gün bir mab.. 
J.e.>in11 şu serkvhayı ~oymuştu: 

•Pretrum Boseum. 
Bu nedir, diycceksflıtı. Hangi 

mtih.im siyasi mesele?. Günü11 
hangi harare!li mnzuu?. 
Hayır, bu, Japonyada yel!İip!D 

ibir çlçrğin adıdır ve sayın Asım 
Us, bu maddenin bizde de yelit-

REŞAT FEYZi 

' Diiılya harbi maliım, bütün 
lkarte yollarım kapadı. Birçok 
maddeler gibi dışarııLm film de 
gelmiyor. Bugün kul!anılaa 

filmlerin heme11 hepsi. e:ıJd 
filmler •• 

Suali tekrar 90ra.bilirsiniz: 
- O halele ne yapmalı?. 
Ah, evet, bu sualin cevabını 

bulabilsem veyahut, buldıığum 
zaman, söyliyebilsenı. 

Onu darıltma, öteklıııi gücen
dirme, berikini kızdırma.. fa
kat, sonra?. 

Sonrasını lben de b!lmSyo· 
rum. En iyisi, ga!Jl>a, susmak.. 
fakat, o zaman da oıkuyuw Ja. 
zıyor. Okuyucuya bir şey, bir 
şeyler söylemek. onunla konuş
mak, .ı.,rtı~; onun da bil· 
diği, duyduğu şeyJ.eri bir kere 
daha tekrar etnıe.k ıa:ı:ım.. 

Plaj ücretleri 
değ:şmiyecek 

Bcledıye; F1orya plajlarmı ge
çen seneki kirası üzerinden icara 
verd.ğınden plaj ıiıcretlerinde de 
bir değ ışikl.!k ~pılmamasırıı ~a
rarloştırrm§tl4'. Kira miktarı art· 
tı.rhruı.dtği takdirde bu valıyet 
d:ığer seıeler dıe böyle <ıcvam e
decektir. A)·nca. maıyo kiraian da 
kontrol edilixektir . 

Alman gençlik tıkilatınin 
kurucum aporculara 
konferans verecek 

Adımira futbo! twkımınm kafile 
reisi olarak şehrim.i2le gelen At 
rnaın .gençlik teşkilatının kurucu.
su K.arl Dm burada sporculara 
b:.r iki konferans verecektir 

Bil'fmssa beynelmilel stad ~ 
man olan Ka.rl Di:ın belediyenin 
İstıanl!ıul için yaptııracağı stadıııı 
planlarını da tıet;.;k ederek lüzum 

görürse tad:Jat ya;;ıacaktr. Beden 
terbi(l'esi İstanbul mıntaık<.sı baıt 
kam sıfatile Vali ve Beled?ye Re
isi Lütfi Kı.Tda:r misafcr sporcu~ 

lar şerefine biı' ziyakt verece&
tir 

Sivrisinek mücatlelesi niçin 
iyi yapılamıyor?. 

Şehrim:.Z civaı::ınd.aki ka2lalarda 
snTisinek :mücadelesi isteıtiktğt 

gibi ).apılamarnaktadl<'. Bunmı, 

mawt bır\oıınrunama.smdım ileri 
gf'ld:ti anl<.§ılmıştıır. Aliıkadarlar 
mil o.rlıeloe 'heyetlerine ihtiyaçlan 
olan mazotun verilmesm ve bcı.· 

"' s:.;ıiEiıye yerleri!ıde gittikçe ço
~1an s~T.sneklerle şicrdctle mü 
caıdek e<!!,~esinin km.:r..in k.a
rar l~tırımşlard.ır • 

tirilmesiıı.i istemektedir. 1 ==============-= 
l]JEEJJ~11~ K.ı\NLIKA VAK 

SUYUNA DAİR ( 
Meşhur Kanlıkavak suyu sahi- ! 

le indiriliyormut? Es.kiden Ka.ra.- · 
gÖ'LÜn bir kanlıhvak f:wıiaı;ı Vat\o 

dı. Çocuklıı~umu7.da çok se)Tet

ıni§izdir. 

Şimdi, bu sııyun Boğuiçi sabi.. 
line iıı.dirihnesinde isabet vardır. 

Be l.lr.i, şelıôrde menba sııyu bi. 
lesi faciasının kısmen olsun ÖDÜ· 

ne g..,.ilolrilir. 

AHMET RAUF 

em11rıara ev 
Kil<;i*: kasd>&larda posta memur

lorıına ev t.amlıı edilecek. Slm<ilY" ka
dar kımd.Ue.. .. :.oe f!V veri.lıen ~er me-. 
muıılar !dare lım!.r.teridlr. Posta ııııe

murları:nın ~ a.:dır. Ev veı-'Jm.,. 
y-erindedir. Fak~I, maaşı u olan. kü
çük ka&>.baJarda daha bazı memurlar 
vardır. İ.rnl<an ola& da, bütiln bu ita.bil 
kıuııobakırdald bUtiln lc!lçi;k mıemUl'I&. 

ra ev ...,rlJ:se ... .İltame'tclllı bir küçi*: 

memur lı;'!n çok mülıim 11"7d.l.r. Alma. 
cal< razıdınıan ıızıer~ dabl müesılr
dlr. 

BURllAN CEVAT 

r EDEBİ TEFRİKA: 34 -----

1 Çıngıraklı Yılan l 
Yaz:ıa: NEZİIIE lllU11İTTİX --1 

-1\e yapayım? Der g\bl dudak.larııu 
mı bu:ıc..:.p .:mıuzlo.rı.'nı a..wt..m: 

- Evet herk<s bl!lsor. Fakat yalııa 
zev~nız. bl::n•)"' r •• hı.ıyatlı d&vr-.uup 
ooa gö. ün=o:vz çok lJ'I olu•. 

Ciddiyet:e: 
- İhtiy•Uı davr"'1!yOru'll. Dedim. 
Bir tJah~ tepe ..... en tıruaga &w.crelt 

llüll-'Slldı..: 
- Teb lk edeTlm; ... 
ll•••m.la bu se m \"erettk yliril.!Jm. 

haıh.,."f;ye ç.Jct • Y ... enı imi ar\ık bura
lac-cl;ın uzeJ<, b:ıŞ!<a b.r Alemde t:ıs:ıv. 
VL • °'"'yon! T ilanlar n ne!ll 
=~i, hulyorr.a kasa,,,- dolusu ztber- ı 
cet k..ır..,ıerı g tlrl,y .ı.ı Ve .ıro=ıan 
sandllı: do~~ zctıe~ '-e nci ile <'J'
nı:rar> ~ı b!r mucevberie parhyan 
t.il • nlı r.:es'ut b!: e .. k!"k' Yfın.ı ~J
Eent asıl diJ.vaım, tanıma :n o &L 
lı • i ülkede b:ı,olıy'c klı. Durası artık 
ben~ ~n muwl<k t b r diln:ra idi.. 1 
tıe • hz.k.><I saadetle dolu :y c; dfuıy-a. j 
mı yaratan &Uzel, e,.... z ve kudretıl 
ııova;.ı..me ko~uyonl"81.. 

tç durt ;ı.ı•.:Umllz. dJcy:ı yi'.< ınde 
lı!çbir f .l~e na.q;p ol.o.;;= b.ı haz 
ç.mle g. ;ti. Yalnı~ b r gün blıyu • be

yc."C3.IlW' i~e ondan eynlara=t İstan
bula geçl.!11. Baıılo<!aicl lı<'ş :yiıı ü:ra 

e k c;ı..:k .:rart.ımanırr..ız.ı sC~emc-t. 1.çın ı 
lteı.d lll'>Zi mahrum addeder..>.: t•sarr~t 
cdJ!e.n para ~ alı.ruıı.ış vo ~ba yadi
t;Arı o!..orak kalır! blr Jk1 parta kıy. 
metli e::yay1 sa!a.rak aevg: ·mc bir ıe.. 

dıye alıp yine onun a.y"""--uı :n dl'.>4-
ne it şmu. J.m.. "3a1.lcrce seviş teo 

eoruıa beraber uzun uıun A.Canın c;:Jm
liırı aiu .. "lıda. do; ıyordwt. lliU:a.n da 
onun küç:..k \"'e U: .! lrotrı.sına at~.ı.ya.. 

rak sı. r ıı:aranccıya a r •·ahGI bir 
den.z k\1$'~ ı:JID uzck.la a, ~;>lt w.alola
ra t.!;'.cy<>rdclt .• b:.r«aç def.& oda h!z. 
met(G;st akraba ve kuzıeıılernm z: yare
lilııi haber veni'. Fakat lkyza ~bhbıl 
kabul elm<>dl. Tııb!l bana IO'L verm~tı.. 
bu Hind M.bra<ıeoı.nlll u1! kızı verdiği 
l!Oldecı ger! ıJOO,eb.llr ır~:yd;? • B>zan 
rurada l)ur:ıd:ı n1cbarrı:r "lusret veya. 
Q<u~ B•7 tbr~ b!rl<aç defa da. o 

mrnmı 
Ü~ :~M ıfiJfl• 

MAHKEMEtERt 

CzerJnde daralmıyau 
bir eıııı meı•eıe .. 

Uzak Doğuda Japon hava; 
deniz baskınları ve Çin harbi 

"Bir yerde ki yok 
nağmeni takdir 

edecek guş,, 
DeHkanlı davacı, babası Re':r.etle 

~aıkmı. Ziya ~uçıu ımevkünd .. yer Bava laarblndo 
Emebl ve ...,.llJyet md<t<plıorioddd 

Yar llırek:löı:'lı:ık:1'r n llic;;:\•ı ıo:ırarlaşrnıj. 
Bundm böyle aç>lacal< yer!Ere lı;;mse 
ta)'lln ediımıiyec<ıı: ve bu suretle bq io 
tedlroen ni.lıayeı bulacaknışl 

Yar Direktörliikler, galiba, dôrt l>fl 
&ene evvel itıdas ed!'.lnı:!ibl İMaşında 
bir \'<ık kuvveW esbabı mucibe vanlı. 
Bugün, bu esbabı moobea1n oı1R<lan 
kalktığına lnıınm<Ik lazım ııet.yor. Eltl')"
le bir mak:am.a lüzwn gurillmed.ipıe 
care, balika türlü blr telislr ,.a.pılal>t. 
l:İ.ı' mi?. 

Halbuki, Yar illrdt\öıiülder, bazı 

küçuk ve bütçesi çok dar ee&llı.:ret 

mek"..epler1 mils~a. d,:ğer bütün bu 
nev1 JU":~r lı;in pEtı: toa o<ık fa:T· 
d;ılı idi. Bu mel<l<perln ııokıl errur..me
dklerl, içln<ie,, çıkaınJl<iı(darı bir tıı.

kım mevzuat varuır. Bu talim "" ilor
tı:yeye ~ olabi!lir. idari olabU!r, mali 
olaol!lr 

Zaten eaıebl ve ekaD!T<t metot 
rln1n. Türkçe 11edı"Jo...,a~ı. l'll..I'k mua.J.Jrırn,.. 

l<rl mesele:ıl, be.r ne<!"'190, ötedcnbc
rl c:ddl ot:.rak ele a'l.mm11 bit m~ 
ıl.fğ'ld.lr. Dır iki yil e•-Wl 1ıopjanao .Ma
ar'<! Şıl.ra.sında dahi •bu meoel<,-; ırt>

rllş!ürmelt mümlıı!ln o!mmnı.;ı,ır. 

B'.r z;.t van:ır. Bü:rOOt bı.r ,'Ul6! ba. 
ıınd.an a!fedllmıiş veya teı.Nit oıım... 
tur. Bu zatın ecnebi mdıı1Jepier.r>dıe 

Til~ hocalığı yapmasına hiç manıl 
,-oktur. Amma, bu :oat, boc&lık nedir 
b.iılir m~ ~r_t~f k~Jrr.ı:s mıdır?, Bütila: 
l;ıu nolctıalar dllş!ln(i1:ınez. 

Sonra, dl.iller taraftan, ıı,Geloerl var
dır kıi mesel~. en. on ı.eo, ha~ yi.mıl 
)'l!dır bu m<ıkteplerdo boealılt ya~ 
tadır. Bu nevi bocalar ..,.._, çdt az. 
dır. Buaılarm başka bir .-n1 vaz.'11!
lerl de yOktur. Bu bocalann terlii, ıı.. 
11lkhaU düeüniüm&. Buzıi,ar ... o!aceir.-
1ıorT. 

Allaha eman..t edl~. HalnıJd, 

pek lıl'l biT 1ıObm tedbirler almıı~. 
ha'lt!, rne'\"Zuuwt müsaade elırı:r.ırors&. 
mevzuat çlk&rlılaıb!lir. 

R. SABiT 

lmralı adasına gönde
rilecek mabktmlar 

Ad.üye Vek€ı!eti, ıslaluhal eb
meleri ımtihtemel olan bazı ağır 
cezalı ma>lıkumlann İmra.lıya gön 
derilıMsi içı.n aliılııadarlara bir 
tumi.m yapmıştır. Bu mah1.-üm
lann tesbitme başlan.nuştı.r. Di· 
ğer vi!Ayetlen!en de bu şekllde 
barzı .rruıhkı'.ımlıar İmra4 ııdasına 
gönderilecektir. 

Orman konıcuları 'teıkilıilı 
geniıletiliyor 

Orman müdürlüğü, m!!V'S;m it}. 

barile orman yangınlan obnatsı
ru düşünerek orınaııılardalti bek· 
c;i ve korucu teşkJJatını gen:11ı.et 
meğe karar verıni0tir. Bunun iıçin 
yeneden oıman korucusu alına· 

caktır. Billıassa şdhre yaıkın or
manlar srkt b;r rnulhafaza altında 
tululacak ve buralara halkın gi:r 
rnes.U müsaade o!unıımyacak

tır. 
-<>--

Vniı:er•İteye yeniden 22 
doçent almıyor 

Üni'Versite Rektörlü.ğii, Üniıl•cr 
ı.tlte tedris k;,crosl.inda münhal 
bıuhman 22 do<;entüit iç.'n imtihan 
a:;mıtj!ır. Bu doÇ'C'llfJdere talip 
olanlar 13 ağustos ve 17 eylıllde 
mGınn c<l~cceklercl r. 

Rami halkodasının haz.ırlaJığı 
· müsabakalar 

Eyüp Ha.lkeviaıe meıbut olan 
Rami halkodası reisliği taırafındıan 
Topçulardaki Kıızıkh'balicl3 lbii
yi1k b;r pe'lılivan güıreşi. mii.>aha 
kası hazırlanmaktadır. Bu güreıı 
!ere :yakında. başlanacaktır-. 

sece beni k~çl.ıklan çıldırtan ..,,__ 
om g<>nç ecncbl gözüme ..ıış., i l>i olu
yordu, !a.bt ben omuzlarımı ~ 
uı.a.k..klş:yor. sev~le se\·işniye ko-
1'\l)'<ırdunı. 

Beyza baıııa baz~n &ar'«> ~ltt »ÖY
lil~ r<lu: 

- Blr kadın kı .. ®çlv.lan öleb'lir 
rut! BU' kadl!l1n k;.:kanç1 ktucl öldOift

nU gönı.~~ am..-n:ı. öltml de~ce
s.ce ı;<-ldii; nı gö:mUşt...m: 

- Öı<'billr se\'ıı.ıım .. 
- !.lor. kı:Jla>n.-Wı:ı.an öl.<:etn ne , ... 1 

pardın1 

- Ben de ,btr" ~r ölürd tim .. 
Boyııuma sarılıp Len! >pmüştil. 

- Ah ~n lu.skançı.ır. · n b.T kodırun 
öld!lğünü ~orme .. !:.:edim! 

Sırtımda dilken di!c<n b:r llrperU 
ı: :ımıo ve .-u e~'ş!lm. Bir 
gün yla:ı.e arl:..:.lada tı..:-r yııı.pa"•ken: 

- Ah ttr rey b;.•yorum, d;ye el!ınıl 
tuttu: 

- E.'llre1 sev:illın? T"rnret ruhum~ 
- o•el<ie Jllıs.. n g 'm' ı:ı;,. po;:ı 

var_ t..~yor mu-~.:n onu? 
- Tanıy..,rı.mı.. JU uzun kırmıu 

l'<!sll n.a\( püskullil, koca.moıı gobckl> 
z:ıt deln n':. '1' n~ ~eco! yaw.muxi&ki 
ıasada oturuyo!'dıı? 

- Ta kend!s:I 
- Ond<i.n t.. ze ne yavnıcuğum? 
- T-ılıa! t>:r >..s hu .. belki &ülecdt-

:aı:ı:ar. Delik:mlı, davasını an- blylk gelişme 
- B:ıbaım, bana zulüm ediyor. İş- Y azGll: Ahmet Şükrü E~,,,_ ( Ya:ı:an: L 5. Eski Eükreş Ateşemilitcri 

UZA K.DOGUDA: 
Çınde Jııpon istili ıwnan üç 

taraitan ve ciört "sti.ka.mette Çıın
kingc doğru ilerleıneğe devam 
ed.'yorlar: 
1- Gaa-pte Yumıan eyaletin

den Çu~ yolu boyunca; 
2- Doğu Çinde Yarıgt.re nellıri 

boyunca ve Çeık:yaııg v>liiyetinıdıen 
ibatry a dioğru; 

3- Centibi Çinde Kanton -
Hanko demiryolu boyunıca şima
le doğru. 
M~al Cankayşekin hi.i!kumet 

merkezi ve umumi kara'l'giıtıı 'bu• 
!unan Çımking bu dört J ll!JlOn 

irti.la 'hartketinin takı".lben 1500 
kilametre orta&nda bulunmakta· 
drr .Japonlar bu mesafeyi mukaı 
vemet eden Çin ordularıaıa karşı 
taarruz :ırrıilı'lU'<lbeleri vererek i
lerlerneık rorımda buhıınuıyorlar. 
Çankayşeık, Amer'.karıın yardımı 

ru istemjg ve gülnük haxıp maJ:re. 
mesi .;;1.Jlı:sali:ııin onda biriıoe \Jile 
.razı ohnııştur. Bu yardım ya~ 
dığt takdirde, J aponlarm 3 - 4 
ay ıç'inde Çunlci:nge varınalam ve 
Çin ij.ini tamamile bitirmeleri 
beklenemez. 

Japon hM"3 kuvvoetlen Dırlıe 
!Flarboll!l'a tekrar akın yapmı.şlar
drr. Burası Alas'kıa yan.ınadası ce
nııbtmda Aleuten ..dalarında ö
nem\i bir üstür. Bu takım adalar 
40 dan fazlaıhr. Amerlkahl:ar 1939 
darJberi bu adalan lha"'1 ve deniz 
üsler\ hal.ir.e getirmişlıerdcr. Du<te 
Harkıof üssündoo 90t!Ta önemli 
}iman Kodia.ktı.r. 40 bin tonluk 
harp gemileıtf> SPnenin ~ ayında 
bu iki !Jmarıı lrullaııabi1irler. Bu 
adalar Havay adaJanna ınlsbetle 

Ticaret odasının 
hayret uyandırı
cı bir cetveli 

Şehrimiz tioııret ve sarıayi <> 
da.sı taraiından <;ıkırrılm-akta o1ıı.n 

mecmuanın maıyıs 1942 nüııh83'.n 
da cTürklyede mevcut olan tica 
ret ve sanayi odaları cetveli• nde 
.Beyşehir• ve <Kuşadası• nda da 
birer tıcaret ve sa.ruıyi odasının 
bulund,.;;.'Unun yıru1dığı hayretle 

görübn(;~tii:r. 

Haibuki ne cBeyŞ'ehir. de ve 
ne de .K,,,.adası. nda halen tm
ret ve saıııaıyi odası llle'\'Cllttur. 

Çiizıkü bunlar Ç-01.t eı;k.iden lıiığ
vedilm~ buluıunc.ıktadırlar. 

ivlecmuadzki bu yanlıoı ce-tvel 

Ü'Zerine mellı:Ur iki yerdti<i t:ca.
ret ve sanıaıyi c&3l.arının he.her
si7.ce ne vak:ıt açı'kiıı;'l ınıJıalle

rinden sorulmuştur. 

Bir tavzih 
Vatan gazet.esmin 27 m:zyıs 942 

tarı:hli ınüslıasında enımk müdü
rü Ali Kernalin 55 Urasının çalm· 
dı.ğı. yazılmış;a da defteııdarlıat 

milli emJak müdürü Ali Kemal 
Altan böyle bir hadisenin vuku 

bulman~ olduğunu ve bu yanlış
lığın sebel:ıi:rıi de anlıyarnad.ığım 
beyan etmekted:r. Keyfiyet tav
Zlh olunu.r. 

<En TevUı:.. o adamm yanından h:ç 
ayınnadığı btiyüoe!< san bu· Ç<lllla 
var ... 

- Eveeeett 
- iş:ıe ben o çantayı çün:ı.ıı: UilfO-

nım! 

- ?!J 
- N ı:aı bio,.!e .,a..'1<ıın yüzune b>kL-

- Fakat :ra~-ruın! d\ye keke~ ın. 
C .:.rr eki . Ç'ıı'rnak n<?recle? Preruıeo 
I;!c>u nerede.! 

Gfızler:l>üen Y..ıe G yesıl ,..., kodrunç 
wb.r a..nı.yn b.ışl.:ırnıştı: 

- Canun ben onu parası ~\i çaı.. 

m'1k !l<ı. 'ver ım y .. Hind et:ı:ıa &:'
dince göre~-ı' Dentm s:ı..."ldı'~nr do
!u!':tl mLic-e•\'tıeM:1t var. hesabını tY.aıne
di 1 ım ı:radar da ztn.Pı~m ... 

- Bunu b ;ç!ırı ~!!!yorum 
ya Bll1X:'>t:ıı .. o halde n!9Uı? 

- Du rulur m" be. ~ z:av;ı 11ı bu
d:ılilcığım? .An:.a.ı.nıyor musun bur'U? 

Benıın glbt yülc::"1<: b T kadmın gorlp 
hevcsterı. kaıpri:ileri olac.ağLnı?i 

- H """'· kaprı.s ı...~ı. E..n& y . :şı.. 
:ror bu ar .. foılı:o.t kapr · t:>.~nln ede. 
ce'k baŞ:<a şey mı! yok? 

- ."..leWe Cl"V'ler k.;ı!'e5l 'nt,,-.1n e\. 
rnez r K:mıcıı.:ın yapmadığı ı~ 
y34JU:ak !Azı.;: .. 

(Devamı 1.·ar) 

Jaıporıyaya üçt.e bir kadar yakın 
loulunmaktadı.r. Bu itJba.ria J a.
ponya:ya karşı yaprlacak den'ıı: ve 
h2va 'hareketleri bakı.nııından st
ratejik kıymeti vardır, Dute 
Ha:ıdıırrun Ttkkyoya mes!l:fesi 
3115 mil w takım adaların en 
garp ınmdalti adanın mesaiesi 
de 687 m\.ld"ır. 

Hala Amerikalılar bu adalarda 
doklaır hazırlamakta ve 'hava • 
deniz üslerini lwwetlendi:rmek
ted1rler. Yakında AmerikaLılann 
!bu adalardan istifude ederek J ar 
parryaya karşı hava ve de<i-~ ta· 
aırrı!Zlann<da bulıunmalan bekk~ 
neobil1r. 

U2a-k DoğuıJ.a üçüncü yen.i M· 
~ şudur: Japon hususi dena,.. 
altı ieışkil1 e.-i, Marlagnskar ada
sında D'ego Suare:z ü;siiıne tııar= etmişler. Ja.poo iddiastnıa gö
re biır İngili-z zı..1lıhsı ile b:ıŞk.a 
gemiler batır.ıZmış veya hasara 
ıığratıı!mış~ır. Ja;ıon dmu.altı'!an 
A'V'l.lötralyada Sic:hıey li.man.ım. 

da hücu.m etmi:jlerdir. 
Bira:e bu iki hareket b:ıret' niiı

maYi§ten ıftıaretl.IT. Japonlarıın 
ne Avustraly.aıye. ve ne de Marla
gaskara hu =ada çıkarma teş<.. >b
bii.>-ünde bulunmalaırı varit doğil· 
der. Ja.panlııır Çin meseles;ni hal· 
letmecl:ıkçe, denizıaşırı yeni bir 

istilli hareketine giıriışemE"ller. An 
eaı.: A1aııkadan ve Aleuten ad<ala 
nndan g<:lccek Amedrnın hava -

deruz tohlikesi Japon anıavıata"'ır. 
nı te!:ıdit edeceğinden J-apmılar 
bu vwıyete llikıaırt kalsmazl'.aır. 
Bu illbarla o l:ıö~ede da:J:ı.a önem 
li haTt"ketleri.n beliırmesi ınıulıte
me1d'ir. 

Terfi eden 
muallimler 

J<ence yapıyor '\'le heni evde odaya 1939 harbinin yeni silahı. tay-
bapsed.iyor. Oda k~:ıruna uşağı- yaredi.r. Harbin stNıteji ü:reri'!lAI 
mız Ziyayı lroyup soıkağaı lbıraık:- bu yeni vasıtanın, 1914 haırbinde 
ııuıyur, Gtıçen gün, 2'A)I'),'a OOkıığa yeni kullanılan denizaltı gem> 
çıkmak .istEdim.. Z>ya.la bir Olup sinden çok fa7la müessi:r old~ 
!beni dövdüler. Sonra da çamaşır şimiden emn.iyetle söyle*b·',ır. 
ipfyle bağlayıp yirmi dört saat Almanlar 1940 senesi yaız aya> 
odadan çıokamıadılar. Her fkisin.. rın<ia İngilt.ereye Joarşı gir:ştik>-

den de dav.acıyım, !eri b""'"' taarrll."Liarın.dan ancak 1ıı 
Sıra, ha.bası Re'fette .. Re'fet de, giliz J:ıalkınm mane-."iyatını sars.-

hadiseyi şöyle anlatıyor: mak ve İngiliz oııdüstrisini t:aıhr.p 
- Bu, beııim oglum.. bendenirı: etmek ve bonıbalachltları şellili:leııt 

taciıiın. İ).i kötü, servetim wır. Oğ- bakılm;a, b:.r.iı1Ci hedefe, ikinci 
lumu iYti yetişt.i1ııook, meslek sa· hedeften de daha büyllk ehem
hibı etıook istiyorum. Halbuki, rniyet vermişlerdi. İngikızler o 
bımun gözü hr ylazlıkıta... Bir ti>-
yatro kızım nu seviy()rmuş, ney- zamanlar havalarda çok zayııftı.-

. ? ,..___ .. _ _,.. '··'·l _,_ l:ı.r. Şimdi r.fşa c<liil""''<ııe göre, m~. '-""'-"' gu.-uz, """"""'an...... ~· 
Harçlık olarak \'lt'rdiğiım para da •bu tün İn;Iiliz ha'lla kuvvet~ 1',.). 
yei.lş.'Tlemiye başUıdı .. yeni )"eni manların b>r baskın 1çm yulla<hlı: 
adetler çıkardı. Evden, kı)lm.etli lan tayyare sayısmın çok iiStün-
bazı eşyayı götürüp s:ı.tıyur. Artık de değildL İng:lizler, bu daırbele 
başa ç.kamadım. Gdasına kaıpa· ri faıızlerile b;rlikte ödlyecek!e-
dını. Ziya1yı da, k~pısmda lx·kie- rini söylediklem zaman, kimı;e 'bu 
tiyoı-um; Sdkoğa çıkmasın diye. sö'llıere inarımam.ışla. 
Geçen gün, ia:;an etti. Beni döv- İng;,}tz hav.a kumandanı Harı-9,, 
miye lkalktı. Ziyala beraıber tuıtup on gün kadın- evvel, Jı.ar gece, AJ.. 
çamaşır ipiyle ellE·rtni, aya.<ıı.nırını manya üzerınde bin tayyare UÇll 

bağlad1ın. Keyfiyet buıırl<ın i!ba- rai>ildiği takdirde harbin soııiba. 

ret! hara kadar so:ı-a ereceğmi söyle-
Mahkcme, lcabım dü'ı'ÜJlüyor. d'ıği zaman, bu raka.m hayali gi-

Delikı:rnLnın annesi Nurümıif>a iJ.e bi gelm~i. M~ğer hava kıırman-
hizmetçi Gültcr'i.n şaıhit olarak 00.nı bu sözleri söylerke'II, uııalıı 
d1nlenilınelerine karar venlliyıor iiıtrkbale art b;r dilek ';ifade etme
ve muhakeme b:ışka güne bıraı.lo.- miş, hazı.rfamakta olduğu plirı.
lıyor. 

l\fa.Jı.kemeden çıktiktan sooını, dan l:ıııhsetmişlir. Nasıl ki geçen 
Re'fet, oğluna viız ve nesayihe eumartc<ı; gecesi, binden fazla 
devam ediyor: tayya.re İngrlt.ereden uçaral< K.o-

- Evltıdım.. blir iki sene dişiınl lonya şelhrine gitmiş ve bu şehri 
;,ıık .. ondan sonra, seni kendi elim· devamlı ola.rak bir bıııçuk saat 

boınbalarnıştıır .Kolkınya boml:ıar 
le evlendireyim.. beraber mey'hJP 
neye götüreyim. Amma, arlam ol dımanı, 1939 harbinin en büyük 
da, bseye ııhtaç ohruyacak hale lha~-a baırbi<fa. Kolonyayı bomba.-
gel. ondan sonra, her yer, herşey lamaık için İngilcler taraıfmdaıı 

· yollanan tayyarelerin sayısı, Co-eer.m ..• 
- İstemiyorum.. seıün paıra.nı ·ventry şehrini bombalamak için 

da, pulunu da i:stemiıyorımı. De- Alman}a.r t8'.l'8fından yollan&& 
Şdırirniııxl.ıııi Orb T~ ve l4lle rıim naıslhate i!htiyacmı )"dk. Be- tayyarelerden belki de üç miıı?I 

muaı.\mlcrind<'n asll maıış'.arı 50 liraya fazladır .Atılan bombaların ·-•-~ enı •-~ -~L~ nim &ıklım b<illa yeter. ElWne de a.ı;a-
~- ed er cun~uır: Batran m"'w- lııj;'1 3000 tıan olduğu ve -"'- yBD' 
l>&n Sandtt, Nahide Umar, Mı.ıslı~ gclmôy-eceğlm l.şt..e ... Ben kl/ily'o- gınlarm 1 '" mil uzak'::-go"-""' 
d.!Mn., Esat. Mlımul Kaı:ıkurt, ~rahn mm. "' """" ,-...,.. 
So..!der, Alım« Aumı, Sadi Tokcan, Se- _ Ogllll'l1 .. nereye gidec4<sin? düğü söylemnektedlr. 
dat Ok981. Ha1U Avan. Feride Enıoy, HayW, yürü, bırak ıbu inat kafa· Alınan tebliğ; y.ılnı:z hasarm 
Y<okur. .Aldı&y, Arif Andaç. Mehmet ağı.r oldı$ınu biidirmekle ikti!a 
~'3.ıl, Raş;t Konılrur, İbrahim Ta.. yı da adam ol:mıya bak, ydksa, 
rırr., Nihol>rl &.y. A,,it. &.in,, M<Dmet &. haline yedi mahallenin Bıöpekleri etmŞtir. Bu bombardımımla ln-
min Şenol, S:ı.!Ahaddin İmer, SatM .. ,__ gili2ler'n iıedıef olarak ald:ıklan gu=. ..• 
Kagan, sen;ııa Kam, Sabatı<ı.t ~ ' <>aye şudur: 1- Rı.ıs ve T n...a ,..,., 
C 
,,~~· n-• -~~· ~~~ Mahkeme koridorunda do'·••ft b ,,.u, • ..,.. 

•"""""''"· ~,.~,., ·~·~· ....,...... nelerinden garbi Avn1p11ya hava 
( 40 Jira.!ılc temleı{ yarın y;ızQ<'a!U.) yaşlıca biT adam, söyleniyor: 
D..,.l~d·ıye T..,f l - Hey, zavallı baba .. o, ya mev- kuvvetleri çekmek. 2- Alman w·...- ~ ~ l Ş fon'P endüstrisini tahrip et.me'lr. 

H 
Msını almış arttk. Beyhude ne!ıes İ eyeti Rei lı"g"ı· ng'mıer ,Almanşa üzerine Yaı>-
tiiıkeınp duruyorsun sen. .• 

u üdde!U be •Bir yertle lııi "'"k n""""""ı' •-•·. t>klan nkınları, en çok bu sebc-p-
zun m n rJ Be~ Metr,. •- -..---- """' le lrzah etmektedirler. R<JsUick. 

ıbııpçulcığu va~ muv<.fl:ak5:1""'1• dlr ede<:ek gUş. 
l!a et.mekle elan B. Necaı:S Ç;.'.<r teri';. Augsburg, Kolonya, Haııriburg bÜ 

cTa:ııyii nefes ey lonıe, tabdili 
en Bele<tya Hcy'eli nttıı{.,-e Reislıil\- yük endüstri ve tmret şe'hirk>rl-

,_ · ı J makan eıt! • ıı.. -= o unan ı.-ur. Yerine Eınlıllt dir. Bu şıJhJrlcrin tahrJbi, şii!ph~ 
Şubesi Mu<iürü B Se..Jci ırd'-:-;Im!~'.ir. 1 ır0SEYİ...., BEHÇET 
=============================!' s;z <ıarp ga)'l'etlerinin de baltal:ıD ma<>: gibi bir net:oe veril'. 3- Ni-

ESSEN ile 
Kan ter huri 
Yazan: Ali Kemal Sanman 
İngil:ir.tler Thsen ıiizerinde, Al-

man tıryı-ıareleri de Ken.erbur
piskopcısunun bıuhmduğu yerin 

yuk~.rısı-ndan bomba yağdınyor-
1ır. Essen Alman harp sanayıınin 

ıpayıttıhtı demekL· Ker.tcrbJri 
pı;lııopcısu da İng'lterenin r~sml 
Aırgl;kan 1tifüe3inin reisidir, Es
sen şlmd:·ki gibi değilken, yani 
Krup fabrikası kurulmadan, kö
mür ve demır işleri çJ!anadan, 
daha clemiryolfan yap·lmadan ev 
nl krndı halınd..-::i ,·ah'p!~r'n bir 
ID{','l<_m:i idl Essen uzun zaman 
bu J-.usuı;yetini :Muh:-.hza etm.iş

t.r. Fakt.t sonra P.en ""hri ile 
coğrafi mcvkiıı <Jna bir askeri e
lhem!"' yet ver<Dndi. Demirı, kö
mı';ü d~ onu Alıranyarım en can 
lı bir sanayi merkezi ;ne<,ildııe 

ç• karrru.ş okiu. 
Essen ile Krup isim'lıer:i aırtık 

b:rb:r·rr1en ayrılmaz o}muştur. 

Şit!"dı de İng'1>z bomlbardıımım 
t~yvarcleri Tusen ü=irıe tonlar· 
ca demir yağdırarak Alman harp 
ııar ıy nin merkezini altüst et
:meğe çallŞl'yorlar. Yoksa vaktile 
dlinya.dan vaııgeçerı>it Essc.nde 
ömür geç>-'"Iniş olan o knndi ha.
?.nd-;>ki Benediktin raıh'plıcr.ıı.in 

1'atı·as~Pı oradan k«Z~mak iıste-

~ri'1e i!ht.mal vcrilme.-.e ge
rek. 

Kent~--rbuıi pisk"Qposunun bu· 
lunduğ>< yere bomba yağdırun 
Almanların ise Anglikan kllise
s'nin reisi ile eski bir davaları 

vardır. Bilhassa sabık pirlkopos 
dokt:oır Lang mcşmı müdafaıa o
larak za<ruri gördi>ğü bu harbln 
devamı için İngiliız efiltarıru ha
:zıırlamağa çalışmış, İngiliz tamfı 
ııaJıip gelmek suretile hııııp bittik 
ten sonra d;a dünyaya yıeni tı<r 

nizam vermo~ mm geleceğin.! 

çok söylerni;ıtir. Kente~bıuri pis
lroposurrun düşündü8il yen' nizam 
ile A!nuınyııda :iüşüuülen !ı<ii-'lbü

tWı cy kırııdı.r. 
für kay:ıp için Angloaısbnn, 

d~ri i'çin de Alman tara.iırun 

h:u:bi Jı:r.zar.rr.aları la2ım. Yetm.ş 
sekiz yaşlannda o\a.n dok bor La ng 

beş altı ay evvel kendi rtıhaniler 
meclisini ıcıpl"mL'j, yıaşı:nm çok 

ı!er.d:e olduı;unu ve yorine baş
kasının se-ç!lrr.PSini söykmişti. 

Angros.:ıkson taraf·nuı ha-,:,. ka
zanması üe dünyayı ycnllbaştan 
devamh •bir sulh yolunda ilerlet 
nıeğc <;al4mak !Szım gelecci>~nıle 

ıBrar eden ya!Şlı rıJlıani reis kcn· 
cli makamım daha genç ve daha 
!ani bir re e bmıkmnk isk-ır'~ ve 
çckilmıışti:r. 

Ar-glikan kilısesinl'I bu harpten 
C\'Vel, şu harp seneleriJlıeie ne fa 
aliyettıe bıulunduııu ve haı p'en 
sonra da ne ya.pma!<. istoc!.ği bah

si dıaha uııatr!ab:Iir. Fakat bunı 
lüızı.tın da yok. Karşıhkh bomba: 
d>manlıınn hahra nel~r gelirdi· 
ğ; n.i kısa kızydctmek kfrfi.. 

hayet üçüncü bir hedei de halkın 
m:rnev!yatı üzerine husule gct.J. 
receği tesirctlr. 

Çörçilin sö.zlerinden de anlaşı
lıyor ki İngi.llzler, bu. hava fıaaD 
yct:ne devam edecekler ve ham 
bımu hıızlandıracaklardır. Btıraıda 

İngiliızlcrin verdikleri 'baskına if 
tirak eden tıryyarelcrin ımiıkta<rJr 
na trisl:ıet edıi.ı.rıce küçük &maıkla 
beraber, sayı baJrnnınd:m büyült: 
okın kayıplar karşısında bu fcıa
liyeli de,-am ettirmiye muvaıffa.iı 
olup olımııyaeakları suali ak1'&. geİ4 
mektedir. İnıgilizler Kolonya he9" 
kınında 44 tıı.yyareleriron düştü
ğünü itıJraf etın:şlerdir ki eğer 
lhakıkaten bu teşobıbiicıe ~er ~ 
girlşecekleme, ayda yu'V'arlak he
sap 'b'n beş yüz ta')"yaı·e kayıb..Dl 
goı.e alacaklar demdrtir. İn;:;Ji:&
lelin yalrrız başlarına bu denoce 
ağır 'biT kryıA>a katlaııanı.ı!V~ak• 
ları aşilk:.nlır. Fak:at bı•mda A,nc 
nka nım rolü eıhC'Tlllltiyetlid" r E
ğer Amcrika'J havııı .:na <.<2li Ar
nold"iin b.ildird;ği g'!:ıi Amer·r,a 
hnva kuvb~t1cri de h" faal'~.,,te 
i,,jlırak edecek o1uTlarsa, o z nıan 
lngil".ız !tava mareşal ll.ıa·~ '' ge
cede b'n tayyare rüyası, hak''.•ate 
inkılap ed '11r. 

uglnb 
d sul r 

ı e uer
esn ce ı 

B•ıgiin saat ~O den yarın ö)e 
vektine kadar lstanhul eiıhetindO 
sular kc~ilecckt..r Ana borul:u-ill 
tamhıi yüzünden hadis olan btJ 
,,aziyet, Zeyrekten Köprü ve Mal" 
mara sahlli arr.sında kalan ;;a.hıı.1 
16 saat susuz bırakacaktır. 
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Telhiıs eden: Mwmı.m<ır ALATCR 

Macaristan, Romanya ve 
Bulgariıtanda Amerika
nın harp ilanı karan na• 
sıl karıılandı? - Hit
ler • Maonerbayın ile 
neler görüştü? - japon 
ların üç yeni akını. 

. - " 

Tutankamon 
un mumyası 

saklandı 

Kanatlı Millet 
Olmak Azmi 

, 3 - S O N T E L G R A F - 6 Bı\.ZbtAM ı.MZ -. 
ensucat Tevziatı 

C1 inci Salılf,d<n Dev-ı 
haıngi numdl'alı f;şlcrlc hangi 
mağaızalara müraroat edileceği. 
ıU.;n olu1>aeaktır. 

Bu d..:ıfalö pa.ıti 15 günlüık ha.
zırlcı~ı.r. 

değllitı. E.;k& gibi devam edi
ruz. Bu hıiberler ·bi2den ~ 
değildir. Muhtelif sebeplerle n, 
alam>}'an haika da ancak bü.tün 
tın'Zlattan sonra fiş vereceğiz. 

Aıner>ka ayırıu da, Bulgaristan, 
M<e:ırutıın ve Romanyıı;ra kar<;• 
lha-rp il.'>n ed;!rnc:ıi. iOO'k:kındaki 

.Rw.vel:tn ~ni .k<rou.l elm.I} 
lbu"unuyıor. ıMuemeleııı:n U:ıkem
rnülü ı.c,'hı, dÜl1 Rıztıovcltin bu ka
rarı im-za'.ımıaı& laırın geL'Y'Ordu. 

Berlin mahfillerinde iee, HltJe.. 
tin z.iy~-eü Avrupada b~iiık ile 
küçüık arasmda bir fark g&ııetıiJ.. 
rnediğin~ yam büyük bir .memle
ketin küçüık bir memleketten da.
ha b~ tıürlü muamele gönne
diğine ııJ5ıınet sayıhnaktad.'!". 

Japon ordusu 1 

Hindistan ! 
hududunda~~. 

Londra, 6 (A.A.) - Um~
dan gelen luıbuler, Japonla.rın 
Hindisiıuı su;uıına 35 kilometMtik 
hlr noktaya v.ızdıldannı bildi~· 
nı.ektedlı-. Fakat ~luııin ediliıliğ1-
ne göre, bu lruneil<r HindisWıa 
karşı bir taarruz yapacak lı::udret
te ıleğild..,lu. 

Vişi, 6 (A.A.) - Kahirede11. ah· 
JJ.&11 bir haber, Kahire müze.ilitden 
Tutaııkaınoıı mumş a.sınııı k&Jdı. 
rıld.ığuu ve husuai surette haztt. 
laıınıı:ş hir nı.U-oe loondtığu.ıı.u 
bildirıneı.t.ıdir. 

(Ba~ıaka!eden Devam) 
yale kaptırmış olnuyacaj;'lz. Dev 
milletlerin se' iyesi ne yükselmek 
her 'fürh-ün gözünde, gOnliintlc ve 
şuurunda yaşıyan irade, azi.ın ve 
isıikbal ülküsüdür. Bir gün biiyülı: 
Türk mill&ti de büyüklüğüwı ya
kışır endüstrinin s..'lhibi ohcaktır. 
Yeryüzüne asırların devamı !çin· 
de en )'iik""k de,·Jtt, en yiiksek 
İmparatorluk, en yükseok onlu ve 
ınodcniyet eserleri venniş bulu
nan Türk milleti gelec!eğin ba;;'Tl
na alıııın yülı:>ıek istikbalinde ı1"9n 
en büyük sanayiin sahlbi olma
sın?, Genç, çalışkan, clinamıik, hN 
türlü medeni kabiliyetle mikeh· 
hez Tiirlı: milleti için bu istıiJ.bal 
elbette ve elbette mukadder oı.. 
cakttr. Ve~ tayyere sanayii balo
mıııdan bu yolun )rirte şi:rzıdalen 
girzru, buhıııuyorm.. Refilı; Say. 
daın'ın nutku bu b•lrım<lan da hi· 
ze büyük ümitler, biiyük müjde
ler wriyor. l\filtt kayn..Jı:lanmız.a 
dayanan. hat>Uılık eodiistriıııini 
kurm k yolunda olduğumuzu, 
yiiksek bilgili mütehassıslar ye
tiştir<fı.ğim.izi, tekn.is}·enlerin ço
ğald.ığ1nı, dünya dt1runıunun. eJ. .. 
verişsizliğilıe rağmen bütü,ı bu 
g:ıyrell.,rhrıizıin yolunda yii•üclü
ğünü nutuktan öğrenmiş bulUJIU
yor~ 

CUMARTESİLERİ TEVZİAT 
~ILMIYACAK 

Yerli Manar Fa.zarları ıniidıü!'
lügü; bu defa ctımartesi günleri 
tevziat yaptırmamaga karur ve... 
mlştir. 

Bunu mü!k.iye amirkrln.iın g&. 
terecekleri yerlere memurlac Jro. 
yarak yapacağız. Fakat bu hllSllao 
ta da lrenüz bir karar vermiş de
ğw .• 

Soma f iatları 
indirilecek Bu karar, pek tab:i olarak, Bul 

gari>tan, Moacaris!Gın ve Roman· 
yada ak.s'.er uyarıd.ırmıı:ıtı.r. 
&mt:ıınya radyosu, Romany .... 

ııın kendi iradesine üçlü paktın 
b'r ıi) si olarak tecaıvüz ~arbl 
değil, müdırfaa harbi yaıplığroı, 
Romanyarun bolşev>ldl\.ğe kar? 
moc:ıdele açma.kla, meden<yete <ile 
htzmet etti:' ni, Arneiuımn harp 
i!lıPının hiç b.T etlen miy-e14 ola
m•) &'Caoğıı·nı söylem'ştir. 

D;ğer taraftan Fin parlamen1X>
su ~birçok defalıar Flin evlerini, 
annelerini ve c;ocu klarını kurtar
dığı için. milli miıtıınctt:Klığın bir 
nışane.;i o!mak üzere Mareşal~ bir 
ev hediye etınişt>r. 

Şimdilik, inı:ı'liz ve Japon kııY· 
vetleri ııra&ınıla hisıJ>tt temas ol
mııını.ştır. 

-~o--

Büyük gündüz 
akınları 

• Iaca.rlar da, zaten Macar.stan 
da.ha çok evvel Amer]kaya luırp 
lUn ettıiği iıçin, yeni vaır.i:yetin g;. 
ya,1 ve ask.eri ciunıına bi.r tes'ıri 

obmı:yacaığ:: mütaleasınd'adır. 

Bu'-ı:ar gaızeteler~ bilhassa cVe
çe-r. ga<ıctesi, bu kararın Btılga-

lrEYDİRİ'H!N KATİLLERI 
HALA BULUNAMADI 

ır ,;tanda beklenen b:r ha~ ol
d'l:lğu iç;n k'rnseyi 'lra)'Tete düşür
mediğini yazmı.ştır. Bu gaıı;ete 
Bu\garistoom geç<>n haııbin ada
ktsi.z su1'1 u yüzi1ıden üçlü pıı,kta ı 
itt:tıak, 12 iik'nci kanun 94.1 de 
Amerikaya hnrp ilnn ettiğini, bu 
kara.rın I!M'Cliste rttif:ıkla kı!bul 
edil<l;ğırıl sô~'edikten sonra Hu+. 
garist.anın gi<hşine hı!z verdiği 

}'<>!da yü:rüyeceğ nl ilave etmii" 
Ur. 

Birl boğazından obnak frtere iki 
yerinden yaralanan Çekya umumi 
vatiı mtıavir>i Heydırlhin ölıimü 

d<Jlay119ile, Mihver gazetelerinin 
İngiltereyi ve hHhas;a ddkılor Be
neş'i mes'ul !ıuttuklan hiJ.iirUli.. 
yw. Sukasttenheıi aradan Cl1 gün 
geçtiği halde, failler buıluooımamış, 
fakat kurşuııa dizilenlerin mckıta
rı da 157 yi geçmiştir Katillerin 
her ne pıilıasına o:luma oksun y~ 
.kalaımıa:,na ~ılma.ktadır, 

'APONLARIN ÜÇ 
YENİ BASKINI 

Jaıpon lruıvvetleri, Abı1:ad.Mı 
Asyaya uzanan takım acialardan 
l:i:ri üzerinde bıı:!ur.aıı Dı.ıç Har
bour Amerikan üssü.rııe üı;ün<:ü 
defa hücum e<~lerdir. Am«i
i<ahler 935 de bura.da bir d"'1itıı 
üssü kurmuşlar, oonradaır. bu üs
sü deni.zaltı üssü olarak da tak 
viye etm;şlerdir. Duç H.ubur Tok 
yodazı 4160 mil uzalı:tadıı-. Bunun. 
la !beraber hasarın arı o'lci"'!,';u, 

çıkaırı yangıııların söndiirüidiiğü 
bFldiriınıekt-edic . 

HiTLER - MANNER!HAYM 
MÜLAKATI 

Hitleıı>n, Finliındioyaya giderek 
15 mci y~ y,Idöınümü mi.inasdı&
tile Fin Mareşali )Jlannerhaym 
ile a.ıtı saat kadar görüştüğü ha
bc'T verilmlşt.i. Bu nıü!B.ka t hak
k'.Tlda l.ondrada 1-t tıeisrrlerde 
bulunu'ımaktackr. Bu tets:ırlcre 
gıörc, Hitlerin Mareşali. ziyareti, 
hı:ııusi 0<1maktan ıAYade, 'mrp h> 
tıe alakadal'Ciır. 

Hitlerin şu arıda lrısana ilhtlyacı 
v&rdır. Leıı.ingnıdıda ş>malden ye
p>lacak bir hücum, ınerkerı kesi
minclclti yükü hafifletebilir. 

Britaoovanm d:ploına15&: mu
hab-'rJrıe göre, Fiıker uzııyarı mı> 
;ı,;rr.,beden artık bıkmışlardır. 
Hillerin, F.in}~ndıyanm çök:mes>n 
den ş[jphelendif!i de söyleıııebh. 

.Aancr'.Juının Finlfuıdiy~ harp 
ilün etmoıneai de bu bakımdan 
ur.iın al v1 l r. 

( SEHIRDEN 

ANI(AB.ADAN n 
ll01LEKETTEN: 

ua 

+ Husııoıl <!aOtt~r!ıı llım~ mu
altimkrine ola.n meı&en tıecıe..lert. !oeo.. 
b!eot bedcllrr;. 1"1 paralan. mue 
taııki:&rı gd 4.~ mi~ Jıran b&loit 
oi,..,_ b<>l"l:laruım ödemoesi iç2n Mun( 
Y<>loıilrl:.ıce bir Jr.anım lly- ba=--
1-ar.ı.lmı;tır. M"'*-en bede~r ba<!ema 
bu as h.aŞlndaa. ~ren verluniyeC't'k
t.ir 

... Çi,ıneıilı> tabrilı:el&n hiil<Cmıcıtçe 
aa:tıu a1:ıDacıMıtır. İt.bal ot=-1< ı.i

llY."fll1()lan,ı ~ - de ind.roe
Dl'l<ıir. 

İkinc> taarrur; da Ut'911/ey ada,. 

sınıa yapı·lrnıştı.r. Bu altıınc:ı Japxı. 
taarrıızudur. Muhare-be gemileti
nin hlmaye9Wı.de yaplan bu taar
ruızdt bir çok Japon uçaklarının 

düşürüldü.ğü b>Ldirilırnl!'kte-d'ır. 

Amcrika.h1M' bô.r Jııp:m bıırp 

gemisi, bir ugak gemisinıin hasara 
ajirat>l<lığma bi~tıeıkler. 

Üçiincii. taanuı d1l, Japon c~ 
deni=ltıfarı tareiırıdan Mad:ıgu
kara yapılmıştır. 

Bu adadaki Diago Sua:re:z derı!z 
üssüne hücum ediMiği, Kiıin E
li:za:bet t;pinde bir İngll.iz zırlıllıı! 
l.le ·bir llom'90Örün hasara ~ 
tıkl:ığı.nı Japonlar bildirme-kteda. 

MEMLEKETTEN) 

Bunloudnı biri ~ d!ı?eri Fener
dedir. BunOıırı ı.ühımeı t:ıirlnci. ve 
flWıQ tip yağ çıkarnıak ü;;ere iz;~ 
cd<ltr VE Leduno. yaJauı .ilti <iJ> ı;ad6. 
,,ığ imci oluoacolc1.ır. 

+ !Jündm itibaren iıe"1 dqıo ve 
a.ıey;.,Jtrde bu:luoıın oek; rei«>~ ta.. 
91.1lyelcre Ti<t'aret Veoal.,.o11Din emrt il
ıwrme hük~ el kooulmUŞ'tur. 

... Toptıuı C(l1Q f~rt harpten .,... 
'\"e:kin.e nıaı:ar /'l bİı!" mi."l'!.i arttnıştır. 

Birer kilo Pirinç 
değıtı•ac ğı ya1an 

·1 inci S.hlleden De\>aml 
ya11elerln kalkış IDe'Ydan!arı §i.d
detle bambal'8.ııınştw. 

B·~ akrnlarda 6 avcı tayyarest 
diişürü lmüş ve 6 İ11Q:iitı: aV<:ı tay 
yaresi zayuhnuJlll<l'. Bunlardan 
birinin pilotu sa.ğdır. 

-o---

Toz şeker niçin 
bulunamıyor ? 

Son günlerde :ıOOtimizin elaıer 
semtl"1'mdeki bakıkallar.da tm şe
ker buiumnad>ğı gö~iihnekted.ir. 
HaTuuki Şokcr Ş rketi trıp!al'lCJ>o 
fara ~oz şeker de vemJRkıtedr. 
Bu sabah Şeker Şrrlooti müd>üt:ü 
ile ikıonuştuk. Th.'<h ki: 

c- Son bjr OOfta.da ~aya 
48 vaıgon l«Bne ve toz şeker~ 
dik, Bu m\l<tar geçen ~n 
8-13 vagon fazlar:irr, Haorııgi iuı>
ıtanczya oo kadar şek...- sattığı.

JnlZ)ll listesitı.i İaşe MiidUrhlğümt 
bildiıdik. Bunkmın nerelere satllf 
yeptıkları ~etie 1ıah.k1!t 
oluımıak.tadır .• 
Toptancıların hel:vM:ıi, reçelci 

ve şuııupçulara mevsim mıinase
betüe fazla baz: şeker sa'bşı yep
tıddan da üer.i. süriilme'lttedi. 

Rek bet yüz ünden 
(1 ;ncl Sahifeden ~ı 

lerinde ilci ortak gelmiş. <dar da 
Etem ve Al'kadaşl•,.ınd.ıın hemen 
bir masa öteye oturmuşlanbr. 

Çatalcaıda kömür işi 7apaıı t.a 
iki grup, lıicvi rebbet yüzündea 
dargın bulU1lGuklarmdaıı a....ıaa 

birkaç saat ıeııip de bhıün tiiı
sü~n sonra ayn, ayrı -
larda otunııak.:ına rağmeu bir
birlerine ııisbet vermiye başla
mışlardır. S-t ,.um; üçe gelıılij:l 
sıralarda, Etem birdeıı.bi.ro otur
duğu yerdeo ayağa ka llımış, lıa· 
bancasını çıkararak, Ali ve Bilse· 
yinin üzerine dört el ateş <ıtmiıt
ilr. 
ÇWııı Jrn1'Şll'llla"'1aa. ikisi. Ali. 

ye, .tiier ilııisi. de Hiiscyine lııoı
tıet etmiş. her iki kömür tiitteDo 
run ağır surette yanı.J.aıı.-lıınaa 
sebebiyet verınl.,"itir. 

S>Uilı ;.esleri ilıeıine g•..r...4• 
hasıl olıııaı knrı~ıktan istifade e
derek kaçmrya tqehbüs eden E
tem ve arkadaııJan vak'a yerine 
ge~ Emiııö_nü Emniyet Armrliği 
memurlan tarafından yMcıalan

mışlard.ır. YacaWar Cerrahpaşa 
hasbi-nesine kaldırılmaşl.ardır. 

Emniyet Sandı· 
ğı bu sabah Ka· 
dıköyüııde bir 
şube açtı 

Eınuöyet Suıclığuıın Kııoıl.ıb
yünde Allı~ olağuııdalıi akaret· 
!erde tesis elıtii:l yeni şuhe bn sa· 
balı saat 10 da merasiınle açıl· 
rwşhr: 

.Merasiındt! F.mn.i:yet Snndıit 
Müdiırü B. Reşit bir hıita.bede bu· 
!unmuş ""' nrüteaı.ıben KadJ&ö:r 
K&)'nlakanu B. Ed:p knrde la:rı 
keıımişür. Sa.ııodığuı mii«sı.i;.i. Mı. 

hat Pllfll1llll yaptığı gibi e'-veli 
l\füdiirii B. Reşit 10 lira tasarruf 
heselıına yabrıntf, bunu ha.IJan ve 
tücurların 500 er hralık h'-""lp 
&ÇJD&ları l.akip etmiştir. Yakında 
Bepkla§ta da biı' şu.be açılaeak· 
tır. 

Libya'da 
(! inci s.ıhifedPn Devamı 

şima)deıı cenuba doğru yıırun da
ire teklinde yer almaktadır. şm. 
diye kaıdaır Mihvercıi.ler 300 .,,. 
f&Zla tank ve c..,ııe hattı JruVYet

leıiıııiıa yansmı ka)'betmişi.enlir. 
Çöl muhar~tıkıi durg-.mlu
ğuu i9e eme~leri pillmclotcdir. 
Mllıftrin bir tu.rruzıı g.eçip g<:ç

miyeeeti meçhuldür. Bu karar 
bitha"U lcmoz:rm mesel~ 'la
biıı!ir. 

Her kostüm için 
ayrı bir ayakkabı 

(! lnd Sahifeden Devam) 
Ayakkabıcıiar ce:ıntyeti .reis ve

lt.ıli Hüıınü Boran bu ~ bu 
hwımta tıiıııe deııtiştir ki.; 

•- Düşümemize göre, bu b\ı
suo;t& en birinci şart deri fiMJoıı.. 
rmın diŞn<!;m temin Bçin deri 
renkleı:ini tahdit etmektir. Den 
fia.tla.rmın bugünkü pelı.ıı.lılığa 
bilhaB6a kııdmlarunııan her gıy
diokleri kostüme göre rerıık rerılı: 
ayakkıabl ahna'Wından iieriı gel
mektedir. Halbuki deri renkleri, 
beyaz, si)"Oh ve kahve- re~ gibi 
Uç sade reııge< iındit"J!rse lüks ve 
moda diişkün ü kadKıl armııız renk 
renk aya:kk&bı bl>lamı.yaoakltt:r>n
dan hem iııtihlik w:aiacak, hem 
deri fiatları diişecektir .• 

Bir yolsuzluk 

Iliildimetiıı bu tutumu karşısın. 
da, her Türi< çıocuğuna düşen bl
ılinri varile mul•nkkak ki, Türk 
ha\'alarını çerıJ< kanatlarla ör
mek, çdik motör uğultuları ile 
kaplr.me.k yolunda en bü)iik fo
dekir~ık ve"" yü~lt emeği &ös
terlll6kteıı ı:en laılmaınakbr. 

ETEM 1 7ıET BENiCE. 

Mühim bir içtimai 
dav 

(1 !ne! S•hlfeden Pevııml 
bütün }Ü%1UJ181ndur. B9'.anma1ar
da sulh ~büsil yersi.. &
şınm~ sebepleri dar, m~ 
usulleri ll2UJt ve m"61afüılu. 

Evlenme yq hll<idi, e~len«eıiı:
leri gayı1imeşrn Y'lla sev ketmeJıı. 
tedir. C..zai hükümlenle bezı noıiı:
ııanleor vanlır. 

Nüfus tlairelerbıia lııııodhıbın 
dardır. Batt nüfus -urları Ka
nuıın MedeııiJ!e aylan evıe.-ı~ 
rl Crlrik edem~. Bir )a.. 

511R köyliiter, umn formnlru yü. 
züıı.den e...ııi urol dlni evlenmoyj 
tercih etmektedir. B:ı%1 kııa.ıılar
da helııinı. J,ulımııwııl;ğmdan evlen
me raporu alınması müşkül oJ,. 

ruaktaclır. Bir kısım mıntıı.kalarda 
alınıp sablan bir nıal ~ilıl te.a.Jo. 
ki edihnektedir. Ba-ı bölgeler<ro 
eski şeriat hüküınkıi.ııin hali :d
hinlordCA çıkmııdıı.1 ::örülmüş· 
tür. 

lstaıılıul gilıi bü. ük şehıirıe..le 
i&e lw 1 nınabrın ve ~ayriıneş.ru 
birleşımel.,mn sebepl..ri daha a. 
ya de ik1-ıl:i ve a htakidir. Soıı 

Telgn f, bu miilıiın ""'"'Zil elre
fında bir anot açıuıya k<ın .. ver
miş;ir. Bu mıihinı içtimai da.oaya 
ait, en salablyetli şııhsiyelietin fi
kirl•:riQI yamadan .itiberen c-
temizde talııip edclııilecebi• 

Ekmeğe fazla su 
katıyorlar 
l! ine! Sahifeden Den.on) 

Diğer taııafı.ın henüz fiş verii
memiış yerlere de f;ış te\'ziat.ı de
'\"mYI etmektedı.r. Buısün Bak~, 
Bey-oğlu, Ü. küdar ve Kadıköy 
seıntlerin<k bazı unutulmuş ma
hallelere memurlar gönder~ 
tir. 
HA'BER GAZETESİNİN DOÔRU 

OLMIY AN BİR HABERİ 
Dünkü Haber gazE'tesi, halk; 

bugünkü mensucat tevziı>t.mdıın 

memnun olmadığı için Ycrh Mal

lar Pazarlarının yc·nı tevzi teşki
latı yaptığ:IK!3n ve mmiyelerde 
de fiş atmazm~lara iiş 1"'"Zi edi
leceğ·n<loen b.cıhse-fon bir yım 
yıııııınıştır. 

Yerli Mal}ar Pazarları miidürü 
Soo; bu haberi tek~; p ederek d&
miştir .Jc.i: 

•- Tatbik ettiğimiz şeki'ldıen 
dııtıa iyj bir şekil olacağını =
netm i.}'Ol"lız. Halk da hundan mmı 
mmdur. Tn;kilıitı da ~brmiş 

ZAYİ - hlıı•>hul ~T:relli. O ınoı 
Şubeden aklıpn, ı35 No. lu VeiıelıplA 

pldlt.am ı z1i1Yi eııan. H ükını il ;rcJdur. 
t.- Xor<un 

- ----

inhisarlar; rakı amil-
1 erinin müracaahnı 

tetkik ediyor 
fnı.i.rlar Umum lltüdürlüğ'il,. 

rakı fahriıkatörk:riııiıı inıalitı..,. 

durarak BOma liatlıtnıun fndir&

D><1'İ için yaptık.lan mil"""aad 
tedk.ik etmel<Wa. 

İnb1.ıoırlar Satış İşleri Mll4tirfl 

bıı ...ıı.ıı bıİılo §U malüm " v
miştir: 

•- Rakı ialırilatörleri ,-ı 

zamlar dot.yısile soma fietlanııl 

fa:ıh tesbit et tiğ imi:ııı ileri .. 
mckte ve bu va.ı.iyette :zarar et:ti5-

rerinô bildirmektedir.ler. llfürııc..-. 

lerioi tedkrk etmckteyn_ Eğu 

haklı görürsek soma fiatlarnoı iııı: 

direrek lcandilcrine haklarını -.. 

rettiiiz, ~er yine rakı imal -. 

m.,:r.h>rse biz pİyas&'J& riaı -
cei;<İz.• 

Sihıp ve Bqmuh&rrlri Etecı ~ , 
Berice - Ne,ny:t Dinlr.tönl 

Cevdel KARillİLGll" 
SON Tl:LG!!l.'\F llılA TB/.ASI 

DenizEarp Okulu ve Lisesi Komutanlığından 
1 - Denli& L'&esi, 9 ve ı o uncu ınnırta!U'ie Deniz Geda;ii Eroa1 Or1& Orulu 1, 

7 ve 8 n<1 •>tııJl!aı·ına taiei>e kayıt ft kabulune 1 Hu:iren ~ ~en~ 
baŞ'.anı:ınılt 20 A.ğuatoo 942 t~rilıirıe kadar devwıı edilteei<-... 

2 - L'\nbuJ "" civarında bulunanlar, dotruca İsl&ııl:>Ul Dati% Kornul&nlıP. 
,.., Mera'n "" ciw.rmda bc;luna.n :O..'lloi.z _Harp Okulu ve Lloeei Komut&n\Jb )le 

De.ıiz Gedikli Erbat Orta Okulu Mudürlügüne müracaat edecdtle:tlir. 
3 - İstanbul v~ Moro'W:ı mıntü•h.n dışı,,dan milr!l<Bat edetGl(\er, Deniıı 

Harp <:»<.ulu ve Lisesi Komutanlı.tın& v<'J'• Den;z Gedik.Ji Orta Ol<.ulu Müdu.r
lüğune dileıa;e U.. mlinı""°"I e<l~C<i<leT ft d!:'ei<ıçelerlne bir sııre4ini bu undıao. 
lan mebısl'lin &toertilt Şube\er;ne v-.:<ieroir. Mu.amoioo~ A:ılU:rllilr. Şube!M 
tıanıfuıdan --.ı.~ı!ll .-ttil'i~--tir. 

' - Del* Ulo<ırr.., ~erı.ı bulur.dul<lnrt nu!uı .,., llD•Cından her oe 
M.teple olursa o!swı tPk• ~ il<male it.aluuf bu.lımnwmdc ft biç bu' oebepl!I 
~ t.eı.~~ıım:. oıtnaı1ı.,ları Mz.undır, 

5 - Dcılz Lise'li 9 unnı s:n;!ına U : 18, 10 uııw -ırıaa 11 : ıt ~ 
bulunar.'.lar almırtar. 

6 - Deniz~ Erbq Orla <*ulwıurı; 
6 111cı sınıfına 14 : 17 
7>. 15:18 
8 > • 16 : 19 7a11ııdo. ıtuluna.tılu alml<1ıar. cS8(7> 

tzmit deniz sahnalma komisyonundan: . . ~ 

iNŞAAT iLANI 
• _ Tıılunaı olwıan k<"{i.! bede\; 41831 ılra '1 kuruştıı.ıı ~ o.'up cıs-. 

loectiı: bir ınıüıalı.le ln$3 etl.i,J<cek bir J>a;;c"' ltapa:t %&rf ...W.,.le -- ı• 
H:ımirm 1142 Çaıpmtı.ı ~nü &0:'1 11 da :e '.l'<!- bpısuwl.alı;i la>m1-
b nasmda yar.,:l:acaıktır. 

2 - Fenni ve hus ,ı {irin~ proje ve k~ ~ eörüloblllr:. 
T=in&ll 3139.U l'nJır. 

3 - ist~.111 b'-l gli ı..ıerı 7"9'l*lan!:& da'r N•!ia MCdUrllllıfiL'<:oöea aı.. 
c*Jan ~ı. emn yetim çıkaracai<ları lıumil hal Y<'Slkll.arını oe 2490 ııa,.U. 

kıır .. ınuıı \ar fnU veçhi\> tamim e<\..oee!Je.; teki!! m .. ]<{upl&nru ;rultarda m·l<~ 
ya-.ılı lcmlnatluı i~ b'?'l:&le betl; gün ve .... - lam bir ..... ı evveline u.ı-
~na vermel~ri.. ıt.5804• 

•• 
Usküdar Sulh Hukuk Mah-

+ Spor Yut't:ları ft Ceu..,elleıi lıçin 
ıreni ft mihım bir kanun liı!r.hul 
~ılo.uık Bti7UI< Mil!iıot llıeci.iJ;ln.o 
..erwıtfll>r. 

Dllnkü Hahtr gazetai, Toprıık 
:Mahsulleri OıfWıı. yeniden mil· 
him rnôkt..rda pirinç ~tiiğiat ve 
hıq:iinlerde halka birer kilo pi
rinç tevü oluwıığuu y-•ştır. 

Nöbetçi lltüddmumumisi Ali 
Kemal vak'aya el koymll§, ~ 
yet Amir liğiıııde sal'ilıiıı so.rgııuu. 
nu yapmıştır. 

Etem Mü~ın.iye v~ 
ıif..ıede: Ço lc.c-ırt.oş oldnğmıu, A· 
li ve JlüseyİJJle ticari ~kabet yü. 
zün<len bir müdıkttenheıi dargın 
bulunduklarılll ve bu selıeplıe oo
ları vurduğunu itiraf etmiştir. 

C1 lnCi Slohlf eden D"Vam) 
ratifu müd<irü Jiaı)·dar Crtmçler, 
ınııırt.akR iktısat müdıiru'-ğıi me
murlaunclouı Neşet Ersoy ve oda
cı Siil<-yın.anla birleşere.1< ikt.saıt 
lll'i>WThiğünün bu ll'lflki.ne11'r.i .oo,. 
ıhürledlği ın\jıürü tedar.ik ebr.:Ştir. 
Müteadd:iıt makinel.erin bu S'tJTe1,. 

le miiılriirJerrôiG; anlaşılınca Re
şat ve Süle-.rm= yak alanmt-ıJ.ar
dır. Odacmm ve memurun HaY"' 
dardan aklııkhn 226 lira ınukahit
lıı:de mühürii tedı!ri ettilderi 
anJ.31Jıhn.ış ~ dün adli:yeye ver> 
lenık te-vkif ohlıınnlşlaıııdır. Bı>
zuk roa.kiıı.eleri i;ılik almak için 
paTa mukabande mutri.irled:iğf. 
i.çln mezkur koopet"ali'.f idare he
yeti müdiirö Haydar ve milqki!:ıf 
K.fv.ım Esen bnkkmda dıa takl>at 

aldığı bi!dirilmckted.-r . .Bu §J'!kil- Salih Ccrr.U ile Hatıoe Hiokmelbı 11Jtan Ye m~ mu\uamt bulım-
de, ekmekler, ayni zaııvmda haz. duklan Be,'.ıeıtı<şuıde Abdullıah Aia meblılluiııde orıa ıoıka.Lta e9ld !M ve 1'"" 
ant güç bir malı.işet alınaktte, do- 46 No. ıu btr b:ıp baneım kab:li;ıre1i tıılt•~ olmadıfm<Wı ıuyuun i•l<ıll 
lay.tSiie, sıtı'.hi bir mclı.zur da or- IQilı merkür hanenin s.:ıtll•rak paıwoa Çftll1meSııe mal*emece ıurv veri). 

kemesinden: 
+ Ho.ri~ VS!leti Umumi Klittbi 

Numan Ri!At Mıeneıneııoi<>ğlu bu ıılo

pm M!ilıver ~ cıereta>e bir ZiTa.
fet V<!!'e('l'lııtir. 

TiCARET ve SANAY!: 

* Diio b!c a.ltm 3330 lruru;tan "" 
bir gram külçe altın da t55 lrun.,.ı.n 
n.ı;;:wnaie görrnü:Jtür. * ~hrimı .le mt'YCııt iti 1111 !ab
rlOilQrı.a bük~ e! lronu~. 

Bu salıM 7•PtJiıma:ı. tıılı!cıilı;ıda 
• göre, gerce Toprak .Mahsulleri 

Ofisinde ve gerebe iaşe Müdür
lüğündeki alib.ıal'lar böyle bir 
şeyden haberleri olmad.ığuu ve 
halka birer kilo pirinç wrilmesi 
İA)İn de bir karar verilııı.edJiin.I 
söylemişlerdir 

Etem hu sabıtlı sorgu hiıkliınli
ği.ıı.oo tevkif olunmuştur. 

Askeri Terfi 
müddetleri 

(1 ind Sahı!eden Devam) 
rütbede fiilen aı>-gari buluııocakıao
rı müddoe:-t şöyle gösterilmiştir: 

y ıı.pı<n:aikt<ıdrr, 
~ 

+ Siııili ileriılnd .. , Zl!ncirllıcu:ru d
'''''ıoodaı.J. utla harmanında, tl'tl• yap. 
mı:ra mahaı.11> 15 ~ ııenirıU«ıcı.. ve 
5 metre der'4ılijA!e hr ha\"1.!za di!Jı 
Ahmet o1'[u Fer'<lun l<mini~ 13 yaı;
do b1' ooculola H yaflııda Kerim oğh> 
&l>aettin oynaıolari<en d!lşmllşl..- ..., 
ça.murlıu• içb:ie- tıotulup öttnıüşlerd.Jc, 

taya çıkmelrtadır. mif1ir. 
Hakikaten, şehr'IL bir çok ~ 1 _ ı.ı:mdlr 48 kapı :ıurrrarasım t&lı."3!1 h&nemn - lrapımıdan ~ldıı.. 

t .. rm~, !ınnNır, faıı:la hamur ~ te """""" 9'ni ~i l>ir avlu "'" sal t&ntı:lıı içinde yi* ..., dolabı bu1uıuın bi.r 
mek çıkarmaktacll.rfar. Bu husU5- oda ..., ool l&r•!ta o.stil ol•ıltlu ı:ılnko t&plı h&nop bir ıııulhlı:, .,u avluoan 11 
tıa Beledrye İkt:uıat Müd'iirliif,'lürıün basama merdivenle çıkı.lmlrta bir lllf" ilierrode __ ıı~ _tıda ..., blr hdlA ,.., 1ıel-
1ı.arekete geçmesi ve sıkı kont.-ol- yanından biT mer<i.h-enle çık~ yaruı tafaa dÖfCl.i bir ı.van &raR "'" lıel4nıa 
iJer yapmaıSJ. ~lı:,,n ı:ıeid'ği finki:n,. önürui~n ~!erde bahçeye çıkıldılota lıltı!1':m"n ll'l '."otre ""'."'bbaında kadar ... 
de) iz • içinde on k•.to.r mey\·a h!:ı.n.\!m bu1umn b;.r bııbçeyı ııw1ıı...; olup hanede ~ --o-- 1 ve .. rnıç buluııroadıtt ve eiektrllt \"e 1ıerkos tesl6at1 nr iı;e de aa1ilen oluwdı.. 
+ Di'l'M~ltmda Genç Tilı1t Bak- ğırldaıı kulla.~•Jm.arrıkta olduıt~ ve Jlbu lıwıe u- olup fıey'e>I um~ itt

k&liy<,oi s>lıbi CasuJ:ıre. nitG3'& ve pi.. b<u<yle tant.:e muh'.aç bulunduiu Ye eh1l vt*uf mtlnl>eıda tara!mdaıl (600}. l!n. 
rinç un ı s:J<X:rıp ..,;."nad ğıncian Ad.. kryunet takdir edilm'~1ıir. 
liJ'eye ,,.. ~. 2 _ Satış be:!eli pe:!ıııdir ll!Oz~eye ~n:lı: cm:.-: i&liyenler kQmetl mu-cAs!-eğ™'n (6 ay), teğmc-ı (3 

ser.c), üsteğm~n (~ sene), yiıız

başı (6 sene), binbaşı (4 wne), 
yarbay (3 sene), albay (3 sene), 
hııkS't"'"'ral • hı ;amiral (3 S<'ne), 
tümgeneral - tümamiral (3 sene), 
korg-eneral • koramiral (3 9ene), 
orge~,,'"aJ - oramiral (3 sone) . 

(/:'.:1mcı:::ı::ııııı:ımmm::ma:ımmaı::ııımı::zı:ı:z=ıı:oıı!l:'::l!m:ıı;:ıımmc ı:ı.mımenauı '!< 7,5 nlbtinae pe:r ııkc!>i ... rm .. ;cr1 JAı:md.ır. 
..., ..,.,,__ Rüsurnu del»l~e ve l"irmi senelik !Mra.! Uvlz lx-deii mllş'.er"jye "" m:Ot. 

• .ı 

Ti'RKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKD..I 

9ıntınKraLScs ABDÜL VEHAB'ın EN 
5 0 

N 
ŞAHESFJU 

16 k.:sıınUc tekmil film lıır defada 

Deniz arp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

1 ...:. Arılt:ıra Mu.-k.i Gcd:ıcl.· F.rbaf H ıırlama Ori& ~un biriltıai sııutma 
D<ır.,z baıı<Wsu ıç..n ıa <be k yıt ve u ul olwıacr.lutır. 

2 - Ka7 • "' 1 1 9-12 de baı.:uıa.a 20 A;iu&t<» IM2 ,.,. ]tada,,- devMD 
edll <'OOk t<r. 

a - b'=bııl ,.., """"'~ ırr.:iraca 't ede-.ı İIAalbuJ. D<!Diz Kcmulan
h!wıa, M'Cr.Jin ve cıvarınd"n :-r.uracııat edıecek.lerin :Mers.:ır..ıe Denız Gedikli &-o 
b«ş Haz,-!~ Orlııı Okul Müdiirlüğüııo ~ bu mmtalı:a.lar dışıru:la bulunaııı!aruı 
kiul>dU.Wı malıalliıı A!!kerlık So!ıelerw ıı:ıllrQc;.;ıt e.ıırıeıuı. dll27> 

Bu nıiıddM'C'r harpte başiromu
tanl.)ğı· gösıerec-eği ıtizum üzer'..
nc msf ı.na tNız ıl ed >lebilır. Harp 
takd'rname>ı"le taı,;r ed;'cn' r ve 
16 ı·ııcı ma.cıdedeki k'<icmleri a
fa-,,lar ddhi işbu milddm:eri fil<"n 
'kmal etnıcı.. mecbur.iyatindedx-
1.er. 

Ünlversi'tenln. mıllıteliıf fakülte-· 
lericin 35keri kısımlarını muval
fak.lyetle bit:rı-nlere tei!'ın<:ntk 
rütbe<ti veri!P 

Ka.lbJere güzelli{(ın, Daıısın, ~·in Ilo!"Ş'eslııi dolduran, a- ra!<:im vergi ve rÜSl!mu BeledlYe ve V.ı.kıf ic~reoıı mal ~rıne a~T 
.lerde !f:ııh:ı.t'n h :-smı .• Günahın ız.ırahını YOl§atan 3 _ S.t>ı 27161942 ta~ih!ııe m<! .. di! Cwr.ar~ gllnü ıaaı 10 daıı 12 Yf! ıa.. 

1kıi Biiyük Film lıirden dar Üsklldar Sulh ıı . .,k M-emes;n~ !CTa kılmacaldır 

A L E Sİ1 •filtASINDA BUGIDl L 
·Singapur 
YOLU 

Dorot'lıy Lamour • g 
Grosby - Bcp llop'un 

Sinema düll'.)'118ll1ın yar~ 

lan e;si"l film . 
ıı - 2.20 - s.ıu . s.1s cı. 

2- EFAHAT 
(U BANi 

Ömrün en büyii!k ızıtrrabmı, 

günahın en der(n hicabını 

canlandıran hayat :roo:r.aru 

12. !O - 3.13 • 6.40 - 9.30 da 
Bugün sa&! l \'e 2.30 ıla teıuilatlı m:ı!ineler 

o gün k •:;met\ mutıammenenUı " 75 sır.: bulmadığı talıdirde .,, ~ a-:t
tıranın taıoltlıtldü btt; kalmak ~le rnUza)~de on g'.ln lıcrrt4' olunarak ıı.p. 

d ari'o.ınnruıı 7/7/942 Salı güril salt 14 ten 16 ya kadar dev&m edec'llt ve rn çolı 

aT!ltırana ihale! kot'i;resi icra kılmaea!t1ır. İuale bedelin.!n bır h !ta z&rfıntla 
mtl>'k.,,,e \-eznesaıe ys.tırılınası {arttır. A 91 W<di.-de iha' e bozultır- l< bundu 
basıl olac::lc: zarar n z;,aıı ve fark ve ta iz ve mauafhr oııdıuı bıilabükilm tar,. 

m:in ,;ttfril~. 
4 _ İşbu ga •rım~n!rul üze .nde lap uca m<lsl>ecel •• ıı:ı:rrlrı:nsecceı ~"' -

!Jib\ oililuldarını iddia e<tonler uru OAn tarjll!ndt'n jllba:-<n ,-; ~~ uırfında 

1 
v<'<ikalarlJ'Je b'rli<.te n,;;h <ımemi2• milrar<ıntJıırı ve ~ halde hak.'arı taıxx-
mıı..cccoı ~a., g>iış pa:ras-.mn ı><:ı1aşmasıruLn h>r'ç tutula ardır. 

f~a. rnal<lma.t alınsk ıı,,>iy- mali.."OIIltıı ıı 942/2 No. lu sat·ı d<"Ya:sına "" 
hwı~ ı:örmd: :;,ıtQ-enleT>n cıe me.kil< haoe:letci kl~acııa munıca..t ..-rl=e'eri 

1 
ve ıallp ola:ıarın da ..,1;0 ı:O:ıü..muyy<>n u.tte tlı6<il<I>< Slllh lhılo:ııık Mahlttrııe-
\ı!nde ha2ır bulunm.l~n luzumu ı13n ... , ...... ~ '3~ \ 



4 -SON TELGRAF- 6 HAZIBA.'lıl ltü 

l. __ ı_s_ta_n_b_u_ı_L_e_v_a_z __ •_m __ P._m_ir_ıi __ ğ_in_d_e_n_v_e_r_n_e_n_A_•_k_e_r_ı._K_ı_ta_a_t_ı_ıa_n_ı_a_r_ı -~ ~ MASA R • 
1 K 

A:•i1d;ı y•o.Jı mendın \:apölı z.arfla ekf~.el•:! hk<ıı•rn:.da J'$2ili gün, saat ve reahalkrdolı.I 
Keım~~Jıı:·ında yapıiacaklır. Tal:p1erirı kilnunt çe.sıikalari..o'"lıt teklıl rr~detı:p!ar:.nı ihaJe saa\!erlnden 

Aütrl S•tın Alma 
b.:X sa::ı.ı fl'"f"t-1 a.it 

~\';.ıgu ~QfQ f'YOP.a vermeleri. ~Mname'.a;.i ait oldı:".ı ko~on~arda cörü1Cr. . '• 

Clntı :ı.ı::ı..tarı Tol<rı T-:natı »oaıc ı;;r., 111at ve ma-!rt<ill. 
Kw Lir.> ı.ı,... 

Koywı tt> 
'l'a.:.c ba.k!a. 

Ko:Y= ,ı.ı. 
Sr!:r tll. 

JJ:ıili r~l,.-at. Toft. 
Koyun eti, 
SığtT et!. 

15,000 
75,000 

26,00~ 

26,000 
13,000 

:lJ5,9(\) 
2.!::i,940 

Eltk::r _l..:;ıp k.:.ı ':ylan.zr.~l. 

p. t..:ır~ .a ;o t-xı s~b·H1 1!n rak~;r. 

E11S:ı.! -.-e- ?tust:~l §r.r:Jarı kmr. c!l(la. 
so ıleb?!: •• E\"E~ 1.a ı;y,n:.4t!:ı. bcı ... bı:-:
ıh .1? g!kıil i'!;t<l·:-.:rın· gelrc~1 l'r

nıJ.U:~ne ve vcret'Ck'~l ı::ıt üzcr!:n<!<'n 
uva!ııi< toru1ef'I lın:ıbil·:. Beh~r k!.-

1 rı~"l rn" .. ix:.·~rı~':l bede i 87 kur·ı~
tur. İhalesi ll/6;'!i•;! Pcı..-err.b~ gJ.nü 
~· t 10 da. yap ~r.cak"r. Talipl'r~.n 
ta.t'l !cmi.nJ'4! r:~-!e Hlrb::r<'de Yocl~~ 
Su1;'1y O'.ı.uk"":ıda Sa!·n A.lrra Kc.,~ ·~-
yon:.ır.a mU:-ac~t.l.a:ı. (58-6Z.lf.) 

+ 
~.\....<ı<ıjKI.ı yazılı seb::e!er~ pazn.rhkla. 

t'k.3· ~r.e.~'1 J::i6/Di2 Cııma gJnJ. s.aat 
ı.; Je K~ıerl.:urgazd=ı A9keı i S:ıtın 
~ ıi:l. 1(.)'0lr:yonu.."ld.l y pi.1:..ı:aktı:-. -ı·~

}:ıp•-e tn :ffi'l:r.all:ıd;;!e belıi \·;ıkilte 
~rnıce,Cl'lla ,t"ı.n::.eleri. 

Cuui 

Tw:e bak':a 
·r<.J· e a.b"it 
!doru! 
Soğan 

Se mu.otu •• 

.... 

...---
2ll,80a 
%0,8CO 
171000 
]4,000 
10,500 

(5,_G212) 

Çt.nol:it3~"1" !O l&.i'.on-.ct:-e """'1!•
dcıı cb<ıti """'1'eyeye °"t Ç•yırda" K. 
°"•n blı!ye yapma ve Çaııaklka:eyc 
n ~'i iıfi 9/6/942 Sa!ı t~nü saat 15 de 
Çanolllkalc<le A.."'{."er! Sa'.m Akıoa Ko
eıir::rocuııda. pazarl·~:..:u 1'2Pılacnztır. 
Tı>rım:n bcle:" 15,000 JirJ 1ı:a•:ı 1>"'1i· 
nıı:ı 2250 l!<-ad;r. Talip.loı•ln b•lli ,.,,,_ 
ki'te ko~cna rlm~leri. (U-1!Zü5) 

+ 
3COO tilo bbaıı: i::.e 3000 kilo tıı.ze 

bekll pazarlıkla satın a!ınacakt'r. Ts.
'orin 8/6/!H2 gün~ tat! 11 de Ye

r:l,ôyde Ra.! P"fa k\;;ırtırııle A•k<>:l 
Sot!n Alma. K-0mi!=yoru:n;:ı gtlıı::J::~cri. 

(53-6210) 

21,000 kilo taız.e kab.._~ a1~m.ca:(11:. 

Paz.rlık!a elad'.mesi 8/6/942 Pazc~
tt-c=l gi.inü saat 15 de }1 ;1.ri.sde Aske:l 
Seln Alma Korn~n·,nd~ yap.~a.cab 
tw. T;ıUpl~i;ı k.'!T.Aıatlat.:ıy:c ~ i '\"t

İt\1ı., !tOmll;yocıa. ı:<-lm•}c~. (~ -li~ll) 

.... 
.B<ht• Jı:llo:-...ma 200 t.-.ırq ıaı.ın;n e

dilen lt.l lı;aleı-n ~ıj~er to-" sade yc:p 
p."zarlıı.la 39, 6/9!'~ r ... arte<i gü::ik:e 
ta.dar t...,,. etdl'.r>l<'<i Bal.l:esicde Ar
k~:t Sa.~;,,n Alma Korn: .... ro!lunOa ya
p.'}ecı?J.:tır. ll4!r k.altnin t~ningtı 3000 
lira(hr. Taliplıerdı kom :ron.ı m~rac:-

a'1c i, (~-6199), 

+ 

15,00G 

39,400 
~.600 

45,500 
U0,360 
97,!73 
2G,827 

1125 
900 

2730 ) 
2145 ) 

1412,50 
10,528 ). 

7288 ) 
192.2,2 

18/6/~l 10 Samsun. 
19/6/!aJ H Bak!rkiiy M~ lı.O) J. 

!J '6194~ 

l&/6. !H3 

19, 6/9.U 

22/6/9~2 

14: Y~lova. • 

11 E.ıcişeJılr. 

16 KarolW<t. 

15 Anl::ara Lv Arnirl'.ı;l. 
(9) (6070) 

1 

:ıay~~rp::ı.:a .~tasyor.un.~n ~€y;, Ü~k.Jcla .. i~~'f'1.tıı;1ndt>;ı ş:ne c:ır:~>r.d.2 Qç ~re 
ka"m on ı .. e \~ gunJe e-"1 az 30 tıcn t;şın n~k s-;:~ti: le 3000 to!ı. t":rzJk ve ba~~-a 
ha:~nCe ot ve ~an ~s':'t!.tn1rr.-;: ır:n pazarı.bı 1'~/61942 Curr~ar'ı.est g:Z.ü sa::t 

r 11 de pua:-IJkla istek\.i~I:C iha!c e,.;:rJCC('k1>"·. Şa:· tn.:_rrA"~i her g::in k>'.)Qli~·v!'oÔ.1 
görüi~ilir. P•ı~rl·k b:~ ~ men·ı- :r.ul"~.ı::ere gı,~Urü!.T.e.::: t;:z;'@:"i"lden h&\3-

~ !eli ve ha\-a.ı.'eslz yükl~·c ayrı ay:' fiyat vcr;~mf.-: rJrct~Jrle yap11ac.-akt:~. :rı.r~:
ı ban11ncn bedeli .529'l0 lira ol ;p kat·i tcrr:L'1<:~ ';';92 I:radır. ~k:!lcr)zı beI'i &iJ._"l 

ve !<ı.1:.te Fın.d k1 da Sı:1l•ı A!u:a Ko.:i'tro:tl..t:a gt"hr.cl'fo'I". ,(4Ç-620:) 

* * Aşağıd:. ya.zr?ı ır.et·aclın pazarlıkla clısiJ.t:mekri hizabm>d~ yw.:lı 

ı;'ln ve saat~erde E!ftzığ askeri satın ahın koır.. ')'Onunda yapılac<d<L:-. 
Tal.iplerin belli valdtJ erde lroırr.isyo na gdre eler!. 

Cinsi. ;Miktarı Tu t&rı Toniıı:t!ı 
.L.. 

,t1a·le gün ve 
ısaaıt.i 

Zey:icyağt. 

S:ıbun. 

Bey az pc•ynH 
Çay. 
Pir'.nç. 
Helrn. 
Tuz. 

Kilo L iI a Lia:a 

10,000 

5,000 
5,QOO 

300 
10,000 
2,000 

10,000 

15,000 

6, 000 
5,750 
5,100 
5,110 
2,000 

' 850 

-450 
431,25 
382150 
382,50 
150 

\ 63,W 

29/6/942 ~!kadar 
• heTgiiıı. 

• • 
> •• • 
• • 

7/6/942 
> •. 
> • 

Ha - 6205)' 
' -

A~ağuıa yazılı rr.rvadın kapalı -u.r!la eksı"!.lme~eri 22/f/942 Partar
tesi günü hizalıır•n.da yazılı saatlerde ErZ-:ncan aslrerl sat:n alır.a l»
misyonunda yapılacakt ı. Taliplerin kanuni vesikalaril~ t~klif mek
tuplarını ilıak saa:l'ndm bir saat evvel lromisyona vermclerı. 
Cmrı Milk.tarı Tutarı T<"ll'lLıatı i!ıalc 

sa.ati 

Kum fasulye. 
KalxM. 
Taze fasulye. 
Domatco. 
Yeşil biber. 
Pallıca'1, 

kilo Lira · Lira 

800,000 
25,000) 
30,000) 
15,000) 
4,000) 

!5,000) 

200,000 

1 ~)10-0 

11,250 15 

1342,9!) 11 

(50 - 6207) 

Aşağ:.da yazılı T.<ı\·adın pazarlıkla cksilLmeleri 16/6/9-12 günü !ı!
zalarında yazılı saatlerde Çanakkaledc as:kcri satın a l.ma !koı:ı>Dısvo .. 
ııunda yapılacuktır. T~hp!crin belli vok>lte komlf>yona gelrnelerl. " 

Ciı:Si MJJııtarı Tutarı Teminatı :lb:ııe 

Zeytinyağ'. 
Zeytinyağı. 

Zeyt:nya •ı. 
Kuru fasulye. 
Kuru. fasulye. 
Kuru fasulye. 

kiJo Lira Lira .ı;:a.a ti 

10,000 
10,000 
10,000 
25,000 
2.5,000 
25,000 

11,115 ) 
11 115 
ll,113 

7662,50 
7662,~0 

7662,50 

166:) 11,15 
1663 11,30 
1668 10,30 
1150 10 
1150 10 
1150 10 
(51 - 6208) 

.... --------

llevlet nemirvclları ve limanları isletme U. Maresi ilanları 

45 il;\ 50 fur.luit dört adet den'ıt ML 
l:tre motörü k!ralaınac~ktır. Paz~rhkla 
d:i)tı:nesi 8161 942 P~·zar!est gilni.i saat 

1 15 de Cerbch.ala Merkez Satın Alına 

Ko•r.-i:ry-on••nda yap::acJ:ıt"trr. K.ir.:ı. mild
cetı iki ayı.Lr. Yevn11~yelcr4ıe 4.0 14'.a. 
t~~n·n eci!~ı?l~t.k. Kat'i te1rJn:ı.tı iki ay
lı~-t tuta!'ı olan 4600 lira üzerinden 
% 15 alı:ı:'-·.ı~:ı:-. T.:ı.liph::-In beti va
Jç;t;c kon;!::roo:J ,e:n;e:erL (12--609'1) 

' ... 
50,0'JO r: 1:;{. koyun v~·a sığ1r eıı a-

!ın:cakıı ... , nıı·ple!"!;ı 10;61942 Çar
ı:ar-:.ba ~ürJ saat 15 de Ke-n:<'1;burgaz
d3 .·\3keri SGttın AL-r.a Konıi~yonuna. 
te-~n.:Jıatıarjylc geln~e!.e;rl. _(17-6096) 

+ 
0000 kilo rn.ıe ye,jı ahnnı:akt·r. Pa

za!"ltit;a eks:::n'l.csl- ıo;6.'94.2 Çar~;:ı:r. ... 
b:ı :J··-ı~ sa.et 16 da Ilzdırr.k&J Çilir
g;ı. kôyilıı• t: .ı\$..'l\e.:1 Ss~~!l A.!ıt;a K-0-
m· ~oD'Jnda Yilp: 1 acüii~1:-. Ta::'ım~;1 be
dr: 18,900 !i.r:ı k~t'i tCP.li'l~tı ~35 ~ 
~Jı • '.r&lipjeri:n_ bell~ v~'{itte kOm·.> 
;ro:ıa ge'n:cıc.ı. (3--006l) 

+ 
3000 k!:!r. z('J.·!ir.yağı alınncrJ;.l·:. Pa

z.ırl·k1a ek.sı. ·esi ·10/6.'9~:2 Çar~:ı.n.b:ı 
gt:nn .saat 1 i Cc Jfndı.>rköy ')iling:r kö
yür..~e AS'kc. l Sot:n A:r.ıa J{Onl':EYO
nu!ıd:ı y~ptl~caktı:-. T:ıl.n•in bedeli 
3960 l'r.ı te't'.;11.:ıtı 594- :ir;.ıdır. Tnl.Qı)IC
r..:.n be11i vaki"Ac- lorrıi•;ronn a:eımeieri. 

(~065) 

J\Ju.hteli.t nu l a!"alı 10 rr.11.yon bt:z 
m:.hı satın a.!Jnscak!.ır. D:.ı ;şe tal:p o- 1 
lanların tıek!!t ~dt .. ,;plıarı !..!.c !at fa tu.
rala7"ını 15 1Ta22:ran 1K2 g~ Une k2.da.!" 
.AEJ«ırada M. :'>f. V. 3 No. b Satın Al
ma Konı~ey.on·..:na gö:ı.<ier.ne~er!. 

(35-6153) 

3-0,000 r:o lcclyı:n veya s1ğır e1.i a1ı

!lactı9Atır. Pa."-4! .. l;k;a eks·i.ı..::~esi 15/6/ 
94~ P~zartc3l günü s::at 16 da Örr.erli
de -~Jkert Scd ·n A.lrr.a Ko:ni~~orıun~.~a 
yapı1acak~~r. T'=.l:plerL'1 be-m ye.ki~te 
kx>r.:·!'~yona gcl.mcle-:i. Takarrür edecek 
tiat üzer bden o/o 15 ten: :net aı1nacak-
t!r. ( 45-6201) 

* D~"l·ba'k!.rda elektr::k t<""f.a~ı y~p!!-
riliıcc·lttır. Keş'.! bede;ı 10,364 lim 37 
kuruş i:k te...or..!n:ıt: 'i77 ı:.ra 35 kun:.~
tur . .İJıaleler! 22/6/~4~ P.azartt.>sL günü 
eaırt 15 de .t\J.ıkaradz. l-f. ?ı!. V. 3 No. lll 
Satn .:\lrrn K"r.1'.~<;)--onunı1a kapah za~r
la :r<-1p1Jaca-k+ır Tarplcr'.n kanur.l vc
e~o~:a~yle h;k]\f: meı~tuph1rını Jul~ 

saa"'r.rien bCr t;:ı..a.ı evv~ı &onıi.~·ona 
vtrrnelerl. (3~154) , ... 

6000 1on ır.u.llttfil ır.€\·:ıa1n u: \.e.e
den tab1 ·e \-e nakLye-~i pazarlı!i~n 
ekıs.ıltme:re kor.mt:.s~u:. İha.!e:si 9/6;9.ıı 
&h ıünü saat 15 ô.e Ce:(lxWuCa Mer
lrez S•t~~ Alırn Kon,J".)·onu:ıda yapı
ltoa.kt'"· T<llın>in bt<l<>İi 9000 JJra kal'! 
t~'n11tı 1350 jjrııdır. Talipler!n beUJ 
vak'tte laomJı.-y,.na ge:l"lef!, (52 209) 

+ 
Pazn.rlı.k!a 4.5 t-0n sade)~ilğı alınac:.'\:

tır. !:\~sat \'C hU!tY.~t sart!arı ~orni~YO:J.
da g{jrültbili·r. 43 t-0~ sade yağl b:r is
Ubl'!;l·e ihale eilllebileı.:cği gibi 20 tvn .. 

iÇKiLi LOKANTASI 
Lüb oaı.ınu ve açık tançası fe,kaladc bir dekor içcrioinde 

AÇILMIŞTIR 
Tr.ııınnıış l\faest..ro: ALBERT TİA1'0'ııun idaresincfo ve ı;eo.'Vlmli 
Di-ftiz HRiSTO Mİ:-<İMATiDiS ,.e lıavaiyen ldta.rlst HRİSTO 
KO:N"TİS'iın i>;tiralcile o:rkcstra. Nefis yeruoklcr - Soğuk iÇ'kiler -
Mükemmel sıervıs. 
Eğlence iılenıinio birleşeceği yer. Beyoğlu İs4ikliıl cadc\e:ofnıclc 

No. 451 •Sıüdyo, miiesseseciııin iistünde. Tel: 43848 

Nafia Vekaletinden: 
r..3~ltnıol"l"-O konı.ıkın ;.1: 

1 - S'J işl~rl 5 ;ne· Şl•be ırt:dür1ilu;:,\i ırıınt.ık:ısı do:.h:tinde W.a!~tya ov~!
nın s~~&l!'.ır.a~ı :~n Dc:r.r.-e ana kan::ılın:n tcın~ctldl Ue hofr':yat ve sınai imalat 
bıa.1'1 muhommen koş:t bedeli nıhid.İ i"'Y•t e=ıı üzerinden (26J493) lira 
(30\ kuruş;ur. 

2 - Ek.s:Itıme 16/6/942 t:ar'hl:ıe rastlayr.n ulı gU.r.ü .. at 15 de Anknr• 
Qa Sll işleri. re:~.llğt b·11aıS1 l~·ln<le toplanan Su F.ks'ltıır.c k<:ınv:~.,-onu odasın 
da lrnp.ı.lı u:.ı.:f usulile yapJae:ıktı!". 

3 - İ.ste-kli!('r ek-~ltrr.ıe şarlnam("~, muka.veıe proje-s:, ba7ın<lırhk !ller:I 
&'(!:.~l ~rf..namcs·, ıun"Jrr,i su l-şlerı !eıı:rıl ş:ı:tıa-1-,es11.e husust ve V"O fenn1 ş:ırt 

ıı..ımcler! ve pıı•je]eri (13) Ji.-... (17) k'.ırıı~ ır. :k"-b llnde Su işleri re:.liii,1rul<>n 
aktl:j;-ler. 

4 - E'ıc!Jllm~rc g:reb'lıı1<>k lç'n ;..tı·:diler-:n (14289) Jlra (73) 
rr.:~vakkat tem!J: at yenr.c:;.: ve e.'Wltrnen.in l'ap!lacağ1 günden en az 3 &:iln ev 
\·el tlJt'r!ıncle bulun<ın \'e8-ka1nır~a bi1Iktc b~ dilekçe He Natla. 'rdE.41.'t'tfnO 
mü:r.caat c<l.crl"•ı: bu l$C n"rahsus o1nl&k üzere vedca alır-.aları '~ bu v~'G.rı 

~ra~ etrrıc~:1 ~a:":.1:r. 

Bu müdd<I .~·inde ve,ika Wcl>inde bulunma)'2nlar e:ı.sl!trn~e ;~aıc e

den1{:7.1cr. 
5 - t-<rtekller.ın tokl:.t meı1rl:1plarm1 .l<lncl maddede y;;zılı ~ saatten 

s:ıat f:.vveline kn.do:r Su i~~r~ rei.ı.sliğ'.lle n1a...1tOu:ı: mı.ik:abllind:e veımele:.."1 

t.ımdır. 
Pootada olan pc:kmeler kabul ..ı;:ımez. (3fffl8) (5766) 

----·------------

inhisarlar 

Torna t~ı: n'lalıemM1 
Mülı'!.eli! pa::ıtönrr ma!zen'!~si 

Kal~y 

B.cdtul <500> kiloluk> 

u. Müdürlüğünden : 
)ld:iktarı 

43 knkm 
13 > 

450 Kilo 
40 adet 

Paı..ar!ınt 

> 
> 
> 

llt.siltı?'.enlıı 
Günü 

16/6ı9t2. 

• 
> 
> 

Sa>.t.\ 

9,30 
10 
10,20 
10,ZO 

t - YukaN:l:ı c!ns ve milı..tarları 7a:clı malzeme paı.a'"lıkta !:ttın alın;ioCB ;r. 
II _ Paz:ırJı·k h:.Zalerında yaı1h gün Ve saatlerde Kabataşta Lc\'"zım Ş:ıbc-

6 
11.CO 

lB.03 

Haziran 1942 
Proıram ve J.!emlotı.et Saat 
Ayan, 
Mü,jq(: Radyo Dor,o O•it"'t·a. 
s'.nın Jiıcr 'fl'!Ucn P.r-ogr:u:.u. 

18.4J füdY<> Çocuk Kliil>ü. 
IP.~0 Utmıeket Saaı A;ra;ı ve Ajaıw 

Haberleri . 
19.4.> &rbe!rt 1 O D~·~~ . 
19.55 Müz.i!<: ~·a.ıl H<-y'eı.!, 

20.15 R:Hiy-0 G~ı,.-vtes.1 • 

20.45 ~füzL:: S.:z F...::rrkd. 
21.00 Ko'lı;ş;ı'...'l (Aaa. E~--eıl<:T). 
21.15 Müz'l<: Dl ılf•y'ci İstekkt!. 
21.·fô K»~Uşrr>J c5·i~ '" Nesir S>at ). 
22.CO 1\!Jz~:~; RadyQ S..ıJon O.:kc-s.. 

tras!. ( \ 1!olon;. t N( .. _ip A~k<n). 
2.2 .30 ?ı.rcın~tl<;ct S,ı.at -~.yarı. Ajanı 

l:ialıe:lcr: ve Bort:::.~:ır. 
22 (5/22.51) Y.ıruıkt rro.:rJ.m Te Ka 

panış. 

lstanbul Levazım Amir
liği Sntınalmn 

Komisyona İlanları 

15,000 ad~t ,erı'k11r.clu-aJt kJy,~ı &la~:ı,.. 
caktı.r. Müte;ıhlıh nJm \."t he.s~bına pa.. 
zarl:.k1~ eksiltz1ıı..-s: 10/6/942 Çart;:.•r~b:ıı 
( ÜflÜ ~aat 14,30 da 'l'or.·h::ın('ldc Lv. A,. 

mirJib,ıi S;.;1ın Alrn-a Ko. :.f~zy<ır.unda ya.. 
pıla.ca.klL.r. TahJr;i:rı beti-el~ 300<> ı~ra ite 
terr,in:ıtı 225 lh~<lı:-. ;. r!.bır:un<:si k(iın.ic
~nJ;ı. gö;-ü)ür. Ta!i.µl~r;n belli va}.U.t.e 
t.vrr.':cyona ge• :nıele~ • l-61~> 

+ 
l:t~tan 

15,000 ilııifo TR7.c b>klll 
15,000 > SenrnottJ 

5,000 > Be-z.e!se 
10,000 "del Enıı"uıor 
10,000 > Mar;.l 
4,800 > ·~t<'~'il ra.13t.<:ı. 
4,800 dea:.<l MoyJaoo• 
2,600 > Dcoco!oı 

4,800 > Tr " 9üfan 
Yuh::ırıdn yaz..ilı ~b:ıe1~r.iln p:..z .... hkl

ıa E~~~lı!'O'e!i~ 10ıG/:J•12 Ça~"-ı;·ba günli 
,sa;zt 14 de Tvph~nt:ıle Lv A.:ıiıiı:-l:J' Sa
tın • .t\.:rr.:;. K<M'l1.3J"'\lnund:ı yaprltıc~ır. 
H!>p,,.r.!.a:ı tahnıh1 bf-dEii GWl lli"a 51) 
kurı.ış i1A. tenina tı ~81 lira 62 kun1ıtur. 
Şartaaınes: komeyo:ı::ia görüiür. İste&. 
ll-cr.'..n bt~li ,.~.kH••.e !".l'Jnr.i~:yrn:a gclrr..e-
le.ri. (2.-6198) 

s!ndckl Me:rkN: Alım h.omisyonund:ı yarı acaktir. 1----------------
III _ Toma tezgahı ve pa.r;ıU;nCT mılzt"meslne a.it 11.,teler~e baSküilere alt 

şartnan:e he~ gün öğlede!\ ~ra. SÔ7.Ü geçe~ s:.ıbedc ıörülebWr. 
IV _ İ.t~;,rıe~:n poza~lık içln t.o.y!n <>lunan gün ye saatlerde teklit edece:v. 

lcri fidt üze'l:inder. % 7,5 gJvenme paras-ylc bi=lt~e ~cv.k-ür tJomi.'\)'"or.a müra-
caatları. t610 > 

Möbleli Kira ilk Apartıman 
K<l.ıJ<(;yün.de Şiiaıia 20/2 NQ.lu aparlıll'.».ıı Q}arak 

mma,om"bmle:ıiıiiıı·ıe~.lliık•rr•a•l.llııt .. ıım··ııııı1lçm{ ı•~•e•lti•'!He ... 1Tl'U&11C ..... ıııiıiimamatK.:ımı•1D- ........ ..1'' 

İzmit Deniz Satına!ma Komisyonuı:ıdan: 
Cinsi Kilosu T~hm.in F~:t:L 

Kurı.:, 

Koyun El.i DS.000 123 4605 
S,ğ,r > 55.000 &2 3780 

1 

Askeri Fabrikalar Sat;;:
"lma Komİ•yonu 

lliinları 

Zeyti:nbumu Si~;Jl t.<..n..!rathancsine 
Tornacı, T-csviyec' • Frezet.·:, Scğuk. ıf".'

mi.rci1 Çe:..'.k s~usu ve ga.l ri s~n'<:.t:toi.r 

~i a.?~caktır . 
CJ'ü!us 1rfıi: :dı ve Borı.M:'n'!slerile bir .. 

l.!.kte !abrikay.ı nrl.iraı_'<ıaliarı. •53-tGt .... 
2 6.194:? Sa1ı gJ..oU. saat 14 <l~ paza;

lık:la ıb.ale eeHecrği ıe. 20 \'e :!2/5;9--*a' 
tarlhinde ilJ.n edi'en 8 adet serl!i.k b!t;
~ Ap~ratı iJ:in· hükün ü~dü:. c.6072:> 

Deni:& Levoz;ım Satınalmcı / 
Komi•yona ilanları 

ı - Yukarda ciru ve ırJktrı yazı!ı tki kal~: e-t ıyrı iki ,arl:-.ar::ede ve ay- Den:z I1'.il'f'S61"9f'1e~i ıç~.n ton4\ t~z.. 
rı ayrı taliplC'rc ihale o1t<nmak ıruretiyle k3palı zarf 11Sully!e elr..:i.:..tmeleri 11 ~la:ı ile buna iTiük.'"!t"~ a!5it ve ecle. 
Haziran 1942 Pe-rşer.;be günü saat 16 <la. i:zrn·ıı Ter&ane kt.pıs;nd:1.k1 loomi~·onda vat .sz~ırı. a.lına~;ıık.t.ır. c·irr.$, 'D:J!k1ınr \.'19 

yapıla.caktr. evsfları hık.kında her sc:ı kc·nı"r-.yon-

d~n a~.ğı olrr.a.."1rak ~artiıyle dah:ı az; 
mik~r;na t~}.:p tık!ığ1 ta:.td!rde ih:ılc 
edilebi:ır. B~:- kilo~ .. ınun nıuha•r .. n~n 
b"1eli a~aır..ctı ·ı şeklLcioolr. tıuıc i 
10/d/942 Çar6ı>o'ıba günü saat 11 de 
yap1Jacnktır. T<1lp!e1~ln kat'i tern.:nı~ 

Ja"iyie Harb'(y<:dc Yed<k Subay Oku
lunda S~tın .. "-lr~Ja Kotni-'V"Cnuna. mü-
racoat:arı. 2 - $art.n:ıme1eri 336 ve 253 kuru.; n1ukab:l:nde konıL::;yondan alına.billr. dan r.;<:ılüm;ı a.lınab:tr. B'.1 n~atr..cır..e 

K••Pab. zarf tiSUlile 1000 ton no
hut alınacaktır. 1000 ton nohut bir 
isWkliıye ihale edile<l<'ği gjl;ııi bir 
vey<a iki taıl<si<line de talıp ç.kiıj;'l 
ıtaıkrlirde ihalesi :;ııpılabı!i.r. Mu.
v.ıhkat terrJna!! (14950) liradır. 

Evsai Ye husı;si ;artl:m kornis
J<ında görülebilir. İ.blcs; 2ti/6/042 
ı·urna günü saat 11 de yapılaca/;:
t·r. Taliplerin ı.Jı.nle saat.inden b!r 
s;ıat evvel tekU ır.ektuplaır::!e 
Ha;rbi;yede Yedek Su.bay Okulun
da satıı::, alına koonbyonuna mil
racnatları. 

D'
0 

7 asıUi D{far"bali..ı:- erirr .. ~ ve sil- 3 - İstc-kliJer:n M.,:ili o!J:ı.:kları Tlcaret voo'kalarını ve 2490 sayılı kanunun ile a~kadar olan:arın en g~ 10 Ilrt-
lf·ıh:ı~..,c'l bede.ı (380) llra {g-J) k'.;.ru' olup ha.m k:ıuçuğu idare 111.ra!ın... zülınüş 207 iar!f.ıtı ve·~:ll.İlc ~n:t.im edecek1cri teıkl t nıekhıpJarmı ve yukarda h.izalarında z:ı-on 942 CallC-nıb"l ,gimU r.~·nıı~a 

dan ı;e:-ilırcek o~an muh~e.ti şcki: \'e eb'atta. yedi kalem l!slk rondNJ. ve k1ar,e 'ö 7 114! · Ka-r.t rnen~li er·w.~ş ve ya-;ı~ı te:1bnatlariy
1
e birl'kt·? belli &:ln vcsaattcn ta.;n blr saat evveline kadar Eo- ~dar Kası::'l1l~·~da btil..!~an k :rr~'a. 

(56 - 6213) 

K.ıJY.ilı lli~f w~1..1,.-:e 600 tein böğrj,1'
ce- alınara.k.!ı;. E 1."'s;Jf ve husus! ıartla
rı komisytırıda g&iileb ... ir. 600 'lıın bö
rnl"" br l.!"'lı:ke .Mle ed>leb.lcc<>ği 
ttbi. b:c ~eya !ki taksiıt!!ne ~alip c kt;gt 
ıU:.«iırdt de N~e1i yap !,1b:li ·. :\1 .... 1ı..ı.

at1 o.tbf'"ti a!t..~r'o:,·E-ye terkcd.!lf'cek.!~r. 
Mu>•=ı t_..,,-Jna"ı (9950) lir~Jır. i
b..ı.1~l 26/6/942 CuYr.:>. giln:l saat 15 dl! 
ya.p·· oatınc!an ~llDlc-rbı i:lr.ıle a:ıatn

d~ b;r sa;:ı~ e\ ..... ~l 'kk!if mek.tuplar~!t: 
lfoı b,ycde Y. <ih< S->c"y 0-ulund:ı Sa-
1.n :\l:.ı-;ı. Ko.1 .• ':)·onuna. mü: ac:ıat!a:-1. 

(j'i'-6:!14) 

&he• lciloS'•J 120 ku u,ı.n 20,000 
kıN kO)'"'.lil 'f.~ kar.·:ı.b ?.llr!la ck!::.;b:e
ye kıomnu~tur. İhalesi 24, d/942 Çl"'
f;t(nh:ı glir.ü saat 16 da BrıJ.kC~·i:·de 
.hltrrt S&!.n Alm:ı Ko.111:-:yor.::.ınd:ı Y'l
pı:ar-.ak t-..r. Teıı::ıt-.~ • .'t1 1800 ft"t:dır. Et-... 
saf \'"e ş~rlnın~l . .\!11-~:ıra İ.st:!nbı;l Lv. 
P..ırn: ·Ii~i Satın i\bı a 1\:.-0:ını~onkl~·ında 
da gö?·ı.illJ:.- Ta.•·p;ıf'ı:.0 k.ınunt ~~'ka .. 
tar).:E" ~ck}!l lf"e:.>.tupl:trlllı ihale s:Jatn.. 
dm bi.r saat evw~ k.om:inyor.a vcrrr.<: ... 
k . ( 49-6100) 

r 9 ThKVIM e 
rı '"' 1358 HIZJR 1 H:cr! le~! 

)l.;~ı~ 32 c. ~~u:r, 

V n·~ Av til Vli;~t 1 , . Ezar 
, . S l \•ld S D 

HAZıRAN 1 5 291 Giin<s 85: 

6 
l 3 12 0.fe ..ı 3' 

17 12 İkind: 8 35 
20 38 AJ<t•m 12 00 

Cumartesi 2
; ~~ i::~~ ~ ~~ 

(15•19UJN~~iı~ü~n(l4)m~r!~H,~a~~U~r~~ d~ i=;•u;··~~;·~~~;ı~2;1;0=====~(;6!~;6;2;1S;)~=·=m=~~·=~=n=a=v=e=~=J=ıe=~=rl=. =='=5=8=ro=>===========~===~=-~=~~=======n=a=t=ci=:'=m=,=e=~=l=u===o=l=•r=ı=.==·=6=13=5='=• 
r.ıutc-ki ~ !!'yon :a.ra#ır.d: n .açık ekrli:.ıne u~--:tyle sa-h .. "l alın~aktır. ı-· -- ~ 

B;; e gi.nr.e-;; ,~, yen,.enn (2ıl) ı.lra (57) "u · munod<.a\ temlınat vt ""1-
"-m'" :.ayln ettıı'ii ve;oıikle birik le cı...tltme ~ür.; saaıl ne !<adar loom!•:rona 
mu~·acaat.ları lazı.r.xlı:-. 

B~:. ·se a:.; ~ ·t.nn.: c!c!" ku: ·s:r<>i..do.., p::ı"!'I~ ~ o;n!"ak UağıtılıTıakt.ıdır, (~996) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

SN~-dzntu 

Kab&lt 
Patlıcc.~~ 

Bamya 
Ta.-:c t:ısu:l'O 

Dorıı ites 
I{, sr:>ğ::[) 

p. le:; 

L;pannit 
Pır;ısa. 

Kavun 
Kn:pu;J; 
T·,:.~p üztirQ 
S:i.It~:ı 

t.:.tıarı.a 

12.ono 
21.000 
33.00D 
IUOJ 
:ııı.ooo 

~0.000 

13.800 
46.noo 
HOO 
9.600 
8.000 
8.0<JO 
8.000 

600 
4.800 

Tahmini &!ı 
kun;ı Sn. 

17 
20 
15 
25 
40 
15 
18 
30 
13 
15 

8 
8 

20 
80 
10 

Tutarı 
Lira 

2100 
4200 
5040 
3600 

ll2CO 
13500 
248~ 

14040 
6000 
1440 
640 
64U 

1600 
>l.8C 
480 

87444 4122 20 

ı - '\··ı\arıcL1 cins ve rn:ıx.tarları yazıh 15 kalem sEbze kap::.lı. zartla eksiltt
n~·c koouLnuş~cr. E~~'l]tnı<?si 16 Ha.ziran 942 Sah ıün:i t.a.cıt 16 da İ.ıımt:ttc Ter-
381?e k.apısınd.tk! k~n b."11asında ya;ıı~ac;·aktır. 

2 - B:J işe z. t şr.tbı:ı:re 338 l\:Jruş m. "' billnde krxrrı~ndan allnabiıt:. 
3 - istr:~C!e-:-Zı b<.ı işle:-de ;1gl!i old ·l hı!"2na da:T T:.CS:--et 'iM-:r.~a:~nı 

1 ve ~490 s:ıy\. kı...:ıun·J.., t Jri!a!ı v("\.-lı.::e ~nz! 1 ('dcı:ek1e-rl teklif nı.elrt~p:crlT.ı 
1 \·e y •karı~ ya=' tc· , Ucr'yle hk'lik"...e beJU g..W. ve saa.t':oo t.J.~n b1:r saat e\·-

\"CL.uc kud : ;con .._.:Jr:ı verıu~!er!, •594:.> 

Askeri Posta ı.Jo. 873~ K. dan: 
1 - f ·eı.ı , ta .. "o: 8734. K. Lğı '.ç;n bir adet atöişe i:nsııat: acUI: ~t.. 

e lha'c e ccc-::-t!r. 
2 __ Keş1 t bede.!.i mu!-. ~nrr.en k~,-rr.~t1 8122 Wac!ıt. 
3 - Muva.i(:ic.&t ~r.inatı cGlO> l.i.r.a..iır. 

4 - ih:ı.)csi 12 HS?;ı-..n 942 C"-'11• günü snat ıs de A.<kert po"""'"' No! 8734 
1~. lıgı Sat:onal.ma itoın~ yo:J.t.n<l'.\ yap:ı~a.ra.:c!.;.;. 

• 

5 .._ I< -:;·~ \ c şnrln ırıckri her &Un k-olT'..:syonda görülebi.llı-. 

6 - j t ·~ ler'n b'll! g1n ,.e !aal!'? te---!n;-ı trıakbu1.1arı v~ 2490 sayı!! k~ 
k ncl :r.t. ·ces'nJekl vtsruk!e birli 't! Ç'r.nı klaıılcdck.l kom-"yon.a. n1üro:.cn

<5893> 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

AKTiF 

Jı.1'<1n: Ss.tl Kiloıram 'i2.60~.213 
E' Jnknot ............ r. ~ .. •• • ••• ••· .. • •·• · · · · 
\laklık .................. ••• ............... ••• 

Dahildeki muhabirler: 

f ilrk Llra"ı . ., .. "' ... 

Hariçteki Mnba~ider: 

.................. 

J\ ıtın: Sali Kilogr~m 25.800.GW 
;,.ltınn tahvjll ka!JiJ ıerbest döviz.Jer ........ . 
o;~er döv:Zlcr vo Borçlu kllr!ns bpk.lyelori ••• 

Hazine Teh' illtri: 

Deruhte e1l'l~o evr3~ı n::kdiyc kanıhiı ··· ... 

K•r.unun e - a inci moddeltrine terllkm 
hazjne ta.railil'l:ın v1ki tedi7al ... • .••.•••• 

Scnedat Cüdanı: 

Tlcıırt Sen<'Gtr ...••• , .......... . .. ......... . 
Esham \•e 'Jabviliıt Ciizdanı: 

(DenJıte edi!en evrakı nakdiyenin 
A _ llı:arııhl,ı esham ve Wı\'il5t (iUbar! 

kıyrrıtt!e) ............ ................. . 
B - Ser'c e~•. e--.. h.3m ve tnhvillt .............. . 

Altın ve döv~ı üzcrh!e avans .............. . 
Talıvi:~t üzerine ayans .............. . ..... . 
Haz:r.r.re kı.s:ı v;.deli avan3 ......... ........ . 
ll~zincye 3850 No. hı Kanuna göre açı!an 
a:tın K.a:!'~ıkll •v~ns ................. ••• .. . 

Dic:;~ef'arlar: ........................ . 
)fiıilıt'~!i!· ..•.•••••.•••.••••••••..•.•• ...... 

30 Mayıs 1942 Vaziyeti 

LIBA LİRA 1 

102126.0U~ 

5.927.050.50 
277.353.90 106.33086133 

1 

1 

643.761 99 543.761.99 

! 
! 

315.291.001.- 1 

-.-
100.000.794 571 64.699.7!}3.57 

1511.748.583~ 

2.1 7!>0.2W.- 134.958.343.-

DlO 933.315.88 ı 310.:ı.33.315.88 

1 

45.192.26! 93 
10.427.623.06 55.619.SSr.99 

i 

s.121.22 
7 968 94ll.~5 

244.000 000.-- 251.9ô2 069 67 . 

i 
4.50o.l>OO-

12.764.112.78 

Yeldm lll!0.003.73!i.21 ' 

PASİF 
Sermaye: ...... 

İhtiyat Akçesi: 

.................. ,., ..... . 

Ad: ve te-vkal&de ............................. . 
Hususl ....................... . ••• ... on ou 111 

Tednüldclti Banknotlar: 

De"'hte edilen evrakı nakdiy~ •••••• • ........ . 
Kanunun e - 1 in'Ct maddelerine tevfikan 1';&· 
&ine t.;;ralından vlld t.edlyat ............ ••• ... 

Deruhte tdllen evrakı nakdiye bak.iyesi ...... 
Karsıhğı tamaınen altın o1arak lUveten teda-
vüle vazedilen ............................. . 
Reeskont mukabili iliveton ~aviile yue-

dllen ••••• . ··• ••· ••• ••• ... ·•• ••• ••• ••• ••• ••• 
Hazineye yapılan altın ıtarJı}ıklı .,...,. mu
llabıli 3902 No. lı bnwı mucıblnee illvelen 
\eda vüle Tuedilcn ••• .. • •• • ••• ... • •• • •• 

Mevduat: 

TOrlı: Ltrarı ........ . .......................... 
Altın: Safi kilogram 877.4.2l 

S850 No. lu k::.nuna ıöre hazineye açılu 
a.vans muk4ı.bili tevdi olt:nan altınlar: 

Safi kilocnm 65.541.930 

Dö\'iz Taahhiidatı: '. 

Altına tahvili kabil dö,•Lı.'.er ................. . 
oıaor dövW<r n alacaklı lı:lirlnı balı: ly•lerJ 

Muhteli(: ...•.. ··• ........ ......... . 

LİRA 

9.412.135.73 
e.O<'o.ono.-

!S8.748.SE'.?.-

23.790.~20.-

134.9S8.343.-

t0.000.000.-

$8.500.000-

134.500 000.-

0S Hfl.501.09 
1 231.164.05 

78.121.107 (>{) 

-.-
~'2~~~ 

f'el.i'ın 

l TcmmU& 1938 tarihinden itibaren: bkonlo haddi % t Altı. lberiae Aır&T.4 % 1 

1 
-

LlRA 
1 

l!'.OCO 000.-

l~ 4.12.t~~L73 

1 

1 

' 

1 

1 
597 .!!58 343 -

• " 1 

' 
1 

~9 ~80 oo:; 11 

7S.1~4.JG7 90 

1 
1 

26.029.013 60 

14S.099 39.' 84 

1 
1 

f SO flo3 1:r:1 :.!J 


