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laöal Zaler merdaaıada 
şebltlerlmlz anıldı 

ONBiNLERCE YURDDAŞIN 
iŞTiRAKiLE YAPILAN TOREN 

ÇOK HEYECANLI OLDU 

Ymd 'uğrunda kanlarını akıtarak tarlhlml:r.e eoetz kahramanlık menkıbe lerl k•unchnuı. aziz İDöo\l telılUed 
lıçlD her sene yapılan törendM blr görtloüt . 

Bozöytlk. 10 (A.A) - Blrlncl ve 
lkind lnönü zaferlerlnln kazanıldığ'ı 
\'e azız tıehitlerlmtzliı metfun bulun. 
dutu tarihi yerde, yur<!u lçln can ve. 
~rin uiz bAtıral&n, bag1ln par -
1-k bir törimle tebcil edllm.lfllr. 

Bütün mllletln bir ısının • dirim •- dolduran on binlerce fnaan, yakın ta.
va§ı için &yaklandığ'ı ve kurtuhıtı p r1hin heyecanlyle ürpererek mllleU • 
yeal uğrunda tek bir kalb hallnde çar nin kurtutuı beraatlni kan1)1e imzala 
PI§tıtı g1lnlerin ht.tıralan anıl.mı§, yaoJarm manevi huzurunda ettJ.mlf _ 
tarihimizin en unutulmaz aavqmm tir. 
parlak blr zaferle blttJCt geııif aaııa~ '(Deoomı Sa. f Sil 8 "-' 

Müttefiklere 
•• gore Beri inden 

4ıı~ly,.,;f/tır!'4. 
muliat,fri bl1llriyor . , 

ibver . . ' 
9 harp, 

Harbiiı''Sonunu tayin 3 tayyare 
edecek kat'i harekete • • 

geçmek üzeredir gemısı 

ikinci cephe için )ıl~=· ::~la -;e::: 
zinde 6 gi1ndür aüren deniz muh&re· 

lniayativ karşı be8I sona ermııttr. 
tarafa bırakılmıyacak ı Japonlar bu c;arpı§mada 9 harp ve 

3 tayyare gemısı kaybetml§lerdtr. 
Berlin, 10 (A.A.) - Anadolu Bu kayıplardan ı:§ka birçok Japon 

lja.nsmm husu.si muhabiri bildiri- ta§ıt gemileri de batırılmıştır. 
l'or: Bahriye nazırı Kno:ıı:, bu parlak bir 

Rusyaya zehirli gaz 
kullanılırsa lngiltere 
mukabele edecektir 

--0--

tngllh: - Amerlb hava tlstb
lüğtlnün kallamlma 7.8IDUlı 

gelmiştir 

Lonclra, 10 (A.A.) - Puar aac
§amı Çörçil t&r&fmdan söylenen 
n•Jtkun htllAso.sr: 

Türkiye 
Maraton birincileri 
Yazısı 2 incı sayfada 

L -1 

r ~ ı Reisicumhurumuz 
lpodromu teşrif ettiler 
Ankara, 10 (Vakit mubablrlnden

ReJııicUmhurumu.z Milli Şe! 1nönU 
bugün lpodromu teşrif ederek at 
koşularında bulunmu~lardır. 

Bulgar 
Yahudileri 

Sofya, 10 (A.A.) - Dahiliye 
n.<t.Ztrlrğr yahudilerin devamlı ola
rak oturdukları yeı.rl~rden başka 
ye.rlere gfünelerlni yaı;ek etnııiş-

Alman ıebbll 

!Vıerkez 
cephesinde 

Bir müdafaa 
zaferi tir. Yahudilerin devamlı surette 

oturiıbileccği yerleri polis tayin 
edecektir. Yahudiler, ancalc mu -
him Mhhı sebeplerle başka yerle- -
re gıdeblleceklenllr. 

Rus kuvvetleri 
püskürtüldü 

Berlln, 10 (A..A.) - Alman orduları 
b&§komutanlıfmm tebliği : 

General Jiro Doneçh&vz•umda "doğucephealnln 
ıimal keJıimlDde düşman, Alman ta· 

Peten taraftan oldu arruz barekeUeri aıraamda birçok ma. 
Bera, 10 (A.A.) - Almanyadan halli yeni hücumlar yapmlfll& da atır 

kaçaıı ll'ranaız generali Jlro, Alman • ve kanlı zayi&Ua pUaktırtUlmUştllr . 

yaya karıı ailA.h kullamnryacağm& da. 1 Lapobyada, dUı:ımanm yaptığ'ı başka 
lr eGs vermemi§tır. Yalmz mareıaı taarruzlar da &kim aklml§tll". 
Petene sadakat beyan etmip ve dö Go. Hava lruvveUerimlZ, Sovyet maJZe· 

la Utihak etmtyeceğinl blldirml§tir. me ve iqealnin tahribi 1.§lne ba§&rı 
General Jiroya zablUerden gelen blD • Ue dev&m etm!Jtlr. Doğu cepbealnin 
lerce mektuplarda Franaanm kurtulu. yelmz fimal kesiminde, dün 8 Hurri· 
ıu tein her harekete yardıma bam' ol. ca.ne ve 22 dll§man uçağı dll§ürWuıll§. 
duldan blldirtllyor • tttr. (Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

' \!manya - İsveç ~mda te-
lefon muhabereleri kesildi 

-0--

Pek 
inDhim 

hadiseler 

Fransız do 
nanması 

Almanlara mı 
teslim 

ediliyor? 

Ruzvelt 
Martinik donanması 
hakkında Vi§i' den 

teminat istedi 
(Yazılı 2 ncldt!) 
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Cordet Hul'de Mercan den1ainde Ja-

zaferdir demiştir. 
lyj baba' alan mahfillerde söy-

Bu aJcşam mdyo ile neşredilen 
nutkunda Çörçil Ahnanyaya bi.r 
ibta.rda bulunarak HiUer Rueyaya 1 
ta.reı U'hirli gaz kullandığı tak- ._..-............:. 

laıdi~ göre, mihver hari>in 
lontrnu tayin edecek olan kati ha
l'eıkcte geçm.clt için si,}ıuıl ve aa
~ttf hazırlık.l.anıu tamamlamak ü

&eredir. Bu ha:rckct topyekiln ;har 
bin özUnU tcşkij eden yıldırım BU

!'a.UJe birdenbire muhtelif ~ 
ll:ıetıerde inkŞı.f edecektir. 

ponlara k&r11 elde edilen zaferin eözle 
tarif edllemlyecefinl 16ylemlftir, 

(Devamı Sa. 2 Sft 5 de) Dllnktl htanlıal amJ&t.eltl - Bapld 'D89"dan iki enataııtıue - Yazuıı üçtlncü aay!ad& -

lkinci bir cephe kurmak bakı
~dan mihverin da.ha çabuk dav

~cağı yeıı.l cepheler kunna.k 
lıu.uaunda iniaya.Uvl karfsı tara
r, btrakmıyacağı ee.nılın8ktadtt. 

Mac Atbur kararglhı, Japonlar ta. 
ra!mdan neşredilen mQtıtefikler gemi 
kayıplarmm hakikate uygun olmadı • 
fmı bildirmektedir. 

lakenderiyede 22 ölü 
40 yaralı 

Kahire, 10 (A.A.) - Dahiliye 
nazrrhğmm. tebliği: hııkendcriyeye 
bu sabah erkenden yapılan hava a
ku-.mda 22 kiflll ölmüş, 40 kioi ya.. 
ra 1 al\tlllŞ tJr. 

1 CEPHELERDE DURUM r 
AVRUPANIN MUKADDERATINI 

TAYiN EDECEK HARP 
(Ya%m 2 nclde) 

Darüşşafakanın 69 uncu yıldönümü kutlandı 
. -

istiklal harbinde 
ve bugDn 

~------------ --------------.. 
ldilJal harbi en ~ok 250 bin kifüik bir .ilah kuvvetine 
i•tinat ediyordu. Hükumet, millet mollarının yüzde 
lnrlnna el konma kararı vermiıti. Garbi Anadolu ve l•
tanbalun İG§esİ Üe meıgul olmak mümkün değildi. Bu 
günün fartlanna, bugünun silahları ile mukabele eJe. 
cefiz. Devlete itimat ediyor ve bu güvenle memelerin. 

de "rahmet,, emzirecek bulutları bekliyoruz. 
Yazan: SADRI ERTEM 
. 

Anad6lu topraklan her 2UDU 

bahar aylarmda mavt, ~rrak bir 
ufuk tı .. rinae yağmur ta.,ıJ'Sll bu
lutlan, bir ananın memesini bek
leyen çocuk gibi hasre-tle gi;der, 
Su.ada):tan çatlayan bir dudağa 
beUefeD •tep topraklan her ilk
bahar böyledir. Step tocuklan uf
ka baka beka saçJannı ağartı~. 
M1tvi, parlak gökte bir tutam bu-
1 ı:t ~reketln, n~nln, ıııaa<lct!n 
b&.yrağtdır. Yaylinm iklim ,arth
rı, tarihin alıp getirdiği teknik 
scvfy~l ve nihayet diinyanm po. 
ljtlk n ekonomik eıartlan bugün 
bizi yağmur gözleyen blr millet 
haline ko1111uştar. 

Bir damla yaimura "rahmet,, 
adım veftll cedlertmlz bu keli
meyi kim bilir kaç aıtnn emeği, a
lm teri, sı\mıtıın ve tabiatın ha-

l 
~lslill öntlnde işleye işleye, bir 
eser halinde ortaya ~ıkamuıtır. 
Yaimm bblm kin g~ bir 

rahmettir. Basit blr coğrafya man
tılı "rahmetin,, kndretinl izah 
eiler. 

Anadolu sahilleri seksen kilo. 
metrelik bir yeşll 1't!rittlr. Bazı ne
hir , ·i.<llleriode bu y~l &erit bi
raz daha geni,ler. 

Vakıa bir yanmda Akdcn.lz, bir 
yıınındB Karadeniz vardır. Fakat 
ı)kdenlz bahar aylarmdan itiba
ren ma\I bir gök altmda buh,ıt& \e 
~l\ğmura hasret günet sahasidır. 
ı·az aylannda Akdeniz susuzlu
ğun, yağmura hasretin sembolü
dür. Bııoun yanında Anadolunun 
Akd~nlze açılan saha.lan htiyM< 
Toroslann du\-arile kapanmııttrr. 
Akdcnizden !'lttabilen yağmur 

damlacıkları gelir. Denize iki bin 
beş yüz metrede-n bakan dağlardn 
tekasllf eder ve yayll ancak sn 
buharını boşaltmr, ._, .. ...,_,:ı• ı 

nr tencffü11 eder. 
(Denall 3 lncııl -.ytp.dA) 
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Gençlerı zararlı ıçkılerden nasıl koruyabiliriz? Dar•ttalakaam 

Asıl suç ortakları bu q_ibi zehirli içkileri 69 uncu yıl 
satan müesseselerdir~ Hukomet bu dönümü 
yerleri yavaş yavaş azaltmalıdır kutlandı 

A.ılketlmhe gelen cevaplar, okuyu. ylatı Jıayatiyeden mahrum olmut ol. Yurdumuzun en eakl kWtUr müeL 
culanmmn menuu a1Aka ve -...- dutunu stsrdük. Bu bal, bu savallmm seaeıerinden biri olan DarUHetaka 
sıyetıe karpladklannr sa-te~or. Bu ı vefatını muclp olmuttu.., 69 ncu yıldtsnUmUnü dün mektep bl· 
gtın, bunlardan 1k1alnl daha verlyo. Mutedil bir ıekllde lQIUk l~dpı- naamda kutl&mıtlardır. 
ru:r.. da olanların bıfzt mhh&t uvaldlne rı· Bqta vali ve belediye reJai Doktor 

Muharrir Sal&batttn Hakkı E•t ayet etUlUerlnl lddl& etmelılrlne n ı.atn Kırdar olduğu halde davetlller 
.. gıu diyor ki: .1ehlrden ııta beklemelerlm ne denıı-. ve okulun eski mezunlan mektep koıı 
y91ııaya A.za yazılacak but arka. Bunlar ~e tıtr lkl kadeh içmek. !erans aaıonunu doldurmuş bulwuL. 

1aıılar tanırım. Ve ..xıra vaz feçtik.. ten kendllerinl menedemedlklerlnden l yorlardı. 

Pek mühim 
hadiseler 

8tokholm. 10 (A.,A) - .A1maD1& De 
tneç arasında bllUbl teWoo mub&.. 
bereleri cumart.esl gODU aaat 21 den 
itlbaren kesllmlftir. Buııd&D bir mtkL 
det evvel vukua gelen bun& beamır 
bir hAdlae mOnuebeU7te pek mtudm 
ba%ı fe)'lerln ceNyaD etmek a.ı.. 1ııll. 
lunduğu .!1Öylemnl§t1r. Şlmdl 11111 
Bveruıka Dagbladet guetul ltla1 al· 
tmdakl Fraua vazl1'9t1DID Dk pllDda 
bir mevki tuttuıwıu ft Lılval'lll pek 
yakında gerek mibvere Utlbak etmek. 
gerek.M J'ranm dıCJnnmemm m.lhft. 
rin emrine TenDelr. .a.nt11'• arlh bir 
vaziyet aıacatım JUlll&kt&dlr. 

Türkiye maraton 
birincileri 

Alllııtla, 10 (A.A.) - 'l'llıti.1I 
ımratoe birinciliği buCDD 19 Ma
ym lltadyomu ile EtimeaUt arum· 
da il kilcaetre ı 96 metre tı.e. 
rlnden yapıldı. Mu.bakaya ımıh
tellf bmıdel'den gelen U atlet 
giNİ. 

Neticede: Mustafa Kaplan (Aıı 
k&ra 3 aaat 8 daJdka. 2-8 de 27 ı. 
de biıiııd, Bekir' Oztttrk (Zongul· 
M) ildııd, Barmı ÇeJar (Bura) 
iiçüncll, Oriıan Ertllll (Ankara) 
dördl1Dcll, Arff Nazan (~<lak) 
beıinci, Necmetthı Savaşbn (Zon 
guldaık) altmeı ge]dter. Hakkı Er· 
te, Ali Karaduman 30 uncu kilo
~ mUsabekayı ter1'ettller. 
Diğerleıt kO§Uyu bltirdilıet'. 

ıı - s . 1942 

ınlnl Zaler meyua
aında ıeblOerlmlz 

aııddı 
(Baftcırcı/t l tncı aayf ada) 

Yakın n uzak YilAyeUerden. bir 
çok kaz&l&rdaıı ve naJllyelerden he • 
yetıer gelmiftl. Aııkara, lata.nbUl. Bur 
a, Eeklfehlr, Kütahya, Bilecik vtll· 
yeUerinderı ,.ıa beyeUer bu arada 
bulunuyorlardı. Anü.ra Ye 1atanbul 
p.aetecllert de bem TUrk bum alle
alni temaU ediyorlar, llıem de bUyUk 
&'llnlln mll11 heyecaıwır blltün aklale. 
rf71e tMblte uğraflyorlardı. Abıcıenır: 

önünde blr lDaarı deıılzl hallnde top • 
lanan kalabalık Ye mobualar göze ça r 
p~ 

eriDl gGrl1rQm. Seb9blni tetkik ede. bu garip teaeWyi lcat et.mlflerdlr. Yok llerutme tam nat 10 da taıebellln 
rlm. •'Ye§Day& Aza yazılan her !ertı ae. bu gibi lddla batıl birer ntıam- okuduğu tsUkıa.ı mal'§lyle befl&Dmlf 

çkl lc;mtyeoeğlııe dalr yemin eder • dan ibaretUr. ve aziz AtatUrkün h&braamı taziz 1-

mJt. Halbak1 dQnyada ne olup ne Ol. Gençler, muzır lçkUerdeıı naaıl ko. çln be§ dakJka ayakta atlkQt edllmif.. 
malt varmıı belki bir toplantıda( Ba- runablllr? Buna keatlrme cnap: HtL Ur. 

Iararla dolapD besi p.ylalara gtln, 
Görlng bu arallk P'raDAda bWumD&k 
tadır. Bundan batka lngUiz fllollUDUD 
Pirene a&hlli açrtmda faaliyette bu • 

lunduğuna dair de bazı haberler do
lllfDlaktadır. 

ftrene a&t tam on birde bandonun 
çaıdıtı matem haYUiyle ba§landı. Ev. 
l&duu. b&buau, kardeolAI. kocaamı 

vatan yolunda kurbaD nrenlerln p · 
ıerı yJLfU170I', keaik mınltılal' ııaun. 

-------------------ı de hıçkırıklar duyuluyordu. Fa.kat bü. 

Ankara t1ln g-Ctuaıer, kuanıımıı bir zaferin 
hltıraar ve tenıfl .kurtanllDlf blr yur. 

loda, d0g11ııde, ziyafette, davette) iç. ko.met mll!ıklrat lmllathanelerinl ted· Bunu mUteaklp kUrlJllye gelen me. 
kl ~ icap edermi§, lçllmuııe or. rtcen azaltmalı, içki latlmali aabfmı suıılU' cemiyeti relal Vefik mektebin 
da boanlık yaplllJI olunurmUf. Arka· menetmelldir. Bu yalnız gençler tçlıı kurulutu ve faaliyeti Uzerlııe bir aöy· 
dql&rm :mrarlarma &kal cevap veril. muzır değil her fert için btlyük. kU- lev vermlfllr .. 
mezmif ve Dlhayet 1DaaDm blr keyf, çük her I.naaıı için mllZD' oldul'U -. Bay Yetikten sonra mezunlaJ'dall 

Berlln menbal&rmdan alman bafka 
haberlerde !hlu edildiğine gGre KL 
dagaakann lngUizier taratmdan ifl'&" 
Undenberl Almanlar daha geDlf OlçO
de blr ltblrlitf yapmuı için FraDlıa11 
ta.zyOc et.mifJerdlr. Franıı&Dm yardı • 
mmr temin için Almanların pmdl lm
Uyazlar vermete tamamlyle rıurr oL 
duklan Btolr.holmde .O)'tenmektedlr. 
Frauanm bu hunN bir karar ver • 
meden enel ltaı,an taleplerine kar· 
p A1man.7&Jlm JVdrmmdan tam•mt~ 
le emin olmak ı.tedlll taıuD1D edD • 
mektedlr. 

At k 1 dun hür havul.J'le tlfkind1. Bu aı.rada 

OŞU arı bir hava ıuomw: bu eeki har p aaJıa. 

~ mmaııı olurmUf, birkaç ka • yısız dellllıer ile mevcuttur. blr kaçı da eski mektep hltıralarmı 
deb de ola ıouırmı,, ha.tldı zamanı - o halde eğer içkinin zevk ve heve. zikretmı,lerdir. 

A.akan, 10 (Vakıt) - Buciln
kü at kofWarı çok atlı't)rizli ol· 
m111, btltlln tahminleri altUat ~ 

ml•tiı'. 
.mısd& ın.-n l.stMe bile içki içme. al, cazip t,tihaar, gözlertmlsl kör ve 

Bu muUu günün tea'lt hAt.uuı mtı. 
kulaklanmızı aağrr etmedlyee içimizi naaebetiyle başta Mllll Şet ve rel8l mezlilıt ;rapam•zm•ı ... 

Deha ~ (llUf) Ulveslyle birçok 
sebepler bulunatımr. Bunlar gençlerin 
~e a1ıpııa1&rma her ne kadar zahi· 
:ıt 8&bep •)'llına da pek de yab&na 
.uıac-1t kadar buit delildir. Her han 

il bir feıaalJtl ~ U.Jdlr&bllmek 
iıglD on11n TUlmuDda lmD olan eebep. 

.Mrl :yok etmek prttır. 
Onun lçln pnçlert de :l:çldcleıı. koru. 

Jll'bO!Mk s.;tn onlan içkiye ldb&r e. 
dllD _.,.erl bulmak .,. JOk etmek 
Jlımmchr • .._ d& ~ fıomlerden an· 
llpbQlriz. 

Vtkııadlble w ftreoek ...ıt.e tıç_ 
Jd Jçıealer hiç fOpbeCJI bedlıbıler, -
:tmer, dO§tbıcelller, h&Jatı fena l"ren 
Jerdtr. lçkl lçmeleT!ne mlD1 olmak L 
~ bu .ebeplma ~nOııe geçmek p.rıt 
t.ır, ki bu daha bGy11k blr cemiyet da.. 

vamdlr. Blçblr Cllld1'8t 1ııa .....ı 1MaD 
dan &.ri degildir. H.er ne kadar bu ..-

beplertn izalesi kabil detfllle "* )'Uk&. 
nd& aydılmm sall1ıt IMllıepler ko • 
la,.ca 70k ecmebWr. ıı-aat seaeıfrt 
içki içmıl79 ldıeı' 9den baJd1d .-hep. 
lM'bı &itine geçll.medlkten .ama onla· 
n zararlı içkilerden korumaya 1mkU 
yoktur. 
~K*Pel~llmııW-

lltl mektupta pmlan ~: 
Şimdiye kadar ~lmif old\llmmS 
ydalJ ve takdlre p.,.n uık.u.rdlB 
rl '" belki de mı delerllA bir mem. 

cket da"f'&.C .erlnlluı aıtmd& ''GeDQ 
eri mwm tçldlerdmı nası 1rormDa1J,. 

diye .IOrl11aD 90l'g\IDUSdur. Bu huuıl.. 
ta bw mQnener, SçUmat mmı mmr 
raatlerl nuan ıtlb&re alarak iktidar 
ve kablJ1yeU mabetblde fUdr be,an et 
men vicdanl blr borçtllr. 22 mart N2 
tarilıl1 puteD1zde "Gaç]er lMr ro • 
maDr okumalı mıdn',, nallne ma"lml 
cenp yasan Profuör SGlıeyl Unnr 
makalulnde vatan blsden •tlenoe S... 
t emi,or Ulh, dly91" ve UA.ve ediyor. 
du: 

•'Gençlerin açık bir romanı okuma· 
• bir .suç tela.kki edlllne acab& <bu 
gibl romanlan yuanlar -.aç ortafI de 
gn mldlı'1er 1,. 

Ded1'1 gibi biz de flmctl ntan bls. 
ts. mvk, eeta ve teret bekJemlyor. 
Eter gmçlertn patno, me,ıwıe n 
emsali yerlerde muzır lçkllerl ı.timal 
etmeleri 11UÇ telAkki edlliyona bu gi. 
bt muzır lıÇkllert onlara aatan müe.t. 
8e8eler .suç ort&tı değll mtdlrter? 

lfretin insan ve ceddi için en mu. 
sır ve tehlikeli bir .zehir oldullmda 
bOtün doktorlar ittifak ediyorlar. Ha· 
yatmm M aeneainl muhtetif U.talla.. 
:rııeı.rcse geçlrmlf bir doktor lfNt n 
warıan hakkmda diyor Jd: 

"'Btlttm hayatmada .. tlblıl tıea1l • 
lMılerlJnde tnRD•r için ı,r.tteıD clüa 
telıllbll hiçbir ,.,. tıeeadtf etme -
dtm. ntbaldka onu ı.tlm&l edenler L 
çla ondan daha mllUU, bir bel& taar 
ve edDemes. Bu .korkunç dlpnıumı 

mabftttlll )'Ql:leroe YGcadO. tep1h et. 
t1ID .... gördllm: 

... - IO 7&f}&rmda lfrete lilıaptel& 
olan lıtr &dam buhmdu,tum hutaha
.ne,. pldl. Arkumd& flddetll blr &1-
rr Jd.mediJOI' ,.. pek fena IUllrilyor. 
d1I. But&haneJııe girdlğlnden U saat 
soma omı yatatmda öimil§ bulduk. 
ÖlGmllnlbı MbeblDi t.blt etmek nze
re TGıcııclllııll tefrlh ett1t1mfzde cıter. 
lerlnin tamamen çtlrilmtıf ve erim1f, 
bib'ek1erinin hiçbir ı,e yaramryacak 
aurettıe çGrO.mUf paçavra hallnl almq, 
htHIA 111hhate elaem olan blltUn ma-

içeriden kemiren bu müthlf dllflnana. cUmhurumw: lsmet l.nönU'ne, ~ 
k&rfl llkayt kafmalryız. reisi Abdfilballk Rendaya, mektebin 

fahı1 reiai bulunan bqvekil Doktor 
Cepbelardı daram Refik Saydam'a ve maarif vekillne 

tazım telgıratlan çeldlmeıdıte ittifak
la karar vert.ımlt ve bu karar flddet. 
le alklflaıılDJftır. 

Çok mt1him hAdleelerln dotmuı 
beklenen günler yaklaflr. BugQn Al. 
manyadan .Anadolu ajanm mubablrL 
Din verd1ğt haber üzerinde durulmaya 
değer blr öz tqımaktadır. 

Bir müddet tsnce, kıı IOD& ererken, 
AJmanyanın bilhUBa P'ransanm du • 
rumunu kealn olarak tayin e~en 
büyük bir Jıa.rek• girlfmiyecetıne 
lfaret et.ml§Uk. 8on aylar lçlDde atya· 
aet al&Dında oldukça hemli deitlflk· 
tik ve yenilikler oldu. B11t0n bunların, 
uke:ıt durum üzerinde 90k büyük te. 
ırlrlerl olacaktır. 

Saat 13 de çalan yemek zıu a.ı1De 
daveWler ve me.zunlar llU'a ballnde n 
eakl öğretmerııerin1D ııesaret1Dde ,._ 
meldlaneye irunJ§1er ve okulun ana • 
nevt yemett olan fUUlye, pllAY n L 
züm bofa!mı bllyllk bir Defe lçen.ln
do yeml§lerdlr. 

KUÇ(lk blr utlrahat turlumda da. 
vetWere okul blnur geZdlrUmlf ve a.. 
at 14,80 da tekrar koııferaııa aalonuna 
çıkıllDI§tır. 

Talebe tarafından oa1JDU mDlılk. 
okunan §ilr ve atsylenen monolotı&r 

dlııleruni§ •e yine taıebe taratmdaD 
temalı edilen Babür ŞMDi Secıoadem 
adlı bir perdelik p1.7M seYJlle N)'rr 

dll.ıııJoUr. 

Meksikada 

v ....... lt (AA.) - BarlalJ'e 
nazrrırtr bDdlrt70r: 

Rasnlt. .uta dee!l:lerl .... eeaıM. 
• pıt1 olmUI huebl)'te A.mln1 Bo
"1"1, nl•lr•UJl'de 'bulaD&n harldJ9 ... 
m'lıtmdan i* mQm·sdDo lıldilrt.e, 

lıl&rUntk ....... ~-
Amlral, barada, L&n.rta lfblrl1tt 

alJUeU yGsQDdm Aııtıl ~ 
l'nDllS m0.,rııeblertnln ID8Jdua 
retlrdlCl mMll.ıert, J'ran8IS J1lUek 
komı.eert,ı. mO.-kere edeoalı:tlr. 

Amiral 11.o.w .... bartd)'e DUDiJlı 
Avrupa lflC'l lmmr mQdllr mua'risd 
Samuel Rober bu Aba.il Karttnik'e 
ftnlllfbr. • 

Biriod ~: llenevil büiııd, 
T1ryak1 ikincl, Altay uçq;ctı aeı
mitür. 

tkmci Jtotudıa: 9anıu- l*incl, S1l 
veydi ~Del, Seyyare 0çQnetı pl· 
mJtl«dr. 

Dl heyecall JrotU oJan 1lçOnıetl 
kOfUda eneli. Çaıılan bata geç. 
mil, f.aıt bb' müddet 80llN Bo
ra meateyi yataralt &dl ÜDlll, 
Bcaurt bl1tOn gayretine ralnıen 
Qapkmı gegmelilıe raCmen Bora
ya )'eUıeemeclm Bora birinct, Boz. 
kurt Udnıcl, Yrtınu tlıçQndl olawt· 
Janl&r. 

OOrdUndl lmfu: Hiç bet'enme
YUl bir netke vennll, en kunetli 
fa'YOri~ ~ Bomba birtncl, 
Demet ldınıal, Alipn ilıgıüncü ol. 
muetur. 

Betinc4 kofmta, Buket 1*«nd., 
Gmıpdin ikim. Çobankmr UçüncU 
olmqtur. 

Alman teltlill 
.Amiral Hcmır ıa antapnayı tekllfe (IJaftaro/ı ı "9ci sayfada) 

mesuDdur: Berlln, 10 (A.A.) - Oli: Al-

Bu yaz b&§lıyacak olan cehenneml 
Aarblıı Avrupada kat'l bJr neUca al • 
a.uı mtlmldln olMıüir. AlmanJ&lUD 
flmdlye kadar gtsl'Glea barp atratejl.. 
il bunu icap eWftDelı:tedlr. Şunu dil 
kaydetmek icap eder, ki Ukbe.har har 
ııt yalnrz lltr cepllede olma~. 
~. kUOtlk ....,a1aut bllJWt teh· 
Ub bpılarıııı kapamak nya me,gul 
etmek sol'Undadll". OnUn tçln Alman
ya kadar ltaıyanm, ltaıya kadar beL 
Jd de Vlfl rnn•nm ve onlar kadar 

da bUtUn mihver tarattarlarmrn bu. 
tun güçleri,Se bu aavqa iftlr&k et. 
melen mllmkOndUr. 

ı - AnUl ~ki l'ranatz maın radyosu l1llUDl bnrglha ge-
İtçilerle polisler sdstemlekelerinde l'raııerz b&yratr len ra.porlan. da.yanaak merkes 
__ ..JI_ d l - d&lplamnakta devam edecektir. cephelllade I* m14a1mıa ..ıezt lıU 

&r&aUKUL mGaa enae er z - ADm d\idtzteııno..ı Pranıılıaı dir!yor. Bu cephede Doneçl geç • 

Bu durum, aptı yukarı buırl&D • 
mqtır. Almanya kara ordul&rmı, ha
va fUolannr, mo~rlU birWderinl ha.. 
BM&llllftır. Htç 1t1p1ıe etmemek lbrm 
clsr, ki ltalya donanmaama da b1r va. 
:life verllecekUr. Bunun m&nur Ak
denlsde bUyUk deni& harplerlnlıı vuku· 
• plecettclir. Bunu, mlltt.eııkler de 
daha enet dQfUnmtlf olacaklar, kl 
Amerlkan dem kuneUert AkdenlU 
reldi. Rusvelttn Kartlnik Fraurs do
nanm•mndan teminat ı.telDMi de VI. 
flnln açıklan açrta mihvere Utlhak 
etmealnden korkuldutwıa lf&ret uyı. 

lablllr. Kadagukarm P'ranaız ılyue. 
üne yaptıtı teelr bent1z aluetmemı,-

t1r. • 

PuUik ve Blrmanya durumu, çın 
hududunu devam eden c;arplfmaların 
dUl'DlUllla batlı aayılabllir. Japonla
rm Çlnl tamanılyle rnağlO.p etmeleri 
bugün lçlıı beklenemez. Onun içindir, 
kl zaman zaman Çinll1ere sulh teklif 
lerl yapılır. Bu cephede çarpışmatann 
mllzmln bir tekil almıuıı Japonya ta. 
ytn edecegt bir mevzide mUda!aaya 
geçerae büytık blrte:V ifade etmes. ÇL 
Din yollan kapandıktan 80D.ra yapı • 
cak lf 8e1'&m ft A~ ele 
geçirmekth'. Amertkalılarm iddialan 

dofru iae ve Japonlar 9 harp cemill 
ne S tayyare gemlal kaybetWeıw dar 
be mtıhlmclir. Bunun iç yllzllnll yakın 
amaıı ce-t.ereceJııttr. 

Avustralya tebliği 
A..ıanlp mattefik ....... 

llabW, lt (A..A.) - D.N.B: 
lıl•kmkadan atremıdlttne ,.ere, lfCI 

.endtlc&m Dert gelenlerlndm blriD1 ı.r 
k1t e~ t.ılym potı. kuvvet1erf7le 
Vera • Krus f9Ur f&brkul 1fOUerl 
arurnda baldld blr 9&rprflll& olm11f. 
tur. Her l1d tarafın •tef aotJlı bu 
Ç&rplfm& .. u.rce drmo,tOr. Alman 
Dk raporlar, ftk& yerinde birçok OIQ 
kaldıtmı blldlrmektedlr. 

Japonyada bir 
yanardağ patladı 
Tolqo, lt (A.A.) - Tokyolnul lf· 

mal batrmıdakl Aaama yanarcıatı dün 
gece aaat 21 de faaliyete geçml§tır. 

MUthlı uj'ultu ve &1lrüıtUlerle b&§lryan 
yer depremleri o kadar §lddetll olmU§
tı.ır kJ, civardaki halk evlerini b&rakıp 
,.e geceyi açıkta geçtrmııur. 

Hasar derecesi henüz maıam detfl. 
dlr, Yan&rd&tm lııdlfar kilometrelerce 
mesafelere kadar uzanan hakiki bir 
kül Jatmuriyle blr arada bafl&mlftlr. 
Yaııard&tra bu faaliyeti, uzun yıllar. 
danbert ~en en flddettt tndıtaıar
dan biri olarak ayılıyor. 

italyan tebliği 
.Boma, 10 (.A.) - ltaıyaıı orduları 

umuml kararglhmm 708 numaralı 

tebılilt: 

b1lkllmraD1Jğı muhtlaz.a ve idame edi. meğe muVaffek Mil Rmlat çetil
lecektır. mek wrunda t:ımımlmştr. Hamo. 

s - Amiral ltobert'ln. Antn deni&· tun lJi.m&liııde mWı&rebeler okr 
lerindekl Franns mllBt.emlekelerlnilı yor, l1meın aöıubön cenap doğu
• yOk.lek amiri mfaUyle tH!l"'Mll'• amda da Rus btlcumu püakllrt.W-
dnam ohmacakbr, mllştür. 

ANapaıım her l1d taraf için mem., 21. vapur ba&mldr 
nımtyet Yer1ct oJdutunu .A.m1n1 Ro. Bertin, 10 (A.A.) - Almen Ol'· 
aı.rt tarafından kabul edildlgt takclir- dulan be.,ıtuman.danJalnnn tebliği : 

de, Franaız amiralı, Aıı.til den.izlerinde DUı:ma.nm iaşesini temin eden 
n AU&DUk klyılarmda l'raDarz ma.. gemlltte Jaı.reı a.c;ıJaıı mücadelede 
kamlarmm mihvere yardım yapmrya_ Alman denbıııltıtan Aemı"lııan 811-

catı temın.atmr verecek, Blrteıik Ame· Jannda, Karatp denizinde ve Mo
rika da bu çevredeki Fransız maka. vatlı:a körfezinde 118 bin tonluk 21 
ma.tıanna aa.ygı g'Cstermefe, iktıadl vapur batımı.lge.ıdır. 
hayatı muhataza etrnefe, AnW denls 
!erindeki Franaız mll!ıtem.leelertncı8 
bulunan Ji'ran.aız para ve aermayeaiDln 
atıyen Franaıa mWetırıin emrine ama· 
de tutulan bir lhUyat olarak muha!a. 
sa edilece1t kanaatını vcrmete hazır 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan, Amerika ~ktiti ka. 
bul edlJmediğt takdirde naıııl bir va· 
zlyet huıl olacafı bakkmdakl auaıe 
barlclye nazrrbtmda hiçbir cevap ve. 
rtlmeml§ " mtızakerelerin flmdtden 
bir dostluk ve nezaket zlhnıyetlyle 

b&flMllğı k&ydedilmlftir. 

••• 
VatlDctoa, 1 O(A.A.) - Emile Ber 

Un, Jeanne d' Arc kruvuDrlerı n Be 
arne hanmz uçak geml8fyie Berfle~ 
yardımcı kruvazGrll Ye '1 Franars sar
mçlı ıemJal mUtarekedenberf Martı 
nlkte bulunmaktadır. Bundan tıqb 
burada 8000 P'rallllS denlııcl81 de Yal'" 

dır. Bunların takriben altı ay kadar 
enel l'ramaya g&ıderflmelerlnln Vlf1 
hllkOmeta tarafından tatendiğt hatır 
lardadlr. • 

Ç6BViL 
(B~ tarafa 1 inci SOl!ifada) 

dirde bliy ilk Birtany:uım da gittik
çe artan hava fürtUniUğünU kUlla
narak gaz muharebe8hıt mUmldln 
olduğu kad&r geniş bir öl~Ude Al
manyaya askeri hedeflere götüre
ceğin' söyletn1§lli. <}örçil demiş
tir ki: 

''Rtıt1yaya karşı böyle bi.r gaz 
kulla.nıldığı ts.kdiırde Almanya bu 
gazı İngi.i& adel8rin& kal1I kul· 
lanmış sa.yılaceıktD'. Bu muazzam 
fıciayı hava harbine illve etme
nin mUnasip olup olmıyaea.ft mt. 
lerln dllşttneceği M- ıeydjr. Sovyet 
hllkftmctl Almaıılarm UmitJıılditle 
ya~ hOcumten emıaınnda Rus 
ordulı\r:na ve halkına k&TŞt zehJ:r • 
Ji ~ar tullenmalan nrtlmall ot. 
duğuınu fngt!teıe hiWtOmetine bit. 
dimtifUr. 

Dtlflhan prtlerblde ft Tobrak ll _ 
manmda birçok merkezlerin taarruza 
Ufradrll 8lrenailde fiddeUl hava fu. kaıvgllu, 10 (A.A.) KDttefa teb- • e • 

!iği deniz cepheainde hiçbir taaı>ıl- llyett olmuttur. Blctl Barranl cnarmd& V ... lt (AA.) -Vlıt haberler ajan· 

çarçn Rıwyada brlann altında 
ölen A1manlann d&'t ~ içinde 
51en A.Jmanl&nn aymıdan futa 
oldufunu ~1'emit ve remıt Al -
man r&1camlarma na-.nm seçen 
haıptelEi Alman b.yrpJarmm Od 
milyon Jri9ldeıı fazla oldufmıu be
llrtmitür. 

me. olmadıimı bUdlnnekte ve tun- 1k Alman aY uçatı G cltıpı&D uz.atma 11, V&flncton tarafından JıılartlJlk mtl 
lan lllve etmektedir: karp koJmU§lar ve bunlardan ldllnl sakerelerlne alt olan.ak nrUen ı..; 

Moreebide: ~ tiipnde 8 Ja. dil§Urmele mun.ttak olJDUflardrr. Utl bu puar aabalu nepetmekte ta 
pon av uÇağı cuma gllııll hava ala- Btqukte uçaluavU" •tefinln IAbe- kat hiçbir tetatr yapmamaktadır. • 

nma neticeei zlmo taamıs yapmJıJ- tine utra,an bir Jnıtıts uçatı alnler ------------
!~ :tımttefik av u~ıan bun. içinde yere dtıpna,ttlrr. 1 k d 
lan yakalamıı ve ikiabtl dtlfUrmllt- Maıtada bomba teıkllert ve pike u· ı en enm belediye reiıi 
tur. Dntman, cume.rteei gUnU, 16 çaklar, bllbuaa La vaıetto llm&Dmda araamda tayinler 
1.ero uçağıle taarrusuna devam et ve Ta Venezla hava &Janmdakt u 

Ba sene tnıgllts ve Amerikan 
bombardnnaıı taarnımnun dllnya 
. ~ ~ birini tetkll 
ed'ecelln! Jl5'1even (':&rçll ta .. 
tm Mve eıtnd!Jtlr: rnia, mUttefJk kuvvetler ~ı kert hedefleri rararla bombalamrtlar: llubaaebat umum mUdtlrlOto UdL 

yakalann' Uç uçağmı tahrip tıe ha dır. D11pıan uçak aavarlarmm ılddet· et mllmeytz vekili İbrahlm TuDca1lfl1 
can uğratms§trr. ll at911Deratmen bedetlere blriblrl ar- Trakya yollarr mea'ul mulıulplltl ve-

• Rasin 14 ü ncü LUl'niıı haatalığuı. Kayıp !anımz he.f'lf olmu"1tr. Ke. dr aıra bireok lubetler olmuıtur. Ada klllljine, tahakkuk memuru Bedret. 
da oda.mıda yatar, ona ıtırıerlnJ okur. §lf birliklerimiz cumartesi gUnil üzerindeki hava çarpl§malarmda yeni tın Güven varidat kontrol memurlu. 
DlUf. Vottere gG?'e mualki ile tekellOm bir d!.ışmaıı deniz uçağı dıi3iirmÜ§ . ba11anlar elde edf1ml1tlr. tuna , Defterdarlık lstlhllk IUbeat 
demek olan ıUre Ltıl'Din ratbetl Var. ler ve su U.Sttlndeld birçok düşman tnııuz hava kuvvetteri 14 uçak kay. veznedan Sami Sezal Sagun Darpha· 
.lDJI demek olur, yahut Klonm lna_ uçaklarmı mltraly6z ateşine tut • belmlflel'dtr. Bunlarnı 4 11 av uçakla. ne ambar memurlufuD&, Tabalckuk 

"Rueyaya kufr yaptluı mıuaz. 
zam Alman eeferlııin UIBlbıG tel· 
ldl eden Alım&n dahtlt ~-
ne kuvvetli darbeler indirmek ~ 
İngilterenkı gttt'lrçe artan hava Us 
tilnlllfllnil kullamw• z:amam gel 
mı.tir . 

dma fllre rağbet göatennt.,! Biraz da muşıarl'hr. Uçaklamnrz a.tmlaıına nmnı ve 8 11 Alman avcrlarr tarafın· IUbe ıetıerlnden Sezal Sergin varidat -----------------
galiba Raain' §tiri h e>Ka t ertip et. devam ederek, bir y:ıTdımct gemi 1 dan dilftlrUlmtı,tür. Almanlar yerde kontrol memurluğuna varidat kon • VA!{ f'r' A 
l ği anlaııılıyor. B izde de d van §lirle· ii e bir 111arn1ç lı t"cmiy i \'c 4 duf- birçok dUşman uçaklarını mitralyöz trol memuru H un Ata~un tabak. 

.,_....__ı _n_ı _H_e_rae_ k.;.;11...;A_ rlt.;.:_:__H_ik_ m_e_.t • ......:p:...e_k_1:.:_yl_:__ı._:m:::a:=n::.....:d:.!:c:.:.:n!!iz:......::.u~~a:.sK!.:m:;:ı:....::tah:::::rı~·p!:'.....c:e~t.::.m:.::lş!!:l..:e.:..r..ı..:.a:.:.te.::_:IJ:.:.;ly~l_:c _..;_t:.::11~h.:.:rl.!:.p_e:.:t:.:.:m::..:l:,:ıl~er:..:d::lr:.:·_~---lL.k-uk şube §ctliğtne taylıı edilmlıler. A 80 NE 

amm aem•mnda dol&pJOI', blnbtr asta 
hltrranm ayakıandrtı bu muJu.ddM 
vatan parça.amm ~da genli 
dalreıer ~ 

Heyecaıım - baddbd 1ıa1dutu ba 
anda, öğretmen HulQal Tlmur azız. 

b1Uerlmlsin hA&u'Uma htırmet.- bal· 
la Dç clakiJEa aQkQta dant etti, Bir 
B&Dlye lçlnde, PDif lnaırıtl on.m .. • 
kQtıarm en derin,.. hUrmetklrma btl 

rt1Ddll.. Uç daklka. berk.M vatan 111 • 
nmda can ftnlll mutlu tnaanıar için 
vkıdnmda ull bir pbta duyaralr. .._ 
llls, fakat heyecaDla a,yakta durdu. 
ı.tlkW marp da a)'D1 JlQrllleUe dlll • 
lendi. 

Abide GDQnde bamtam lrtlnıltye 

Dk çzlc&D hatlb, ordu adına - aDyU· 
yen kurmay tılnbap Te'ffık ÇetiMoy 
oldu, denç h&Up, ~ bir ifa 
ile bllyUk tDISDO. atertertn.ln blr. btllA
ıa1tnı yaptı ve harp ll&fhalarmı b r 
blrer izah ettilttell aoara .ılıslertnl fÖY 
le bitirdi: 

- Vatan 1c;ID 9"11 .... caa veren 
uU Tllrk çocukJan.. - TQl"k cırdu. 
aunun mlnnet Ye •Yl'flaruu aunar 
ken, ba§ta tnılnll olmak bere, b41t11D 
lr.omutarııarmua ordum•mua mbmet 
ve baflrlıfmı te)'lt edlJOnUD.,. 

Kllnıü79 plea l1dDcl b&Up, .Anlrara 
heTetlnden avukat Hayrullah Özdoğ. 
dq oldu. .Ankaralı hatip, fehiUertmi • 
ztn muk&ddıea hAtıruau andı ,.. Tllrk 
kurtulUfUDun temellerlnl ltan1&ftle au. 
\VaDl&rm &ılbıde hUrmetle eğildi. 
Bunu ı...... lblhc8'...._ m111lteHt 

vUAyetler, kazalar ve nalılye heyeL 
len namına .ıtyıenen hitabeler t&Jı:lp 

ettl. BDUln bu hatipler, İn&ıll zafer. 
lerlnln muatter kumandanı JılUll Şet 
lmnet ln&ıil"DQn etnımda, blltOıı 
milletin yekpare bir JdlUe halinde top 
l&ndsfım bellrttller .,.. on blDlerce 
halk, ba kana&U al1allarla tantp 
eW. 

Törene nDıaJ9t Yerildfldıııa .mra, 
1nlm1ı halk parttanın hUırıadıtJ blr 
laf aotrumm etratmda toplan&D da. 
vetlller, zafer g11Dlorinln dekoru lçlrı· 
de, zafer gllDles1ntn heyecuum yap. 
yarak yemek yediler ve datıldılar. 

Sovvet tabu•ı 
Hoekova, 10 (A.A.) - BOJl'lıen 

Sovyet gece yarur teblf#l: 
9 mayıa : Cephede mQb1m 1ı&1' ~ 

olm&mlftlr. 
8 Mayıa: 71 Alman ta:nar-t tab • 

rip edilmi,tlr. Bfz 26 ts:YY&N k&Jbet· 
Uk. 

Acı bir llayıp 
Sadri.zam merhum Salt p&f& da. 

madı '" eakl ŞQrayı Dnlet Kallye '" 
Nafia daUwıl Nllll Nuri latlııyett'Dlııl 

dQn gece vefat etuaı bllyUk blr teee
ııtlrle haber alırımlftır. Kerhwn, latan 
bulun en tanmmıt ve kendialrıl b1lea. 

lerln pek slyade takdir n muhabbe.. 
t1rıl kuan•rt çok klbar ve ftls&de 
btr §ahalyetl idi. Dıedl styaı pek ftL 
muııu n derin bir t:ıeulUr bud eda. 
ceJttır. Cenaze meraalm1nlıı ne zaman 
yapııacatı yarmld nQabamısda aynca 
bildlrllecektır. 

Muhterem aUealnlll teeatır " kede· 
rln• i§tlrak eder, aam1ml tulyetlerl· 
mtsl aunarm. 

,--Suaüıikiı radyo 1 
'l ,IO procram, memleut saat ayan 

T,81 Radyo aıoo ork.eatna 7,ü a· 
ıan- 8,00 Ra4Jo alon orkestrası pro
ın:mmm den.mı 8,lG-8,30 eYln ..... 
ti. 12,IO Program, memıeket aaat a. 
yan 12,aa IJarkdar 12,ü ajana la,oo-
1a,ao turı heyeti. 18,00 prosram, mem 
leket aat ayan 18,03 radyo dana or • 
kutram 18,GO Geçit programı 19,80 
aaat ayarı, aıan- 19,41 kODUfma <yar 
dDueven1er cemiyeti adma) 19,M ıar 
Jntar ve tQrkWer 20,Ui Radyo gazete. 
a\ 20,415 Bir halk turkQ.atı llfreniyo • 
ru:ı: 21,00 ziraat takvlml 21,10 furl 
beyetı 21,30 korıutma (Günün meaele· 
leri) 21,41 Radyo "9Dfon1 orkeatrur 
22,30 memleket aaat ayan, ajana ve 
boraalar 22,415 • 22,GO yarmkl program 
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11 - 5 - 1942 V 4RIT -isti 141 harbinde 
ve bugaa 

( B~taral1 1 ıncı smrfrufo ) M~HTELiTiMil BOKREŞ 
Ml~HTELiTiNi 2 - O YENDi 

Pos.ada yenı tarue 
15 mayıatan itibaren 

bQ§lcınacak 

ru-:fı .--: ... d .. ·· cJ :ı Jı 1 ,'SV'u..lflll$tm ti ~ 
1 Raratlenh bize göre çok sayı-
1 •ca.k su buh.armı rüzgarların str-
111da yaylaya ıı;önderir. Fa.kat A- 1 
~atlo!unun şimali de denize lkf bin 

tcra Vekilleri Heyetince te.svibolu. 
nan bir kararname Ue posta, teJ.graı 
Y'll telefon tarlteıerine bir mıktar zam 

GençliOi Kurtarmak Peşinde 
ıeş yüz metrede-n bakan a:ığ du- Dlin FenerbaJıÇe ırtadmda 9 bi- t.aJnmmdakf yerini almış, onla.ra 
;~rlan ile ~evrJlmJ'}tlr. Yayla rtız. ne yaılun bir eeyircd ka.labelrğı t.op- mu.ita.bil Ga.latM!l.ray, FenC'rba.hç.e, 
ar" a.ncak onlar sudan, buhlU'dan lanmı~tı. Romenle-r sahaya yine :Beşiktaş muhteı.iün.de de mühinı 

\QYunduktan sonfa kavuşur. Rapid formasiyJe çıkt11ar. Eın iyi değişiklikler yapılmıştı. 
l( Aıtadolunun geri imlan bir yanı oyuı;cularından kaleci Sado'\oliiki Kalede Osman oyna.yordu. 

afkas etckerinde uzarurt bir ya. Lf'denıııe oynamzyor. Santrbafa Esat, 9a.ğ hafa Hüseyin 
111 da sıcaı, M~opotamya ovalan- Galata.saray, Beş'iktaş, Fener- ge~ti. Melih çllkmış, sa.ntrlorda 
~Yaslanır. Kalkas dağlan yağmur bahçe muhtOolit.i sa.baıya §U idkil- Hakkı oynuyor. 
!\'ıındmne-ı, Mezopotamya bizim de çıktı. Birinei dakikada Romenler Fik
~llYJ.adan bizim dağlarda.n gelen Mt>lımet AU - Faruk, Salim - retin beline yapışUlıa.r. Friıkiki Yık 
~Ularta berelie~ni bulur Fırat ve F.sat, Ha.kkı, Eşfak - K. Fikrett ret çekti. 

1~1<" bizim bolotlamn~ bizim Şlikril, Melih, Şeref, Mehmet Ali. Romenler da.kWı lar geçtikçe o-
liıı~·nııklarnnızı, bizim rutubeti- Rapid: yuna h8.kiın. o1mağa ça 'ışıyorlar. 
~:ı:i cenuba doı'Vo sUrtikl~. Ce- Negro - Martneskz1t Gnrlçan _ Fakat muhtelit müdafaası göz aç-
urıtan bize sadece sıcak, çöl ha.. K&&tea.t RaŞ.nar, Vetsea - Brlt- tırnııyor. 
''il"''" ta.,ıya.n rüzgilrlar gelir. tor, MihaUcsku, Doğdan, Dangav- 9 uncu daikikada F..,ref bir fırsat 
t nu iklinı şartları, dliny:ımn her rile:iko, Şipoş. ka.çmiı, 11 inci da!kik.a.da muhtelit 
h er;nde fa.ldrdl:r, Step halkı tari- Oyuna muhtdt iEk dahl'l(alarda üstiiste iki gol frrsat:m. daha heba 
~l\ her devrinde çetin tabiatta, ·netice a.lına.k gayesile çok mr etti. Romenler oldukça ağır bas.. 
e ~ç foprakJa mücadele etmiştir. baı:Iadı. trkları halde müd.a.fruırnrzrn canlı 
h 0ı;:raf~·anm öyle mec;ıut, öyle ra- 5 inci da.kik.ada muhtelit mu- oyunu ~l vapmalarma. mani olu-
llt ik'imlerl l"nrdrr ki, oralarda haclm.ler.i hep birden Romen ka- yordu. 18 iınci ve 19 uncu dakika.
~11~nrun boyu metre ile ölçülür lesine yii.klendiler. Üstüıste Şe- Jarda evvel Şere-f sonra da Fikret 
~ ekim, biçim iki üç, dört defa ret, Melih ve diğer forlann çek- muhakkak birer sayı fmıatı da.ha 

Ye ~ayılrr. tııJderl gUtleri bugün yeni oyna • kaçrrdrl8.1'. 20 nd dakiikada.n itilbe.-
"8, Comfvanm bıı..sb yurtlar için yan Romen ka.I~cis:i. çok güzel kur- ren Romen 18 izi iç:l:ne yerleşen 
r ~'d<>ttiği bu bilgi sanki, bi14 st~p tvdı. muhtelit bir türltl gol çıka.nımıyor, 
t °"tı'klan içJn ütopik bir dünya.om Muhtelit açıklan ve bilhassa sol yıa beceriksizlLkten veyahuıt te
-~rtıfdir. Romantik bir ~arlanın açr.k Mehm.et Alirıdn ortaları daima sadüften bir tiirlil netice a.la.mryor 
en~tlir. Ram.eın kııJ.ec!eine tehlikeler ge • l:a.r. Sayısız gol fmıatları biıfbirinı 

>"ıı ~izim yayladaki yağmurun 00• çlrtiYordu. 12 nci dıantkıiıa.da Meh- takip ederek ka.çtyordu. 
t\ı büyük ortn!l.lllarm yanındaki met Alinin bir ortMı:nt Şeref ~k Romen kalesı çember içinde mU 
t 

1 
ılar ~ibl bodardur. o mUimet~ sıkt bir şüt:J.e dlŞarl attı. tema.diyen süt bombardmıa.n.t, fa.. 

d~ erlo ölçülür. Metrelerin ya.om. Muhtelit hllkiın oynamMma rağ. kat gol yok. · 
~ biz milimetreyi gözlerimiz, sa- men liizum..<ru.z pe.slaşmala.r ve ça- Mıı!htelit ikinci devrede tamamen 
~ eUmız bu lnee, ipek gib~ hattlt. hm yiiztin.den bir nıetree a.la.mryor. h!kim oynadı. Oyunun bitmesine 
"lt tan göze görümnt'Z bir şekilde Şüt a.t.an yok. Bütün forlar top 3 dakika kala friJük oldu. Fıikiiki 
"1 tubt>t rUzı;lrı halinde esen ra.h- benden gitsin de ·nereye giderse Esat çekti. Şeref t.opu tuttu ara.-

yapılması kabul edilmi~tl. P. T. T. Bizdeki "Anket" lerin çoğu. doğ 
umum mUdürlUğU yelll tarl!e Uzerln· !'Usunu isterseniz, benim pek ho· 
deki lıazırlıkla.rmı bitırmek Uzeredlr. şuma gitmez. Kimi, bir tek ka.fa
Kol! dışında kalan posta muamelele· ı nın içinde kıvnlaıı sor.ıla.ra cevap 
rtyle telgraf ve telefon llcretleıine ya· ara.r. Kimi de; oetniyetin ihtiyaç 
pılacak zamlar bu ayın 16 inci gUnU olarak duymadığı bir takım mese
eaba.htndan itibaren tatbtka baş :ına. leleri kendine konu yapar. 
caktır. Diğer taraftan P. T. T. umum Ilcle edebiyat sahasmda, işin 
mUdürıugu 194'2 malt yılı içinde Av- büsbütün çığJrmdan çıktığını gö
rupada.n bir telefon mUtehassısı ge. rüröz. ~rcket versin, son gün
tlrtmeğe karar verml§tır. Jerde. ''anket,, e bir içtlmaillk ge

iktrsat Vekaleti 
lir gibl oldu. Şimdi : 

- Gençleri muzır itiyatlardan 
nasıl kurtarabiliriz? 
Sonısn üstünde donıluyor. 

Yeniden el tezgahlan Gonçlik, bir memle'ketfn hazine-
dağrtacak sidlr. Bugünün tesellJsi, yannm 

tktsa.t Vekillıği, yurdun tilrlii ılmldJ diye tanınırlar. Ilıtiyarlar 
bölgelerinde h.a.lltımlm dağıtılmış 

1 

gözlerini yumar: olguula.r, iş ba
,.,lan el tezgfilıla.rmm ve çıkrıkla- ~mda.n ı;e.ltilirlerken, onlara. baka
rm istenıi en randımanı verd.ikl.e- I rak &l'Unorlar. Eğer genı:llk iç ve 
rini memnunlukla görmüştür. Ve- dış baknnmdan sağlam görünürler. 
killik bilha.ssa hrap durumu dola.- se, ocak dat yurt da, tarih Ye is
~~iyle dtşa.ndan getin1mesi güç- tiklil de a.ydm, bir geleceğe ema. 
leşen pamuklu ve yUnlU dokuJna... net edl1mlş olur. 
lann el tczgft.lılannda daha fazla Memlekette gençlitf göz önünde 
ya.prlabi1mes:nl sağlamak üzere tutan an~tler, mutlaka gençler 
incelemel<".:r yapın.a.ktadır. Bu ince- arasmda başltUmş, llerkmiş bir 
lemeler 80nunda dağıtılması g&- bO'lgunun şahidi sayıla.ın.az. Eğer 
rekli görülen böl~Plere yeniden el bugün böyle bir düşünce arkasm
tezg!hı ve çıkrık verilecektir. da 1<oşllluyorsa., belld gelecek teh. 

ilkelere ka~ btr sisort.a kurmak, 
Ankara belediyesinin güzel bil' şifa st.olm vücuda getlrmek 

bir karan içindir. 

Ankara belediyesi otomobillerin ma 
nevra yaparken veya yolda geri ha.. 

reketıeri yüzünden kazala.r olduğunu 
nazarı dikkate alarak dllnclen lUbL 

Sonra ''fena itiyatlar", Çok d:ı.l-

't" kavo.,.nakt... giıtsfn taıbiyesj ile nvnuvorlar. dan Haklaya bir pes verdi, Hak-.... ~,,- " ren otomoblllerln geri hareketlorini 
ti An:ıdoln tarihJnin h~ bir dev- 20 inci d~ada. Mehmet Ali· kı da kendine has bir myrillş ve yasak etmiştir. 

h budaklı tefsirlere yol ~abilir. 
Meseli ''El'GiDı, de "cıgn.r&,, da 
birer itlya.tbr. Fa.kat ild!i!inln ara.
smda. Himaffi.yuhr kadar büyük 
ıarar aykmh'.tdan var. 

~lldo coZrs!yanm cömertlı·g·ı·ne den çok güzel pas a.la.n Şeref ye. ~tle yakm m.esa.feden Romen ağ- A d l d 
- d ı :1.:- ı·· u ed. na o unun sii'ı.: unınıu lhar olmamıştır. rin e 1ııiır şiltle muhtelit.in ilk go- arma i.ıı..ı:ucl Til.ıik go un h ıye 

~ ~ me•nıt mmanlannda dahi lilnü yaptı. etti. Hem.an a.kabmda. ŞWuil bom- inceleniyor 
~ ll<io davasıw ancak ll9tun tekni- 22 ncJ daıkillaıda F'ıkret sağ açık ~vaziyette yakaladığı topu hava İ&§e mıısteşa.rlığı Anadolunun sut 

İçki, kıımar, haylazlık, zevke 
düşkünlük, aileden uzak'afjrş, ten. 
bellik büyük luıstslığm ba~lın ba.~
lın mikroplandır. 

Bi7, bugünkü m01'3lrabeli genç-

tikte bu tilrlü fenalıkların alıp 
yiiriidüğüne inanmıyoruz. Ama, 
snracla burada ra.stlayacağunız 

tek tük va.Italara bakarak tamim
ler yapanlara da rastlıyoruz. Bo, 
yanlış bir yoldur. Ne ya.rayı klrU 
sargılal' altında sn'ide.ya'on; ne de 
yar-.:tya pertavsızhr arkasından 

IJnkalmı. 

Bence bu.gün belli başb iki h8.di
se k:ırşl!lmdayız. 1) Gençlikt.e tü. 
tün tiryakiliği çoğa1ıyor. 2) Genç
lik, alın terinin şeref ve kut&lye. 
tine güç ina.nıyor. Tiltiln tirya.kl
liğinlıı genç t.&lebeler Usttindekl 
za.rarmı bul'"&da. s.<tyıp dökecek de
ğWm. Fa'kat spor merakı, çoeuk
larrmız ar:ısmcla yüksek bir kay
nayıtia kavuştui'.,ru günlerde, bu tir. 
yaki1i~>in azaldığını görmüştilk. 
Spor. onları bir talmn fena idet
lerden kurtanyordo. 

Elimde ilmi esaslara dayanan 
lstatlstlkli!r, sayıcılar bnlunmadı

ğı için, müşalıedelerlroin bir hüküm 
lml'Vetl ta.51dığmı söyllyeınem. 
Fabt bazı gençlerin çalışmaya 

•ca~ı isteltslz oldoldn.n, kolay mu
vaffn.kiyetler pesinde koştuk.la.n, 
~nua buna dayanarak yürümekten 
utanmadıklan muhakkaktır. Ga
zetelerde insanın yUzünli kızart&.. 
cak evlenme tıanlan bile veriyor
lar-. 

Anket, şlf a arıyor. Halbuki ~
fadan eV\el teşhis gerf!.ttlr. Bana 
kaln-:;a, önce çocokWta gençleri
mlzi müŞa.hede altına alalım. 
TeşhislerimJzf koyalım. Ondan son 
ra. 4a bu hasta.hklann tcdın·isi ça
relerine bıı..'vunı.lım, vakt.lmız 901' 
kıymetlidJr. Onu yarmı tedbirler
le geçirmek gön.ah olur. 

HAKK.1 SUHA GEZGiN 
~ s:ıwp olarak halletmeğe çalıı,ı- ınevkiinden fev'ka.18.de bı'.ır şilt çek ya dikerek muhtemti bir golden durumunu incelemek Uzere orta ve 
b~Mll'. Ana.dolunun a.rkeoloji'k ti, top direğ'e ~ Romenler daha msıhrum etti ve oyun da2-0 doğu Anadotuya bir heyet göndermiş.. 
\' nye~j hona ne güzel misa.ll~r muhakkak b.i.r golden kurtuldu- Gala.t.a.eraray - Feınelbıhc;e - Beşik.- tır. sut tıyaua.rmm harb ball d.olayi-
~tir. I.ar. taş muhtetit.i;ı:ıM. galilbıi.yeıtile bitti. siyle arbn~ olması yQ.zünde.ıı bu yı:l 

\r" tabia.t !)artları yanında biz Romenle'r'..n m~şhnr sağ açıği Dün mulıte5t takım 2-0 lık yapı.ıa.n yeni peynlrleı1ll kaç kuruştan 
~tibin fena mlraslan ne karşı Şipoş Eşfak ve Salimden. kurtul- bir netice ile maçı katmnd.ı. Fakat ve nastl satılacağı da aynca lnceleıı... f_~~J 
"'lt n:ı.ak için 25 bıci dalk:fkada eol a~- bizce bu netice 6--0 da okırdu. mektedlr. 
~ şıyay12. Rejim memleketi bir ğa g~tl.. Rom4!!l talnmmm bllyük şansı feci AJanada •ıcak 34 derece 
ı... rabe halinde teslim aldı. hnpa. Romen-.....:- ~ ..... ·-•-- bir mag-ırı.b·.yett.cc kttrtulımo.lanne 
;.''t.ır)nk Anadoloya memu.r eker, • .... .,... ~!'""8A .u ... e......._. Adana - Şeb.rimlzdeld aıcatm ııon 
er .. 1 • -da kaleci Meh.met AliYc gelmedeıı ev- sebep oldu. g-uı:ıerııe hararet derecesi H u buldu. 

~·-·"' ve a§ker birerdi. Bız bog Y vel Faruk v·"' s- 1.:.... ., __ &-,.> __ ke- Hakem ,... ..... .....ır -~ idare et-
"''P nlm t b• k isti Re "" a..a.ıuı ........... .........u .........,,. • ......- 6 ...,, Hrılkm bllyük bir laemı yaylalara ve 

ji e ıçme yoruz. • M}ivnrdu. Sol ar~'IPt.a O'"""....,."' Şi- ti. Kendisini 'bilhasee. tebr:ik ede-111ll teknik şartlan hazırlayacak ,,_ ·~ J~,,- bağlara ~mmaya ba.şla<h. 

Kullanılmış mektep 
kitapları hakkında 

,; .. r durum elde edemedi. Esasen poşa Fuııık ve Esa.t gÖ2: aıçtrmu. riz. Ada.nadaki bUyUk yUzıiı.e havuzu ya K 
ııyiik lhtl ·· tc yorlaT. kmda ha.Jkm t.stttade.ıııme açılacaktır. ULLANILMIŞ mekUı!> ki- kontrolsll.z "ldtap piyasası., ya.. 

hıı tekn7'ı":!aey~öktl~n g;:vı:;:ı 34 Uncil dakikada. ŞUlkrllntl.n çek- lskenderun l>elec:J.iye deiıi Oçunc·· u·· umumi mu··f ... ttı••le te.pla.rmdan talebe ara.sın- raıtıı.dığuu biliriz.. Gelecek yılm 
tıı - tiğj çok mı bir •• nt ~ne direg~e . .., ~ da tekrar ?$t.lfade ec!i•lmeS içiD lotaplarınt aım.:ı.::ta yardıımı olsun ''tıl'. Fakat bunnn taJuıkkuku 9

... ,,. İstifa etti Jzmir valisi geldi - -~'il çarpa.rak muhteliti mubekk&k bir Maa.r:if V~k.aletinin tamim ettiğı d;ye, okuduğu k:iıt.aplan mut.ıa.k.a 
~an meseles~dir. Rejimin bU- golden etti. Romenler bugUn di- :tskeırıdeırun belediye reisi A.b- 'Oçtıncü umumı mutetu§ Sabri lle U.8Ul, hat'P ikbrodiyatmm icap sntmağa mecbur kalan talebe, 
lt ı sulsms politikasının temelleri ~r maçla.rmda olduklan gibi ~ok du:r.ııalm:ııa.n Muma.loğlu islifa ede- tzmır vallst Fuat Toka&I dUn sabahki ettirdiği tedbl:rlerdeın olduğu gıi- bunları Ça.rl}l pazar dolaşarak ve 
,1.! ltuştlr. Fakat 1939 danberi 1 ekspresle şehrimize gebnlşli?rdir. bi, h- mır.an ı..-'n ~·'IPlarnnız... '--·-n '"'* go··z hurda kita.,.,,..Ilu 
llııyıı,yı saran harikulade hercü- şans ı. rek klSyilne gitmiştir. Açık bian ...... .,. -.vv..... .....__ ...,, Y" 

ııı~ bütün bu tabiat facialan ile 1 39 \l!llOU da.kibdan iıtibat<en BeledıiıYe remliği Vek.8.letine bele- Adanada iki gazeteci dan beklediğimiz bir tutum yolu eline ka.ptaarak peri.şan olup gi-
1ttırak etmi

5 
gibidir. Romenler açılmağa başladIJar. Ust diye başkAtı'"bi Boets.ncıoğlu m'lmllk hakaretten mahkUm oldu olmak M.zıım ge'ir. Maarit Vekl- derdi. lsta.nbulu.n '·Saha.fla:r çar~ 

lra. b. te . . 
1 

d b"yUk üste yaptrklaın bir kaç akında muh mten tayin o1umnuştur, O.mao.lye - Adanada çıkan "Ye- leti. taleben'.aı bir yıl ic;lnde oku- çraı., nm, ders yılı başlarında ve 
i\t.ı 1' an sın a. tm. ayız, .. u. . telite epey tehlike~ geçirttiler. nl Adana,, gazete.l, dalmJ encümen I duğu ldt:ı.plıarı, crt.esJ yıl yem sonunda a.'d ğı man.zarayı Nbnem 
bıU~ .kuvvetlerlmız bugnn ıçın Bu arada Mehmet Alinin iki gü- az&amdan Dede Gürsel hakkında ha.... bir SD'\lfa geçt'ği %1lm&n, bR- ön- gördünüz mü? Çeşit çeşi.t mcık-
t.hıteblık safmda~~· Geçen yıl zeJ kurta1"ŞDI seyrettik. karet A.mlz netrtyatta bulunmll§ ve j ceki arkarlaşla.rına satmasm ö. tep erden a.krn etmiş bir çok ke.s-
tıı,tt bize kar~ı comert davran- İlk devn:de uımumt v~t da· 25 yıl evvelk· Vakıt Dede Gürsel mezkO.r gazetenin sahibi ' ğl.lt veriyor. Fakat bunu ()}duğu ketli yavru, orada, hazan bir sa-
l1:11ıi Dı,a.rdan ge:en yollar ~- ha ziya.de muhıtcJitlın lehinde ee.. Ahmet Remzi Yüreğir ve neşriyat gibi bı:raJon:ryarak bir teşkillta t~mm fery:ı..duıı a.ndıra.n çığl.ı.ık-
llıQ IJ'. ı,te bu ı;art.a.r içinde yag. reya.n etti Son dakikıala.T1fa Uçler mlldürU Fehmi B:ı.rla.s aleyhine Os _ tabi tut~ıyor. Mektep müclUderi- Ia.rla. ha.zan se~iZ scss:z dolaşıp 
11~ ~ gözl~y:~z:, ~u ::ar ~ı;~- muhteliıti . üstil..~te daha bir kaç 11 Mayr.s 918 maniye ırolh eeza.mıda davt. ac;mqrtı. ni maarif mi.'idfu lükleri.ni mev- ruı.~ibinı '"1"!lyn..o'"'3.k günlerce kitap 
d~ "'•p~~P ka 1 ır.bliyüu k ar:~~- gol kaçıran muhtelit devreyi 1-0 

1 

Osmanlı-Finlandiya sulbü Bu muhakeme Mayısta netle.elendi ve c~t, kul'..ıı.rubnış k:it.apla.rm ee.yı- satmakla uğraşır. Bl.z, o bqıbo-
-~ .., .... unca en şey, .......,.- ga'ip bitirdi. "Yeni Adana., gazetesi sabibi ile ne11 smı tesbit iq!ırı seferber ed yor... zuk lıa.i ilk görd:ilğümtiz zaman, 
~İ).11~~ d:nya~ prtlarma karşı lkinci devreye Romenler kale- Devleti aliye ile FtnlMdlya &rasm. riyat mlldUMI birer aene hapse ve i· Bu ilgiden ı:rweceğimiz fayda vine bu sütunlarda. bu satışm 
ql'ılın , henklı bir mJl~t ~- cilerini ve santrforlarm1 değişt.h'e- da mu&hedel 8U.lhlye dOn BerUnde ta. klşer y1lz Ura ağlr para ene.sına ,,.e oldukça önemlidir. Çünkü her yı ' bir yola k.o .rıulması dileğinde bu-
b11.11ı Vl:'.~ektlrd .nlzBugUnku dun~ rck çrktr1ar. Eskıi kalecileri Sa.- 1 rafeyn murabha.slan artl-'mda imza 1 300 Ura da m1l.nevt zarar ödemeye ders yılmın .90nunda. ve başlan- luı:ımuştuk. Hiç o mazsa mektep 
er.~ a.rı onlln e am serbest tı- d ..Jl., • . ·d ı · l buna lko ·s--~t .b. 

1 
giinl ri b~t o,,,... ve eskı santrlorları: Baım.tkı edllmtştir. mahkO:m edllmi~lerd.lr. gıcmda, talebe a.rMmda bir nevi ı are enn n e ymtıSmı ı 

'• 1 gı 1 gcçm 'i e n a ıra- tiyor ve taieb,.nin m:nı:m.ini ser-
le temin edilemez ===========================================================-, vcı:.tıin ç:ı.rçur olm.3Slnm önüne 

ıtıı~td?non ~ttyacO::ı. stokla.nm, Sonbahar blltün şehre haklın doğru geliyordu. Kapıya yak.la... gt"Çilmesini temenni ediyordu:k. 
ıı· 1ctın ihtıyacmı ancak devlet olmuştu. Bir gece işini bititdik • ş nca şapkasını çrkardı ve: 
ı.~~rtılayablUr. Bugün da.vam.ızı ten sonra kapının önünde biraz - Vay, dt.'<li. Halbuki ben Kull::ınılınış kitaplarm değe-
·oıq:\n-.-k l • b madd 1 ri tah h l T?-.ı-- !.:ı. ·· .. tin Lond•·ad0 ı...:r Macaı· lokantas. nnin, bütiin .buyüklüğll ile gözU-d't .• ...._ çın azı e e • ava a an ~ g~ yuzun • .... vı müzde canland1ğı: MmaD ge'ip 
ı~~ 'tnıek zanırctiude kaldık bo yıldtzlarla kaplı olduğunu gör • mn bulunduğunu hiç bilmiyoı • ~ttI ve ~laarif Vekil iğ nin bu 
:." flidin en mühimi de ekmek U- mUş, fakat sa,bahley;n kalktığı Ç . M il .il dum. M:i seye tam bir lrlfayetıe el-
;1.1tttııde alınan ~birdir. Onun tah- zaman bardaklardan boşanırcası- Yazan: Fransuvcı K.örmendi eV1ren~ uza er t-tcar Sonra cevap bekliyormuş gib d koyôuğumı görmekle memnu-
Li ereceslni yağmur ve güzel na yağan yağmurla karşılaşmış- Kadara baktı. Kadar yabanc nuz ... Kııllıuıılm•ş k.itapla.nn, bir 
~ fınsat tayin edecektir. tt. Müteakip günlerde muttasıl nm elini nezaketle sıktı, yıl sonra muayyen bir kıyafetle 

11111alcıa tcıtı~ıa.ı. har~inde ~ o- yağmur yağdı ve hiG vakit kay. men nihayet ~~1 hastalrğının şil önlü~, vefakar süpürr;cn, yine macarca olarak: bir başka vatandaş çocuğuna 
"·ıl'\ne, trılıdıt sıstemıne mnra.caat betroeden soğuklar da başladı. pEmÇesinden kurtı.uman sana ne bol yeme · az çok bira, haftada - Evet, dedi, burada bir de devrediln•esi te~ıillü, talebe ara-
... 

1 "1<'di d.lyenler bulunacaktır. Birkac_ gu .. n sonra g""e, gun·· düz fayda temin etti? Zehirli bir ku.. bir banyo ve Kordas ailesinin Macar lokantası var. Demek sız ~·a1( "'" d·w sınlla "iyi kitap kulla.nm::ığa", 
!ah.. at on!ara şu ııokt:ılan ha.tır- sönmiyen kok sobaları yandı. cağın zevkiyle hayata veda et- göster ıgı evllit şefkatinden ma- de Macarsmız, burada ne ya.pr. , dahn doğrusu, kulla.nd klan lı:itaıbı 

i'Qak ta1.ımdrr: Kadar günleri saymak istemi • medin de sanki ne oldu? Tam yı- ada bir de Marinin müternzı ku. yorsunuz? her zaman ç'n iyi bi.r durumda 
ıı~ - htıklil harbinin şartlan yordu ama. bu şekilde haftalar- kılıp mahvolacağın dilnyadaL ta.. cağı .. daha ne istiyorsun Antu- Bu şekilde yabancı ile araların tutabi meğe heves uyan.dıra.cak-
lı'l "iifus, ne vüs'at, ne de silah al- danberi çalıştığını ve Kordas ai. ma.men kalka.cağın bir sırada an Kadar, daha ne istiyorsun? da konuşma ba .. la<'h. ihtiyar Kor tır. B'r kit.abm, üstü.ste bir kaç 
ııeı 11 aldığı kovvetfcr, ne de bey- !~inin kendisine karşı ilk günkü imdadına yetişen ve seni yeni - Zaman geçiyordu. das evde olmadığı için üçü.Ka çocuk taı-afmdan olmnmo.s: 0 ki· 
b11 ~IJeı münasebetler ~alummdan gibi aynı sevgi ve sempatiyi gös. den hayata atan kuvvet sana ne Kadarm, Kordes ailesi yanma dar, Margerit Kreş ve yabancı tabm "efsun" ımu eıksilıtmez ya. .. 
Ilı tlınJı:ü şartlarla mnkayl.'9e edile. terdiklerini hissediyordu. Kadar temin etti? gelmesi üzerinden he:u.,n hemen bir masaya oturarak konuı:mağa Trtm tershı-, tekrar tekrar elden 
4i;~· lstık1il harbi en çok 250 bin vazifesini munta.za.ınan görUyor Ve bu suallerin cevabı keskin bir sene geçmişti. İngıiizccyi az başladılar. Bu yabancın'n adı geçm si, ilmi kı:yınetind<'ki sü-
ııl\t 11k bir milselliih J.-u\"\'ete isti- ve Kordas ailesi de vadettikleri bir balta gi'bi ensesine vuru- çok öğrenmişti. Elleri seri.lenmiş Etyen Tot idi. fazla biranın te- reklfök vasfnım güzel bir işare-

t ediyordu. hayatı tamamen temin ediyorlar- yordu: ve kızarmıştı.. mahalled\.. artık siri ve ana lisaniyle konu.~al: t: sıt.yıl acn.ğı g bi, müşterek bir 
h~~· - İstikla1 harbi senelerinde dı. tık geceler o zamana kadar ''Nihayet Dispfor'da adi bir lo onu tanırnağa başlamışlardı. Fab imk.3.nmı bulduğu için açılmış servetin elbirl.iğilc muhafazası 
~ ... ~ınet, millet mallarmm yüzde meçhul olan bedenen çalışmadan kantada uşa!clık etmek vaziyeti • riknda çalışan işçilerden ark&.da.ş muttasıl anlatıyordu. Bu ara.da nev'lnde>ı verlınli bir tutum ana. 

lt na. el koyma kanırmı ahnı~tı. sonra bitap düşerek ağır ve ka- ne düşmek değil mi?" edinmişti, artık futbol maçları~ kendisinin Macaristan müsteşa,.. nesi de peydahlamış oluruz. 
~'%~ - İstl1d5.I harbi sıra1a.rmchı ranlık bir uykuya dalıyordu .• fa- Bir krş gecesi ağır ve karışık da her takımın hakiki kıyn,etini n Mösyö Zervins Keynin yan·n. 
ıı~r 1 Anadolu ve İstanbul gibi kat vücudu yavaş yavaŞ 'bu adi, bir rüyadan uyandığı zaman Ma~ biliyordu ve günlük adi işi halın da oda hizmetçisi olduğunu da Ancak bu ar:ı.da, bir noktaya 
•.ı 9:-ıa kesif sahalarla hiikfunetin mihanikt, pis ve düşkün işe alış. riyi kalkmış yatağı içinde oturu- siyah bir örtü gibi pulu, kitapla.. söyledi .• Bu mahalleye efendisi- dokunmadan geçeıillyeceğiz. Es-
Ilı~ balumm~n meşgul oJması tıktan sonra uykusuzluk faclala- yor buldu. Yavaş sesle sordu: mır örtüyordu Unuversite, nin eski uşaklarından birini. kiden kitaplarımız: iyi muhafaza 
l~kün değildi. n baş gösterdi.. diğer hizmetçi - Mari .. uyuyor musun? muvaffakıyet hayalleri. hepsi ye.. kaybolan bir kundura meselesi etm* için, çvğu defa kendimiz 

·\ıı}( - İ.totiklftl Tıarbi sn"alannda Mari hemen yanındaki yatakta - Hayır .• ya sen? şil önlüğün gölgesi altında kal • için aramağa geldiğini ~yledi. clUtiyerok. onlara dayanrldı bir 
1la.tı 'l1'Qdrıld Ameı·füan ·unun- sa.kin uykusunda rahat rahat u- Birkaç dakika için sessizlik mıştı. Mari ile geçirıd.iği geceler Uzun uzun konuştu, efendisinden çeki diizen verirdik. Dışanda 
lıJı. Yılpdrnı5 clmıekler yenmekte yurken bin türlü sual Kadar'ın ha.kim oldu. Kadar'm göğsü şid. Tilly ile gezindiği gecelerin hatı efend;sinin fevkalfi<le centilmen ciltÇ'i.Flk çok fah.:!i fiyatlara. yük-

1 zihnine hücum ediyor. gözlerini detle inip çıkıyor, kalbi <'arpıyor, ra.smı gölgeliyordu. Mazi, bütüı::. .ve güzel olduğundan İngiliz ka· seldiği gibi, kendimiz de cllt.çili-
ıı·111giinün sartlarma, bogüniin kapattırmıyordu. gözünün önünde her şey dönü • mazi gözünde, hafrzasmda silı - dınları tarafından çok sevildi • ği pek teşci etmiyoruz. Okuma 
tıh<Uııarr ile mu'mbelc edeceğiz. ''Sen ne oldun Kadar? O bü- yor, dansediyordu •• göğüs geçi - niyor, geçmişi düşünmek istese ğinden bahsetti. Sonra kendi.;i kit:ıpl:ı..rınm trntumuna mecbur • de 1 kaltl1ğrmız ı;u zamanlanla, o tu-
•11111 

1 
,. etin efdonomi!< nizama. mii- yük kararların ne oldu? Musiki, rereık bu karanlık soğuk odanın Dile düşünemiyor, düşündüğü ~ hakkında konuşmağa başladı. tıımton garanti.'3i deme-kolan tek-

tl "J. <'si ile mümkündilr. kitaplann, yeni yeni keşfolunan bUtün havasını ciğerlerine dol. manlar da hatırlıya.mıyordu. Evvelce Budapeştede oturan bir nik mubfaza u.suUeıini, az çok 
İi\ :"lete itimat edt~·onız ve bo 0 kadar şeyin sana ne faydası durdu, sonra yatağından indi ve Bir sabah başka bir Macar lo-- İngiliz yanmda çalıştığ·nı, ve bu 

ı nı· :nı:te memclerir.d<.- "ralımet" oldu? Harpten kurtulman Ro. dizleri titriyerek diğer yatağa lrn.ntaya geldi. Kodar kapıda dur lngılizin kendisini yeni efendisL J ;~1~;ie:a!e~~~~a!:ı~k~-
'-ıreccJı. hututlım bekllyorw:. , menler tarafından kurşuna di7.il- doğruldu. muş dışarsım seyrediyordu. Ye.. ne tavsiye ettiğini, faıkat birkaç HiKMET MUNlR 

1~~-l~---~ortS< ...... ,_-..._K_.ı:uülJ'..... • nk ·r vahancx ken · · ı va ..__ _____ ~ 



()rkeetra ve l{oro Konseri 
Şef: 

MUHiDDİN SADAK 
Sollatler 

Semiha Berksoy Ali Seır.in 
1 

1 

TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNda 

12 Mayıs Salı saat 21 de 
l'roı'ramda: Weber, Mozart 

Beethoven, &hubert 
Biletler Konaervatuardan alınabilir. 

ıı - ~ - 1942 

Zayi 
Askerlik terhis tezkerem yazılı nü. 

fus cüzdanımı zayi ettim. Yenisınl çı. 
karacağımdan eskisinin hUkmU yok · 
tur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romafizmc:l 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

Rtu, Pazar ka7.aaı Kltat köyünden 
AbdUlkadlr o~lu Rec:eb Çellk 322 
dofumhı 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALJNABILfR 

................. & 
Jkraıu•,\• 

llıranıı~ıı t11tllrı 

ndr.dl Um 

1 50,000 

1 20.000 20,000 

1 \0,000 l0.000 

.,ı 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 

40 1.000 40.000 

~o 500 40.000 

400 100 40.000 

ııOO :so 40.0CO 
10 40.00" 

2 160.00C 

Tam bilet 2, yarım bilet 1 liradır. 
Satış hasıl.atının % 60 ı fkrllml.)e olorak tel'7.I edlltt.ekttr. 

liıtanbal Levazım AmlrUQladea verilen 
Askeri Kıtaat l:Anıarı 

A~ağıda miktarları yazılı ekmek imAliyesi pazarlıkla. 18.5.942 pazar. 
tesı gUnU hl.zalannda gösterilen saatlerde ihale edileceklerdir. Şartnameleri 
her gün komisyonda görülebilir. 1st-eldllerln kat'! teminatları He birlikte 
belli gün ve saatlerde Fındık~ıda satına.ima komisyonuna ~etmeleri. 

Bcherine 11 kuru~ tahmin edilen 20,000 adet dört kö~e halka alınacak. 
tır. Paz.--.rlıkla eksiltmesi l2.5.9f2 Sal; günU saat H,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği aatıne.lma komisyonunda yapılacaktır. Kat't teminatı 330 liradır. 
Ntımuncsl komisyonda g-örillUr. İatek!llerin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (781-5364) 

• • • 
Ataftda yazılı mevadm pazarlıkla ekailtmeleri 12.5.942 Salı günU sa 

at B de Tophanede Lv . .Amirliği aatınatma komisyonunda yapılacaktır 
Tahmin bt'deli 2656 11ra 17 kuru§ lcat't teminatı 39S lira 43 kuruştur. Nü. 
mımeleri komisyonda gfüUlür. İateklllerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Mıktan 

Cinıli. 

5,5 X 15 Perçin çivisi. . 
BtiyUk yarım yuvarlak halka. Pirinç telde. 

Adet 
45,000 
3,000 

30,000 
5,300 
5,400 

20,000 

KüçUk yarrm yuvarlak halka. adi ,. 
1,5 Mntlm dilsiz çıkırıklı toka. 
2 11"-ntim tek dilll 
1 .. bakır çivi. 
' X 8 perçin Çivıat. 
4 X 8 ,. pulu. 
Büyük madent düğme 

• 

... ... 
9,200 
9,200 

202,000 

(5368) 

nunda yapılacaktır, Sığır etinin tah
min bedeli l2:S kurtlJ, keçi etını.n 90 
kuruttur. Kat•t teminatı 3562 lira 50 
kuru§tur. Taliplerin belli vakitte ko. 

------~----------~---------.................................. 
ilrkaye tumburııyeti 

ZiRAAT BA KASI 
!lQJU)u.§ ıarlhl: lM&. - Sennayeel: 1000.000.000 l'Qrk a..an.. 

Şube ve Ajans adedi: 265, 

Ziraf ve ticari her nevi banka muameleleri. 

I Para blrtktlrenlere 28.800 lira lkrarnlye t'eriyor, 

Mıktan Mııh, Bd. Kat'i tP.. lhtılc 7,amanı 
Yapılacak Jş Adet Lr. Krıt. Lr. Kl'J. ~:ıat O. 
'kmek lmO.llyesl 600000 0000 1850 10.80 

!\laçka kışlasında kmk camla. 
nn tamiri pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 13.5.942 çar
şamba günü saat 14 de Topha. 
nede Lv. Amirliği ııatınalrna ko. 
misyonunda yapılacaktır. Keşi! 
bedeli 219 liradır, Kat! teminatı 
32 lira 85 kuruştur. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

ınJayona gelmeleri.. (732-5365) ı 
.,. .. 

uraat Ba.ıık&amda kumbaralı •e lhbal'Btt tuarrut besapıamıaa llD u 
60 Ura:n ouıunanıara .enede 4 •:1eta celdıeceıs 1t11r'a lle 8.§&ğıd&ia 

pIA.na gOre ikramiye dağtuıacaktır, 

• • 60Cl 
~a 

eşo 

100 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
1,000 -
t,000 • 

ııo 

1%0 
UMI 

• co 

" 
• 
• 
• " .. 140000 2100 315 11 

(3199-5340) 

·~· Beherine 125 kuruş tahmin 
edilen 10,000 adet kaşağı pazar. 
hkla sattn alınacaktır. Taliplerin 
14. 5, 942 perf}emoo günü saa 15 
de Balıkes·r nskeıi sntrn alma 
kom;syonuna 1875 lira teminat -
larıle gelmeleri. (3179-5320) 

• * * 
Müteahhit nam ve hesabına 

(100) ton incir satın alınacaktır. 
Evsaf ve hususi şartları komis
yonda görülebilir. Taliplerin tek. 
lif ede~kleri fiyata göre komis
yonca muvafık görüleni ihale edi
]Pcektir. İhalesi 13. 5. 942 çar
samb3. günü saat 10 da yapıla. 
caktlr. Taliplerin kafi teminat
lıı.rile H:.ırbivede Yedek Subay 
Okulu ... rln s~hn nlmıt komisvo · 
nuna müracaatları. rnısı -5322) 

ıc:. * 
2500 kilo kösele alınacaktır. 

gün evveline kadar vekAlet ~t da. 
ircslnden vesika almaları §arttır. 

(3090-5093) 

• • • 
Beher kilosuna 6 lira flyat tah

m!n edilen 4,000 liralık 11t1n ...,_ 
bunlu kösele })3.1m·lıkla. sa.tm alma 
caktır. Tanpcriıı 12. 5. 942 salı 
gllnU ~t 16 d.'I. B:ıhkesir a.skeri 
:oatm a.1.ma komisyonuna 2100 lira 
t~ninatlar:ıe gebncleri. 

(3168 • 5284) 
• ~ ıı: 

:\fütealıhit. nam ve hesabına 90 
ton kuru fasulye pazarhkla an.tın 
:ı!ınaca.ktrr. Beher kllosunwı tah
min fiyatı 28 kuruş kati teminatı 
1780 liradır. 1haleei 13. 5. 942 çar
ı;ambn gilnli sa.nt 15 ı.le lzınitte pos
lah~e karşrsmd!ı askni Batın al
ma komi!'yonunda yapılacaktır. 
1'ııliolerin beili vakitte komisyona 
gdmoleri. (3170 - 5285) 

* * * 

(736-5369) 
• • • 

19,000 kilo lllfır veya keçi ett alma -
caktu. Pazarlıkla elaıtltmeel U .5.H2 
Peroembo gO.nü aaat 15 de Tophanede 
lat. LY. AlftMlll •tmaım. llô~ 

Beheriııe 110 kul'll§ tahmln edilen 
15,000 adet tımar fll'ÇUl alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 1U5.9t2 Perıem. 
be günU saat 15,30 da Tophanede tat. 
Lv • .AmlrUfi aatmalma komiayonundıı 
yapılacaktır, Nümuneai komlayonda 
görUIUr. Taliplerin belli vakitte ko -
Piilijöna geliuelen. (TS0-8363) 

İ ,!,rvttT-DrMİ.RYOLlARI ve LIMANLARI 
ı İSLE:TME: UMUM İDAR[Sİ ILANLARI 

---

Erzurumda yaptırılacak, mağaza bina.il ile 6 adet lojman inşaatı ka. 
palı zarf uaullle n vahidi fiat !lzerlnden ekailtmeye konmuıtur. Bu inşa_ 
lltta döııeme ve lentolar için muktazi demirler ldareee verileceği gibi kum, 
çakıl, taş, kereste, çimento müteahhit tarafından temin edllemedlS'I takdir. 
de vahidi flattakı Uız.arat bedell üzerinden idarece temin edilecektir. 

1 - Bu l§ln muh!\mmen bedeli "230.000,. liradır. 
2 - tatekUler bu ife ait §&rtname ve aalr evrakı D. D. Yolları Anka· 

ra ve Erzurum nznealnden "1150,. kuru§ mukabilinde alabWrler. 
3 - Ekailtme 20.5.942 tarihinde çaroamba günü saat 16 da Ankarada 

D. D. Yollan yol dalreslncM toplanacak merkez birinci komisyonunca ya. 
pılacaktır. 

4 - Ek.llltmeye giNbUmek için ıatekllierin teklif mektuplan ile 
Pazarlıkla eksiltmesi 13, 5. 942 
çarşamba günti saat 16 da Ka.):. 
seride askeri satın alma komis · 
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedcli 17,500 lira kat'i tc;r.!nat! 
2625 liradır lste!dilerin belli va
kitte komis;·ona gelmeleri. 

Rami krşlas1 ch·ıırmda birikmiş mcte a~fıda yazılı teminat ve veeaikl ayni gün saat 15 oe kadar komls. 
gübreler pa.zarlıkln satılacaktır. yon Reialfllne vermeleri 13.zımdır, 
Ta.l!plc'rin 13. 5. 942 çarşamba gü- a - "12750., liralık munkkat teminat. 
n!i saat 10 da Topkapr Maltep<"6in- b - 2(90 sayılı kanunun tayin ettiği vealkalar ne bu toe mahırua ol. 
de A.Skeri cıatm PJma kcmi1ıyonuna mak u.zere KUn&kalt.t Vektletlnden almmı, ehliyet vesikası, ehliyet ve.sı-
gclmeleri. (3171 - !5286) ka.sı için ihale tarihinden en az sek.iz gün e~l bir iatida ile Münakalat (318~·5324) 

1000 ton balyaır sap E&.man alma. vekAletlne müracaat olunmaaı (3084-5076) 

caktır. Paz.nrlıkla eksiltmeal 13.5.9f2 -------------------------------Müteahhit nam hesabına 4. 5, 
942 gününde ihalesi ilan olunan 
150 ton kuru incire talip çıkma
dığmdan tekrar münakasaya kon 
muştur. Evs:l.f ve hususi şartla. 
rı komi yondc görülebilir. Talip

Çar§amba günü saat 11 de Eskf§ehir. 
de n.ııkcrl satınalma komisyonunda ya 
p•Jacaktır. Beher kilosunun tahmin 
flntr 4,:S kıınıııtur. 100 tondan aıJağ'ı 

olmamak üzere ayrı ayn taliplere de 
lba le edılebfllr. tsteklllerin belli va • 

lerin teklif edecekleri fiyata gi). kllte komleyona gelmelt:'rl. 
re komisyonca muvafık görüieni (3209-637') 
iha!c edileccl<t:r. lhalc~i 21. 5. ~·11-
!>42 perşembe günü saat l4 d~ "500 kilo kösele alınacaktır. Pazar_ 
yapılacaktır. Taliolerin Harbiye- lıklo. ekRlltnıesl l3.!5.!H2 Çarııamba 
de Yedek Subay Okulunda satın gllnil saat 14 de İzmir Lv Amirliği 
alma komisyonuna müracaatlnrı, satmalma komlsyonundD. yapİlacaktır. 

(3141 · 523i) 1'ııhmln beı.leıı 29,700 lira kat'! temi· 

İki adet benzin motörU _ Dinamo gurubu (mUtemadl cereyanlı) 
Dinamolar ıant sargılı, 110 Volta 0.3 kllovat (Daha. yüksek olabilir.) 
Ben1Jn motörU lA.akal 0.3 beygir kuvvetinde olacaktır. 
Dinamo ve motör dJrek olarak kuple edllmlıı olacaktır. 
Yukarıda yazılı evsafta iki adet benzin motörU ve Dinamo gurubu alı

nacaktır. tsteklllerln en ,;eç l~. Mııyıs. 1942 günU akı;amma kadar Kasrm_ 
pl.§ada. bulunan komisyona teklifte bulunmA!arı. (586:?) 

* * * nalı 4455 liradır. Taliplerin belli va. inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
.\nkarada 59,697 lira 38 kuruş kllte komisyona gelmeııni. İçki ve tütün aatıcılarmın ellerindeki sAtıı tezkerelerinin müddeti 31 

klı;if bcde'li iki pavyon knpııl: j (3215-5380) Mıı.yıs 942 a~amı sona erecektir, 
zarfla eksiltmeye konmuştur. ilııı- ı ~*"' Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mıntaka it! • 
les.i 23. 5. 942 cum:ı.rtcsi günü s:ı- l>OOO metre mlkö.bı tomruk orman. barlle aşağıda gösteri~ günlerde ı:lükl<tma ald kontratları ve eski tezke 
at 11 de Ar.knrnd:ı :u. M. V. sntm dvı katlyat ve ntıl<llyesl pazarlıkla. relr.ri ve ikltrcr adet fotoğrtıflarlle Kabeta,takl başmUdUrlUğtlmUze mUra· 
nlmn komisyomuıd.n ~a"ıl!'.c~ktır. ı cl>ıt:ıt:neye konmuştur. İhalesi 22.~. caat etmeleri ve ıs Haziran 912 akşamı saat 17 den sonra yapılacak ko:ıtrol· 
İlk teminatı 4477 lırn ..,Q kurı.ıshır. 942 Cuma gUnU saat 15 de Çanakka.

1 

d'\ ~7.lterelerlnl almııyanlar hakkında kanun! muamele yapılacağı illn olu· 
Bu !~c glreceklr.rin M. M. V. in- ı lede askeri satrnnlma komisyonunda nur," 
şant dniresindcn veır.ikn almaları Yl}ptlacaktır. 600 metre mlkAbından ı~. Hl, 18, 20 May1s 941! glinlerl Beyoğlu, Galata, Pangaltı, Şlfli ve Ka· 
ı-:arttır. 1'a11plerin kanuni ,.e:Jiknln-

1 
aşağ'ı otm:ımak Uzere ayrı ayrı talip. a•mpua mıntAkasındakl bRyiler, 

Jile teklif mcktmı!ıırmı ihalr: &an- !ere de lhnlt:' eı:llll'hilir. Hepsinin tah· 2l, 2:.! 23 !In.yıs 942 ırün!eri ~iı'keei ve Beya::ıt mıntakasındnkl bayiler, 
tindc>n bir sn:ıt evvel komlsHına 1 min lY.:e.eıı 31> 000 llrn !<atı teminatı 25, 26. 27 ı.rr.yu 9~2 ı;1lnlerl Akearay, Fatih, Bnlııt, Bakırk!Sy mmtaka· 
vermel"rİ. (31!52 - ;;24 ) I ı;:r.o l!rr.d.r. 'fallp Pnn ı~ıu vakltt•! !lmdal.l bay:ıcr. 

· :,~ ):(. 1 kom •.• yoıın" gPJm•leri. 2.11, 29. 30 'Mayıs 942 gUnteri Beşlkta,, Rumeli, Blığaz!çl ve Anadolu Bo-
Eskişchlrtlc :;9,SS7 llrr. 30 ku'rue I (320S-:S3i3) ğaz!çı bayileri, 

l<e§lf bcdc'li Erbaş ye.tnkhrıneslnın ıt. 1 ~•.Y. ı, 2, 3 Haziran 9"2 günleri üıkUdar, Kadıköy, Erenk!Sy mıntakasındaki 
me.m inşaatı mütenhhid nam \'\! he.

1 
100 ton lxılycll saman lle 50 ton bayiler, 

sabma acık ('l;sUtmeye konmuetur. balyell kuru ot ayn ayn şa.rtnameıe_ 4, :S Haziran 942 gUnıcrl de Adalar mıntakasındakl bayfler, 
lhalcsı 20.5.MZ Çarşamba glinU saat 1 re istinaden pazarlıkla satın alınacak 

(5032) 

15 de Ankara.da M. M. v. Hava ,satın: tır. Şeraltlerl komisyonda görUlebilir. rt ilAn olunur. 
alma komlsyonunda yapılacaktır. İlk Eksiltmeler! H.~.942 perşembe 'günU 4'•.Y. 

(3184-5325) aııtınlllrna komisyonunda yapılacak • 
trr. Beher kilosunun tahmin bedeli 
4,5 kuruştur. İlk tt:'mlnatı 2362 lira 50 teminatı 2!154 ll•a {) kunıgt•ır. Şartna. l saat 1:;.ıs da Ayazağadaki komisyon I 700 ton erzak nakil ettirilecektir. 

me~ 107 kur~s komisyondan alınır.! da yapılacaktır. tstekıilcrln muayyen I Pazarlıkla eksiltmesi 22.:S.942 Cuma fmru,tur. T'alfpıerin belli vakitte ko· 
Eksiltmeye girı-ceklerin ihaleden Uı; gün Te saatte komisyonda bulunmalı. gUnU saat lB de Elblstanda. asker! ml..!yona gelmeleri. (3191..-5332) 

• • • • .. . 
• 
• 
• • ıt 

• 
OtKKAII': Resaplamıdaki patalar blr ıene lçinde !50 ll.rad&D apfı 

dU,miyeruerı lltramiye' çıkUğl takdırde % 20 t&ZJuıyıe verUeceıctlr. 
Kef!deler: 11 Mart. 11 Haziran, ll Eyıcı.ı, 11 B1nDCUUUıUD cartble 

rbld• f&plllr. 

] 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
2 

1. - Şartnamesi muctbince •'600.000., adet kestane çubuğu pazarlıkl• 
satm aıınacaktrr. 

2. - Pazarlık 15.5.042 cuma günli saat 10.50 de I<:abata§ta levazım ~ 
hesindcki merkez mUbnyaa komisyonunda yapılac:ıktır. 

3. - şartnrıme her gUn sözü geçen şubede görUlcbillr. 
4. - !steklllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve sııııtte teklif ede• 

cc!derl t:cdel üzeıinden % 7,5 güvenme paraslyıe birlikte mezkQr kom} 
(5383)J 
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