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Terfi edecek hakim ve 
müddeiumumiler 

'(azısı 2 ınc • sayfada 
L _J 

ReisicOmhurumuzla 
Polonya Cümhurreisi ve 

Irak Kıralı arasında 

~~~-,,.~ı Halk dağıtma birlikleri 
ıBütün Türkigede lıer bin nü
'/ us için bir birlik kuruluyor Ankara, 11 (A.A.) - Polonya mllll bayra.mmm yıldönUmU mana. 

.eebetlle, CU.mhurrelsiml..zle Londradıı bUlun.an Polonya Cömhurreı.t ara. 
sınd& tebrik ve teşekkür telgratlan teati edilmiıtir. 

Ankara, 2 (A.,\..) - Irak Kıralı Faysalın yttdönll.mn mtl.nuebeUle 
C!imhurreiaimiz İnönU v~ Kırat Faysal arasında tebrik ve te&ıekkUr 
telgraflan teatl edUtnl§tlr. 

Haya bahalılığına 
Büyük şehirlerde 

umumi pazarların tesiri 
Yazan : AsıHt Us 

Almanya 
zehirli gaz 
kullanırsa 

İngiliz 
tayyareleri 
Alman şeblrlerlne 

zehirli gaz 
yatdıracak ı 

Aylardanberl İran gazeteleri 
hayat pa.ha.Jılığınd.ım, brada n di
ğer lhtJyaç maddelerinin krtlığm
d.ıuı. flyatıarm dc,·amlı surette 
yüI«;ellşlnden 'ikiyet ediyorlardı. 
Son ~elen gazcte1erinde bu ba
kımdan dikkate değer bir yazı 
~ördük. Bu gazet.eler Tahran b~ 
lediyA.<;tnln bayat pahablığınıı. kar
" aldığı bir tedbirden bah:sedl
yorlıır ve bu tedbirin bir kaç gün 
iı;inde hnlkı memnun eden iyi ne
ti<'eler verdiğini yauyorlar. 

İran gazetelerinJn büytik mem· 
nuniyetle Öl"<li°&lerl tedbir ,udur: 
Tahran belcdiye51 ehrln muht.e· 
Ut bes yerlnd~ her gün sabahle
~in as.at yediden ona kadar de"-am 
etmek üzere ummni paıular aç
ıuış. Bu pazarlara halk kin "za... 
ruri lhtlyaç., denilen yiyecek ,.e 
Y&ka<\ak maddeleri gctirUiyonnu , 
rnU t.ahsJllerle İoü teriler araları
na hiç bir aracı ~rmek'iirln bu pa
zarlarda knrsı karşıya. geliyorla.r
nıu, herkes ucuz fiyatla kendi ih
~larnu günU gllii ne 'buralar
dan tedı.rik edebiliyorlarmış. 

llallnn lhtl~ maddelerini doğ
rudan doğruya köylUJerdm ve di
~er mti!'tah1illerden umumi pazar. 
larda ıı&tm alabllmesl flya.tlan ne 
liadar düsfirebiHr! tran ı;-azeteJeri 
bmnm bskkmda dlkka~ değer mi· 
&aller veriyorlar. Umumi pamrlar 
aay~inde bir ·çok gıda maddeleri
n in fiyatla.n ~te, hatta dörtt.e bir 
derPCe<1tne kadar indiğini, 111e5eli. 
omumt pazarlar kunılrnazdıuı e,·. 
Vel 12 riya.la alman balığın ·i,li 
ri3'1'1a kadar dU,tUğünU yazıyor· 
ıu. 

Tahran bclediye'linln ~rln 
1ıluhtellf semtlerlııde mü.,tahsil
lerJe doğrudan doğruya halk ta
bablannt n.,,ııa,tırabllecek su
rette gündelik pazarlar knnna.<ıı 
bize y~ 5ekiz yıl evvel ha.yat 
P•luıhhlı sıkmtısma icarlı Anka
ra belcdlyeoııl tarafmda.n açılmış o
!u pa.za.rlan hatırlattı. HatırnJU7.
da kaldığına göre o zaman Anka
rada a91lan bu pazarlardan bll
haMa Yenişehir taraflanndakl 
halk çok faydalanmıştı n bir ara
lık f ctanbul belediyesi tarafnıdan 
da bani\ benzer tedbirler almm&sl 
dü,linttlmiiştü. Fa1ı:at bu t.edblrleı· 
dii.şllnce sa.flı~smcla kalmış, fiiliya
t.- geı;tlrmemi,ti. 

Acaba yedJ, sekJz yıl en•el h
t&nbuJ bcledlyeslnde düşünlildü
ğU halde tatbikatına geçilemiyen 
Projelerin bugünkü haller ve ~rt . 
lar kinde canlıuıdınlma.sı mümkün 
cleiU midir! Zannediyoruz ki ba
Yati ihtiyaç ma.ddelerİnl e1dl"n ~el
dlğf kadar halk için ucuzlatnuı1< 
Vazifesi bu bahsi, üzerinde aliUuı 
İle duncak bir mesele haline g<'
tinnlştlr. 

Vakıa tstanbolun mohteJlf ı.emt
lerind.- ıimdi de haftanın birer 
gtjnUnde pazarlar kunılmakta.dır. 

Sah puan, Çarsambl\ vey:ı Per
~eınltf" pazarı ~ibi islmlcr ,·erilen 
h1I pazarb.rda sebze, mey\-a. et ,.l" 
~r ehı"nden bir takun ihtiy&A; 
l!lnddelcrl nlsbeten uruz flyatlnr
ı. ııuıhlmaldadır. Fa"at bu pazar
la°"' den.m eden satıcıların hepsi 
bemf'n hemen aynı n<lamlardır. Bo
gnn Salı puarma giden e<Joaf er
tesi gilnü Ç~ba., daha ert.esl 
gijnll pc,.,em~ pazarında ~örü
nıır. 

tstanbnlun moht.elif semtlerin
de her gün s:ıbnh saat yediden o
ba kadar ~ılacak paı:ıular tabii 
a~-nı aı1arnlar, !\ynı cc;naflar ta
bfından kurulam87, lshmbul hal
laaaa ilati;r.acı mallarım satmak 

için 5ehre geleblJf'n mfüıtahsllJcr 
köyliUcrle doğrudan doğruya. te: 
mas edebilmektir. Belediyenin 
yapa('ağı hizmet bu ihtiyacı ~in 
edcbllm~ir. 

Londra, 11 (A.A.) - Britanova. 
Ajansmm hava muhabirinin temin ' 
ettiğine göre, Almanlar Ruslara 
ka~ wlıirl: gaz kullandıkları tak
dirdi!' İngiliz hava kuvvetlerinin 
bomba filolan derhal gaz muhare
be.sine başlıya.bilecek bir durumda
cilrJar, böyle bir muharebeyi ::ı.-·ap .. 
mak için İngilt~renin en iyi t~
hiz edilmiş bir memleket olduğuna 
şüphe edilmomcktedir. Almanya
yn. kargı yap!W-.ak muharebe şim-
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Sonra bu isde bir de ı~tanbul be
lediyesinin -ııuidatı meselesi Yar
dır. Zira drşandan gelen her tür
lü selno, meyva, ,.e sair bir çok 
gıda maddeleri iptld& f<;tsnbuJ ha. 
llnde topl:ınıyor. Buradan şehrin 
muhtelif semtlerine dağılıyor. Be
lediye bundan faydalanıyor. Fakat 
bu toplanma ve dağılma sn'8smda 
c~ya üzerine bir hayli masraflar 
biniyor. Sadece bu yUz<len fiyat
lar yükseliyor. Bunun için bir kaç 
yıl evvel Kadıköy tal'Afmd& otu
ran esnl\flar Anadoludan gelen 
ı.eb~Jerhı iptida. İstanbula kadar 
~fdjp haldo toplandıktan sonrn. ı --------------
teknr geriye dönme.'i ve bu SU• Bir ra_d_y_o_h_a_h_o_n,_·n_e_g_ö_re 

retı~ bir çok nakliye murafmı Parı·s 
mucip olmas'ı ytiıtindt'n pahalılan· 
dıi;rınt ileriye 11ürerek l\.add{öy ha.o 
linin açrbnMmı lsteml!tlerdi. Fa- y 
ırat doof~ gibi 1Stanliril h&l , ..... 
ridstmm eksilmesi endi~ es-

~·::,:;.u arzusu yerine getirile- Dinamitle 
Bn hal varidatı eksllmeal endi- tahr•ıp edı.ldı• 

şcsi İstanbuJun muhtellf semt.te-
rinde gündelik umuml pazarlar Jm. 
rulması me~eJeoıinJn tetkikine en
gel olmama"k Iizımdır. Çünkü be
lediyenin sandığına halkın günde· 
ilk <Jarfiyatmdan yüzde beş veya 
on ni<obetinde bir gelfr koymak 
için eı;ya. flyatlarııu yüzde yetmiş 
artır.ı.n resimler doğru bir vergi 
ı;lstemi değildir. 

BtR RADYO HABERİ.VE GÖRE 
Son dakikada Londrada, Nevyork 

ve Boatoıı:ıdan bildirild1ğine göre, Pa_ 
r11 radyo merkezlerine dinamit atıı. 
mıııtır. Haaar ağır olm~tur. Parls 
radyo merkezlerinin uzun bir mUd • 
det 1§.leyemiyeceği ta.hm.in olunuyor. 

- Radyo gazotesl -

örfi idare kanunu 
7 inci maddesi 

Dün neşredilen 7 inci 
maddedeki hükümler 

Ankara, 11 (VAKiT Muhablı1ııdeıt) - örtt İdare Kanununun ye. 
c inci maddesinin değlftirllmeaı hakkındaki kanun bugUn nep-ed.Umlt 
ve yörürlUğe girmtı bulunmaktadir. Bu maddenin yeni ıekll ıudur: 

ı - örtt İdare altına alman yerlerde askert idare taratmd&n ıttı_ 
baz edilen tedbirlere kartı hareket e~nler ve emirlere lta&tslzllk gös.. 
terenler ve hüviyetine dair hillfı hakikat beyanatta bulunanlar hakkır,. 
da TUrk Ceza Kanununun 526 ve 528 inci maddelerinde yazılı cezalar 
Uç mlall artırılarak hükmolunur, 

2 - örfl İdare mıntakasmdan çıkarılanlardan bu mmtakaya lzln.. 
siz girenler hakkmd& bir aeneden üç ıseneye kadar aUrgtln cezaaı htlk. 

molunur. 
S - Örft İdare mmtakuı dlfllla çıkanlanların ikametgA.h ittihaz 

ettikleri yerlerde kalmaları, çıkanlııı3. aebebine nazaran mahzurlu gö_ 
rüldUğü takdirde o yerde veya o vilA.yet hududu içinde ika.metleri Da,. 
tıillye VekAleti karariyle menolunur, Haklarında bu fıkra hükmü tat. 
bik olunanlardan çıkarildıklan yere veya vUA.yete izinBiz glren.ıer hak.o 
kmda bir seneye kadar ırUrgün cczaaı hükmolunur. 

1 CEPHELERDE DURUM 1 

Japonya Rus cephe
sinde yer alabilir mi? 

Gerek aiyast ve gerek aakeı1 du • 
rum, harekAtın b&§lamaaı için aade. 
ce mevsimin mUsaadesi beklenmekte 
olduğunu gösteriyor. KUtteflkler ikin 
el cephe hakkında bazı kararlan 
bulunduğunu ima ederek söz aöyle • 
me zamanının benUz gelmediğini be. 

lirtmeJrıtedirlrer. 1ldnd Oll(M bMkaı. 

da birçok müta!A&lar ileri sürWmUtı
tUr. Burada bunların tekrarma lU • 
zum yoktur. Şu var, ki mUtte!lkler 
bllhaasa tayyare aa.hamıda oldukça 
mUhim kuvvetler temin etml§ bulu • 
nuyorl&r ve bu yüzden h&valard& te. 
tcbbU.sU ele almak içln şimdiye ka • 
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tatı.tıaaı iatlhlAkl yenemediği, nakil l§lerl.nde zorluk 
olduğu vakıt fiyat yükaollfle.ri vukua gelir. tııtuısall 
devlet elinde bUlunan mallarm halk&, thtılyaçlan nlabe. 
tinde da.ğıtılma.aı, bu zorluğu gidermek için alman bir 
tedqirdir. 

Haber &ldığnnıza göre, bu makA.tıa hazırlanan 

Koordinasyon HeyeU karan İcra Vekilleri Heyetinin 
tasdikin& iktiran etmi§Ur; yakında netredll~ktir. 

Bu kara.ra göre, dağıtma l§lerinl kolaylaıtırm&k 
için halk dağrtma birlikleri kurulacaktır. Her 200 ev 
veya 1000 nu.tus için blr dağıtma birlJği kunuacalclır. 
Dağıtma birliği bir rei.I, dört azadan mUrekkep ola. 
C'lktır. Blrlik: 

l - Birliğe dahil azalarm ·defterini tutacak, 

2 - Dağıtılması kart u.sulllne bağlı maddelerin 
karuarmı dağıtacak, 

3 - Doğrudan doğruya mU.stehlike verilecek ~. 
yayı dağttacak, 

t - Nüfus değil!Dlelerini ve azaların ihtiyaçlanm 
tesbft edecek, 

Orta şark 

15 - Perakende eanaf birilklerl ile yapılacak da. 
ğttmayı vakt1nde bildirecek. 

Her köy, bir dafılma birliği olarak kabul edllmlf
tır. Köy muhtarmm reisliği aıtmd& dört azadan mU.. 
rekkep olacaktır. Bunlar da fehlrdekl te§kilAt& benze. 
mektcdir. Okul, çocuk yuvaaı gibi biltımum yaWı mıı. 
esseseler de b&§lıbqma dağıtma birlikleri aayııaca.k. 

buralard& bulu.na.nıarm oturoukları yerdeki islmleri .ı., 
llnecek, bir klşl iki yerde sayılamıyacaktır. 

İı!tıhllk koopera titleri, kendi IJtatlllerlne ıöre tıı 
göreceklerdir. Bundan başka muhtelit kanunlarla ku,. 
ıiı.ıniuı olan esn&f, tarmı, aalı§ kooperatif birlikleri. 
toptancı, yan toptancı, ltbalA.tçı, 1111.llayi erbabı f&all,. 
yetlerine devam edeceklerdir, 

Birliğin a.ııı1 mUhlm v&B!ı gudur: Bu birliklere gir. 
miyenlcr, hUkQmetçe yapılan d&ğıtmala.rdan Lltif&de 
edemiyeceklerdlr. tstibsalden JstlhlA.ke kadar her ,ey 
devletin umumt mUrakabeslne glrmi§ olace.ktır. 

- Radyo Gaz.et.MI -

Laval Darlan'la 
görüştü 

Vl&i. 11 (A.A.) - Başvekil Pierre 
LAvlU, baıkomutan Amiral Darlanı 

kabul etmi§tir. 

Hind ıslana 
nakledildi 

Çin kuvvetleri 
mukavemet ediyor 

(Ya:m 2 nride) 

Macar Başvekili, şarkta ta&rru
zun ba.5l:ı:m3k il.zere olduğunu söy 
leyerek cepheye giden askerleli 
uğur13.mJştır. 

Alman • Batgar 
ticaret anıa,ması 
Berlln, 11 (A.A.) - Almanya " 

Bulgarlatan arasmda yeni bir ticaret 
&n.la§m841 lmp)!U)A.c&ktır. 

Çörçilin 
nutku 

---0--

Amerika ve 
1Almapyada 

nasıl 
' 

karşıla naz 
V8§on&"f.on, 11 (A.A.) - Çörçilln 

dUn geceki nutku, İngiltere bqvekllJ. 
nln §imdiye kadar harp eath&larmın 

tablosunu çlzen en cesaret verici bir 

nutuk olarak çok lYi karıılanrıuıtII', 
Bilhassa Hltlere hitaben, zehirli gaz 
kullanıldığı takdirde tahribkt.r h&re
ketıerlle karııtanacağına dair olan ih. I 
tan bUyük bir aevlnç uyandırmıştır. 
İngiliz bava kuvvetJerlnin mihver li
man ve amat merkezlerine karşı genlı 
ölçUde akınlar ve taarruzlar yapacaa"I 
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Şark cephesinde 
gene kar 

Moskova. ve cenup bölgosinde 
hafif kar ya.ğmaktadII'. Son bir iki 
gün ~nde soğuk Sifırm altında 
beş dereceye dü.~üştUr. Büyük 
harekAtm ruwranm 1ıe.şma kadar 
geçmesinden bahsedenler vardır. 

- Radyo gazetesi -

- Radyo gueldi - · 

11111111111111'11111111111111111 

.Japon kadırılan !lllı\h talim! 

86Jlasmda 

Politika 
~'-' '-2 ._. ~ 

Hep milli birlik için 
Yeni kanun, bugünleri nefsiemmareleri ıcın bir 

vasıta, bir kazanc kaynağı sayanlar icin bir büyük im .. 
tihan acmaktadır. Her cemiye'dn icinde lıerkeı aynı 
seviyede ahlaklı olmaz. Eğer onların icinde sehpaya 
kadar gidecekler varsa onlan daha önceden kanun yo .. 
liyle ik~ etmek borcumuzdur. 

., 

•-----YAZAN: SADRI ERTEM-----• 
CUriimJer gibi cezalar da. tabii- i5lcmeğe adeta tahrik eder, 

dir. Bunun içindir ki harp zamaııla-
Cüriimlo ~- ara!'lmda!d müna- rmda. fe\·halMe zamanlarda dev. 

!'!ebet aJ.:"3dığı zaman CC2!a cürmün Jetler olagan UstU tedbir almayı 
Sf>bobl olabilir. Halbnld normal 1 ıa.nıri görürler, Bazı htlrrlyetler 
hayatta cürüm önden gld-0r, ceza kayıt altına alınır. OemJyettm ..__ 
onu takip eder. Cemiyetlerin öy- yeıı;j lnhiWden kurtuldul'o ..& 
le devirleri '"'&l'dır kl, ct>7.alar kıy- yine DOrmal hayat ba§lar. 
metı t.akip eder, İDSILlllan cıılLrftln (Deftaııı ı enae ...,,._, 
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Terfi edecek hakim 
ve müddeiumumiler Hind şefleri 

Tutaıacak y.ol 

• 

r~ylUI 1941 sonu itibariyle tcrfic 1 Diyaribaktr, Sttlu Ayyuar Gazian- ı hakkında 
l.i.vık 2'ôrl•len lıfı.kim ve m\iddeiu- U-p, 
m~iler-.n terfi defterleri hazır - 9 uncu derece hlkimlerden 
l'>nmtşt.rr. Hıi.ldm ve mUddciumunıi tcrfia l~yık göriilc.n~er Mu··him müzakere· 
1 r n adlariyle buhınduklıın şehir Ratlp Sellçı tcttan\mJ, ZıY'Jl Yaı- j 
, e kı:ı.s:ı..ba ad arJ~I yazı.~o~z: çrn.knya !ı.rnf.?o, Kamil Boran 1stan- 1 ı d b ı ı 

nirin<!i sınıfa lu~k ~urlılenkr bul, ~üleyma.n Ağca Rize, Abdul- ı ıar e U unuyor a 
•.A. Rıza Tamtekın İstanbul, R. I lah ün Kızılcaııamam, Rifat Çiğ- l 

~i?~i Kayaar :rnbz~n. dem Şarkışla, Çeıtin Ardalı Kiltah / IJtoldıoJ111, 11 (A.A.J D8:Cenı 
J ıııcı derece hnkirnlcrden teni. ya, Bahri İlhan Y<>eat, Mürşit 'Ol. Nllılter sazetesintn Bombt.y muha· 

h:ın forfia. lf\~11' ~örUlenler ker Gerede, Nafiz Karabudak San-

1 
blrin.ln bildirdiğine göre, Kn1ps1n va. 

Rifnt Alabay Zonguldak, Bekir dıklı, Mehmet Efeoğlu Konya, Os- zitesinln akamete uğramasından son. 
Kayral Anka:ra, Muhittin Yüm Tenı man Selçuk Ankara' Tacettin Akc 1 ra Hnd parti şcflerl arasında, tutula
vlz Iiiı eyin Kurtul<lu Rize, Hasbı Çerkes, Zühtü Özalp Kırte.hir, Rı- cak yolu ta'1ıt makaadıle görU•meler 
Gürp

1 

cnar 1Qta.nbul, Adil Duysak " • za Öüb lgln M~:ı.tya. yapılmaktadır. 
Temyiz. 
6 neı drrcce hakimlerden tt>reihan 

terf'e liiyık t;öriilenlcr 
c:;.ıhıi Sıdar U™, Nusret Tunç-

lp Ad. V c. !·ukuk i~leri U. "MJ. 
I.ığil bal}munvinl .Abd4lcelil Bayar 
Urfa İsmail Ergüven J{onya, Ce
lü.letÜn TQl-;soy btanbul, 
13 ııcı clt>rcce hfıkiınler<lcn l~rfia 

liıyık görülenler 
Kemnl Snrm:ın Keskin, Rifat 

Güllü Ad'iyr> mUfl*tti~i. Asım Çe
tin!ılp $ivrUılsar, Tah..".in Sezer E~
Jıkerir, S yfettın Uğur Kocaelı, 
A !i ı: fral Sôke, Ya~ar K&klcn Na
zilli Mustafa Pe!<iner Bolu, .Mil6-
t0k Bingöl Jlgtn, Burhanettln E· 
neralrı Tunceli, Tevfik GUven çar. 
şaınba, M!fxin Tömn Tire, Şevket 
Ertanlı Göksun, ;Fehim Ziya Zoga 
Sungıırlu, HayruJIAll Kvka Mn.rdi~, 
Hadi önc.."l Gelibolu, Necmettın 
Kı§lal Şavşat, Fahrett.tn G&ren Di 
~arbe.ktr. 

7 nci dertt~ hikknler<len terfia 
lfıpk ;orülcnler 

Şe!ıwettin Balduıloğlu Bunrt.ı., 
Bf'. \m öze.1c Van. Lfı.tfi Akatlı An
kara, Sııf.lyctlin Yüce Sa.msuıı, 

'1 ncl derece hiildJJtlerdcn 
terfi:ı. layık görülenler 

Osm..<Uı Yten lst:anbul, lliln\p Ba.y 

Maruf Hindli ııetıcrdcn Rajnhj;'O Pa. 

M I • t ı t lacharl zıon gUnlcrdc Gandi Uo birçok ec ıs op an ısı görOpıneler yaprof§tır, l3ı.ı müzakere. 

1 Iere büyUk ehemmiyet vcrilıncJ<tcdlr. 
Ankara, 11 (A..A.) - B. M. Mecıı. 

Mlndanao•dakl st bugün Şemaettln GUnaltayın relf. 1 
llğtnde yaptığı toplantıda emniyet ı 
umum mUdUrlUğU ile gtımrUk muha_ Tokyo, 11 (A.A.J - Domel aja.ruıı. 
faza ve mua.mel<ı smıf ieşkllA.tı bak. :11n bildirdiğine göre, Mldnannodakl 
kmdakl Jtanunlaro. bağıt kadrolıtra 

1 

Amerikan kuvvetleri komutanı albay 
dahil mtıa§lı ve dalmt Ucret.li ıne • Klllen esir edllmlı:ıtır. 
murlara bir er tayını verilmesi.ne da. Albay .Japonların yıldınm gibi ller
lr kanun J.Ayihıun kı:.bul edilml§Ur. l leylglel"i eıraaındda 4 alay glmal Ame. 

.Madenlerin aranma ve işletılmesl rlkah kuvvetin tahrip edildiğini ve ne. 
hakkındııki kanun lAyihıısınıl\ lklt •

1 

tice oİarak teslim olmağa mecbur knl. 
sat encümeninden :;-elen bet ma.ddf'.._ ılığını söylemlıtlr. 

.sinden dördU kııbul \'e biri ııdllye el!. ~ 

cUmcnlne verilmiştir. 1 Bava gazı i çUeri-
lktrsadl devlet teşekkUllerl memur 

lan teke.Ut hakkındaki kanun ıa,yi - Din zam 1 teğl 
hasının blrlncl mUzAkercsl tamıımlnn 
mı~tır. 

'.Nalılye kanunu lAylhaaının ;19 un
cu maddesinin mUzakerealn.e devam 
olunmuştur, 

BUyilk Mıııet Meclisi çarııamba 

~nU toplal\J.caktır. 

Göring 
Pariste 

Havagazı airk,..tindPki işçiler me 
murlara yapılan p:ı..h'lltiık zam.mm 
dan kendilcrin\n de istifade etme 
ili için teşcbbkslerda bulunmuş

lard•r. 
Dileği nazarı itibare alan ala

kadar makamlar, ifçiler/Vc hn
kem heyetini dinlcmişti.r, 
Yahıız bugünkU toplantı ve te. 

maslıırdıı bfr neticeye varr'amn
dığı için Cuma JrilnU teltrnr topla
nacalttrr. putar :fsta.nbul, Kani Ertuğ Mıı.~ 

Çlrçillb batka JM.ya., Salih Tümay Adliye müfct- Ba!1le, 11 (A.~.) _ Göringin yük 
lLoP, Niyaıi Alkny Çmtkm, Sa.it Ka- eek Fransız rleall ile önemli görU§ -
falı Konya. Sevki Egemen Aks..'\- meJer yapmak Uzere ılmdl Parlste (Baştaraf ı 1 incı sc;ıı: a'la) 
ray, SA.mi Yetiş Geyve, Nurettin bulunduğu eöylenmektedlr. Berllnln nı bildiren kIBmr çok cesaret verici 
Sircl 1sta.nbul, Emin Tilml Afyon, olmu.,tur, İkinci bir cephenin kurul • 

ıyi lta bcr alan rruı.hlillerlnde mesele. /1 

Aziz Yoln.la.n Mudu.nıu, Ziya. Gör- maıır !•ini tesblt eden nutuk parçaları nin İtalyan-Fransız rckal)ctlntlen do. .. 
0 iıı1 Tekirdağ, NUII16Jl Atalık Ha- doğru gÇ>rU.:ill ve faydalı olarak tel0.I{ 

F ....a. t Re layı karJ§tığı itırat eglliyor. " 
f'ıık, Hilmi Tör Tokat, cnıa • ki edllml§tir. 
f 't Dömeu 1stıınbul, Avni Beııli Ncwyork, ıı (A.A.) - Nevyork 
Ayaıı. mhni aune'r Denizli, Sam' Cephelerde daram T,imeıı ,n:r..ete14l eliyor ıd~ 
A.nyer Çeşme, • cmsettin Tokbe.y Çörçllln nu l<u Vn~lngtond =tb • 

'T nbn, Nuri Pekin Muş, 5etlk (Baş tarafı 1 itıcı sa:ı;fatl.a) vere karşı bir poutlka. harbi ba~ıan. 
' urh.n~ Diyıı.rixılor, SıtJlu Yııt:;ufoğ. dar örUlml~n bir cesaretle, büyük gıcı teııtkki edilmektedir. Gayri re.ıı_ 
1 

' f zmır :C d kAg 1 ki bah d ısa çar mi ol8ll bıı te!Sir İngilizlerin HiUer 
• 1 h- k' 1 1 u t e a r r ar atına a o - ı ı. ıncl ' ere-<ı3 a ım er< en m m a.. 1 1 1 . 1 ld aleyhtarı ve nazı aleyhtarı blr isyan 

Zl'n tcrfia lilnk g<irUlenler pışıyorlar. nglllz tayyare erın n !! - yaratmak n1aksadlyıe Alman mille 
• · t>< , v ı dctli akınlarına Almanya misilleme ,. 

ı::Akıp Gilran A< ''} e . Cfl7.9. ve tine kar~ı yUrUtUlecek bir sinir har. 
tevkif cvle1'l umum müdil.rlUğU ya~marı:ı~ır. bl ~lal'l(l'ıcını anlamıık J8Uyor, Bu 
rnı::ıvinl. Niçin· nutuk Çörçllln iktidar mevkllne gele_ 
R ınri deıec~ hakimlerden tercihan Almanya, yıl<lmm ha.rbl ta.tl>lk et. Iıberi en truınc;lr nutkudur. 

tcrli3. layık görUlonler miye karar verdiği · cephede bUtUn Berlln, ıı (.\.A.) _ Gayri resmi 
Kaya KmJmaz İskenderun, Ce- birliklerini tam olarak ve kuvvelli bir kaynaktan blldirillyor: 

n il l'lm:al Urfa, H:ımdi Öner An- lhtıyaUarla beraber ııUrecekUr, ki Ç'örçJlin .son nutku, Alman ıılyast 
kaın, AbdU~adir Ulusoy Aksa· ezici bir UstUn1Uk elde etmek mum • ınahf!Uerince Banvekll ne hUkılmett. 
ray. Ahmet Çılt!"lk Bur<'hır, Hik- kiln olsun. nln içinde bulundukları manev1 du. 
m<>t · ' yaı, Tokat. NeUce almanın mUmkUn olarnıyıı.. rumu gösterir blr belirti tela.kki edil 

s iıwi dere<'C hilkimler<len cağı cephelere hemen akınları yap • mekte<Jlr, Burada ileri .UrUlen muta. 
tcrfiıı. liyıl' görülenler mak, bugün f~in Almanyaya bUyUk IAaya. ıöre, bu nutuk İllflllz bUkQ • 

F-e~U;ılı Uslu lmıir, CemAlet. şeyler kuandırmaz. Bununla bera _ metinin ııinlrllltğl.ni ve büyük Brltan 
tin Ktımlman tstan.bul, Hakkı Tez ber Alman tayyareleri de kUtle ha • yadaki gizil buhranın hayallerle önU.. 
rlil Şere!lilroçh.laır, Nevzat TUziln- lfndc olmamak üzere akınlar yap - ne geçllmeeı ıcın •arfedllen ga~tı 
kan Ank:ır:ı. Şerif üst.Unay Bodi· maktadırlar. Buna b raz da zaruri göstermektedir, Bunun muvnUakıye • 
vük Ferruh A~lı 1zınir, Veysi Se ı uçuıı demek ıcap eder. DUn gelen bir ıc erişeml.yacetını belirtmek burada 
~er' tn,.göl, Haydar SoY11$1 Anka- haber ~acar ukerıerinin ıark cep. ıuzumsuz saYflryor . 
rn, Necmattin ÖzcnU :Bor, RıTA Fı- he.sine hareket ettlfinl blldirlyordu, 
krı1<ocn Kcs1tin, Fe·n.t Artukoğlu 1 Romen orduları e.saeen mevzllerlni Atatürkten ini qıftne 
Erganiosmaniye, Hil.snU Lostar 

1 
almıı bulunuyorlar. General Ante .. 

Gemlik, Naci Tüzlln TafköprU, Fah ne41ku bundan önce cıphelorl tefti§ 1 ( Ba,'J tarafı l ınc:i 'ft11fada) 
ri ÖCO!° Gönen Rifat YUce Anka- ederek dönmU,tü. )foskova ve ctva. Bundan eon'l'S ~den terbye.si u-

K 1 'I' 

Ronıanya Başve
kil inin nutku 

frlanda 
kıyılarında 

ı"2 .. es .. 1942 

Resmi 
tebliğler 

:sı·rn, ıı <A • .ı!.) - Kıra1 w~1 tıe iN ton kaaçak 
yıldırım harbi mllteha88ISI Feld Ma.. 1 d bl • 
revııL Liuzin hazır bulundukları aııke. top .. 1 Alman te iğı 
r1 bir ge!:it resminde Romanya B&f - Dubltlı. Berlln, 11 (A.A.) - Alman ordula. 
vekili .Marepl Anteneııku J:>lr nutuk . l /1/a.Akıyı.A.~ - ~ ~y. n başkumandanlrğınm tebliği: 
ııöyleml§Ur. Mareplm ıtödıeri Tn.n- dan~ ~ bat rıl an ~nn. şark cephesinde dUşınanın mcvzıl 
silvanya 1çln Jlacaristana yapılmıı 1 <M:• ~ ~.--t 4 ı ':1!.. )ll 1~ taarruzıan geri pUskUrtillmUgtUr, Mu. 
bir jhtar 1&)'1lmaktadır. .AnteD.eıJkU mılen en-ann an ~an harebeler Juamen §lddetll OlmU§lUr, 
nun Roman)'anın eakl topraklarmı tondan fazla lkauçt.ık toplanmıs_ Alman mukabil ta.arruzlan muvaffa. 
ele geçlnneğe azmetUğinl bel!rtUgt tır:. İrlanda ~allÇU'k kumpanyası klyetıe neUcelcumi§Ur. ~nyad..'l 
söylenmektedir. :Marepl Romenlerin doğrudan dogruya kauçplc tarla- dU§manın yeni taarruzları akamete 
Rıuyada ç.arpf§m&kta olmaları, onla_ !arından gelen ve sandıklara uğ11am1&1t.ır. K.aradenizde keıılf uçugu 
rın cedterlnin topraklannı geri aı. konulmu.41 bulunan i>u kauçukları ~pan ta.yyareıer kerç boğazmd:ı. 
mak ve ,erenerlııl mtıdata.alarmm bir arada muhafauya memur 1300 tonluk bir dUııman ticaret vapu-
azmlnde bulduklarmı gösterdtti ve edilmiştir. .. runu batırmıglard.ır. Şimal cepbeslndc 
bu azmln Romanyanm doatıan tarıı. Batı ,kıyılarmdıı. daha bUyük dyıman dün cereyan eden hava muna. 
fındM olduğu kadar dllfmanları ta. miktarda kau5uk bulunmuştu;. rebelerinde pek ağır kayıplara uğra· 
rafından da anlqJlınuı lfı.zımge1!1iğl Batırılan gemı ankazlan denız mıştır. Alman ay tayyareleri 22 sı 
nl aöylemJıtır. t.esiri~le ~r~~tandddarı vakit_ Harikan olmak ilzere 27 dUıman tay. 

da.ha ~eml~. ~~arlarda kauçuk ·aresl dil§Urmllflerdlr. Bir av tayya _ 

Martinik 
adaları 

elde edılecegı umıt olunuyordu. 1 ;emlz dU§IIıtl§tür. 
o • 

B• h •ko t• Bomb& ve Stuka teıkllleri Llr.za ko. 

ırmanya ll me =:ın1:°:1:::~~:;,:. d~u~ 
Laval talimat vermiş 

H• d•st a ta ındı mansk llmanlle Murman demlryolu ın 1 an ş tesisıerlnl muvaffaklyetlo bombala -

\'iı>i, i11 (A.A.J - Amerika bUkQ. 
ıneti Hoverin relsliğinde I<'ran.sız An. 
Ullerine blr Jıeyct göndenniştlr. 

Başvekil I.Avll ~ mesele hakkın. 
da F.;~nın Va§lnatoIJ bUyUk ~içi. 

sine gerekli talimat venni~ttr, 

Yeni Delhf, 11 ( A.A.) - Bir
manya hükl-rneti Hindistana 
nakledilmiı?tir. Buna sebep Bir. 
manvada kalan arazinin küçük
IUğü. ve bu şerait altında. sivil 
idarenın çalışmasınm imkansız. 
hğıdır. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Dornei 
ajansım bildirdiğine göre Bir
manyada İngiliz müdafaa.eı ta_ 

Bt>rlln, ıı (A.A.) - Yarı remıt mamirle yJkılrnak üz.eredir. Bu 
bir kaynaktan bildiriliyor: kuvvetlere karşı kıskaç hareketi 

Pierre La.va!, Amerikanın Vl.§1 iş. 

gUderi Tuck il• de görUşmU,tUr. 
.t.UIA.NYA BİR ŞEY ıı;öYLE.ıı.ltYOB 

Fransaya alt Martlnlk ml1stunle • daha fazla sıkl§tırılm•ştır, 
ke•i Mkkındokl A.ıneri1'an te,ebbU • Japon Jutalan Birmanya • 
ıı1.lnden çıkacak meecleler hu~unda Hindistan hududunun bütün 
.alll.hlyetll Alman lcaynaklan benUz noktalannı ele geçirmişler ve 
lliçbir mUtalAa yUrUtmemelttedir. dil§mamn Assam istikametinden 

-----o geri ı:;eki!me1ine mani olmuşlar 
JI J. ve Akyab Hindistan yolu dahi 
ıYl allaya kontrol altına almllJlardır. 

Vi§i, 11 (A.A.) - Ofi: 

akın / Japonlar, Çunkin.g - Birmanya 
yolunu kesdiktcn sonra §imdi 

ftıllı 20 Al Hindisıanda Assam vilayetine 
av11D man kar6ı tazyiklerini arttınyorJar. 

tavuareıl dl,lrlldft. Jaw_n taar:uzu •. şi~i bu. he-
J J def i 'tıJtametınde mkışaf edıyor 

Malta, 11 (A.A.) - Pazar ;ık
ş:ınu ne~rcdilen tebliğ Mal taya 
karşı yapılan hava akmla.n csna
:r.nds topyekun 2-0 dfWrwı tayya
rcsill'i.n tahrip edildiğini ve cumar 
teıri &ilnU ile pazar ecceaindeld 
(lnşmnn rıkm atı11a n oı nılhver 
uçağmm haiitlra uğra.lıldığını bll -
dirmektcdtr, 

ve general Aleksander'jn ku
mandasındl! ki lngiliz askt!rleri 
nin rkatini kesmeje çahşıhyor. 
Londradan ricatin intizamla ya
pıldıfı bildirilmektedir. 

Blrmanya hüld\meti eür.a'tli 
Japon iJ~M~1aineçn doJayJ~ ~er
'kezfni Hındistıına nakletrilıştır. 

Çunkingden bildirildiğne göre 
merkez girmanyada Taun.gi'de 

P .. t .. 1 bulunan Japon kuvvetleri, §ima. 
araşu ÇU ere1 ıe 1:ekumi§terdir, 

l DomE:i ajansma göre, İngiliz • 

karşı Çin kuvvetleri yıkılmak üzere-
1 dir, Etraflarındaki kıskaç git. 

St kb ı d tikçe sılu~hrJlrnakta<.lır, Jawn-
0 0 !D 8 !ar .Hindistanla Birmanya ara. 

mldalaa deneme- sında~i büt.~n yolları is~al etmek 
suretıvle du§manm gcrıyc sıçra. 

leri yapıldı ması 'imkanlarını ~;elimi~lerqir. 

St.okholm, l 1 (..\ •• \.) - Stok
hulm t;ehriniıı para~ütGtiler tıı.nıCın 
dan mefruz istil!.c;ma ka~t koy
In$k maksadiyle bir mUdafaa te~
rübe:'!i yaprlm!fjtrr. Buna benzer 
lıa'}kn ma.n8Vra ve tecıilbcler bir 
kaç· gün ev-vel Göet~borg limanın
da da muvaft!Lkıyetle yapılmı§ bu. 
lunuyordu. 

Kuru üzüm 
ambalajı 

Am .. tc>rd.!m, il (.\ .A.) - Londra 
radyosunun bildirdiğ1ne göre, Blrman. 
ya vali:ıi Sır Smlt)l nf!\katlnde kur. 
mayları oljuğu halde Hintllstana gel
m~tlr. 

~--.-........ ..._oı-,-~--...-

f c~ı~ aca 
fldde!U .. yangın 

'i'of~·a, 1l CA.A.) - Sofynya ya
kın ayırma garmcla s:ırnıçlı vagon 
lsl'ın patlamaaı yijzün(lon bu &ece 
ı.iddetlj bir y:ın31n çrkmıtlUr. Ha
~ar rok mlihimcl.tr. 

~~~-~o--~~~ 

Fin tebliği 
Jlelııtnkl, 11 (AA.) - BugUn ııcş· 

redilen Flnllı.nda. tebliği: 
Karell berzahmda. ikl tarafından 

topçuları da bUyUk bir faaliyet gös . 
term~lerdlr. Bu arada F1n topçuları 

10 binayı tahrip et~er, bir kaç ba
ta.ryayı ııusturınu§l&r ve oldukça mu. 
hlm bir te§klll dağıbnI§lardır. Kroncı· 
tad }taleıılnin bataryalan ll'Jnlbda kör 
tezinin ka11ı sahlllni ate§ altına al 
mı§larsa da bir ..muvattakiyet elde ecir>. 
meml:;lerdlr. F1n piyade kıtalan bir . 
kaç dU~man kolunu g-eri pUskUrtın~ -
!erdir. Bir Fin ke§if grupu dÜ§!I1811 

mevzilerine girml§ ve elli mayn ıı.1 

nuştır. 

Sovyet tebliği 
~•~kova, il (A.A.) - Ka~rı 

ıo mayı:ı: Cephede önemli hicblr 
defiJlkllk olmamııt.ır. 

9 mayıı: 25 Alman uÇ11.tJ tahrip o 
dllmlcıtlr. Biz 18 uçak kaYbelUk, 

Vi~i, 11 (A.A.) - Bemd.an bll
dlril<H~ine göre, Kmmda Almanla. 
rm zehirli maynJer kullanınlf ol -
duktnn ha.klonda SovyeUer tara • 
fından i~ edilen haberler İsviç
re ma.hafl.linde ihtiyatla kar§ılan
maktadır. 

Bunun zehJrlf gaz veya mayn 
olmayıp eon. gU.nlt-.rde Almanlar ta-
rafından kullanılan yeni bir mer
mi olduğu teba.rU.z ettirllınektedir. 
Bu merminin JııfiJJ.kı 800 met.ı-cUk 
bir !labada mütblı tesirler yapmak 
ta, bu aahada.ld canlı mahlOJtln.rm 
damarJan koparak. ftiızlanndan 
kan gelmektedir, 

İtalyan tebliği. 
Roma, 11 (A.A,) - 1taıyaıı ordu. 

lo.rı umumi kararg&.hmm '109 numara. 
Iı teblltf: 

Slrenalk cephesinde topçulal'lmız 

dU§man topçularmm ate,lnı mllelSlr 
•urette mukabele etmfılerdlr. BO)'Ok 
kara birliklerimizin hava bataryalan 
ikl dU§ınan tayyarNiııl dil§UmlUflor
dlr, 

ra, 7.lya Gökalp Salihli, Rauf De- ı rrnda hAIA. kar yatmakta. olmuı ve mum m.lidürlüğü milfettiği Z.ya 
mircjo<rlu Ktl'§Chir, Sülcynmn SU· ıı.oğukların ıırtınn altında bel derece. Ateş ort!lı.ya çıkarak Ebedi Ş!;'fimi 

0 ö zı"n - 0 .. e-~ h d e°''lm"ıı ve ~nkara, 11 (V...\.KlT muhabirin. rUk Sivrihisar, Fahrcttin ztepc yt muhafaza etmeşt k11ın devam at. • • ._. vı ı.ı.zunrn a .,ı ı,. 
ba ~·ragı- -t..-k va.Jive •-,•·m et den) - '"'eklrdekslz kuru Uzl!mlerin 

Ameri~a.13 tayyare 
gemuu yapıyor 

N'6v~·ork, 1 ı (J\.A.) - Amerlkıın 

İtalyan Te Alınan hava tof1d11orl 
:Mııltanaı hava U.lerlne taarruz ederek 
devamlı ve büytUİ; yaııgmlar çıkarml§
lardır. Bomb& tayy&reıerim.la Valot.. 
tanm tel1al•r1l• limana demirli bulu • 
nan blr harp cemlllnl de bonlbalamrıı 
lardır. İtalyan re.fakat av tayyareleri 
yent muvaftaklyelle?' elde etml§ler ve 
hava çarpı§ınala.rmda 8 dll§m&n tay. 
yaresı düşnnmnııerdlr. Jlihwr hava 
lruvveUerl tara!mdan dllıı d~Urt11en 

düşman tayyııreıerlnln sayısı lT lyl 
bulırıll§tur. Bir Uıyyaremlz dönmoml§. 
tir, Korkuteli, Şevket Altındağ Uzun- tlflnl göıtertyor. Almanyanın, muh. ., .-ı=nı ., ~~ı - lf 

köprU, İzzet Öz:ıydın Adapazaı ı, 1 telif vesilelerıe oe yazdıfımı.z gibi nı'ştir. Vali de de1"ha.l l::ayrağı bir a~~l~jla~d!lki tahta. ve çivi g'lbi llonanmaaınrn Ja.p:ınyaya kartı hava 
1hs:ı.n İdil Erzincan. 1 harekA.t ııahuına tabll engeller kal.., ııııma.ra.1.ı atlew emanet ettik~n sı m r arı nleı:nek için yeni bir ka • kuvvetin! artırmak itin birçok tay • 
!), cu derece hakimlerden 1.erclhan madıın hUcum emri vermi)"ecelklr. aonrn. gençliğe Mt.aben bir deme<;- rar verilml§tir. iBu karara göre, kı. 1 yare gemileri llljll edilmektedir. 18 

terll:ı. layık ı;öriilenl«'r Bu mUddet içinde mUtteflklerln bir tc bu)ımmu~ ve "l3aynğı buradan ıın karton kutular Uzeı1nt yapılan , tayyare gemisinin ln§ıuıı muhtelli 
Mefharet Sezel 1.stan.bul, Turgut cephe aça~lleceklerine dair hiçbir alarak size tesHm ediyorum. Erzu btr teklif ve gönderilen numuneler derecelerde ııerıemi!J bir halde tez -

ispanyada Almanya için iıçi 
toplanıyor 

emmare göze çarpmıyor Esasen Al l'\lmun ve Erzurumlularm saygJla- aı&kall ırıakamlarca tetkik edllı:rek glhlatda bulunduğu ve ınıaata gece 
Sile.kan G:ıbiantep, Zeki Bnrlas İs . · • rmr, bag-lılıkJannı, •--=m'-rı"nl An- muvafık görtııınnıtu.r Beher k t tanbnl T .. ınm D:ıg•tar Kilis, Sabrı • manya b<Syle bir ihtimali önlemek - ıc; • u uya gUndUz devam olunduğu ifııa. edilıııek 

!\lac!rlt, l 1 (A.A.) - 11 mayıs.. 
tan itibaren, Almonv:ı. fabrika vo 
tezgt\hlarındc. ":ı!r~ Uzere ~ 
J.anyol a.mel.3 \'C i0~lcrinfn topla.. 
uı lmasma başlrınılacaktır. 

Ak
.• • ~K sk' Ö de . T" için de tedbirler almJ§a benziyor. karaya Milli Şde götilrünüz, yo - 1' kilo Uzllm konula.cak ve yine tah tedlr. 
ogrcn C ın, z mır uu:r 1 !unuz açık olsun.,. demiştir. ta. kutular gibi Uq taraftan demir tel 

Knvs~r·, Pcıtlıi Ünve,. Daday, Ra- BUtün gözler ı:ıark cephemne çev ~ Bunu ınilte:ıkip bir num.arah at- geçlrllecekUr, Bu suretle üzüm 1h • 
gıp Özkölunen ,Kigi, H'kmet Tüzeı· rilmlş buıundutıJ bl.r eıra.da §Una da Jet alkışlar ıı.ra!ında hareJ<et et racatmda. kullanılmlYl.l l)a.şlıyacak Almaaya zeblrll 

• Voller ne salll.hlyctle (Mıüıomet) 
:,ıi yo.zmış, bilma tusaur lıınat et. 
mtıı? Yun:ıııı k\lrlaran mUslUmanu,1 
mUsarnahaıu. EndUIUs mUslUmaıılan
nı dağıtan htriııtlyanlnrın taasaubu. 
dur! 

• "Plcnrd arzın mcsahasmr gerçelt 
b r surette lcra etmeseydi, Cnyenne 
tecrUbelerl yapılmuaydı, NlUton mU" 
cazcbe kanununu bµlamazdı.,, 

• :Nnpolyon bir lı!yaıı başıııns-ıcmı 

daC-rt.ma~ için '·hcmgerllerl Namuslu 
olanlar ay:nl.Bın edobslzlere kuroun 
atacatı;., demiş! Koca herttte zektı, 
kiyaset yolunda aıno. AklbeU ne kadar 
...... !MU! Bil ftlılm Aldbete ,e. 
1'efJ Dae d'EAgltlen'ln blgayı1 halı 

ku~ cUml!DIMi ve ylrınl senede 
'llflyonlarca askerin b?let' edilmemdir. 

lşaret etmek ateriz ki, Almnnyanm 
Akdenlzde de bir te§ObbU.t yapm1.3ı mlı=tir. Çeyrek, ı!lrult 12.48 de Eı-LU olan bu kutular ambalaj .sıkıntıısmı gaz kallanırıa 

rıım~ 3~ klometre mesafedeki Kan önlemi,f olacaktır, 
beklenebilir. Bu hareketin ne şekilde dilli istasyonuna vnrıruş ve Aş1fale (Baştaraft 1 iııcı ~· ıfcıda) 

General Jiro tevkif mi 
edildi? 

olacağı hakkmda bir şey söylemek, 

1 
elbette milmkUn değildir. k:u;a.~r hududundl\ ACW.ale kaymft,.. l l'i hararetli devrinde bulunan şc- Xe,yorlı, 11 (A.A.) - Almaıı 

kamı pnı-li ve hC'l~diye reisl<'ri Ne dememeli ? tıirlerin ve gemilerin bombnrdıma- husu.'!i muhabereleri zikreden Nev 
Blrmanya cepheıılnln mukadderatı tamlmdan h.J"5ılıuımLcılır. Bunı.dn ' nına kanı yu.pilmo.kta olan maka . york Tımcs gazet~i, ge-neral Hen-

öııUmUzılekl .rünlerde aydmlanoııı 0 • topla'lmn, Cilan h'.l.lkrn sl.irekli alkış __ ..., _______ ..... .__.__.! t;oleden dahA. ta.hripkar olacaktır. rJ J:ro'm,ın CenQv'dc te\"l:if edildl-
Jacağı .ııöylenebllir. Çin kuvvetlerinin !arı arasında ve \'olunu:.. ncık ol- Şıı ııdııı. yazılı ma ookmız: >. lmany11-nın bunu bildiği ve ııim- ğinln söylcncll,ğini pfld ı mektedlr. 
mukavemet ettikleri haber verilmek Run 11a.dn.:arı ~lnde .. Aat rn 153 ele Yon der Goltz pa§a ! diye kadar g:ız kullanmaktan bu- Generel, ım.hte evrakla scya!ıat et. 
ıe beraber Japon muvaUakryttltri bayrağı bom.il ntlet, bu istasyon Bu zatın Osnııınh ordusnun mU- nun için kaçınıldığı zannedilmekte mek suçu ile tevkif cdilm1!5flr. El-
mUttefikler tanfındlll\ da. kU~ütM~. füın aynlmı11trr. eiı-l olmak S<m \'!lz!fesl idi. Ondıı.n ı.lil', Almanların Rualara kar§ı dcı ecli!en vcefkalar generalin Lfr;. 
ınemcktedlr. F.l':lQrum, 11 CA, ;\,) - Erzurum evvel (Mill<!t-i mU~llftha) eseri- gaz kullaıune.ğa. karar vcrcükJcr.i.ne hona doğru yola <;Jlm\...ı..st ihtimali • 

Blrmanya. hUkQmet merkezi Hin • viıi.yeti atletleri ta.."ııfından gl:'tlri· nin müellüi ol:ı.,.?Jc a.eke'rl edebi- <!ıir verilen haberler Almanların olduğunu göstermiştir. 
dlııtana taşınını"tır, Japan kuvvetle. len bayrak vllayet'miz hııdudıınci<ı y:ıt. ile a.l~kalı hor 'l'ilrkUn bildiğl yenj bir ga.. keşfettiklerine dair '~==:::;:~==:::::====::;:=:;:: 
ri lilndistana dayanroıııtır. DUnkU Tarc:ı.n kaymakammm reislifü al- ve nihaynt (!''on der Gole) ıeklin· vel'ilen haberlerle aynı zamana Fuzuli'den set;meler· 
yazımızda da işaret ettiğimiz gibi tında bulunan heyet tnrnfındnn do bell diğ\ aıl .• , tesadüf ctme1't~ir. ~.. • • ...... ~ .-.!... 
Japonların lilndlstandan evvel Avus ıııem.ı;im'e teslün alınmış \'C: Er- Şi.-r.di Almunl:ınn da (fon) de- ~at lngiltereı1c mUhim gaz E~· knılı'-j huce11te·lilcl\, kfnı hak 
tralynyı veya SeyJa.nı ele goçirnıe:r zincnn ntlr'tlerine f<'qJlm ed Jınl • lli§i bir k limçyi Türklere (Von) stoklan vlicudc ~etir"lmi5tir. Ha- e~·lemiş 
lstly~cklerı ve bu su~tıe merkez • tir, Törene l:ıilyük bi.r imik kUUe- diye okıılmny<ı. yahut (von) yazıp va mahfillerinde şimdi 1ngilizlerin 8Ahib- ertr-i nıcsm·d-1 lıüknı-i 
lerdeki serbcst1)1 ele almak istiye • si ve bir manga jandarma isUmk d:ı (fon) o1rntım'Jt evvel~. dil ka- ellerinde bulun:ın hava yolu ile kııd semi, 
ceklerı dalııı. akla yakın 'etmektedir. f Mm'~•tr. DDyük bir nı;se frtnde ko : idcler;nd<> yı>nf ba!'ltan bir fJdllk yapıla<'ak gaz muhareb~.sl imk5.n- Mnkbul-1 lıalh ltılmıM lk"n flm.\ı 
Bundan sonradır, ki Japonya mihver ı· ıı ·n rlevnnı olqnmctü'lörr, 1 yam!Jnnp r.orl"tna}< neden? . lnT'ı hakkında z:-..r.ınn :o:amnn <lik· 1 marifet 
zaferi için Rua cepbeısinde ;yer ala • l t .. 12 gecesi Tcrcanda geçir!- (Fon) yazıp (Fon) demcU, !fate l!ayo.n ma.'ümat verilmekte • j Mcrdfıd.f lıflllk ~ylcınc)e lrti fı 
bilir. lecektir. (Von) yazıp (Von) dememeli. dlr, MDit 
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Hep milli 
birlik için 
(Baştarafı 1 inci sayfa<la) 

~fa'ad.rğmıız hayat dünya şart
~;;ııa göre bizim de bir takım ted· 
~er almamızı 7,arurileştlriyor. 
~ tıııun en bariz misali Jıer za
b l\dao ziyade lıer devirden da
~~ fazla tef.( şuur, tek kalb halin
~ bir millet safında blrlcşm<.•k 
l'tı.,\hıırjyetidir. Bu bir ahlak, bir 

~ 
an mesel~dtr. Faka.t bu ah

~ \'e vJcdan meselesinin bir de 
tın sahasına nüfuz eden lru.n11 

tılır. Bir taraftan "'a.tanda.510 
'(!ani hlikUmlerlni veril'Jıen de\'-

ı... <>toıitesinden müeyyide alan 
"ille da bu yeni şarta intibak im

,111rtt arar. Fevkft]&de zamanlar. 
iıı fe,1talitd.e halleri karşılamak 
t ~onan Jm.nllD.la.nn sert olması, 
hı. 9nun biraz da. korku telliin 

1 ikttza eder. Ti ki, milll \'.İc
~ emirlerini ruhunda duyma

lıı.t ona mtttııı. bir ku\'Vet ha-
~e karşısında. görsün! 
il zaruretlerle bükfımet bir 

it tın ha.zırlamı~tır. 

1~11 kanon milli birliği suınl\, 
1le11 kalbe akan ablak kıymetj 

r~k idriilı: etmiyenler, bugünleıi 
,'' errınre ic;in bir \'asrtıı, bir 

'ı~:~.tıı: kaynağı sayanlar için bir 
~ ııl( irntibao açmaktaclır. Şer<?
~ hl\ysiyetin ve gelenek ha.his 

11.~q olduğu bu imtihan milli 
ı111~in kanuni yoluyla korunması 
• lanm!lı. Bu lüzum falan veya 
tlıı tedipsiz kalmış olmasından 
~la S-elmiyor. Çünkü mevcut ka

l"lnuz cürüm işlemeğe müsait 

PAHALILIK ZAM MI iSTiYE~J 
HUSUSi MÜESSESELER 

Havagazl memur ve amelesi vi!Aye .. 1 vaziyet tetkik edilmiş, bazı hususla. 
te müracaa.t ederek hükumetin yap. rın tetkiki için toplantı cuma glinll. 1 
mrş olduıtu pahalılık zammının ken_ ' ne ke.lnn§tır. 
dilerine de teşmil edilmesini i.slemi,ş_ i Diğer taraftan Şirketi Hayriye ve 
!erdir. Bu müracaat Uzerlne havagazi 1 diğer husus! müessese ve şirketlerde 
idarelerinin mümessilleriyle vllrı.yet~ çah.şe.nlar da pııhalıl.k zammı veril _ 
te ve.il muavininin ba~kanlTğ'I altmda ı mcai hususunda al!\kadar me.lramlar 
bil" toplantı yapılmıştır. Toplantıda nezdinde teşebbUslere gfrlşmişlerdir. 

Yiyecek maddeleri çarşamba 
günü dağıtılıyor 

Bölge iaşe mUdürlüğü dünden iti _ 

bare.n nablyelerin bakkallar lJll'likle. 
ri reislerine !işler dağıtmıığa bntle. • 
mıştır. Bakkallar, bu flçler1e Toprak 
Mahsulleri Ofisinden pirinç, diğer bir 
müeıseseden de turyag-ı alacaklardır. 
Turyağımn toptan fiyatı, dUnltU fi • 
yat murakabe komisyonunda 178 ku. 

.. 

CU§ olarak tesbit edllmlştlı:. Pirinç 
fiyatları ayrıca ilA.n edilecektir Bak. 
l<allar, ekmek kartları:ndak1 ma)'ls 
kelimesini mUscUcs şeklinde keserek 
ber kart sahibine yarım kilo pirinç, 
iOO gram turyağ vereceklerdir. Da. 
ğıt.me. işine çarşe.mba gUuü ba~lana. 
caktır. 

Vilayet Umumi Meclisinin 
dünkü müzakeresi 

r brııılmıama.lttadır. Ancak Vi14.yet umumı meclisi dün saat 15 
k'~anun milli birliğin icap ettir.. de ikinci reiıı vekili Faruki Pereltnln 
~ hassa.•dye't derecesine uygwı başkanlığı altında toplanmıştır. Gt>,. 
1 bir \Sl.7.iyet ihdas etmekte- , çen celsenin zabtı okunup kabul edil 

i~ ~oteıi üstün bir raddeye gel- dikten sonra ruzne.;nedeki maddele • 

fadesine arzedeeektlr. 

atan milli ahlifü kendi seviye- rin müzakeresine geçilmiştir. Kayıt. 
/.Yükselen l'e fevkali.de hal- ıarmın terkine IUzuın (Örülen davala 
~. 1_hhi~ar ~en bir ~nun a.r.ıu rm Jcıı.buIUnden son.,.a f6hlr ve İnkıM 
1~1'tedır. Imllet ~leelisı bu mak- ıa.p müze.si tallmatnam~ııine dair mUl 

bu kanunu muzakere edecek- kiye ve maarif encUlnenlerlnln mu~ 

MUze ve kütüphanenin yedi k!ŞI • 

ilk isti§are beyeU oıacaktır. !atıp.. 

ro heyeti vakıt w teberru edUen e .. 
ııerlerin lyl :ınuba!aza edilmeaine, }ta. 

nunt formal1telertnın ikmaline, ser • 
gi.lere, topJ8IltJlar tertip etmek eser. 
lerl tasni! etmek işiyle meşgul ola • 
caktxr. 

DUnkU toplantıda müstacellyet ka. 

Gizli ekmek 
satanlar 

Ankal'a caddcs\llde 95 numaralr 
F!Ubell börekçi dUkkanmdıi. ekmek 
ııatıldtğr görUlmt~. zabıt tutulmuştur. 

Kare.köyde, Yayla sUt.hanesinde de 
600 lı:Usur sandviç, 77 Lane ekme-k 
bulunmuştur. Ecr ikisi hakkında. da 
zabıt tutulmu~tur. 

----~---01----------

Yalova ve izmite 
vapur 

İstımbulla İz.mit arasında vapur 
lı;lememekteydi. Yeniden seterler ih. 
das edllm1ftlr. Vapurlar, her perşe.m 
be gUnü sabah saat sekizde limanı_ 
mızdan ha.roket edeoetklr. 

Yalova hattına da blr posta ıııı.ve 

edilmiştir. Bu vapur, her gUn 17,45 
de köprüden hareket ede~ktir. Ye.lo.. 
vadan köprfJye hareket 6,20 dedir. 

--~----~o----~---

1 aşe Müdürlüğüne 
memur alınacak 

Bölge ıaııe müdUrlUğ'Une yeniden 
memur altna.caktrr. Bunun için pa • 
za.rtesi günü b!r mUsabaka. imtihanı 
yaprıacaktır. !mtlhan §arıl:luı gaze. 
lelerle illn edilecllktir. 

~ 
Valiyi ziyaret 

Sovyet ve R<>men general konso • 
loslan dün vilAyette valiyi ziyaret 
ebmlşlerdir. 

* Trakya Umum MUfetti!;!Hk veld. 
li Sabri dUn vilAyet~yi ziyaret 
etmiştir. ..., 

-<>--
Odun ve kömr stokuna 

doğru 
; l

1 
lilli 'birliği korumak, her terek mazbatası müzakere edilmiştir. 

1 en 1 A h. ti · · tlı nı en·e amme ızme erının Mllze hakkında yeni bir talimatnii. 
ter enfaat ve amı~n di§m- me hazırlanmı§tır. Bu talimatname 
r temiz ~pı~sı ılc kuvvet- hükllmlerln.e gllre, İnkxlA.p :ıııtıze•l 
. llf'r cemıyetın içinde herkes tatanbulun tarihine TUrklüfüıı ilme 

1.
1 '>eliyede ahlaklı olmaz, aynı ' • 
lYede birli'k davasmı hissede- sanata, medeniyete, lnkılAba ait e • 
~ 0 serlerinf, bıraktığı vesikaları:, a rma.. 
ı.: ot.ara cemiyetin 511u.runu 

rariyle betedlye riyaset makamından 

1 

Şcbrln odun ve kömUr ihtiyııcını 

gelen bir tezkere okunmuş, Şehir Mec ke.r~xıamak üzere !lla.lırukat o!!.sl ça. 
llsiııln yeni seçimi tçln eylül başm. lışmalanna başlamışt.If. Ofis, Ue.r • 
dan biriıı.clteşrinin 21 inci gün.Qne ka. · mara ve Karadeniz sahillerinden M • 

dar .9eç1m işine ait bazı huırJıklarm tılik odunu olanların mıı.hrı,ı\at oflJ>l. 
yapılmasına müsaacı. ıatenmlttır. Ge. ne blldlnnelerl için e.la.kadarla.ra m U. 
reken mll8aade Terltml§ttr. racaat etmişti. laUyen.ler ofiı3e bu o.. 

11;ı kanallarla duyurmak li- ğanlan toplyacak ve umumwı ı.u • 
1lır 
~~ . . 
t ;;er onların içınde sehpaya ka-
~idecekJer ,·arsa onları dalıa. 

~eden kanun yoluyla. ikaz ede
durııst olma1' sevketmek bor

'lıı. 'lıdur. tı;te bu kanun bunu te-

MAARiF VEKiliNiN TEBtiGi --------............... _.. .......... ________ .... _________________________ .................... ...-.cıwuı -
"«lecektlr. Bu kanunu bir •dn 

11eftet kanunu değil, bir ikaz 
ıı:\'ıltanda~ı cürümden koruma 
llııu. telakki ediyoruz. 

SADRI ERTEM 

Memurların yabancı dil imtihanları 
günleri tesbit edildi 

~ -

~tiktaşlı Hafız Rıza 
\ öldü 
ıı~ınlslnlo imam ve hatibi de. 
"llt llatad mevlldlhıın Hafiz Rıza 
~ 1 J\.merlkan hastanesinde 1 O 
- pazar gttnü hayata gözlerlinl 

§tur. Bütün bir memleketin 
,_ \'o fazilet Alf'mine yilkııek aıu. 
e lııeanhp De hizmet; eden kıy. 

Ankara, ıı (A.A.) - Maarlf ve. 
killiğlnden bildirilmiştir: 

ı - Devl•t memurları ile bankalar 
ve devlet rnllesseseleri memurlarının 
3656 v8 3659 sayılı kanunlara &'Öre 
icra olunan yabancı dil imtlhanlarr. 
na glrecek isteklilerden nıensup bu • 
lunduklarx mUesseselere 30 nisan 
1942 tarihine kadar mUracaaıt edip 
muamelelerini tamamlatmış ole.nle. • 
1'111 imtihanları evvelce radyo ve ga. 
zete ile 114.n edilen tarihlerde Anka. ~ ımunızdan ayrılan mev .. 

"-h!ıtJ lle müteelllmlz. Yeri dolmr. 
"4.lı; ra dil ve tarih • coğrafya takWteslJ!., 
ı ~bu kıymetli varhğm oona:r.esl de ve İstanbul Univeraltesin<le yapı_ 

he bug1inkij M ir rUnU öğJc na. 
ııı ·acaktır. 
~Uteaıdp Ağacamisinden kal. 
~I Feri.köy aile makbere&lne 
'il~ Odllooektir. Allabtan mağth'et 

t«erız. 

br. Fabr ! Celi l 
SJntr ve kekeleme tecıavtııı 

'ter ~ f t.e OaA-aloğlo No. 'll 

12 Mııyııı 918 

~ .\lrnanlar yeniden 
ıea t ruza hazırlanıyor 
~"as Ajansı Pamten bildJriyor: 
1i. ~ tara.ft.an alman ve birbirini 'il haberlere göre J\.lmanlarm ye,. 
~:__§edid olmak Uz~re bUyUk bir 

ıq'<J.Zda bulunmaı11 muhakkak gö • 

2 - Mensup bulundukları veya 
intisap edeceltleri dairelere 30 nı.:ıan 

1942 tıırlhine kadar başvurdukları 

halde muameleleri vaktinde tamam -
!anmamış olanlarm imtihanları 25.28 

Mühendis mektebi 
konseri 

Yilk!;ek Mühendis ~!ektebi talebe. 
Jcri, doçent GUrsan ve Profesör 
"Fouch~'nin jştlraklyle ikinci konsl'. 
rini vo?recektlr. 

Birinci konserde Mozaı·tm blr sen.. 
ronJsini ve Bafdat Halifesi üvertUı-U. 
nü zevkle dinletebilen mektep yaylı 
sazlar orlcestraııt bu defa, Beethove .. 
nln birinci Do Majör senfo11isinl ha.. 
zrrlarnaktadır. Ayrıca, geçen konser. 
de Bııch ve Heandel'i zarafetle çalan 
Feyyaz Gürsan, Beethoven'in Kreııt .. 
zer ıorıatmı hazır~a.mııktadır. 

ıııtted!r. Oldukça yüklü bir tahsll yolun(la 
musiki ve spor varlığı göstArebilen 

Salı Çarşamba gençlere muvaffakıyetler dilectz. 

ı2Mayıs 13 Mayıs --------

mayıs tarihleri a.rası:nda a~da &'.ÖS 
terilen günlerde yapılacagmdç bu 
gibiJer.ln veııikalarmm en geç 20 nın. 
yıs 1942 tarihine kadar vekillla-ilnize 
r,elm.lş l>ulunmaSI lA.zmıdır. 

3 - Mayıs 1942 ikinci grup imtı _ 
hanla" Ankara ve :lstanbulda ıı.gağı. 
daki tarihlerde yapılacaktu. 

Yalnız bir yabancı düden imtihana 
girec~kler için 25 mayıs ynzılı 28 
mayı.a sözlU, ikinci yabancı dllden 
imtihana girecekler için 25 ve 26 ma 
yııı yaztlı ve 27. 28 mayıs da. sözlü 
imtihan gilnlerl olarak tespit olun • 
muştur. 

İmtihanlar Ankarada dU ve tarih,. 
coğrllfya !al<Ulteslndo, tstanbuldald 
de U11lversitede yapılacaktır. 1mtı • 
hanıarıı. sabnhlarx saat 9 da başlana.. 
caktır. 

/$fa11b11l ,hliye 9 ıırıcu l/ukuk lla
ldmlf!Jirıden: 

12/82 
Ill'şiktaşto Senlik Derle fclımcl 

Sok. 11 No. cin mukim Falına Ak
kıılcıı L:ırafıncl:ın Be~.ikl:ı~t:ı Orta 
O:ıhçe H:ıttal 'fahsln "Ok. 1 de mu.
kim İzzet Akkalep :ıleyhine açılan 

ho5anma rltl\'asının yapılnrnktn ol::ın 

ın11lrnkemcsindc: 1\f. aleyhin ikaınet
gfıhı meçhul olduğundan d.wetiyc 
\'c ıluva arzuhııli mahkeme rlivan

lınncsiııe talik ve gazete ile iliin c
ılilcliği hıılde gclmdiğindcn mahke
ıııcnin gıyaben icrasına ve clııvacı 

iddiasını şahille iı;hnl eyl<.>mesinc 1 
ve gıyap Jrnrarıno beş Sün içinde 
ili rnz etmediği takdirde bir daha 

' mahkemeye kabul edilmiyeceği Ye 
mahkeme ı-.'iinü olan 25. 5. 942 saat 

10 a talik edildi~inden gıyap ka. 
rarı makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (3!>8013) 

n. ilhır- ... , ı:-cvveı: 27 1 l2ugünkü radyo 1 
Jııır Hmr: 8 1 7.30 Prog-ram ve memleket saat a. 

-----~· , arr, 7.33 Müzllc: Karışık program 
'ı Pl., 7.45 Ajans haberleri, 8 Müzik: 

• . ... uı t';zam \IW4a~ ~ı •• n 

J'·~\J 4.44 9.29 4.44 .9.29 12.30 Program ve memleket saat a. 

dımlanm satablleıeek18fir· 

Ayrıca Bulgariırtımd'11 mangal k(S. 
milrtı getırtilooektir. 'tiuna ait v~sait 
gönderilmiştir. 

Halka mensucat tevzii 
Halka dağıtılacak oıaıı yeril malı 

mensucat fişlertnln tevzii etratmdo. 
gllrütmek üzere .Alıkarada.n geıen 

yerll mallar pazan 1lmUD1 m.ndUr mu 
avlni, dUn vali muav1nl Alım.et Kı ., 
nıkta bu me.eele etrafında gl:lrUşmüıı_ 
tur. TeVZ1 ifi bir iki güne kadar kati 
şeklini atacaktır, 

--o--- 1 

Sirkecide yangın 
DUn o.lcşanı 11e.at 7,30 da Sirkecide 

HUdavendlgAr caddesinde Be§l.r Ke • 
mal eczanesi yanmdaki şapkacı ve 
gömlekçi dUickA.nmda yangın çıkmıı;. 
ııa da yetişen itfaiye tarafmdan et. 
rafa sirayetine meydan vertlmeden 
sllndUrUlmilştUr. 

Cenaze merasimi 
Vefatını dün teessUrle haber ver • 

diğimiz merhum Sadrazam Salt Pıı., 

§a damadı ve eeki ŞQrayı Devlet 
Maliye ve Nafıa daireıi reisi Nuri 
!stinyelinln cenazeşi l>ugUn aaa t 12, 
30 da Osmanbeyde Rumeli caddesin., 
de Afitap apartımanmdan kaldm1a. 
rak namazı Teşvlklye camlinde kılın. 
dıktan sonra hususi makbereslne 
defnedilecektir. 

CanR,:e-ye ~lenk gönderilmemeal 
nfleai tarafından rica edllmekto41t. 
Memuma Haktan raJımet diler, .11€'. 
derli ailesine tekrar taziyelerimizi 
sunarız. 

VAKIT,A 

A.ONE 
OLUNUZ 

Onları, hepiniz tnnrrsmız. Yaz, 
kr~ e\'lerfaizin öniindcn geı;crler. 
Oınuzfarmda birer suval \'ardır. 
yol 1'esiminde, evlerin sıkhştrğt 
yel'le-rde cJnnırl'.ır ,.e me~hur narn
Jarım atarlar: 

- Jt:sl<iler ahıyım !. .. 
Gfüı:lcı·;, ııenceı-eler<ledir. Jlaıı

gi perdenin lınnddn.yacağma. dik
knt ederlf'r. Gıı.!iba. eslil alıp sat. 
tıklarmdan, keucli elbiseleri ele bi .. 
rer yanıa miizeı,lnl andırır. Omuı
larmrfaki derin ı:uYalıJ.a. bir ~ya 
a11nre~ı blriı.tirirler. Şun.dan ı·ağ

lı, ~oluk bir j:ıpkn, buradan bir de. 
lik ])ftnfolon, öteden ha'\.'l dökül
mUti bir ttket, beriden berbat bir 
l)ftrdesü e.hrlar, 

İlk balutf.ıı, bunların ne zararlı 
mahluklar oldaldan gi5ze rarpnıa.ı:. 
I~akıı.t eğf'lr dikkatli bir acJamsıı. 
ntz, yavaş yaVaş eskicilerin içyüz
lerini görürı;ünüz. Çiinkü onlar, 
evdt-lci lüzumsuz Şeyleri toı)l:Lyan, 
IKlndt.d~n, elbise dolııpla.nm, e
mı-kt.nr )(a ln lr.1.1 ıkl ardan kurtaran 
kimseler değHlerdlr. Bir ruğumuz, 
lmllnadıı lnıllaıııla yıpramı(I dahn 

~ ' 
dognısu bize göre kuUamlaea.k 
hall<'ri kalmamış e'yalarda.n Jiki
yetc;i3·iz<Ur. Boşuna y~ tutarlar . 
Sık srk sit'ldlnıe<~ler, tcmizlewnez
Ierse. toz ve güve yuvası haline 
gellrler. Ama, biz, onlan bit paza
rm11. götilrüp sa.tama.yrz. Ya. voktt . 
miz yoktur, ya. ü~eniriz, ynhut da 
urnnıru:. "EH!ıiler" f sokakJarmıı
za üşöl}tiiren de i.şt.c bu halleri
mizdir. Eğ-er nzifeleri sa.de bura. 
ds kııl~aydı, onlara teŞt-l<kür et
mekten ba.,ırn. yapacak i'imiz ol
m'lZdı. Fa.1mt bu hayır pcı;eı.in'in 
altıntfa, memleketin alda1onı ke
miren, sinsi bir kurt yaşar. 

E\'lerdeJci hiımetçileıi, ta,şkm 
yaştrıkt gençleri renıılrğa !'lürükler
lcr. Bunlar, ev<ll'J,i eş~·ayı pazarla-

3 

ra ıı:ötiirüp sa.tmağa. cef.aret ede
mczlı• r. ,Ama, a·f::ılı l:nını kadar bir 
alıcı ~elirs<", şnnu bnnn -yok pa. 
hnsma olı->ıı. <fa- elden ~ıkıı.rmak
t.an çekinmezler, Eskiciler, bu lm-
1'am mahalle 3.t':.~l:mna, ev kapıla
I ın:ı. ~ijttırdiikeri için, muzırdrr
lnr. 

:En uygun gün olarak, pazarları 
s~çt>rlcr. Ru l'nbmlill"r, uzun sma
yışlarla. bu1.ıünün uğurunu anla.
mışhrdır. Çünkü pazar sabahları, 
i~ler d~ha kaynak, lıe,·c-.ler dah;ı 
r-ırıılc \'e yürekler daha. cesordnr, 

Es'kjci kapıya ::elince, unu bu
nu clü<ıiinmcdcn s~tnrlu. Bu a.ra
<h. çok kere Jü:r.umln ~ya bi1'! el. 
den ~ıkanhr. 

Diin, ben kendi gözüm1e gördüm. 
Bir C\'den bir delikan1t, temi% iki 
,'),'iimlr.k sattı. Deha yukan bir e,._ 
d<"n clo c1iirülmü, bir halıyı -bo
ıli tnbiril&-- okuttublr. Polis, ban. 
lnrm yaka<ıma ya.pışmıa, kim billr 
dıth:ı. neler öğreniriz. 
Bi1~ "e<ıkiler alayım,, nira.<ıile 

so'kakla.rda.n geçenleri, ~n~u gibi 
;ı. alcn.lata.ca.k bir kllnun lbnndır. 
:5ıt.ka etmiyorum. Bu i. in hafif 
~örünf'n dış yüzünün altmcta kor· 
lmnç bir yara. ka.n.omakta.dır. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Bulgaristan Tokyoya 
elçi gönderiyor 

Sof ya, 11 ( A.A.J - Bulgaris. 
tanm Kahire orta elçisi J anko 
Peefin Bulgaristanın Tokyo orta 
elçiliğine tayin edileceği öğrenil
mektedir. Sonkanun nihayetinde 
toplanan Bulgar nazırlar rnt'cı;. 
sinde Tokyoda. bir Bulgar orta 
<.'lçiliği t.esisine karar verildiği 
hatırlardadır. 

Genç.Nesil 
~==·AKTOLO JİS 

YAZAN: Sal ter Melih TOMA Y 

''Genç nesil,,, yedi meşalecUer4en sonra edel;i.vatınuza eeer 
vermı., kalem sa.hipleridlr. Şlmdlye kadar blr çok münakaşalan ya. 
pı.lıuı bu kalem Mhlpleı1 ldmlerdlr ve ne glbJ eeerlM verml,lerdl.r '? 

Bu, wplu olarak ı,ıenmAmiş, tetkik ve tahlil edilmemljtir. Arkada
şımız Satt~r Melih Tiiıxaay J'enç neflli, bütlln eserleriyle beraber tet.. 
kik etmiş ve blr seri lıa:url.amr,trr, Bu seri, gene Jt61!111n edebi cere
yanda yerJnl ve- lıdmlerln ayn ayrı kıymetini bellrteoektlr. 

H ikayeciler Şairler 
Sabahat-tln Ali, Said Faik, Bekir Ahmet l\filhlp Drana.s, Ahmet ~ 

lfotsi Tecer, Fazıl Hüsnü Dağiarca, -;~ 
Bt>dri r.ahroi Eyüpoğlu, Cahid Srtlo ~ 
Tarancı, Erofuııent Bebzat, Rıfat r"
Dgaz, t. Dln.!ı.mo, CelAl Sılay, Or. ~ 

han ' ' eU \'O arkada:ıtarı, Aııa1 Halet li. 
Çt-lelıl, Buld SUJıa., Suad 'J"apr, tı. 

ban ~rı,, Mürnt.az 7.ıekl, Ziya lllı-. ~';4 

ikinci gur up 
Cahid Saffet, Cf'yhun Atıf Kanım, Emin UlkwPr, Gani Halld 

Ozanso~·. Pethl Giray, İbrahim Zeki Burdnrlu, Maetlta Seyfd, Şükrü 
Enis, l{•nan Harun, ~ln.a.81 Özden, Muva.fl!M< Sami Onat, Kerim 
'Yunt, O.mıın Alillı\, Sabahattin 'fahsl.ıı. 

P ek yakında Vakıt sütunlarında 

~~ 
~ 

İki adet benzin moWrü _ Dinamo gurubu (mlltemadl cereyanlı) 
Dinamolar f9.Dt aar;ılıı 110 Volta 0.8 kilovat (Daha yUkaek alabilir.) 
BenZin motörU lA.akal 0.5 beyilr kuvvetlnde olacaktır. 
Dinamo ve motör direk olarak ıcuple edilmiş olacaktır. 
Yukarıda yazılı evsafta iki adet benzin motörü ve Dinamo gurubu alı 

nıı.caktır. İsteklilerin en geç 15. Mayıs, ıe•2 günl1 akfamma kadar ıca.ım. 
paşada bulunan komisyona teklifte bulunmala.n. (l'i882) 

,, ~ ' 1 Senfonik parçalar Pl., 18,15 Evin ;:ıaati 

l ~le 12.10 4.ll5 12.10 ol.54 yarı, 12,83 Müzik: TUrkUler, 12,45 A-
1t1.ı:ıd1 16.05 8.50 16.06 8.49 jans haberleri, 13 MUzil<: Kat'J§fk şar 
~anı ııus 12.00 19.11 12.00 kılar ve saz semaileri. 18,00 Prog-ram 

1~~ 2L06 1.49 21.0T 1.50 ve menıle'ket saa.t ayarJ, ıs,~ ::MUzik: 

19.30 Uemlcıltet snat ayarı ve ııjııns 

haberlerı. 19,4.5 Serbest 10 qakika, 
19.515 M.Uzik: Fasıl heyeti, 20.15 Rşd 
yo g~zt-tesi, 20,45 Müzik: şan soıoııı. 
rı, 21 Ziraat takvimi, 21,10 MU.zik: 
Keman virtüoziarı Pl., 21,30 Konue. 
ma, 21,45 Milzlk: KlaBik Türk mtızı ... 
ğl prQgramr, 22.30 Memlek<ıt saat a.. 
yarı, ajans haberleri ve borsalar, 22. 

ile sabah, 
Her yemekten sonra günde 3 de fa muntazaman dişlerinizi fırçalayuuz. --a 2." 7,80 2.4.B 7.28 Radyo salon orkestraııı, 18,45 Müzik: 

--'--""----------------.ll12F'..!a!:.::s~ıl~heyeti. 19 Konuşma (Dertıeş. - HA ı.... ........ _ ...Lmm ___________ _ 
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istanbul Levazım Amirliğinden verilen a_skert kıtaat ilanları 
Beyoglu mıııtc.l;:ı:ııı tamirat lşle&'indc kullanılmak Uzcrc 

metre mük'abr kum açık cks.ıtmcğe konulmuştur. Mecmuunun tahmin 
bc<!ell MO lira ve 1\k tcmınatı 60 liradır. Şartname Z. ve muamela.t mu. 
dUriU:!;ü kaleminde gorU!ebnır. lhale 27. ~. 942 çarşamba gtınU ııaat 14 de 
D. Er.cUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 
lan w. 942 yılına nlt Ticaret Odası ve.ıııkalarile ihale gUnU muayyen sa. 
atle D. EncUmendc bulunmaları. (5430 

l79,998 çubuk demiri cilıeti as- 1 vakitte komisyona ~elmebri. 
keriyeden Vl"l"ilmek Uzerc m·ya- (7S1-5367 ı 
lık tel çektirilecektir. Pamrlıkln ~·~ 
<'k<fİI•mesi 18. 5. 942 p:ıznrtcsi 1 ;'\laçka kışla<-mda kırık camla. 
gil nU saat H de Tophaned e Ist. rm tPmiri pazarlıkla eksiltmeye 
Lv. funirliği Mtm n'mn kom:syo- konmuştur. İhalesi 13.5.!>42 çar· 
nunda y:ıpı1ncaktır. Hepsinin tah- şamba ~ünü saat 14 de Topha.. 
min bedeli 61,199 lira 32 kuruş nede Lv. Amirliği satınaJma ko. 
ıik teminatı 4350 lirndrr. Şartna- misyonunda yanılacaktır. Keşi! 
mesi komis.ro.,da görülür. fstck- bedeli 2rn liradır Kati t(!minRtJ 
lil•rin beti ,·ak:ıt.te k<Ml'isyona 32 lira 85 kuruştur İsteklilerin 
gelmeleri. (138 • 5<1U) belli saatte komisyo~a ~elmeleri. 

"'.. (73&-5369) 
506,529 adet Zincirli ve Tüfek- * * * 

li l'D2ltnm alın-.ı.cel<trr. Pazarlık a Seherine 110 kurtJJ tahmin edilen 
eksiltmesi 13. 5. 942 çar~amb:ı gü· ll'i,000 adet tımar fırçam alınacaktır. 
nU saat 14,30 d:ı. Tophanede İsl Paznrlıltla eksiltmesi H .5.942 Perşem. 
Lv. Am!:rliği satm alma komisyo- be gUnU saat l:'i,30 da Tophanede l.P.t. 
nwıdg, yapılacaktır. Hepsinin tah- Lv. Amirliği satrnalma komlııyonunda 
min bede~i. 63,961 lira 71 kuru~- yn.pılaCD.ktır. NUmune.sl komisyonda 
tur. Taliplerin lx.>ılli vnkitte komis- ~!:lrUlUr. Taliplerin belli vakitte ko • 
yona ı;·eJmeJeri . (737 - 5431) •nlsyona gelmeleri. (780-:5363) 

~· ~" 
Seherine 205 kuruş tahmin ~ 19,000 kilo sığır veya. keçi eti alına· 

Hadımköy hastanesindeki bod
rum katı B.IValarmm yaptı:nhnasi. 
ı azarlrkla. mü.nakasaya konmuştur. 

' Hususi ve fenni şart.lan ve il<k 
keşfi komisyonda görülebilir. İha.· 
k-si 15. 5. 942 cuma glinil Sıaat 10 
d:ı. yapılacaktır. tik keşfine göre 
muiıammen bedeli (4776) lira (3) 
kuruştur. Taliplerin temina.tla.rile 
Harbiyede Yedek subay okulunda 
komi~yona müracaatı.arı. 

(3227 - 3427) 
'l-*#1-

.Beher kilosuna bir buçuk asit 
için 133 ve üç buçlL' a~ite kada:-
127 kuruş fiyat tahmin edilen 
30 ton zeytin yağı 13.5,942 çar. 
şamba günü saat 11 de pa?.arlık· 
la satın alınacaktır. Şartnamesı 
her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 39900 lira o. 
lup kati teminatı 5985 liradır. 
İ!"!teklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satın:ı.lma komisyonu. 
r.a gelmeleri. (3211--5376) 

.. it * 
42,102 lira 43 kuruş ~eşif be

delli bir er pavyonu kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. llk te. 
minatı 3157 lira 70 kuruştur. İ
halesi 26. 5. 942 salı günü saat 
15 de E3kişehir Hava askeri sa
tın alma koınisyonUllda yapıla • 
caktır. Keşif evrakı komisyonda 
görülür. Taliplerin kanuni vesi. 
kalarile teadif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel ko
misyona vemıeleri. (3196-5337) 

• * ~ 
Saçr ve.ki.Jetten verilmek Uzere 

25 ton kuru üztım ~ 110 t.on 
yCTllek bıciri a.yn ayn şart.name
lere ist.inaden pazarlı:kla sat.In a
lmaeaktır. 

Şartnameleri kaınisyonda gö- 1 
rülebilir. ~tmeler 14. 5. 942 
perşMn be g\ini.i s:ı.at 16 - 17 ye ka
dar .Aya.zağndl\ki komisyonda. ya. 
p1lacaktrr. !ste..'lclilerin mwıyyen 
gün ve s:ı.a.tte komisyonumuza gel
meleri ilan olunur. (3224 - 5424) 

•*• 
Beher kilo.su 96 kuruŞ 76 san

timden 40 ton toz ~ker alınacak
tır. pazarllkla eksiltmesi 16. 5. 942 
eum::ırtesi gUnU saat l1 de Balı. 
kesirde askeri ~tm alına konus. 
yonundıı yaprlaca.ktJ:r. Teminatı 
::.'~66 Iira.drr. Taliplerin belli va
Jtitte komisyona gelmel eri. 

(3217 - 5417) ,,. .. 
50,0()(I kilo sığcr keçi veya ko

yun f'ti &lma.cakt..ı:r. PB.2:srlıkla ek
~.i1tmesi 20. 5. 942 çarşamba günü 
~n'lt 10 d:ı Top'opı ?I&tc,emnde 
a.skerf ea.tm a.J.ma komisyonunda 
yapılaca.ktrr. T:ıllplet'i...n % 15 te
rmnatlarile belli valtitte komisyo
na. gelmeleri. (3220 - 5430) 

• • • 
Mütea.hhit n~m ve hesıı.bma be-

her kilosun~ ta.bmin edilen fiyatı 

450 kuru, o 1an 6000 kilo san va
,,;ete paz:ı.rltklıı. satm almac.iktır. 
!h~lesi 25. 5. 942 pazaıie.si günU 
saat 11 de Anka.rada. M. M. V. 
mtnı alma k.om:I.syonund& ya.pıla.
cqkf.ır. Katı temina.tr 4050 J.i.mdır. 
Şartnamesi 135 kuruşa komisyon
dnn ıı.lınır. Taliplerin belli valritte 
lwmisyona gelmeleri. 

(3228 - 5428) 
• * ... 

82,500 kilo koyun eti almacak-

A§ağıda yazılı mevadm kapalı zartı& ek.liltmeleri hizaıarmda ~ 
gUn, 1aat ve mahallerdeki aııkert aatm&lm& kom.J.ayonlarıııda yapılacsJ.ı 
tır. Taliplerin kaııunl veaikalarile tekllt mektuplarmı ihale aaat.lerlJlcııtl 
bir ııaat evvel ait olduğu koml.syona vermeleri. 
Cinsi .Ml.ktan TUtan Temınatı lhale gUn, uat ve mabll1' 

Koyun eU 
Koyun eU 
Koyun eU 
SığıT eU 
Koyun eti 
Sığır eti 

Kilo Lira Lira 
115,000 1'5,000 112'5 
S0,000 27,000 202:5 
12,000 Kiloıru Kr. 150) 

28/1519•2 10 Samsun 
27 ,, " ııs Konya 

12,000 Kilosu Kr. 100) 29 " n 11 Etkifehlr 
70,000 Kilosu Kr. 14:> 6350) 
70,000 Kfloeu Kr. 180 15800)28 ,, n 

• 1 ..... 
Beher kllocruna Uç kuru§ 1lat tahmin edilen 120 ton odun 13. IS. Jlı 

c;arpmba gUnU ea&t ıs de pazarlıkla 1&tm alınacaktır. Şartnam~l ırj 

gUn komisyonda görUlebiUr. Muhammen bedeli 5600 lira olup katt 1~ 
nau MO 11.raıdır. lateklllerin belll gUn ve ııaatte Fındıklı ııatınalma k 
y'lnuna gelmeleri. (S22Z-6•22) 

• • • J 
6:537 Uralık HO 88.Jltim eninde branda bezi 13. IS. 9!2 ça.rpmba ıWI 

ııaat 11,30 da pazarlıkla ııatm almacakt.rr. Şartnamesi. her p ko~ 
da görilleblJlr. KaU teminatı 980 lira ıs:s kuruıtur. tateklilenn nUmurı~ 
ne blrlikte belll gün ve saatte Fmdıklıda. satma!Dıa komlayonuıı.a ge- ' 

lori. =:h mevadm paıarı.:ı: :uııtmeı:rı 1• .. .' ~ cuma j 
b:zalarmda yazılı .raatıerde Hadrmköyde U§ak tabyada ukeı1 ııatm~ 
lcomisyonunda yapılacaktır. Taliplerin bolll vakitte koıu.tsyona geımeltl 
Cll.nai :Htktan Tominatf n..Jl 

Sade yağı 
Zeytin Ya&' 
Sabun 
Zeytin tane 
S:ğır eU 
Srğrr eU 

Liralık Lira aaad 
2~00 S715 1l 
21500 S76 1' 
2500 8715 1'~ 
2ısoo 8715 ıs.~ 
2500 3715 u 

ıso.ooo s1~ u 
822$-Ş,26) 

-- . -- - ... 
~fıda yazılı nalların pazarlıkla ekalltmelerl U. ıs. 9'.2 perr;ı1'1 

gUnU aa.a.t 15 de Gellboluda aııkeı1 ııa.t.ınalma koınlsyonund& ya.pıl&ca~I 
Tallplerin belli vakitte komlsyona gelmeleri. 
Cinsi Mfktay Ftaf 

dilen 10,000 adet zincir yular caktır. Pazarlıkla eksiltmesi H .15.942 
sapı alınacaktır. Pazarlıkla ok.. Pertıembe günU saat 15 de Toplıa.nede 
siltmesi 14.5.94.2 per§1.mbe gilnü tat. Lv. A:7l 1 rllğ'i ııatınaıma koml.syo. 
saat 14,30 da Tophanoo! 1st .. l-v. nunda yapu •• caktır. Sığır etinJn tah
AmirJiği satınalma komisyonun- min bedeli 125 kuruş, keçi etinin 90 
da yaptlaı:aktır. Kn.ti toı:ıinah kuruştur. Kat'! teminatı 3562 lira 50 
3075 liradır. Nümunes; konıis. kuru~tur. Taliplerin belll vakitte ko_ 
yanda görülür. !stc.klii.:rın belli misyona gelmeleri. (732-63615) 

"" .·J"· • , - : : ., , • • • -· f. _. : ::._ , · r·_ . • • .. .... , , •• • , 

varil ya.ptırrlac3Jrtır. Ancak yerli 
fabr.ikalarm ne dereceye kadar 
muvaffak ola.bileceklerini anlamak 
ics~n tecrübe olmak üzere is~eklile
rln boşer tane varil yapmak için 
icap eden malzooıesi verilecek ve 
fenni ga.rtnamesi gösterilecektir. 
Yapmak isteyenlerin l:i. 5. 942 gü. 
nUne kadar Harbiye dairesi nak
liyat ııubesine miiracaatları. 

1 
f.ır. Pa.z:arll'ld:ı ek:Sltmesi 1. 6. 942 
gUnü sa.at 11 die LUlebu.rgazda al!I. 
kert '8.t:n alma komisyonunda ya. 

Beygir natı No, ... 
,. ",,2 

" 3 

Glyto KUl'UJ 
4150 HO 

1315 
130 • . - r •. • . . r . _., • . . . ·. - . , ..... :" 

· · .. DEVLE:r:D:E:MIRYOLLARI ve· LIMANLARI : . 
~· < İSLE:.İM[· UM'üM. İDAR~Sİ ',il.~lARI . 

.. . -··, . . . •, .. , 

Eskl~ehir cer atclyesl için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanat 
lmlilıanı Haydnrpaşa depoııundıı. yapılacaktır. ~garl S. 2 f§Çi derecesinde 
bulunanlar tavzlt edilecek ~ Ucretı imtihanda göstereceği liyaka.ta. göre 
tesblt edilecektir. Ta1lplerin Haydarpaşa ioletme mUdllrlUğUne müracaat 
etınelert il!n olunur. (3362-~BS) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

1 
(3168 - 5283) 

.\t·~ 

50 tmı so.ınan ve 50 ton ıspanak 

l pa?.arlıkla sa.tın alınacaktır. Talip
lerin 18. 5. 942 puarlesi günü sa
at 10 da. T()pkapı Mal.tepesinde as-
keri sa.tm alma komisyonuna % 15 
teminatlarile gelmeleri. 

(3158 • tı254) 
• * • 

Kapalı zarf usulile 1200 ton lw
Hava birlikleri ihtiyacı için 1000 çift er totlnl pazarlıkla ııatnı a ltnacak_:_ ,_ru f uulye almaclilrtir. tiu m iktar 

tır. lstekliler kat'ı teminat tutlı.rı olan 1762 lirayı Ba.k1rköy mat mUdürlU- bir istekliye vcıilebileceği gibi 300 
ğüne yatırarak makbuzları Ue blrlikte 16.5,942 cumartem günU aaat 11 de tonluk partiler halinde de verile. 
Yeni Poetahane karıısında BUyUk Kmacıyıı.n ban ikinci kat No. 9/10 da bilir. Eva:ıf ve hususi §lll"tla.n ko-
hc va satmalma komisyonunda bulunmalan. (5307) m.'syond:ı ,görillebilir. fhıı.lcsi 25. 5, 

P. T . T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 15 ton mazot 368 kilo B. B. ve 1450 kilo Dab. 

ekstra makine yağı kapalı zart wrullle ekal.ltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 5162 lira ve muvakkat teminatı 388 liradır. Ek· 

l!llltme 16.5.942 tarihine mUsacılt Cumartesi gUnü ııaat 11 de Ankarada 
Umum! MlldUr!Uk binasındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -...__lsteklller muvakkat teminat makbuz veya banka mektublle kanu. 
l'l1 vesalkl muhtevi kapalı zar!lan o gUn sallt ona kadar mezkQr komlsyona 
Tereccklcrdlr. 

4 - Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım MUdUrlUğUnı:en ve tstan. 
bulda Yeni Valde hanında P. T. T. levazım umumi depo Ayniyat Mulıaslp-
ll#fnden bedelsiz olarak alabilirler. (3069- ll075) 

ht .. nlı!.11 l'nlver,ılcsi h.•ıı ı:nı,uı. 
tc.-smtlen almış :>it.nğum ,.ebe'ıe pıı
somu zayı (:tıim. Ycııi~ini çık:ır:ı. 

cdııııu.ın C'-ki·•ı in ıuiknıü yoktur. 
Peur nden 6220 So.lı Fi11i: Ka. 
ra 011nı 

* * • 
1938 senesinde Galata Sen Jorj. 

ınia olmlundıın aldığım diplomamı 
zayi ettim. Yeni ini elacnğımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Şiıli, Rumeli <adde si 11nbyan a. 
parlıman 5 numarada 1''e:ahal 
Vnrdar. (3982) 

~·~ 
İstanbul Emnil·e ı Miitliirlüğü 4 

üncü şubeden aldı.Qırıı 7608 numa
ralı ikamet tezkeremi za,; i eltim. 
Yenisini nlııcai:!ım<l:.ın csldslnln hük 
mü yoktur. (39811) 

KüçDkpa:ar, Kıbleçeşme caddesi· 
98 numarada Jlümin B. Abdolwiç 

~•:1-

33!) senesi' Erenköy Nümune mck 
tebindcn nlmış (1]()11ğum şch:ıdeln:ı
meıni zayi ettim. Ycniı;lni çıkar. 

dığımdnn eski inin hükmü yoktur. 
Askeri Posta numarası 822.'l ma
kine baş gedikli Xiya:i Erdcni: 

(39803i . ~. 
Rami inşe memurluğundrın aldı 

ğım rnayıR hazıron ayııu ait ekmek 
karnemi 7.a)i ettim. Yenisini nlac!I 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Rami, Crıma malıallcsi !.:11mi so. 
kak 66 numarada Dcrvi1 Abllı. 

(39810) 

"'*"' 
lstanbul Erkek lisesinden al<lığım 

f, G sınıfına ail i924 numaralı l•~
dlkııamPml ztıyf ~linı. Yenisini cı-

. 
Daktilo aranıyor 

Fraru;ızca;;a hakklle vlkr! 1.stanbul 
\•eya Anko.rııdıı. çalışmak Uz.ere erkek 
v~ya kadın ı;eklz dal<tUo ıılmacaktır. 

İsteklilerin Türk ırkından olması 
şarttır. Tahsil derocelerine ve şimdi. 
ye kadar çalı§tıkları yerlere alt ma • 
!Qmatı muhtevi bir mektupla 1.stnn. 
but postanesinde 722 numaralı posta 
kutuauna müracaat edilmesi. 

lac.ağıından eskisin in hükmü yok. 
tur. (3JR07) 

Eyüp, Eski ywi Balıkçı Ba/.:/.:rıl 
sokak numara 16 Bülent Topçu 
No. 622. 

~*~ 

Yenikö:r nuhiyesi ınüdürl!ii(iinrlcn 
almış oldııJ'.iunı ekmek karnemi k:ıy. 
bctıım. Yenisini alacoğımuan es!•i. 
sinin hükmü yoktur. (39800 

Yenikıi!f, Köybaşı arkası soka§~ 
No. 1 Sabah/ıttin. 

~*~ 

Gal:ıla iaşe bürosundan aldığım 
mayıs haziran nyın:ı ait 5 adet ek. 
nıek kıırncnı 1 zayi ettim. Yenileri. 
ni al:ıen~ımdıuı e kilerin hfıkmü 
yoktur. (39805) 

Galata, Arap camii Alaca çıkma:ı 
sokC1k numara 5 Seher Baş. 

* ~ * 
Galata nahlyesinclcn :ıldı~ım an. 

nemin \'e kendimin mnyıs bazir:ın 

oyları ekmek karnelerimi zııyi et. 
tim. Yenilerini alacıığımdan eskilc
rirıin hilkınli yoktur. 

Karakfiy, Af imar nparfımam ~ ii11-
cıi kat Cevdet Çimen. 

... .. 
Eytlp Cezirikaııım mahallesi mt'. 

m~ll M. H. dan aldığım ekmek 
veııikamı kaybettim. YenJsini çıka. 

racağımdan eskt!'!nln hUkmU yoktur. 
Eyüp Defterdar ,\rpacı Hayrettin ı 

ıM>ka.lı: numara 80 da Emı.e. 

912 pnznrtegi runU !' .. :ı.t 14 de ya
pılscaktll'. lfuvakka.t teminatı 
lll230 liradır. Taliplerin ihıı.le so
atindf"n bir saat evvel teklif mek
tuplıın ile birlikte harbiyede ye. 
dek ~ubay okulunda komisyona 
müracaatla.n. (3H7 - 5243) 

"' .. 
1 W adet nıeııin calcet. 
129 ,. ,. pantalon. 
129 .. .. önlük. 
l 29 ,, ,. eldiven. 
Yukarıda yazrlı malzemelerin 

kapalı zarfla cksiltmele."i 25,.5. 942 
günü saat 15 de Ankara Lv. inı.ir
liği s:ı.tın alına kom.i.1:1yonunda. ya.
pılacnktrr. Caket, pantolon, önlük 
eld~ven bir fakmım tahmin bedeli 
200 lin ilk teminatı 1935 Uradır. 
Şartnamesi 129 kurnşa komisyon
dan :ı.hrur. Taliplerm .knnıınt vesi
lcalari1e tl"kUf mektuplarını ihale 
snatindrn bir t~at e'rvel ko:cisyo. 
na vcr:nelerl. (3173 • 5288) 

··~ Yedi kalem yer altı elektrik 
kablosu pazarlıkla satın alına. 
ca.kttr. Ta.hmin bedeli 46,600 li
ra kat'! tr:mln~ tr 6990 liradır 
Tahmin bcıieli 46,600 lira kat~i 
teminatı GS90 liradır İhalesi 15 
5. 942 cuma ~iinü ğaat 11 ue' 
Ankarada M. M. V. Hava sa.tın 
alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belli vakitte ko· 
misyona gelmeleri. (3204.5345) 

••• 
Bir ton birinci ne\'i Urfa sa

deyağı ahnac:ıktrr. Taliplerin 
nümunelerile beraber Bandırma
da askeri satm alma komisyonu. 
na müracaatları. (3187-5328) 

~·· 
Müteahhit nam hesabına 5.5. 

~H2 de ihalesi ilan olunan 121273 
kilo s1ğır etine talip çıkmadığın. 
dan tekrar pazarJığa konmuştur. 
Evsaf ve hususi şartlarile teslim 
mahalli komisyonda görülüp öğ. 
renilebilir. Beher kilosunun mu· 
ham.men bedeli 95 kuruştur. !ha. 
lesi 18.5.942 pnartesi günü sa. 
at 10 da yapılacaktır, taliple
rin kati teminatlarile Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda komis • 
yona müracaatları. 

(3205-5370) 

SAHIBt : ASIM US 
IJmumt Neşriyatı idare E"den 

Ht'fC1< Ahmet '\et:t'nflil 
Basıldı§ı 7er: VAKlT ~ATB.\ASl 

prlacc.ktır. 3750 kiloda.n aııağı ol
mamak il7.ere ayn ayn taliplere 
de veri lir. İlk teminatı 5375 lira
dır. Talipl~rin belli vakitte kom.i:s-
yone. gelm€'leri. (3225 • 4525) 

*** :Aşağıda yazılı mevadm paJ:al'-

lıkla elmiltmcleri 20. 5. 942 ça.r
pmba günU saat 10 da Topkapı 
Maltepesi:nde askeri satın alma 
komhyonunda yaprln.caktrr. Ta
iiplE'rin. % 15 teminatla.rile belli 
v~itte komisyona gelmeleri. 

Cimi. Miktan ton, 
ZeYtJ,ıi yagı 5 
Mercimek. 10 
Kuru ot. 4-0 
Sanıan. 40 
Kuru fasulye. 15 
Sığrr eti. \ / 5 
Odun. 200 

(3231 - 5431) 
~·~ 

Be~ adet mamut olarak Şcvrole 
vr. Fort kamyonla.n için tente ör
t.U alma.çaktır. Pazarlıkla ek.~il t
ın esi H. 5. 942 perşembe günU sa
at 15,4~ de Topha.nede Lv. iimir
lit;i !Jatın alma komisyonunda ya. 
ınlRcakttr. 

Nilmunesi komisyonda görtilUr. 
Bf?yaz olmamak şarlile nümune
Mıde daha iyi olanlar terci.han alı
nacaktır. İ.stcklileıin teklif ede
c~kleri f~-at üzerinden kati temi
n tlruilo belli vakitte komisyona 
ı:-~Imeleri. (739 • 5415) 

*** Sirkeci :ımbarmda hiç bil" suret-
lr. lam.iri mtimkün olmayan (3745) 
adet un çuvalı ile (2655) adet er
zak çuvn.lı yeni ve eski çuvallar· 
Ja değJşileccJctir. Taliplerin husu. 
st şartınrı komisyonda ve 'ha.le 
gtinlinde:ı evvel çuvalları am.ba.rda 
görebilirler. İhalesi Hl. 5. 942 cu
mA giinü ~ııt 11 d~ yapılacaktır. 
f<ı:tekUt er ih..:ıle günü verecekleri 
çııva llattn n;_jrnuncsini ve cvsaimı 
komisynna b:?rnbcr getirecekler. 
dir. Taliplerin mezkt1r gün ve sa
atte Harbi.yede yedek ıubay oku
lıında !"atoıalma komisvonun:ı mü-
rueaattarr. • 

(3219 • 5419) 
.ıf.*"f. 

. 40 şaft beygir kuvvetinde ben· 
zın motörlü bir deniz motörü 
15.5.942 cuma günü ~aat 11.30 
da Pazarlrkla satın alınacaktır 
;\fohamm~n bedeli 3500 liradır' 
!sleklilerin belli gün ve saatle 
Fındıklıda satınalma komisyonu. 
na gelmeleri. (3210-5375} 

.. " .. .. " • 100 12:5 
BUyUk ökUz nalı 200 115 
Orta boy ökUz nalı 1000 1015 496 

• / (ll229-15t%91 
. ., J ••• '-
~da. yazılı m;vad~· pazarlıkla ekalltmeleri hl~lannda yazııı ~ 

ve aaat:ıerde Çorluda aııkeı1 P. 1166 ııatmaıma komlayonunda yapılacaıctl 
Taliplerin belli vakitte koıniayona 1;elmelerl. 

·( 

Koyun veya keçi eti. 
Odun.. 

MUdan 
Kilo 

30,000 
100,000 

.llıale gttn ve uatl. 

20/~/942 15 
21 .. ., 15 

(8172-152811 
, ... 

A,a#t~a mlktan - yazılı etJerln pazarlıkla ekslltmelerl 3.6.9f2 gtınU ıır 
zalannda. yazılı ııaatlerde Dofu Bayeutte aııkert aa.tmaıma komiayonuııd' 
yapıla.caktır, Taliplerin bell! vakltıerde komisyona g'elmelcrl. 

lllktan TUtan '.l'em.lııatı .IJıaJe 

c.ın.ı. Kilo Ura Ura aaatt -Koyun eti. 144,000 64,800 3990 15 
Sığır eti. H•,000 43,200 3240 11 
Sığır eU. 170,000 36,000 2700 11 
Koyun etl. 144,000 64,800 3990 15 
Sıjttr eti. 120,000 36,000 3240 11 
Sığır eti. 144,000 43,200 2700 11 
Koyun eti. 120,000 M,000 3950 9 

(3160-15256) 

• • • 
~ağıda yazılı etlerin kapalı zarfla ekailtmeleri 25.5.942 Paurteal f 

ııU bizalıı.rında yazılı saatlerde Trabzonda askert sl\bnahna. komlayonuıı1 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vealkalarllo teklif mektuplannı ih&le ,_. 
!erinden bir saat e'l<veı komlayona vermeleri. 

Miktarı Tatarı Teminatı ı:ıwe 
Clnaı. K.l.lo Lira Lira eaatl 

~ 

Koyun eti, 150.000 82,500 Mô5 10 
f:.·~- Jt 150,000 43,000 3376 11 

(316~25Sl 

""'* - ~ J 
Aşatıdıı yazılı etler kaJ14b zartıa ekııiltmlye konmuştur. th&Ieat lf. ~ 

9'2 perşembe günU aaat Hı de Muğlada aakerl 88tmalma komlııyonutl 

yapılacaktır. Talıplerin k.ı.nunt vealkalarile tekllt mektuplarını ih&le şif 
tinden bir saat evvel komlııyona vermeleri. 

Miktarı Tutan Tt"mlnAtı 
ClnaJ ktıo lira Ura 
Koyun eU 
Keçi eti 

67 ,500 67 ,1}00 5063 
67,500 62,652 3950 

• • • (305.'i - 491'' 

365,42 m~tre mikabı kereste 
pazarlrkla satın alınacaktır. iha
lesi 25. 5. 942 paz:ırtesi gunu 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Hava salın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin teklii 
edecekleri fiyatlara göre kat'i te
minatlarile belli vakitte komis-

yona gelmeleri. (3202.5343) 
.., .. 

Miiteahhit ~a.m ve hesa.bm.a ~ 
her kilosu 4 kuruştan 500,847 10 f 
o•lun açık eksiltmeye konmuş~ 
llııı.Jeai 30. 5. 942 cumarte!li guv; 
tınat 11 de S!Va.sta :ı.skerl Mtın • 
ma k".'misyonunda. yaprl.l\oUiı1' 
Tutan 20,033 Ura 88 kU?"UŞ iTk t', 
minatr 15~ lira 41 kuruştur. 'fi 
llpfoıi.n belli va.kitte kom1syoıı' 
ı;elmeleri. (3218 • 3418) 

A§aftda yazılı mevadm pazarlık! a eksiltmelerl hlzalıı.rmda y&%lh gUn, saat n mahaller~kl askert aatmıılıll1 
komisyonlarında yapılacaktrr. Ta llplerı n belll vakitlerde ait olduğu komisyon !arda bulunma lan. · 
Ciıısı lHll<ton Tutan Teminatı İhale ~. aat ve mabıllJ 

Kilo Lira Lira 
Ot veya tama~ 7 pa.r!;a. beheri H ,500 2175 

Bakla 40.000 7000 1526) 
Taze soğan 40,000 5000 3715) 
Zeytin yağı Hl,000 23.250 3•88 
Sabun 13,000 15,7:50 2363 
Toz ~&ker 23.000 24,437,!50) 
Çam kereııte ... 185 18,600 ) 
Kun.ı faııul)'f 35,000 ll,S75 1706,25 
Sıfır eU H.000 

16/ ll/ 942 11 Hadım köy 
köy. 

18 ., ., 115 Mlmanrlnlıı 

16 ., • 1t Erzurum 
16 " • 14,80 Erzurum 

14 • .. 16 
1• " .. 16 
16 .. • 15 

İzmir Lv. Am.ırlffl 
Gellbolu 
EyQp Ranıt 

(3232-5432) 


