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Yeni şekil 
kaçakçılıklar 

Yazan : .A,sUff Us 
Harpten e\ \'el kaçaktıbk cleyin

Cle hemen her memlekette bu kc
limooeo bir türlü mana anlaşılırdı. 
l'a dabili ~eya harici emniyet. ba. 
lummdan hükfune~ yasak edilmiş 
olan bir m:ı.lm bö memnulyete rağ
nıea memlekete sokulmuş olması, 
)abat ~eadl sebeplerle ağır bir 
re81De tibl tatuhnu!I olan bir malın 
gümrük kontrolünden ~ınlarak 
ltadutlardan geçlrilml§ bulunma-
• hatıra gelirdi. 

Harbin milletler arası münase
betlerde \-ukua getirdiği yeni 
tartlar lı:lnde artık kaçaktdığın 
ba türliıleri bhim memleketimize 
•lsbetle hemen hemen yok dene
cek hale gelmiştir; yahut tok azal. 
lbl§tır, ~'linkii hİ!: bir memleketJn 
>17ecek veya giyee.ek ne,·inden bı
tlbull kendlae klfl gelmiyor. it
laalit e1yasma brlı gtlmrilk re
•imJerl tvmı~ kaldırılm11 olsa 
laile bir çok nevi mallan getirmek 
bllinıkün olmuyor. 

Bununla be~r son zıamanlarda 
lllemleketlmlziıı bllhaasa cenup 
hadntlanndan kaça1'çıhk suetile 
Sariye tan.flarma ha)" an ve hu
bubat götürüldüğünden ~ık sık 1)1. 
Uye-tler Jtfüyonız.. Ba tttrHi ka
cakçıbk gtimriik resminden kar
talmak için yapılmıyor. Bir takım 
lbal sabip)erl halk ihtiyacı için 
h~e maayyea bir bedel mu
kabilinde satm alDıa.n ihtiyaç macJ. 
delf'rbd yahanft memleketlere gö. 
ttlrftp satmakta kendllerl için tba
laa bllyllk klr bulandağuaa heeap 
ederek baDlan kaçırıyor. Yul 
laarpıea evvel it.ballt ..,...acl• 
)"apılu kaçak(ıbk ba defa abl bir 
ltıtibmett.e ohlyor. ıuoüoılar dı
landan mal getirmiyor. Memle
llıetten mal göttir6yor. 

sait olan ıı.eklllere gldıne-ıi de 
memlckeUe muhafazası li.zun o
lan iı;tlınai mu\ nzene ba1ummdan 
zararlıdır. 

Fakat ba türlll ka(ak~ılıklann 
önüne geç!llek için zec-rl \'e idari 
tC{lbirler ahrllen bir de fiyat me
!4<'lesi bolnndağuna onutmamalı
clır. Bir kmnn gıda maddelerinin 
hudutlanmızdan çılup yabancı 

mf'm l cJ,et lere göt ti rtihneslnde 
~lmrtık muhafa7.88ı iş"nden bqka 
bir fiyat meselul oldtıb'11 gibi pey
nir mli<ıtah<ıl1lf'rinln beyaz peynir 
imalini bır:ıkıp litk!I peynir lst'h11a. 
lin<' ehC'llUDlyet ,·ermeleri de yine 
bir fiyat m~elesidlr, 

PAPA 
Yeniden sulh 

teklifinde bulundu 
Berlin 

Teklifi dini mahiyette 
buluyor 

Vatikaa, 14 (A.A.) - Papa on 
i:lı.ind Pi, papalığa seçilmesinin yı). 
dönümü münaaebetile dUn bir na.. 
tuk söylemi,tır. Biltün milletlere 
hitap eden ve radyo tarafmduı 
neıredllea bu nutuk aulh lehinde 
bU- hitabedir. Papa demittir ki: 

.. Buglla tıatimallk btltan mWet. 
lere •ulh lehinde bir hitapta baloo 
nuyorum, haı,» ta.rıruı orteamda 
bir kere daha suDı s<SzUııll tekrar 
cdfyorum. Bunu bUtUn muharip dev 
!etlere ta..rafs:ızltlda yapıyorum. 
lldcletH ...._ .... clınUt.._. 
ken yapılan IAl1h t.ellliftnlD mavaf.. 
faloyetsizlikle netlceletı~i!mt bi. 
liyonmı. Bir taraf elde edilen ka.. 
zançlara, diğer taraf gelecek ka .. 
znnebra bel bağll)'or. Bu dtlfUn • 
celer sulbü gUçleftirmdd.ediır. 

(Devamı Ba. ı, Bü. ! de) 

Bir lngil~ gazeteai 
ya:ıyor 

Alman 
askerleri 

f evkaladedit 
Cenevtt, H (A.A.) - Loadradan 

gelen haberlere göre Kançeııter Gar_ 
diyan gazeteal Rua kıtalannm hare· 
kAtJ hakkında bir rapor neıretmf§ttr. 
Raporda denlllyor ki: 

Alman taarruzwaun Uerdekl gellf
melerl orduların :mulde dolu cep • 
heıılnde görOdklert iflere bakılarak 

kolayca tahmJn edlleblllr. Hiç klmae 
Alman a.ııkerleriDin ve harp malze. 
mealDJn fevkalade naatı hakkmda 
1Upheye dllfeme&. Alman krtaiarmm 
bir mlaal olarak almabllecek 1qe tq 
kllAtı ve Alman kumanda heyeti için 
de aynı hUkmU ytlrilteblllrtz. Rtt.ıar 
bUUlD kartı hUcumlarma ratmen, Al
manlarm Uerf hareketleri emıaamda 

kazandıktan uıuvatfakiyetıere ben • 
zer en küçUk bir muvattaldyeU bile 
elde edememişlerdir. 

Ruslar Lenlngradı nya Kmnu kul' 
taramadıklan gibi DiDyepu battmı 

da ele geçtrememlılerdlr. Bunun aUI 
olarak Almanlar ktfm Orel, Harkof 
ve Taganrog gibi bGyllk §ehfrlert mu. 
hafaza etmeğe muvaffak olmutlar • 
dır. Almanlar buralannı gelecek ta
arruzlan fçlD birer bareklt Qutl ol&. 
Tak kutlalıablllrler • 

Iran harbiye nazırının 
beyanab 

iğtişaş o~d~k- Amerikada kongıre 
ça ~enıştır azaları 

Ruslar ISJanı bas· ik. . h 
bmya yardım ı~cı. cep e 

ediyor ~~~·r?~ ~ 1L 
ti99 .......,., 4-lıa"*' h- l'Ulllldlaemdıi ......._ ...._ ..- • 

mıulaJd Mdleel• baklanda ~ We deftm ederken Jccıagn uur an.
llUD'I pnval Oibanbml'nfn atıtaıe- smda Almaııyaya kartı lklnel blr cep 
unu alm11Iarclır. ile açmak arzusu yeniden uyanmııtır. 

Harbiye nasırı deml§Ur ki: Hariciye encümeni relal ayandan 
- Bam ıaaceraperuı phıafarm Reynold demlıtir ki: 

ve ecnebi propap.ııdalarla çıkan 11- Amerika Ue lngUterentn bOtUn kuv 

(Devaım Ba. J, Sü. 5 de) (Devamı Ba. 8, Sii. S de) 

1lmedu balb ikiaci Mı clu kt.
~ .... -. ld ... u ....... 
l'lk llapllan ile biç mb.Mebetl 
Joktur. Kaçınlsn mal memleket
te. cbpnya çı'kmıyor. Yine mem
lelıett. kalıyor. Ve mmıleketh 
'Vf"1iliyor. Fakat az gelirli, ya. 
hat orta ,....1111ı halktan uzak. 
lqıyor, yllksek kazançlı lüb lhtl· 
~larma gidiyor. Hayati ihtiyaç 
llladdesi keyU ve zevk maddesi 
~dini alıyor. 

Bu cins kaçakçıbp misal ola
rak peya1ri nıdal gÖ!ıterebillrlz. 
Jı'iyat m~ komisyona beyaz. 1 
Peynirin kil08Ulla 75 karaıt aa.rk 
lc.,ydaktan llOllr& ba cins peynir 
Plr.ssadan lcalkmqtır, Bana karşı 
dlfer tanftan Gravyer. Krem gıbi 
hhnlel'le anılan ve 200 kuru!;taa 
aoo kuruşa kadar serhestçe satılan 
Yabancı tip ltib peynirlerin mlk
tan artmr,,tır. Demek oluyor ki 
llİmdJy~ kadar beyaz peynir lstih· 
aaUnde kallanıbn sütler ba i~ 
llar kalmayınca ancak yHksek ka. 
tanc:h halk smıfmın satm alabile
ceği JUks peynirler kaçınlmaia 
başlanmlfhr. 

Ekmek işi hakkında_ 
valinin beyanatı 

Karne kaybedenltre ekmek verilmiyecek 

~tiphe ok ki ba iki tllrlü ka
\'akr.ıhi."111 an mda faril ,·ardır. Fa 
kat her ikisinin lat)dmlması li7.lm 
o'an urarlı birer kaçakçılık oldu
ğu meydandadır. 

Gerek hayvan ve gerek hubu
bat ne\"inclen ohnn, memleketin 
kf'ndj ihtiyacı ic;ln zarll1İ olan tCY· 
lerin yüksel< fiyatlarl:ı bile olııa 
~·•hancı mc!tıketlere gitmesi milli 
"'iidafaa bakımından nasıl bir teh
llkP t.eı>ldl ederse ai gelirU halk 
talsakalarmm muhtaç olduğa gıda 
"'Jlci<lelerinln daha ziyade ZP.D~in 
halk tabakl\lrumlD kM,..,fn,. mil· 

Vali ve belediye reisi Doktor 
Liitfi Kırdar, ~ehrimizin ekmek 
•şi ctrafmc!a kendisile göıiilen W 
muharririmize eunlan söyl<>mişt.lr: 
"- Ekmek meseleei üzerinde 

devamlı takip ve teftiıılerhnizi bi
liyorsunuz. 

Şimdiye kadar milteaddk tef
tl3l~r görUp de hiç Ct'Z& alnuyan 
mıı.alesef hemen hemen hiç bir 
fırm yoktur. NokBa.n vezinli ek
meltter derhal müsadele edilmek
te, ilstU bıcaklamnaıkstztn ve yek
olğelerine bitişik ola.rak fırınlara 
k'>nup hamur e1niıek çrke.nuıl?-1' 
'ıakkında da muhtelif cezalar tat. 
bik ootımetkedir. 

Belediye tefti!! 'heyetinirı bu 
dcvsm ı teftiflerl netice.sinde mli-

r~--------........ ~ kerrer cıemlar alıdıklan ba.lde mil· 
tenebbi.lı obmyaraık yine vezinden 

Un verilmemek suretiyle •!:*la.nlar veya ekmeği hamur çıka. 

Cezalandırı 
rarak vemı au ile tutmak sureti
le yjne bir nevi nokaa.n ekmek sü
renlerden on yedi frma bugiln-

lan 17 fırın den iti~ un verıııemeğe ka-
rar verdik. Bu fırmlarm nerelerde 

ı , ve kimlere ıı.it olduk1a.nnr size bir 
UNLARI KESİLEN FIBINIAB liste }\alinde veriyoıı.mı. 
Rı~yoğla kazMı: • Halkın ~ten tahdit edi~ gı. 
Defterdar Yok\lfU Emıar Bı· dHI llzerinde hna!a menfaaUer te

~:, ~y=ul~uk YIAm.bo, ;:
1
• minine y~ltenmlere 881& m09ama

.a a eca Y • • orgı, - h~ e~yeceğiz. Verilen unlan bu 
yoncu.kullUık Reşit, Aynıalıçeşme suretle a.rtJ:rarat veya beriıaııgı 
Yorgi, Nfşantap Mehmet ~ln, bir auretle ekmeğe tahvil etmi.ye-
~~paşa Bahriye Cd. Yıuıı, Ye- rek k:ıçü ve gaıt fiyatlarla un sa-
nı§ehır Letter. tanlar veya ekmek haliiıde çıkarip 
nc~ta., kazası: hamesiz yine yüksek ftyatla ka.-
Hasfırın Cd:. Hllseyf:n, Ça~r Cd ~ak ekmek satanıu da fiddetıe ta-

Türk-Alman ticaret anlaşması
1 

H1kJo, Orta.koy Dereboyu Fa.zı , kip -..a.ı•- ... -...~d· 
Arnavut.köy Fam.. ' cuum..-aı.c: ır. 

Fatih kazası· Bunlar hakk a da mflfettlo-
Samatya H~yin. Je~mlz delillerı +.oplayıp cülilm-
Xadıköy kazaeı: lert teeblt etmektedirler. MUteca· 

Bir Arman firmasıle yapılan muzakere
~er sona ererek mukavele imzalandı 
t\nkal'a, 14 {\'akıt muha.blrln

(IP.D) - TUrk - Alman ticaret 
ı.nı~1 esasi.arma uyularak bjr 
nıUddPttenberl ticaret vekaleti 
aduıa zira.1.t banka.sile Pritz Şae
fcr adındaki bir Alman ticaret fir. 
ltıur arasında yapllan müzakereler 
&oııa ermiş ve hazırlanan muka· 
Vele taraflarm salAh yetli mU-
111.esailleri tarafından imıal:ınmı~ 

~ 

tır. Bu mukaveleye göre Alman
ya bizden üı: buçuk milyon Türk 
ltralrk 3500 ton J>&Dlult alacaktır. 
Bu miktarın yüzde 50 ııi yerli bi
rinci, yil7.de 25 1 yerli ildncl, ytb;
de 25 i klevl&nd cinainden ola
caktır. Almanlar bu pamuğun kar
şılığını bize verecekleri mıU. ile 
6deyeceklerdir0 

Söğiltlüçeşme ca.ddCli. Hıri&to alrler derhal milU koınımna mah-
Karagöz. kenıelerlne verBectok ve bu ka.bi1-

tlsküdar kazuı: ler h_aldtmda belediye mC'VZUab 
Kuz~uncuk Eyilp harieınde milli korunma kanunu-

F..mlnön& kazası: • nun çok af'!' ve flddetli olan hil-
KUçUkpezar Mehmet Emin, lrtlmlert tatblr edilecektir. 

KUcUkpar.a.r Petro Kaçi Şinidlye ke.dar yapılan teftlfatm 
' · (Devamı Ba. ı, sa. ! dı) 

Kömür fiatları artırllmıyacak 
Ankara. H (Valat mubablrladea)- Öfrendılfmlze göre hllkOmet vul. 

Yolcu tren UcreUerl lle maden kö. yeU tetkik etmlf, tren Ucretıerlyle 

mtırQ tl,aUarmm artırılacafl balı:km· kllmtır tıyatlarml artırmam&ta karar 
da evvelce bul :baberler nqredllmff- j vennı,Ur. 
ur. 

Bugün ga2etemiz 

6 sayfa ________________________J 

kllf ı.lotı baröa. Yuwrlaklar, buclbl barlılD lçlllde ~ bava, dCllilz " 
luuple$1n devam ettıtı mmtakalan göa&ermektedlr 

Alman tebliği 
Kerçte mağ
lf!.p Ruslar 

takip ediliyor 
!8 IÔ8alldaa ıs ma.ruıa w.r 

784 tayyare tah-
rio edildi 
-0--

Leningıratta 

Z1 mlttellk gemi 
ita tırıldı 

BerUn, H (A..A) - Alman ordula
rı bafkomutanlığmm tebllfl: 

<peoomı Sa. !, Bü. 1 dt) 

Sovyet tebliği 

Tımoçenko 
01aula1ı Har 
kofa lıücum 

etli 

ilk hatlar 
yarıldı 

-0-

Kerç'de Sovyet kuf}f)ef
leri intizamla çekiliyor 

Moekova, 14 (A.A.) - Unlted Prell 
mubablrt büdlrlyor: 

Ukraynadakl Timoçenko ordum 
Harkot merkezinde ve yukan 'DalulG 

(Devmm Sa. !, Bü • .. de) 

Gençleri zararh çkilerd 1n nasıl koruyabilirız? 

Avukat Suat Tahsin 
TDrk diyor ki: 

Haya\ın 20 nci asır insan. 
luına jüklediii bunca ağır 
ve ııkıcı külfetler albnda 
araaıra içecelimiz bir iki ıi. 
fara ile alacağımız birkaç 
kadeh alkolün netemiz ve 
hayabmız üzerinde çok 
müıbet teıirleri mevcuttur. 
Fakat ifrata gitmemek ve 
iptilaya varmamak tartiyle 

7.elllrtı t~rden ge119lert konuna. 
mn çareleri etralmcJa ~tıtnmz an· 
kete flmdlye ka4ar cevap verenler. 
latllaaınz ffdcletll teclblrler &lmmaaı 

(Devamı 5 inci •)'fada) 

ANKARA AT YARIŞLARI 
Bu haftanın programı hazır'andı 

Mlfterell llaldı llparıı kapona llall•· 
ııae ita ıallalltaa itibaren VAKiT 

Jarduda ua BIB., gazeteli 
ldarellaau ade b8'1anacak 

(Yumı 5 IDC!I _,.....) 
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Alman teuı il 
( Ba§tara/ ı 1 inci sa} fat!.aJ 

Kcrç yar.m adasmda mıığlQb edi • 
len düşmanın takibine fasılasız devam 
edilmektedir. Kerç Umanı ile burada 
bulunan gemiler muvaffakiyetıo bom .. 

bardıman edllml§tir. 
Doneç cephesinin birçok yerlerinde 

kıtalarunız düşman kuvvetlerinin 
tanklar bimayesindeki h1lcumlanna 
mukavemet etml§lcrdir. 

Cephenin gimal kesiminde taarruz 
mahiyetinde bazı Alman hareld'ıtı mu 
vat.takiyetlerle neUcclenmlşUr. 
Doğu cephesinde dUn cereyan eden 

hava muharebelerinde 81 Sovyet uçn· 
ğı dllşllrtllmUştUr. Bir Alml\11 uça~ı 

ı.-ayıptır. Fin uçakları Vodla nehri 
ma.nsabmd:ıki düşman gcmllerlnl mu
\'af!akiyeUc bombalamı.şlardır. 

26 Nisandan 13 Mayısa kadar Sov. 
yel1er 784 uçak kaybetmlşlerdlr. Bun 
ıarm 510 ı hava muharebelerinde, 13' U 
uçak savarlar, 76' ıı da ordu teşklllerl 
tara!mdan dll§UrUlmllştUr. Ayni dev .. 
rede doğu cephesinde 82 Alınan uça· 
ğı kaybolmuştur. 

Maltada Alman Stuka uçakları, u
çak meydanları ile uçaksavar bııtar. 
yaları mevzilerini bombalayarak bir. 
çok tam iaabet kaydetmişlerdir. Ak· 
deniz bölgulnde dört lnglllz uçağı 

dU~rUlmUştUr. 

Alnıa.n deniza.ltılan şimal atla~ 
tiğinde, İngiltereye giden bir ka
fileye t11lcum etmişlerdir. Gllnler
ce !lüren Giddetli bir muha:ebeden 
sonra topyekfin 31 bm ton hacmin
de dokuz geni ibatmlnuşt:ır. Baş
ka bir vapur bir torpil ieabeti ala
rak ynra.lanmıştn-. 
Başka Alman denizaltılan Ame

rika sula.rmda ~ 82 bin ton 
tutarmda 12 bUyilk ticaret gemisi 
He bir kara.kol gemisi batirmışlar
drr. 

Diışın&n bu suretle, bir kaç gUn 
jçinde 113 bin tonluk 21 gemi kay
betmiş bulunmalrto.drr. 

Mıınşm met.halinde cereyan e
den deniz muha.rebclerlnde b1r tor 
pitomuz bir İngiliz hücum botunu 
ruahmutlayara.k pa.tımuştır, Başka 
.oir İngiliz hUcum botu da ma.yn ta
rayıcıln.rmı.ızla y:ı.ptrğı bir muharc. 
bede 1:'8.tmışt.Ir. 13 mayıs tarUıli 
tebliğde bu ha.rek!i.ttan ba.hsedil· 
miştJ. 

Teker teker uçan İngiliz bomba 
uçcldarı, buluUardan istifade ede
'"'k dün ba.tJ Almanya bmlgesine 
eyhude bir aknı yapmışlardir, 
Kerç ya.nm adasındaki muhare

elerde 173 üncil :istihkAm ta.buru 
mayısta tek be.şma 10 blaı ki§i

ik bir düşman gnıpunu şiddetli bir 
.te§e rağmen temizlemeye muvaf
fak olmuştur. 

346 ncı piyade alaymm beşinci 
bölilğü ile 46 ncı n:laym ikinci bö· 
lJğü hücum motörlcrinin yardmu 
ile düşnan mevzi.lerinln arluısın:ı 
çıkmaya muvaffak olmuşlardır, 

Berllın, H (A.A.) - Alman ba§ku. 

mandanlığı Kerç muharebesi hakkm· 
da ıu maıo.matı vermektedir: Hücum 
ıtddetli bir topçu ve hava kuvvetleri 
taratmdan hazırlandıktan sonra 3 
mayu sabahı başlamıştır. Kıtalanmız 
kara maynlan ve zırhlı hendekler ar. 
kaam<la bulunan dll§Dlanm üzerine a.. 
tı.lmıştır. Düşman Dk hllcumda tama. 
mile arellml§t:ır. Kıtalarunız llerl 
hareketlerini doğu ve ıtmaıe doğru 

inkişaf ettlrml.şlerdir, Dll§manm her .. 
hangi blr noktadan kaçma.ııına mey • 
dan verllmem,JıUr. 
Krtalanmız 11 mayısta Ar.ak dentd 

kıyıama varmağa. ve dllpıanm bUt1ln 
rlcat yollarını kesmete muvaffak oı. 
mU§lardı:r. 

Her taraftan çevrilmiş olan dll§ma. 
nı Alman tayyareleri imhaya ba§la • 

mlflaıdn'· 
Dnpnuwn aıla çemberden kurbı1 • 

m&k Jıçtn yapmakta. O!du#U bQtllD 
bmaç h&reketteri p0ak11rttllm.llftnr. 
Demir gember bQ.abQtQn alaft.JrdmJl
tır. Bu çember lçlndıekl dllfman ya 
1mba ft7& esir edll:m)ftlr. 

Jallr .,. ganalm m.Urtan eaatten ııa. 
• artmaktadır. 

Bedia u (A.A.) - FWırerln ka
r-.&bl aplıda.ki tebliği veriyor: 

Alman denlz&lblan muhtelif denlz. 
l9'dl dftpnanm matume l§~de kul 
landJlı gemilere kal'§I yapı:lan mUca. 
deılede J'81lfden bQyQk muvattakJyet. 
lor Jr•nmnqJ•rdır. 

Şlmaıl AtlıuıWrte bu denlzaltı ge· 
mfteri lngtltere:ye doğııı yol alan bir 
İngiliz katlleye hllcıım etmlşler, ve 
ceNY&D eden §lddetu AV&§la.r e.ıma. 
Rlldt • .gU.nlerce çarpışarak topyeldUı 

31 l*1 tonllAto hacmlnde dokuz gemi 
batlrmı§lardtr. Daha bafka denizaltı 

ganilert Amerika sularmda topyekün 
82 bin tonilAtoıuk 12 Ucaret gemisi • 
nt ""' bir karakol gemı.tnl batırmış. 
lardrr. DUşman Uearet filosu birkaç 
g8n lçbıde topyekCın 118 bln tonllA • 
tohık 21 g emi kaybetınlştlr . 

Berlln, H (A.A) - Alman bafkO· 
mutanlığmın bllCllrdiğin.e göre, doğu 
cepbeslnln ılmal keaimiride, Lenin.. 
grad etrafındaki Atman çemberini 
İıelmeğe mAtuf olarak SovyeUerln 
~. lra?ll yaptıkbn tııamızlar 

akim ulmıutır. 

----------------- .. ',. --------VAK iT 
'15 - l5 • 1P42 

Kinin beyanname· 
ye tabi tutuldu 

BugUn çıkan bir kararname Ue ki. 
nln komprimesi yapan bilümum ha. 
klk1 ve hUkml şahıslar beş gün zar. 
fında ellerinde bulunan toz ve kom· 
prime klninlerln ınlkdarmı bildire -
ceklerdır. Ellerinde 100 gramdan faz. 
la devlet ve kızılay kinin komprime. 
!erinden. başka kinin komprimesi bu. 
lunan eczahane ve depolar 15 gün zar 
tında bu komprlmelcrln mikdarmı 

bir beyanname ile tlldlrmeğe mecbur 
tutulmuşlardır. 

Kızılay ve devlet komprimeleri ha· 

r lç olmak üzere beyana ta.bi tutulan 
bllO.mum toz ve komprime klnlnlere 
değer fiyatlarının peıılnen tediyeel mu 
kablllnde satın alınmak il.Zere hUkO.
mctçe el konulmu,ştur. Devlet ve kı. 
zılay kinin komprlmelerlnden maada 
ıllğer kinin komprlmelcrlnin 1mt\li ya. 
sak edilmiştir. 

Eczahanelerde lmrtll menolunan 
.tomprımelerden hrılen mevcut buıu. 
nanların Haziran 1942 sonuna kadar 
satılmaları serbest bırakılmıştır. 

Ath maliye tahsildarları hak
kında bir 'kanun projesi 

Anlmm, 14 (\'al<ıt nıuhablrlnden)

Mallye vekrıletl atlı tahl!lldarıarına 

hayvan yem bedeli verilmeat hakkın. 
dakl kanun projesi mccllse verlıml§. 
tir. Bu proje esaslarına göre, tahsil. 
darlardan yeni tayin edilecekler ve 
hAlen mUstahdem olanlar bu kanunun 
neşrinden, hayvanı ölenler de ölllm 
tarihinden itibaren 15 gUn zarfında 

birer hayvan tedarikine mecbur ola· 
caklardır. Hayvanı olup da blr diğ-c. 
rlnl tedarik etmek mecburlyetlnde bu 

Junan maliye attı tahsildarlarına bir 
ııene zarfında Ucretle.rinden mUsavl 
taksitlerle kesilmek şartiyle 60 lira 
avans verilecektir. Hayvan tedarike. 
den maliye tahsildarları ücretlerine 
ilD.veten ayaa en çolt 15 lirayı geçme .. 
mek Uzere maballl §artlara göre hay. 
van yem bedeli verlleceırtlr. Bu be· 
del haczedllemlyecekUr. Hayvan yem 
bedeli hayvanın tedarik edildiği tarihi 
takip eden ay başındı&n itibaren ve • 
rilecektlr. 

Denizaltı ve avcıbotlarındaki erlere 
verilecek hazır gıda 

1 

Ankara, ı.ı (Vakıt muhablrlnden)

a.-1.-ek işi hakkında Denizaltı gemUerfnde ve avcı botla. 
.., Alll rmda müstalidem deniz personeline 

(Ba§lara/ı ı inci 8ay/aua) ı seferde, manevra ve tatbikatlarda ve .. 
verdiği diğ~r bir netice de karne rllecek hazır gıda hakkında mecll.ııe 
kuponlarının iMe memurluklann- bir kanun projesi verllml§tir. Proje 
öa sayımı ve hileli beyımname:cr esasla.rına göre her hangi bir denız 
suretinde vukun geldiği görUldü· ussu veya ana gemisi lle irtibat te. 
ğünden bu usul üzerinde de yeni mln edemlyen denizaltı gemileri lle 
ka.rarlar almmışt.ır. Saymııar nıer- avcı botları personeline 4000 kalori· 
kezi bir büroda matbu zamklı kil- den aşağı olmamak Uzere hazır gıda 
ğıtlar üzerinde hileye mlisait ol- verilecektir. Hazır gıda vertllrken 
nııyae:ılı: bir ı;e'lt.ilde ynpıl:ıcaktn-. biletimle yemek bedeli ve er tayini 
İlk ola.ra.k Beyoğlu knznsmm fınıı- istihkakları verllmeyecekdir. 
lannda tatbikilıe be.şlru•mn.k üze· 
re olan bu usul ya.landa bütün ka
Z3Jarn da teşmil ediltcektfr . . 

Dar mliraka.be teşkilfi.tnnızın va. 
zifcJeıini kolaylaştırmak için muh
terem hA.lkmıızm bu hususta bize 
yardnnlanru beklemekte delillcri
le beraber ya~lan ihbarl8=1'8 
büyük kıymet vermekte ve ancak 
bu suretle müşterek mesainin am
me hukukunu tam ol:.ırak sıyanet 
ed~eğine kani bulunmaktayız, 

Bunu hallmntzdan bir memle
ket borcu olarak beklemekteyiz. 
Son zamanlarda bir de kame!eri
ni zayi eti!klcri bahnnesile yeni 
karne almak için tevall eden rnii
rı:ıcantlarla ka.'t'Şıla.~aktayız. Bu 
tanda mUracaaUarm fs'afma, su
ı:stimllere çok mU.cınit olduğu için 
imkan bulamıyoruz. Sayın hnlkı· 
mmn karnelerini muhafazada iti· 
na göstermelcı1ni aksi takdird e 
yeni karnP tevziine kadar ekmck
f'iz knlacakl:ı.rrnı göz önUnde lut
malanru ehemmiyetle tebarüz ct
Hrmenizi 'rioo. eclerim.,, 

-----~o------
Papa 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Harbin uzaması birçok bnkrnılnr

dan aileyi yoket.mek tehdidini gös. 
teriyor. Halbuki aile esastır. Bunu 
korumak 13.zrmdır. Yaradanın ira • 
desi de bııd.W', Herkes sulh için 
hiçbir ftr93.U bçnmamağa çalış • 
malıdır." 

Berlln, 14 (A.A.) - Ya.rr res
mi bir kaynaktan lbildiriliyor: 

Vişi Amerika nota
sına cevap verdi 
Cenevre, 14. (A.A.) - Ha,,.. -

Telemondia.l'in diplomatik muha
birinden: 

Martinike ait göriişmcler hak
kmda Vi,ui.de neŞredilen tebliğ ve 
Antillero dair Fmn.sıa tarafından 
basma verilen resmi nota ctra
fmda, beynelmilel mahfiller, teb
ığrn, Amerika hU:kfunetince öne sü .. 
rlilen mrnıelelehin vaahmctlni gös 
termekte bulunduğunu kaydedi
rorlar. Fra.nsrz cevabmm, Vaşing
ton isteklerinin sade ve basit ka
bulünden ibaret olmadığı katl ola· 
rak görUlmektedir. 

Diğer taraftan, tebliğ, zorlukla. 
rın, mescl'!nln haddi za.tlnden de
ğil, daha. çok, öne sürülme ııeklln
den ileti geldiğini belirtmektedir. 
Bu itibarla. cevnbm, yeni görüş 
tarzlarmm tcaUeine yol ka{l8ID.9.· 
dığı da sa.rulıyor. Son Uç gUn zar
fında Vlşlde devmn eden görUş
meler, An.ti! mcs~lelerinin muhte
lif gösterihi trafmda yapılmıa

tır. 
Fransız mli!ıel)il.h kuwetleri şc

file müstemlc:kiıt devlet sekrete· 
rinin bu görüşıneleı-e iştirak et
meleri, inceiemelerin hnngl istika.
mette yaptldıklanm göstermek· 
tedir. 

• * • 
Vişi, 14 (A.A.) - Laval ta.ra

fından Martinik hakkmda. Vişide
ki Birİc§'hn Amerilka masiahatgU
zanna tevdi edF!cn Uç ısayfahk 
nota çarşambe. ak§arnI geç vakte 
kadar henüz Amerika hariciye ne-
7.aretinc gelmemiştiT. 

..;ovyet ebl,!11 
( Bw;larafı 1 inci sayfada) 

endUetrl havzasında §lddeUl bir taar. 
ruza girişmiştir, Timoçenko ordusu 
muvat!aklyetle ilerlemektedir. 

Tlmçenko ordusu, aylardanberi Har 
ltof doıaylarmt döğmüş ve bugünkü 
bu büyük taarruzu hazırlamışUr. Sov 
yet taarruzunun hedefi bUtUn cenup 
cepheslnln bu Alman hareket üasUnU 
yıkmak ve Almanların Ukrayna ha· 
reketlerinde burasını kullan.malan -
na mani olmaktır. 

Moııkova, (A.A.). - Cenup cep. 
besinde Taganroı;dan Don havza.ama 
kadar uzanan bölgelerde Sovyet ıu • 
taları etratejl.k ehemmiyeti pek bU· 
ylll< olan meakt\n bir mahallin yan
emı zaptetmlşlcrdlr. 

Şimali ı;arblde Sovyet kıta.lan ge. 
ce llerllyerek kendilerine bir yol aç. 
mışlar, dUşmanm ağır topçusuna ta· 
hakkUm etmişler ve bir piyade tabu
runun bUyUk bir kısmını öldUrmllş • 
!erdir. 

Mo kova, lt (A.A.) - Kızıl Yıldız 

gazetesi çarşamba gUnU Kallnln cep. 
heslndo Sovyot lutatarı başka blr 
meskün mahalli zaptetttkleri zaman 
Almanıarm sahada 400 ölU brraktık • 
ıarmı bildirdiklerini yazmaktadır. 

RUBlar bir miktar esir almışlar ve 
Almanlar yaptıkl:ın mukabil taarruz 
!arda muvaffak olamamışlardır. 
Aynı cephenin başka bir keıılmlnde 

Almanlar birkaç mUstnhkem mevzi • 
den çıkarılml§tır. . 

Moskova, U (A.A.) - fü)yter: 
Mareşal Timoçenko kıtaıarı, Har • 

kofa kartıı yapılan taarruz esnasında 
ilk Alman mUdafaa hattını yarmış • 
\ardır. Düşman çok uzak blr mesate. 
ye pUskUrtUlmUotür. 
AUIA~R JL\.RKOF1'AN TELAŞ. 

LA ÇEKİLİYOR 

:Uo8kova, 14 (A.A.) - Röyter; 
Harkof cephesinden son gelen 

tafsilata göre, Almanlar telaşla 
geri çekilmektedirler ve toplarım 
cephanelerini ve daha başka mal
zemeyi kaldnıu:namişlardtr. Har. 
kof cephesinin yarılan hattan ha§· 
ka ke6imlerinde ölen dilşman as. 
kerlerini.n sayısı daha fazla olmuş 
tur. 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Rus hücumu ne neti

ce doğurabilir? 
Ajans haberleri, artık ilkbahar 

harblnln ba§landığında. §Uphe bırak
mıyor. Kere; taarruzunu Rusıarm 

Harkofa hUcumu takip etti. Diğer blr 
habere göre Kronştad'daki RUB do
nanması da Baltık denlzlne açılı:nlf
tır. Öbür mevzl1erde.ld kuvvet -
lu de birbirlerini denemektedirler. 

Ajanslardan çıkan mlna ile Kerç'. 
de Almanıarm ezici blr muvaffaldyet 
kazandıkları iddia ediıeblllr. Ruııla. 
rm geri mevzilere çekildikleri Mos· 
kovaca da kabul edilmektedir. 

Kerç harbi, Alman hücumunun çok 
§iddetıi olduğunu ve hucuma geçen 
kuvvetlerin karşı tarafa teşebblla im
kAnı vermediğini de göstermektedir. 
Ruslar, işte ':>u darbenin tesirini gl .. 
dermek için ayni derece bUyUk bir za. 
fer kazanmak gayesi Ue Ha.rkof hU .. 
cumuna geçm~lerdlr. Harkof, Alman 
Jarın her halde bugllnkUnden daha 
zayıf oldukları kış devresinde Rus· 
lar tarafından alınamamış blr bölge
dir. Burada çok kanlı harpler olmuş, 
iki taraf da ağır z:ıyiatlara uğrallll§. 
!ardır. 

Rusların bundan sonra mUstakbel 
taarruz için hazırladıkları §Uphesiz.. 
dlr. lı'akat Almanların da bo§ durma. 
mış olmaları icap ederdi.. iTmo .. 
çenko'nun hUcumu, iki tarafın kuvve. 
tını açığa vuracaktır. Aje.ns haberle. 
ri, Ruslann ilk mUdafaa hattını yar. 
dıklarmı bildiriyor. Bir haber.de Ti. 
moçenkonun şehre yaklaştığını söy· 
IUyor. Kış devresinde Harkof hUcumu 
başladığı vakit, Ruslar bu §ehri zap. 
tetseler bile Almanların mUhlm bir 
stratejik nokta olan Harkofu tekrar 
ele geçirmek için hiçbir tedaklrlık • 

Zelzele 
nerede? 

tazı çeklnmıyeceklertne ip.ret etmiş. 
tik. Fakat Almanlar, bu fedakA.rlığı, 
bUcumlar devam ederken 1apmışlar 

w ıehr1 vermemlolerdlr. Barkofun 
dÜ§D1e.ıı1 Almanlar lçln büyük bir ka. 
yıp olacaktır. 

.AlmaD tebliği, lıenUz tafeUAt verme 
dlğlnden §imdilik bu harp içln blr§ey 
ııöylenemez. Yalnız 111 nokta akla ge 
lebWr, ki Rualar, bu hUcumu, beJkJ de 
Kerç'de devam eden Alınan b6skuımı 
hatıtletınek, Almanlarm buradaki ha. 
va kunetıerinden bir kuımuu Barko. 
fa çekmek gayeel ile yapml§lardır, 

Harkof hU!:'Um.U hangi noktadan 
miltalea edilirse edilsin, Şm ha
rekatı noktasından kiiçümsene
mez.Ruslarm gayretin ve fedaklrlı 
ğm eza.mim göstermek istiyecek 
leri muhakkaktır. Ve bugfuılerde 
gerek Fin cephesl.ode ve gerek Le 
ningrat cephesinde Kerç ve Ha.I'kof 
taki şiddette çarp~ başlama
sı beklenebilir. 

Birmanya cephe.sindeki harp, 
krsa bir durkunluk devı esı ·~ec;lr -
dikten sonra yeni istiknmet.ini ta. 
~in edecekt' r Bu hwıuı.la §imdi
lik bir mUtaJc:ı serdetmek yersiz 
olur. 

Diğer taraftan, Vi~inin alacağı 
durum, harpte yeni bir safha ola
caktır. Amerikaya verildiği bildi
rilen. fakat henüz V~cdngtona. var
mamI6 olduğunu söyleyen Lavalir. 
notası, Vişi Fra.nsasmm müttefik
lere karşı açı:k dunımunu, kaça. 
rnak yolu bıraknuyacak surette 
ortaya ataca.le, bundan sonra Fran 
S?z dona.um.ası da belki bir vazife 
alacaktır. 

200 metre 
deriniikte Alına.nla.r muharebeye alelacele 

ihtiyat kuvvetlcır si.lnnckte iseler 
de ilk ha.rektelerde birçok mü.atalı lstanbul ve Londra rcuatha. 2 milyon altın 
kem noktalan ve istihkamları al. l · t y kaydet..: ne erı ıar•ın ı ı u Tokyo, 14 (A.A) _ Japon aakerl 
mış olan Rusları za.bt.C'tmeğe mu- Londra, H (A.A) - Bugün erken- makamlannm nezaret! altında çau .. 
vaffak ola.nuyorle.r. Unltcd den tngtlterede şldCletll bir yer dep. §an Malezyalı dalgıçlar hAlen, Slnga. 

Moekova, H (A.A.) - rcml kaydedilmiştir. Sarsmtınm Bir. pur cenup kıyılarındaki altın hazine· 
Preııain muhabiri bildiriyor: bl Çin'd yah t Pul manya ve cenu e u · lerinl çıkarmakla m-•guldUrler. Ja • 

Sovyet tebliğ!., Kerç yarımada.sı fik ta A rlk kınmd ld ...,, 
mUdafaacılarınm Alman kara, de .. de or me a ya a o u. pon kuvveUeri Slngapura çıkarıldığı 
nl.& ve hava kuTveUerlDln deb§eUl ğu ._::1..::11~~:ı.~~) _ Btı eaball nı ada .kalenln tutunamıyacafı anla. 
taarruzu kal'§LSIDda dll§mana ağır az saati ile 5 31 dakika 8 aani e•şııdıktan sonra, 1ng111z idare makam. 
kayıplar verdirerek inttzamla geri y ' y lan, kıyı civarında eski blr poeta mer 

geçe §lddetli bir yer sarsmt.ısı kayde. kezi önOnde 200 metre deıinUğlndeki 
ı;eklldiklertni bildirmektedir. dilmiştir, 

D"amanm U!!tUn kuvveUeri önünde t 1 t buld 1,.,,.00 denize 2.000.000 &ltm dolar attırmı§. 
~ Merkez Ua ü •an an .. -s 

1 
dır 

bu geri çekill§l ka.bul eden Rua be.§. kfiometre olduğu tahmin edilmekte • ar • 
kumandanlığı Kerç meydan muhare. Dalgıçların bu çal.I§mul, ifl kuvvet-
besinin Almanlar lehine bitti.ginl 8ÖY· ı dir. 11 bir alAka ile takip eden Slngapur 
ıemektedlr. halkı tçln büyük bir heyecan kaynağı 

Bu RUB çekillş1nin §UtllUIU belli de.

1 

Madagaska- olmU§tur. 
ğildir, Bununla beraber ç.eldli§ln ln • -----o----• 
tlzamla olduğu yolundaki Rovyet rın ı·daresı· Yahya Gaı·ıp 
tebliği, Kinmdan geri .Kaf~ ·va 

!!~::~urn;e;:ı;k~ıs:~t hcı.Lının Bör Fransızlar gömüldü 
Roma, u <A.A.> - Popo10 dı Ro· komitesine 

ma gazetesi Kırımda. Almanlar tara.. bır,..ı.ııacAI. 
tmdan yaptlan taarruz hareketinin CIA CIA 

Vefatını teessürle bildirdiğimiz 
Ankara mebusu Yahya Galip Kar
E;"I dün bllyük bi'l" törenle kaldml
ınış, namllZ? Eyilp camisinde kı1ın
dı1ttan aonra aile ma.kberesinc gö
mülm~tUr. 

daha §imdiden iyi bir netice verdiği. 
nl yazmaktadır. Sovyetler bozguna 
uğratılml§ ve yenilmiştir. Sovyet"' • 
ri.n 7 ayda yaptıkları mUdataa ha • 
zırlıkları Alman ve Romen ordula • 
rının kuvvetli atıe§i kar§ısmda eri • 
miştir. Düşman mihver ordularının 

nelere muktedir olduklarını iyice an .. 
la.mıştır. Vaşington ve Londra olmdi 
kendilerine yeniden bir iş bulmuşlar 
dır. Kerç onlar için yakında Moskova 
cepheaiııde cereyan edecek oıa.n lıA· 

dlaelertn tık mlaallni gösterml§tır. 

Avrupanm katı .ırurette aellmete eri§· 
mesi için yapılacak olan muharebe • 
nln zamanı yakla,mqtır, 

Moekova, H (A.A.) - ~yter: 

Sovyet gece yan51 tebliği: 
Kere; yaranadum.da kuvvetlerimiz 

dll§'manm u.stUnlüğllnden dolayı yeni 
mevzııere doğru çekllml§lerdlr. Al • 
man başkumandanlığmm ne,rettığl 

ve Kere; muharebealnin Alman1ar le• 
hinde blttlğlnden, Almanların çok 

Londrıı. 14 (A.A.) - Hariciye ne
zareti tarafından ne!Jrcdllen beye.ona. 
mede şöyle denilmektedir; 

Evvelce de söylenm13 olduğu gibi 
İngiltere hUkOmetlnln Madagaıkara 

karşı giriştiği aon hareketten maksat 
bu adanın mihver tarafından kullanıl . 

masma mani olmaktır. Ada Fransa -
cm hAklmlyetı altmda ve Fransanın 
kalınası için muhafaza edilecektir. 1 

Cenaze törenine 3Chrimizdc bu
lunan mebuslar, merhumun dost· 
li.ırı pa.rti ve vilayet erkii.nı gel
miş ~erdir. 

Polonya harpten 
sonra dirilecektir 

HUr Fransız topraklarının hUr Fran. 
SIZJarm mJlll kom.iten tarafından tda. 
re edllmeal İngiltere hüldllnetlnce ar. 
Zil edilmektedir. Çl1nkQ mnn komite 
muharip FraruMınm mllmealll sıfatı 
le blrleflk mtlleUerlo ifbirlltl yap Lolldra, H. (A.A.) - BugUn 1ngi .. 
maktadır, llz • Amerikan bum eem179U tara. 

Loaclra, 1ft (A.A.) - Londranm fından f4)n!fine Terilen 6ğlo yemeğin· 
hür Framız mahfillerinde lıladagaa • de Polonya bqvekll1 Sl.koraki bllhıuı. 
kar &daamda idarenin hilr Franmzl&ra sa demifUr ki~ 

geçeceği 86yJ.enmektedlr. "Sovyet -ye Polonys h~etıeri 
Londra, H (A.A.) - General Dö arasında lfmdl en iyi mtınaabeUer 

Gol peqembe alqauu radyoda bir hllktlm .Urmektedir. St&lln harpten 
nutuk 8Öyllyerek Franms balkma ve 

Bertin siyasi ma!hfilleri, Papanın 
jilbilesi milnasebetile :radyo ile ya.. 
pılan mesajını. hnistiyanlrk ve 
iman ~!erine dayanan k:ato
lik klJ.i~ şerefinin hlr bildiriği 
olarak sayme.Jctadır. Bu itibarla, 
aym mahfiller, buna benzer müna
sebetlerle de görUldüğU gibi, siya. 
si bakımdan bu mevzu ha.lckında 
vaziyet almaktan istinkAf etmek
tedi'ı-. 

Amerika hükfimeti tarafından miktarda esir ve top aldıklarından bUtUn Fran.IIZlar&. Madagaakar ada. 
amda hür ll'ranmzlarm oyııayacaklan 
rolUn ne oıacaıuu anlatacaktır. 

sonra harpten evvelkine nazaran da. 
ha kuvvetli bir Polonya Tilcuda ge. 
tlrilecegtnl vaadetmi§Ur. Polonya, 
ntandaşlarmın cesaretı ve fedaklr· 
lıklan dolayısile daha kuvvetli olma. 
ğa lAyıktır, Polonya Ruzveıt tarafm. 
dan flAn edilen demokrasi preruılple. 
rine uygun bir §ekUde ihya edllecek· 
tir, Nazi kudretinin tahribi hartie nf. 

Vişiye hiç bir nota tevdi edilme- tıaııseden tebliğ yalandır. Kuvvetleri • 
<liği teeyyilt etmektedir. Bu mese- miz muntazam bir gekllde rtcat et -
le hakkında lizım gelen ma.lfuna.t mekte ve llerllyen taşlat. Alman kuv. 

mevzfierlne hOcum e~lerdlr. Her Vişiye Martin::k ek komiseri vetıcrlnc ağır zayiat verdirmektedir. 
smıt stlft.hların mll§terek hareketleri Amiral Robert ta mdan kısmen Yeni Rus tank1an 
aayestnde, Alınanlar, savaşlara 10 nı.. kısmen veya tamam.ile verilmiştir. Mo!\kova. 1 4(A.A.) - Röyter: 
şaneı tUmenUe keza ti nişancı tuğa· I..enl.ngrat cephesindeki ağır Rus 
yı, 4 'tugay zırhlı araba ve savll§ b:ı-

1 1 
tanklarmı du'rdurmak çaresini a· 

şmda da birçok kayakçı teşkilleri su. Ne dememeli ? rayan Almanlar. mermilerinin m-
ren Sovyetlerl, bu teşebbllslerlnde mu · filakı srra.'>mda 3.000 sanügra.d 
vaffak olmakdan menetmlşlcrdlr. ._ ____________ _. derecesi hara.ret yayan altı pU&-

Mart ve Nisan ayları 1.arfmda düş.. Celaleddin Ez'nc, akademi iste- hık tanksavar topları kullanmakta 
man, bu kesimde, 40,000 den fazla ın- yen son yazısında (ayriyete n) di- ö.:rla r. Voroli!of ismi verilen Rus 
san ve 64 zırhlı ara ba kaybetml§tlr. ye bir kelim~ kullanıyor. tankları, ş'rncllye kadar bu toplar. 

Fin teblibri İhmalci bir konuşma dilinde işi- dan bUyük bir kısmını tahrip et. 
llrlsinki, 14 (A.A.) - Bugün- tilmcmiı; hir söz değil; lakin yazı- ınişlcnlir. 

kü Finl:ı.ndiya tebliği: ıarza. böyle mülcınına kelimeler Bütiln dikkat gözlerinin Kııım-
Sa.vaş ha.rektleı:i, yıpmtma ate- girmemelidir. dald çarprşmalar Uzerinde durmuş 

§ile, keşif te~ebbUslerine ve bar. (Ayn) türltçedir. Buna a.rapça bulunma.sm.a. rağmen, Leningrad 
~arpumıa.lara in!ıis,.'l.r etmiştir. lir edat eklenemez. Eldcnse bile etrafında <la birdenbire savaşlar 

D iin gece. m ünf erit b'r uçnk cc- biz onları yine türkçclerile değiş- baı;ılrunış ve Ruslar burada bir çok 
r.ubi Finl:ıncli\nda Kotha ve Hami. tırmek gayretind('yiz, mevzile ri almışlardır. Lenlngra.d 

IJc•ncı cepbe 
(Ba:ıtarafı 1 inci sayfada) 

veUerile Avrupada blr darbe indir • 
melerl .lA.zımdır. Bu darbeyi indirme· 
nln zamanı gelmifUr. HlUer bu i§In 
sonu geldiğini anıamı§tır. Eğer ıtmdl 
vuracak olursak mihverin bUnyeaini 
tahrip edebiliriz. .Japonlarla da bun. 
dan sonra meşgul olablllrlz. 

ırandaki 
(BalJlarafı 1 inci sayfada) 

U§&§ oldukça genl.§leml§tır. tran as. 

hayet verecektir. 
Sikonıkl geçenlerde blrleşl.k Ame.. 

rikayı terkettlğl zaman blltUn Ame. 
rlkalılarm Hltleri bir numaralı düş· 
man addettiklerini Ut.ve etmiştir. 

Fuzali'den seçmeler: 
Ey lıAce, ger kulundan oğullu1i 

marad ise 
Şefkat gözüyle bak ona daim, 

oğul ~ibi; 
Cer oğluniı dile~cn ola sa.Jııb·i 

edcb: 
9 marttan bert 

muazzam Sovyet 
takriben iki aydır, , na. rc\Tc&inde m<>rkezc bir kac ( ,\yncıı} demeli, tAynyeten) şehrindeki g:dn dtırumu düzclmi§ 

ker1 kuvvetıerl bu lğtışaşı bastırma. 
ta klfi geldiği halde Rualar bir doat· 
luk göstererek yardımda bulunmll§
ıardrr. Bu, Ruslarm İran illerine mü.. 
dahalesi sayılmaz . ., 

- Radyo gazeteei -
Elbette eyle zillete miıtad kul 

gibi. kuvvetleri Alman bomba ntmr5t1r. cicmemcli. gibi görünmektedir. 
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Mesuliyet maskesi 

altında 
~ 110D auıJnmda Almanlar 

la.ı rualtutlesiae bafledılrlan tak
~de tıagllt.ereata ve Bayanm ela 
-w sili.hı.da mabbelede baJuna
eağını acdloa söyJeıili. Bu &ös mih
-.. siyul ımılalillertnde bilhaMa 
~1'linde büyük hlr ali.ka uyu. 
-.1 •. .ua.n,... 8lyul ,.,,.,.,. 

~ •'4<eıt -.kamJan clffhal böy
L..~ blr ai7etJerl ohnadıjm.ı !IÖJ'• 
"""İlf'r. 

Bir lıalmndan iman bu sözlere 
.. kıyor da ldnde ytbdöiümüz Mi
»lk felllret ileminiD daha ht.er 
taı.a feel tartlar altında kalabil.,: 
~i ~ hlr nevi te&elli 
~hıyor. 1- f.ıibte a1r,..... 
~ttat pa ~ faduı 6-
ltanllc tanue &knuaı de.ha beşe
~ holmak glJJI bir te9el]lye bel 
'""i;!ııyabllir. İll!IM tarihi lııa§m
~ RODUU kadar garip faeialu, 
•l'ip l>efe1'I teaellilerle do111dnr. 

'"'~.uı;Ua gu muMrebelerinl in
--ıık eanu aygan bulmayanlar 
~tı •de 3500 ton bombayı gö1'-

n şehlrleriJl 8stöne biT yağmur 
~bnağı gibi salıvermekte tered
.qt etmiyorlar. Gaz muharebelll 
"'hdidl pz mabarebesinden daha 
'- kn~ okJaia hhsi mevoot 
~a faeialar bir nevi beşerilik st. 
~ttnı kumuyor, nrm.flyet ~lde e· 

Yor 
tık huplerde esir almak usum 

:l\·cuı deilkU. Ç6nktl muharipler 
rblrlerlle ull banpna.yu, birbl

~İlı me.nill,etini inkir eden 
..__hl&nn mtlmuslll idi. Ba sebep
,. dlı\pta•mm eline r;eeen ada-
-111 kelle&I~ 
'-8ir eh Mir almek, esirle...- in. 

illa.na ~ tahammül 
'denııyeeell itleri JaPtnmak lt·i· rat haliai aJdı. Ctiuldl artık e61r
~'1 öldlnnemek, -1a.n canh iı; 
~Weti -.,.mü, on.lan zincire vur 
-~. puarlaıd& M.fmak beteri IJlr 
~l"ı...et eaerl •yıbyorda. ÇUn
~ inaanlana artık i!ltilıs&l yap"•k.. stoklar llamtmlak gibi ihtl
~an ftrdı. Ba Dıti~lan eulı 
~ kuvveti olan eslrlet"e ,_,tmyor.. 

· ""'· Bqlla emllila ba Ull befe.. 
~et .. )lir yls traruıdır. Fabt 
~i lrMilee, mailiplak yum-
~-·~ pıuga vuralan esbilk 
,.. ... telılmlll ............. 
hı.o.ta. l'.sirlerlala lllelleıdnl kes
~ -.ım ayülanna mm 
~ .... be!Jerlyete hizmet e· 

@il 1ılr ......... sayılmqtır. 

~~::.rıd· gu muharebeleri 
lı •• ~. ild tanım gösterdiği 
.~ tladnU insana bomba 
~anma llUlnh gö&termefe haf. 
~ ati aynca İll8UDD ioinde 
'""' lllPRJ'i de ayaldalldırmakta.
~"· (llüti ....... btiyök fell
"'f'tlert prabnaktAm ziyade OllUD 

lc~lldi Ulan De WrBkte sikıtaden 
""klnirler. Onlan realite delil, re. :ltenfa dile plmeBI, keadllertal 
•ıııgaJamaM •timalı korlnıtar. 

: ~= ............................... ~ 
Vilayet ve belediye bütçesi 

14,712,337 lira olarak 
kabul edildi 

Vil!yet umum meclisi dün sa
at 15 de birinci reis vekili Faruk 
Derelinin başkanlığı altında t~ 
lanarak nmıamedeki maddeleri 
müzakere etmiştir. Dünkü nız
namenin en mühim maddesi 1942 
malt yılı vili.yet varidat ve mas
raf bütçeleri idi. 

Yeni bütçede; vilayet varidatı 
5,~2.804, belediye varidatı da 
8,809,533 lira olarak tesbit edil
miştir. HükfuneU;e verilecek fev
kalade zam ka.rşrlığı 850,000 lira 
ile beraber belediye ve vil~ 
bütçeleri 14.712,337 liradır. 

Vilayet masraf 'bütçesi de; yol
lar ve köprüler için 542,382, baş
lanmış şose ve köprülerin inşa ve 
tamiri için 273,382, programlı 
yollarm inşası için 259 bin lira, 
masraf bütçesine 17 köy okulu
nun inşası için 25800 lira, muhte
lif masraflar, hava tehlikesinden 

korunma taıbsisatı için 20 bin lı
ra, in'tihap masrafı için 10, Be
den Terıbiyesi için 68,377 liradır 

Bu vaziyet karşısmda vilayeti~ 
fevkalade varidat ve masraf :biit
çeleri 730,815 lira olarak kabul 
oıunmUŞtur. 

tKlNCt CELSE 
İkinci celse ikinci re:a vekill 

Abdülkadir Karamürselin başkan 
lığında açılmış ve bazı teklifl·~r 
alakalı encümenlere havale edi!
dikten sonra, et nakliye ücretleri
nin arttırılması hakkında.ki tek
lif müzakere edilmeğe başlanmış
tır. Son zamanlarda otomobil 
yağ ve ben:zıin fiyatlarının artma
sı. nakliye üerctlerinde yili;de 70 
bir fazlalık göstermiştir. Nakil 
ücretleri bundan sonra bir nisli 
fazla alınacaktır 

Meclis bu.gün 'saat 14 de tek
rar toplanacaktır. 

Beyoğlu H alkevi-
• 

nın sanat ayı 
Beyoflu Halkevi, senenin hu.i

ran aymı sanat ayı olarak kabul 
etmiştir. Bu ayda mJ.him san'at 
teşebbüsleri ve hareketleri yapı
lacak, her sene bu ay içinde bir 
san'at sergisi vücude getirilecek: 
tir. llk olarak 94:2 haz.irt.nmda, 

fiıgUr, peyzaj, desen ~crgileri açı
Jaca:ktır. Bu sergilere, müstakil 
ressamlar, D gnıpuna dahil ve 
serbest san'atkarlar iştirak E:de
oektir. 

Sergi için bir büroşür hazır· 
lanmaktadır. 

Pirinç ve yağ satışına 
bugOn başlanıyor 

Toprak Mahsuileri Ofisi. dün· mukabil yarımşar kilo pirin!, yü
~ itibaren !OOtemet lbakkallara zer gram Tur yağr verilecektir. 
pırınç vermege başlamıştır. Bak- Fiyat Mürakabe komisyonu, 
bllar, Pi* Ofi8ten aldddan bu tevZiatta satılacak pirincin 
ptrind, prelaıe başka bir m6es8e- toptan kil09Ullu 48, perakende 53, 
aeden alacakları Tur yağını halka Tur yağrnm toptan kilosunu 170, 
satacaklardır. Satış, bugün baş- perakende 187 kuruş olarak tes. 
lryaca;ktır. Satışta. esas ekmek bit etmiştir 
kartlandJr. Her ekmek kartma. · 

Hakkı Suha Gezgin'in evine giren 
hırsız Zonguldakta yakalandı 

dıtı elbiaeleri satarken tanınmamak 

için Aı:ıadoluya geçtiği anıaşılmıftır, 

1 Maliye memurları 
hakkında bir ıayıha 

A.nkaradan bildirildiğine göre Ma. 
llye VekAletı ı.ıecu.e teklif etUği bir 
kanun lA.yihasill.e !lilimıetteıı aynlaıı 

Maliye memurlarmm be§ aeıııe mUd.. 
deUe malt işlerle meşgul ounalarınm 
men edilmealni istemiştir. 

LA.ylhanm esbabı muclbesinde mıı.. 

!iye hizmetinden aynlan bazı maliye 
memurıan vazifeden ayrılmalarını 

müteakip yazıhane, idarehane açar&k 
vergi vesair mali mevzulara ait takip 
ve vekAlet i§lerini deruhte eyledik.le • 
rinden memurlarm hizmetten ayrıl • 
dıktan soııra mükelleflerle sıkı temaaı 
icap ettirecek bir iş deruhte etmekten 
muayyen bir müddet içJn menedilme
lerı, biz.mette bulundukları mUddeteç 
da.ha zJyııde salAbeUe vazife ifa et. 
melerini temine hA.dim bulunduğu 

veçhile diğer bazı veklUet ve milessc. 
selerde olduğu gibi maliye memurla. 
rının da hizmetten ayrıldıktan sonra 
bei sene zartında huausl teşebbüs sa· 
basında mi-llyeyc ait hu.suslarda iş 
almalarmı menedecek bir hUkUm te
sisine lUzum görUldllğttnden bu ltiyiha 
Mecliae aevkedilml§tir, denilmektedir, 
IAyihaya göre maliye vekA.leU te§ki. 
1&.tına dahil umum maq ve Ucretıi 

memurlar, ayrıldıkları tarihten ttiba. 
ren be§ aene zartmda voergi veaalr 
mail mevzulara aıt vekillet i§lerini 
doğrudan doğnıya veya blliıllrak der. 
ukte edemezler, Bu madde hUkm11De 
riayet etmiyenlerle bunlarla mali işler 
de iştira:k eyllyenler 3 ayda.n 3 aene
ye kadar ba.pla cHası ve 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para ~e 
oozalandırılac&klardır. 

•E.tm::t• 
Mediha kocasmın ölümüne 

ıebep oldu mu? 
Bir mllddet evvel, Pangaltlda. koca. 

aı komiser Talat Uçkun'u, dostu ile 
bir odada yakalayarak yaralamalt au. 
retlyle öı1bntıne sebebi.yet verdiği hL 
d1a olunan Kedlhanm muhakemesine 
d11n lldnc1 e.tır cezada devam otun • 
muı. mahkeme, lbir defa da adliye 
doktoru Enver Karanı phit olarak 
dinlemep karar verml§Ur. 

Bilindiği üzere Mediha, geçen cel
ııede tahliye abuunUftu. 
Arkadatını öldüren 

Ahmedin muhakemesi 
Geçen eene Galata.da bir kahvede, 

kumar ytlzUnden arkadqı Mustafayı 
61d1lren Ahmedln, ikinci ağır cezada 
gilrUlen muhakemesi. aon safhasına 

gelmi§. dlln mlldıdelumumi muavini 
iddlanaıMBini aerdederek katilin ha.. 
Met.fct sebepler göz önüne almarak 
0H8 net maddeye gör& 18 sene müd
detle hapalni iatemitur. 

Muha.keme mlldafaa için kalmıştır. 
Guıet:emtz muharrirlerinden Hakkı 

8Uha Gezginin Bepld:qtakl evlne, 
geçenlerde bir gece bmıız girerek el
blae ve sair eıyalarmı çalmış, kaç - Karne satmaktan suçlu Temıil 

Be§iktat iA.şe memurluğunda bulun ŞlıJll Balkevlınden: JDJfUr. 

Vakayı m11teaklp tahklkata ba§la. 
yan a1ıltamız, bu yaman ııırsızı nl.. 
hayat Zoııgu)dakta yakalam&ga mu· 
vattak olmUftur, Bu, Çakır Rtfat a
dında bir sabıkalıdır. Kendlslıün çaJ_ 

dutu Bmll&rda, karne çalarak ötekine 17 Mayıs 1942 Pazar gll.nU saat 21 
berikine para muka.bllinde satan Nu. '1e Gösterit şubemiz tarafından (Er
rt ÖZkend dUn 1 numaralı milU ko- kek G11zell) komedisi temsil edilecek. 
ru.eıma mahkemeaıne aevkolunmut ve tJr. 
.eorgwıu aonunda hakkmda tevklf mtl Davetiyeıer ev btıroırundan dağıtıl. 

maktadır. zekkereei ke11Umlştir. 

- Hayır, maatteessüf henüz 
değil.. şimdiye kadar iki imti -
han geçirdim. fakat öyle zanne
diyorum ki bu hususta bazı fL l 

kirlıere sahibım. 
Madam Meyer'in yüzü bir an 

için karardı, bu çok kma bir za
man ailrdii. Fakat Kadar'm far
ketmesi için ki.fi derecede uzun. 
du. Genç adam Madam Meyer'in: 

- Adresimi nereden öğrendi
niz? 

Sualini soımasmı bekliyordu. 
Bunun cevabmı hazırlamıfb. 

- Sefaretten .• 
Dedi .. fakat bu cevapta.ki ih. 

Yazan: F ransuva Körmendi Çeviren: Mazafler Acar• 
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rağmen kendine hakim olarak: mağrur bir mana tophyarak te-
- Tabit biliyorum, dedi. Esa- bessiim etti: 

sen bilmem.iş olsaydnn bile fir. - Londradaki bürolardan bir 
manızm. i.i2rinde isminizi göre- iş mi? dedi .• çok naziksiniz, fa
rek de öğrenmiş olabilirdim. · kat beni mazur göııneni7.i rica 

T 
tiyatsızlrğı derhal lıisaederek sö-

L._. _eıviki aanayi kanunu zünü şöyle tevil etti: 

- GüY.el •. diye genç kadın de- edeceğim, böyle bir vazifeyi ka. 
vam etti. Şimdi ikinci sualim= bul edecek vaziyette değilim. 
buraya si7ıe bir iş temin etmem Böyle konuşurken eli, davet o-
için mi geldiniz? lunmadan insiyakt bir hareketle 

"'4lkkmcla hazırlanacak rapor - Yani sefaretle ali.kalı olan 
bir dostumdan •• siz de Macar ol-

~~- ve Sanayi Odasında duğunuz cihetle ... 
~~ başlıyan ~rimime- t 
fil_ Sanayi erf>abr, yenı yapılacak Madam Meyer kısa bir hayrc 
-..n <'reeviki Sanayi) kanunu et- nidası çıkardıkta.n sonra kalktı, 
ıı.tındatl fikirlerini t:esbit ede- gitti. yeni bir sigara alıp yaktı 
~ bir rapor halinde VekAJete ~ sonra anf bir hareketle dön
~ldireceıderdir nk toplantı, Nu- dil, geldi tam karşısında durdu. 
l'i Daidelen'in ·reisliğinde yapıl- G:<>zleıini. Kadar'm göderine 
~tir Topl t 1 de ed dıkti: ~. an ı ar, vam e - '- Beni dinleyin, dedi. Sizin 

· kim olduğunuzu bilmiyorum, fa
kat soracağım iki suale sUıden 
doğru açık cıe"Vap iatiycrum. Bu
nu sizden bekliyorum.. bilmem 
f"ıkrimi anlataıbiliJOr :nwyum. Ev 
veli. aöyleyin bana buraya. gel. 
mmlen evvel ölen kocam milna· 
sebetile bOytlk bir lnpa.t şirketi
nin ortağı olduğumu biliyor muy 

Sandoviç satarken 
yakalandı 

dunuz! 
Kadar duyduğu müthiş heye -

candan göisOnün ~ va
zi,,.ıte okluğunu hla!ıetmeeine 

Kadar içinden yükselen bir sigara kutusuna doğru gitti, fa
hisle bu kadının ayaklarına ka- kat yolda durdu ve havada kii
panmak, JruçUk siyah iskarpinle- çille bir kavis resmederek ve as-
rinin üzerine başını koymak, bü- la titremeden yere doğru indi, 
tün hayatını. ıztıraplanm anlat. masanm kenarmda kaldı. Sesin
mak, bu kadının mUlıakkak ki de aynı kuvvet olduğu halde sö. 
o güne kadar hiç duymadığı şey- Dine devam etti: 
leri söylemek ve hiç değilse mü
rafaa dinlemesini temin etmek, 
insanlann doğuştan dilenci ol
duklannı fakat kendi.sinin bu ka.
dar kötü bir Akibete !&yık olma
dığını etraflıca anlatmak ve hlç 
değilse hafta.da dört liralık bir 
iş temin etmeden bu ayakların 
ucundan kalkmamak istedi.. fa. 
kat hayır! .• Yan yoldan dönme
sine imkAn yok'tu artık.. artık 
kendisi için iki sıey vardı: ya hep, 
yahut da Vargo'nun uzattığı bir 
liralık sadaka .• 

Bunun üzerine bütün sinirleri 
fevkalade gergin olduğu halde 
göıderiııde hem sevimli ve hem de 

- Fakat beni birlikte Afrika
ya götürmeği kabul ederseniz. o 
zaman peki derim .. 

Bu sözleri söylerken mavi na· 
mrlanm genç kadının üzerinde 
bir an için olsun ayırmıyordu. 

Az sonra Pikallyde ilerlerken 
etrafında bütUn dünya dönüyor
du. llk maçı kazanmış olduğu 
na dair içinde kat't bir his vardı. 
Madam Meyer kendisini kovma
mıştı,. hayır .• bilikis .• 

"Fakat beni birlikte Afrikaya 
götürmeği ka.bul ederseniz o za. 
man peki derim .... dediği uman 
genç kadmm nazarlan bir an ü-

G~en büylik ıo1avaşta, Ahna~ı 

donanma."'• Şimal denizine ~.Jlauş "'° tn~ gcmllM'lle kavgaya. to
tcşrnu,ıu. 

Hafif filolar boğazla.,.'Ql'kf:ll, tel
o;iz şimşekleri kodaman.lan da t1ö
''lis meydamna. çağtnoı, 1•e asrın 
en biiylik deniz sa.1·8§1 nlmuştu. 

"t!4kajer:ı~<" admı a.la.n bu deniz 
muharebesinde iki t.arafm da ook 
büyük kayıplara uğradığını öiren
miştik. Fa.kat Almanlar: 

- Galiba biziz! 
Derlerken, tngtlfzler de: 
- Bayır biz yendik! 
Ha.berini 1·erdiler. 
Ortaya konan kayıp listel'Crinj, 

karşılaştıranlar işin iç.inden i:&3-
maddar. 

Biitün harp yıUannda ''İrıka.jc
rak,, S:t.Va..'5mm ana çizgilerini, ye
nen \"e yenHenini öğrenemedik. 

An.-.ak 1918 bansmda.u Ronradır . , 
kı arşh'kre baş vtl1'8Dlar, l'Jin ha.-
klkatini meydana çıkardılar. Ban" 
dair eMerlcr yazdılar. 

Simdi mercan denizinde de tqı
kı İskaejrak boğazmda'ki gibi bir 
muharebe oldu. 

s 

!UöfıtefilOCr de gafil uvlaamadı· 
lar, Mercan denizi, in"1ln kanı "Ye 
top al~vlerile ~~~ekten mercan 
rengine boyandı. Altı gı.in altı ı;e
ee süren bu deniz boğazla.şnıa. ... 1-

ıwn bll&n~osu nedir? mtmiyonw.! 
iki taraf da: 

- Ben yendim! 
Diyor, 
"İskajer:ık" da oldu[,'"tl gını, ou 

sa\•aşı göze alarak, Mer.-.an denizi
ne girenler, .JaJ)Qnlıırl Fa.kat bu bir 
galebe alimeti o?a.-naz .•• Hatta, bn 
muharebe~ i gi.>ze almanın diişman 
kanetinl imha il<' beraber bazı 
no'ktalan ele geÇlrmek gibi bir 
makıtadı \IU'Sa bu dıı. olmadı. Tok
yo kayna.klıırı blle Japon a.rmada
hlllm çekildiğfııi saklamıyor. Harp 
meydanında kalan gene mU.tteflk
f erin silahlandır. Ne kadar büyük 
ır:aylata uğramıs olursa. olsun. •• Gt;. 
rünen, bilinen ~"<'rçc.; bu iken mut. 
tef~k donannwmım ~alebe ~dı
ğma inanmasak blle Japon mll%af· 
feriyetlne de inanamayız. 

Bana öyle gı<>liyor, ki '"Mel"Noll 
denJzi savaşı" <la tıpkı "İskajc
~. muharebesi r;ibi, ba.nşa. ka
dar ttı-türıdeki boı,luğu muhafan. 
edecek, Hakikatler güneşe ben
zer. Doğmalan için, zama.nm gel
m~i gerektir. 

HAKKI SUHA GEZGiN. 

~~] 
Bürolarda kadın memurlar 
BÜROLARDA kadın gör-

meğe çoktandır alıı
tık . .Memurluk hayatımızın u
fuklannda ~n ha.rbin ~ 
nundan doğru a.çılmağa başlı
yan ibu nıe.mara, şimdi tam bir 
gelişimle göz önünde duruyor_ 
Cıvıl <:MI çeşitli bir memur 
düızyası... Her'hangi dairenin 
kalemlerini nir geziniz. Kadın 
memurlara nnıtlaka rastlarsı
nız. Küçücük masalanna "e
fendice,, oturım.ış, erkeklerden 
hiç de aşa.ğı kalrnıyacak, hatta 
bazan ona ibret örneği ola.bi
lecek 'bir cerbezJe. sıcaklık ve 
zevkle <;alışıyor. 

"Ef tQlice,, oturmuıJ tlbiri, 
yazılanmızdan çııkmlş olsa bi
le, henüz dilimizden dUşmediği 
için kullanıyorum. Şimdiki de
yimle "bayan 'bayan~ .. da di
yebilirdim. Fakat kadın memu
run bürodaki rolüne, daha zi
vade e r k e k 1 e r i a n d ı
r a n d u r u m u ft d a n il
ham alarak bu vasfı vermek 
doğru değil midir? .• 

Evet.. "efendice., oturmuş, 
mesai arkadaşları arasında ni
ce efendilere taş çıkartacak 
bir hamaratlrkla çalışıyor .. ka.
dın memur, çoğu defa erkek· 
ten daha erken geliyor işine! •• 
lş zamanında sigara içmiyor! •• 
Kahve, a.sla! .. Dairelerimizde, 
erkekler arasında nedir o kah
ve tiryakiliği? .. Her yarım sa
atte bir. Uç yanından telle tut-

zerinde durmuş, sonra başını çe
virmiş ve mevzuu değiştirmiş, 
Kadara Macaristan hakkında, 
bundan on bir sene evvel on yedi 
yaşındayken Mister Meyer ile 
evlenip terkettiği Macaristan 
hakkında suaUer ~mıağa 'başla
mıştı. Madam Meyer evlenip 
Londraya geldikten sonra 1913 
senesinde Sidney'e gitmiş ve ko
cası şirketin müstemleke işlerini 
idare etmeğe başladığı 1927 se. 
nesinden sonra da Port EliZclbete 
yerleşmişler, geçen seneye, Mi&
ter Meyer'ln ölümü ile neticele
nen o müthiş kazaya kadar Port 
Elizabet'de oturmuşlardı. Mister 

1 Meyer yedi yüz metre irtifada 
alev alan bir tayyare ile düşmüş 
yanarak ölmüştü .• bu müthiş ma 
ceranın hikayesinden sonra da.ha 
başka seylerden, Kadar'ın ken. 
disind n, harpten evvel kağıtçı
lık ile uğraşan ailesinden, Lond
radaki dostlarından bir milyoner 
çocuğu olan Pol'ün g~irdiği o
tomobil kazasından bahsettiler, 
sonra sözü tekrar Port Elizabet' c 
intikal ettirdiler.. madam Me
yer'in ortaktan ile rmızakerelerı 

birkaç gilne kadar nihayet bulu
yordu. Şirketteki menfaatlerini 
muhafaza edecek ve müstemleke 
işlerini 'bimıt idare edecekti .• e. 
sasen dört senedenberi kocasının 
i.şlerile meşgul oluyordu. Orada 
yaşıyan insanlar hep iyi kimse
lerdi. Nihayet insan kendi men
faatlerini ancak mahallinde, işı-

nin başında olarak koruya.bitir-
di. (Deııamt var) 

tundmue ve çırağın ~ 
parmağına takılı gelen tepai 
içinde fincan fincan .köpüıkl1i 
kahveler t - doğrusu ya - bir iş 
yeriııin ha.:ysiıyetine hiç de 1J3'r' 
gun düş:miyen münaseıbetsi% 
bir keyif düt*ünlüğünün aJi
meüdir. 
Kadın memınfarnnız arasm

da bu tiryakiliği görerae7.8iniz. 
Siz bunu, ~sterseniz, onla.rin 
işlerine verdikleri öneme, ister
seniz .israftan kaçmmalanna 
atfediniz. Her iki ihtimalde d~ 
pek muvaıf ık hareket ediyor 
lar. 

Ka.bve yüzünden bir küçü\ 
memurun harcadığı para az. 
buz f11!!Y değildir, büyük memu
run .ise, davetlilerine ikram 
ettiği kah.ve ve çayın parasI, 
ay sonunda bir !hayli tutar ,._ 
nırım ••• 

Bundan !başka kadın memu
run kendine mahsus bir tutmn 
tedbiri daha var ki, erkeklerin 
bunu da taklit etmesi, bütçele
rinin denk gitmesi bakımından 
herhalde lüzumludur! Birçok 
kadın memurlar, vazifelerine 
~eli11ken yemeğini de beraber 
getiriyor ve öğle vakti bir :rım. 
nasip yerde az masrafla glbıü
nü gün ediyor .... Erkek menwr 
ise, paket taşımaktan ut:.anı,mı 
mu nedir; bu tedbire yan,.... 
yor •.. Ve lokantalarda kahar.dC 
yekllnlar ödemekten, ailesi.Din 
nas~bini de beraber yiyor_ 

HülAsa bürolarda çalı.şan ~ 
dm memurların, erkek meıWflo 
1arın itiyadlannı - çalışma ..e 
tutum bakımından - değiştire· 
bilecek bircok ka.biliyetlerfni' 
göriiyonı.z. Fakat en mlihlmi, 
bulunduktan mulhite, - taıhmin
ler hila.fuıa olarak · bir ciddi
lik ve sam lhavası getirebil· 
meleridir. Kadın memurun Jm.. 
lunduğu !büroda, olur olmaz 
konuşulmaz... Mazbut ve ida
reli hareket etmek lazımdır 
Vazifenin cisimlenmiş timsali 
imişler ıgibi, sizlere azamt bir 
incelik ve dikkat mec!buriyeti 
sindirebilirler... Bu dikkati, 
kadın memur bu 1 un m ı
Y a n müessesede de duyalbi
len erkek memur. bittabi en 
iyi memurdur... Netekim, ka-
dını, yalnız evlerinde gören de-
delerimiz arasında, doğrudan 
doğruya vazifenin yüksekliğin 
den ilham alnrtl muvaffakı 
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Bir nevi intikam 
- Qevelllenle NeamDerde prln ely 
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- Ewt; o kadar ........ ettller, bml 

ııeta lmdırddar. 

- Falla' 9111 de ~ 81pırken 
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Kır ovadaki atlı 
Yuan: FERiDE OZPAY 

Rellkleri ihmal ecUJoruz. o.. pt. bir w illt6ılUılü• ._._. 
ha doflrwAı ça1c az k1mBe1er renk brrakaeak olmaa1r ptala pelllil• 
lerin kullempndan bun! suret. ile ne kadar unm ilir ımk 
te istifade etmektedirler. kil eltilhd anlus. 

4 atın çPktffi ar&ba 11eyrek a- rar arabaya bindiriyor. 2-3 gölge Müte1JU61Slara göre rengin. KABVll RıaNol 
façiı geniş· ovanm ortumda sür'· el ve ayakları bağlı olan araba- g6jıa iyi a&'6nmekten başka bir P. .. ın bhw NDlfai Ja1o 
atle iterliyor, Vakit akpma ya- ciyle jandarmayı da içer&l"' da- bmusi,.tl Jdrtur. Bullan da ..,mezıer; "bu._... de 
km, güneş uyumağa hazırlanan 1 Yorlar, içlerinden biri rolünü iyi her düşUııcenin bir renkle al!. adılederi•. l'alrat ••n 
blr çocuk titizlifiyle bulutları 1 bilen bir aktör kolaylığiyıe ara- kadar oJdutunu ileri B8rmett(. • bu rmaıe bOJak m•flan ftl'l-
yırtarak arada bir görünttyor w. · bacı yerine geçi)ıor. Ve tam ara- dirler. Rayatlanm llaşbluma 
kayboluyor, Sıkı bir ri.WcAr var. ! ba kalkarken küçük oflan albn Aşalı yukarı renkten hotlan· yapmakla geçiren ineanlar 
Atlar rtu.gAnn geldiği tarafa kO§ aaa.tinin acuwıı içinde &eklıyan mıyan bir fert talanur ohm& - Nllli Jmllanaalıdnıla, 
tutdarı :çin ilerlemekte m.ı:ıuk çe- bir aeele: mu. Böyle olma11111a ralmen tam bir hayat adum w ,..a 
kiyorlar. Arabacı asabiyetle karr. - Babam bunu yamnıuta bı- berkelln tercih ettlfi bir renk mumı .,.._. de ı. rımllll!• 
çısmı yorgun atların sırtında ralmuyaca.k, diye bağmyor. vardır, Hattl onu 8IJ'a8ID& glJre ~. 

I 
il, FakM .......... Clamm de1llderhll 

- &umandan!.. Dt1men kmlclı. kapattım. 
- OJle .. prl dllnellm. 

dolaştınyor. Ve dişlerinin ara· O zaman gölgeler w tarafa çe- sevindirecek, tealre gıııbdecek K 1 R. il 1 Z 1 
smdan mınlda.nyor: kiliyor ve karanlığın iç~den be- renkler dahi vardır. ~her netleme lrlrlımlllml 

- Güneş i:>atmadan hcna bir yaz bir atlı çıkıyor, arat;ıya y~ S A R I yı pek 90k •Wlller. BtlP.1. ,....., 
varabllsek. lqıp içeriye dofnı eğil.yor. YU- HaJk arumda arıya ana dnarlarma ya~ 4l'' • 

----------1 Ba tla bir mal •• Yanında oturan gllr..ı~ jan- zünde bir mendil ve fesinin kena- rengi denDmektedir. Esasen g,. ,on için ebeiiya ba rmg1 
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... !,, 
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darına nelen hayretle ona bakı- rmda siyah bir yazma var. n. bfae hayat wren gQneşin ren- clh ederler. 
yor: - Aferin delikanlım. diyor. gfdir, Bbden enelki insanlar l'aal w nee'ell l?lnJtla1" 

- Gece aylı. diyor. Neden bu o.ursun. Sonra başiyk: arabacı- bu rengin BA ve kat'iyet ifade bu renk gayet UJ'1111l4m'. F: 
kadar acele ediyorsun! ya bir işaret yapıyor, Yolcular ottiğini ileri sürerlermiı.. sAkiıı bir hayat ıeçiren ill' lllUI~ 
Arabacı aynı asabiyetle cevap deli bir sür'atle karanlık gecenin Doktorlar, birçok hutalıklan için <le Jmmıa biç de eıv.N"tm• 

Nabu .. veriyor: • içinde ilerlemeğe bqlıyorlar. tedavi edebilmek için renklerin değildir. 
- Doktor •. Nalmm MrM yaftf - Kır ovadan akşamleyin geç- • • • kudretinden lst!fadeyi dfJlftnmftt Kmnm ~ ln1a11lar 

atqor.. mek uğursumur. Kllçülc kız yatağmm içinde, lerdfr. Dofum işlerinde renkle. ele gayet m08bet bir tai.r 
-Oyıe iM .Ss ne lcbl aceZe fldl7or Genç jandarma gUlümaUyor: gözleri karanlığa dikili, bu hart- rin büyUk tesiri vardır. maktadır. Ukin, bu kabil uı· ıııa11mı 

m:ıasT. - Galiba kara yumalıdan kor- kulade geceyi dilfünüy,~r. ~er Amcityat odumm beyu dl· lar bu renkten ütiyen 
- ~-------~--· kuyorsun. V'zOlme be, o §imdi Sı - elindeki küçtlk paket o!masa, hu vartan, nuı:aya yatacak C'.llwlı.- mazlar. Bunlatıa ken<lilerlııl 

vastan ötelerde g~rQnüyormuş. gecenin bir rüya oldlJ6"'-una ina- laPI pek çak teskin etmektedir. mızıya alJlbn,bllmelerl içia 
Arabacı bu teselliye cevap ola- nacak. San rengi, çok kullan:uım. Bu tek çare vardır. Odalarmda 

rak atlarına yeni ve kuvveth bir Haydutlardan ayni.diktan ya- renk gerek genç erkek ve pıek- mlar içinde cztil bulundulm&~ 
kırbaç daha wruyor, Ve araba nm saat eonra araba bır yerde so lradmlar u.erine pek bü.yUk te- Böylece ıtınden gGM Jiı·a!G!IMr 
l)()zuk Yolda Adeta zıplıyarak iler- durdu, Arabayı sUren adam yere siri vardır. San ftllgiyle porta. ni bu ıw.Janmadılrlan ımp 
Jiyor, atlayıp sakin bir tavula: kal rengi iyi bir armoni tepil tırabilirlıer, 

Arabanm içinde 4 kı,ı var. iki- - Hana 10 dakikalık bir YQ1 eder. Her kldmm kmDm bir 
si kaymakamın vil!yettekt mek· var, dedi, Sizi tek at oir çevrekf'.tı MA.VI (I..ılaftrt) leti olmalıdır. Bu tuvaleti 
tcbe giden çocukları. Ka!'lılc..rm- oraya ulaştırır. 3 atı da ben a- Erkekler bu renge büyük ~r oldulu zaman daha dıotlruau 

1 

da. oturan erlcelder de kazanm 2leil lıyorum. Ve bafka bir teY ilive ehemmiyet verirler. Daha doğ · rinde kullanmalıdJr. B• sa 
g"nlerinden iki ağa. etmeden atlan çör.dü ve onlarla ıı.u bu renp kartı .,Ulan vu· nllfuzlarmı artbrablllr, KııC'llllllllt 

• Çocuklar bayram tatillerini bera.ber karanlrldara k&rllb. Ha- dır. Ebperlere g6re mavi w il- nm bUtün t.oa1an bdmıa.'"a 
geçirmek için ailelerinin yanma na geldikleri aman hepsi huta ciwrt sadakat rengidir. Uciwr- r&fU'. Kınmzı ,apka ne b 

idiyorlar. lki zengine gelir.<'c, gibiydiler. BiBıassa zavallı tile- di, maviyi, pembe renklerle kul- te kullanılan bir kırmızı 
vilayette yaptıkları bir koza 1&· carlarla janda.rmanm hali feciy- lanmak daha doğrudur. kadmı dzel g&Jtermele ldf 
tısmın büyük kiriyle evlerine. dö- di. Çocuklu bu büyük ~ Mavi renct daha ziyade geno!e eder. Tecrll:be edecek oluna:llll 
nUyorlar. en as zararla kurtulmutlardı. re yaklfll". Çoaaldarm w orta bu satırlara daha çok tumr1• 

- 7Aftlh oocıatu anw ...... Erkek cocuk arabanın pencere- Hancı ve oradaki müşteriler, elle- yqlı imanların bu nmp beftl ms •• 
s inden sarkarak jandarmayı ses- rinden gelen her iyilifl onlara et!l?E:lerl dolru olmu. Bllhalm Şimdi larmmDm erkekler 

- lmkAnı var mı f. l'eld um dün. 
ppplmle.. 

leniyor: yaptılar. Faht hepsi de kira m.h&eqe rengi, bu gıbi !".tanlan rafından~ gok NViln bir 
- Ahmet daha ne kadar yo- yazmalmm tutulmasına imkAıı birkaç Yll bllyük a<>-i.cr1r. ~ olduğwı11 116yledim diye 

lumuz var? Sonra aldıfl cevap- olmadıfmda ve paralann ebediy- culrlarla ihtiyadarm 1rullanacak- gidip kocanıza lannm bir 
AIHlallılı tan memnun kıza dönüyor: yen gittlfhıde mOtteflktiler. ları renkler neş'eli olmaluLı. long atın aJmağa kalkJpıayl 

_ ._. 1ıı1r1ne 91&1erlld arr .... === - İki saat sonra handa ola- Kfdmlar, JdlçUklere blr aüril G R l um.. ODU bu BeVkinden etm!f 
• ..... • ..._ ......... A9ledm cakmışız abla. korku iliçlan lçirmifler llODr& da Gri eaa1ı bir renktir. Ve an- lW'BUllus • • 

~ '1edlll 11 ~ sarı. onlan oda1anu. ~, °* ~ ımnı•lına hl.._,,, 1'tetloe .,._ IMı' rQ&iD a 
şttl ~ ~ lif< ~··~ bt!' Ve ftrtmıeme1trlliJ temtn Jçtn ikf lan :renklerden biridir. Bu rengi ayn tesirleri vardır, eh-erir 
yüzü buldeii ve -parlak saçları kadın da yanlannda yattılar. kadınlar da pek gok kullanma- yerinde kullanmaamı b' 

_,, 
- aa,ır. 

Aynlclı 
- lld lcardetlL W'akat 

..,.. - ....... Yardır. 

var. Oflana da1gm dalgm bakı- Küçük kız henüz da1nuftı ki, ka· malıdırlar. .-rttır. 
.,..... yor, 90DJ'a laflllil oocuk bqmı dınlardan brinin kendini aaratı- Neöa gO]letle dolu bir VUD7ll 

pencereden dıprı geviriyor. Oğ- fmı hissederek g~erini açtı. İh· ---------------------•: 

- .,.. llan1etllllde 1lıenllter .... ... ....,,._...., 
- Bayır .. llullellm tanarecldlr. .. ... .......... 

lan ondan daha küçQk .01m11ma tiyar kadın •. kapmm ön~e me- Atatürk ko~usu l ',..Uizıe, " • .. . mize attıklar& 
rağmen lri. 1!Jlmer' teni; lurmm mur ~~etile ~ .erkelin mor - y .ama. paraltır plıanl170t 
yanaktan, •ı g&ıleriJe giülelden gun iti igiıı kendi8iııi bet dakika ~ lt (A,A) 19 ..,..ıa _.,..., ·1' (AA.) - ta 
ziyade sevimli bir yüsii var. Bir kadar g&mek i.ttecUflni llJyledi, Anka da bulunaca.k :;;.. bayrak TL lbppurdaa oeJdUrbll dttb'e!INClll 
an l&llhıtl cevapm bırakan kal' Genç kız latemiyerek kalktı, ge- ra 
<leşine hırsla bakıyor. Sonra her celifinin i1atUDe paltoeunu alarak ıa,.ı lıud11d11Dda ... ı ı de Amuya 

Ecmcıtla.. şeyi affeden bir omuz ailkişiyle dılan çıktı atletıert t&raflnd&D ~ eeblrde 
- &t atnaı lçla ;yalnıs pnmklo· baş:nr kardeflııln aksi iatfkameti- Dehliz, divardaki küçük limba- yapılan töreni müteakip Tokat aUet. 

......... ftl'f. :.·A ··.a}a çe,, rıyor. nm titrek ıpfiyle aydınlanıyor- terme tNllm edllmek bere JOla çı· 
- latenealz bir de DlmetlıDaml- Arabada iki ttıccarm hesapla.- du. U~a, JAımenm dibinde ar- k&=.,· 1, <AA> _ Saat ıe,ao 

ktnet.erl De buntarr toplamalltaclımaıı 
Toplanan panJarm bir mll)'OD 

ppur clOlarma balll oldulU .ılyteo 
mektedtr. ..., • .........,,Dpruobl'ı tecrübe er ru· a ait kon1JllDB]annd:ın ve le- kw dönilc. bir erkek vardı. Kız 

....... l.t."rleklerin gurbet gürWtüsllııd• ya]dqtı ve: . d& binlerce ballml heyecanlı tezabllr-
- A.. ()Jte .., sene pramldoa ve- l:.clllka ses yok... - Beni İ~Jell siz miıdniz • teri araauıda Refablyede AtatQrkb 

rllllls,, Kırovaya, etrafındaki ~-~arın fendinı? Dedi. m11elir kaldJlı evin önUııda meruim. Dil kurumu komisyon 
nun çalıtmalan 

Ana İl• lıiigiik lıuı araında 
- Ne 1"811111 clz17onma yavrum f 
- ~ ~aa bir ketıl reemı .. 
-l'*lotaenıdeff. 

- lleel llepelal NIP Mtlrmlf .• 
- IEecı?J'I de 19re1111)oram! •• 

- Ttılıll ot .......,. o - bltmlt. . 

Siftıra yaafı.. 
l!Jllara lcDmMl memma olan "r 
~-kcıatrollr yolm)'la: 
---.stara~ .... 

,. ...... etti. 
- llftt.. Doetlamn 4la a)'lll ftl1I 

illJle <ıhrdlr .. 
- ....... lıa)'llll ....... ~. 
- DaZdoram da .,.... te1I 8l7lr ..... 
_ ..... .._ ... 1cau,.rneaeı11. 

,.....ı 

- llNı lran-1a .,... ..,. ..,.._ ...... 

.....,., Göt.- dönd b ~- le kaymakam tarafından atletlere 
çok yökaek olUfUD.dan mıdır ne- "'"" •• Ü, u gU~ v..-. dik telllm edilen bayrak S,30 da Sutebri 
dir, akşam ça.buk bastırıyor. Ha- bc!llı ve dik ba.kıel! bır erkekti, he etine tealim , • r 
Cif alacalık yerini birden karan· IJatlf aydmlıfa ragmeıı kız, er- 7 

lığa bırakıyor. Araba, iıli fener· lC~n rengin~ ıısarılığmı görebil. ====. =:::..:.:...;;;;;;;;;;:::;=== 
terden süzlllen hazin l§lkla karan- di. Bu iri my&h ve garip be.- Bana (gUut.ı, ..ı ·ır ı >ısun) de-
lrk yolda koeuyor ko0uyor kıtlı gözler, bu geni§ alın ona hıç yin, Sonra da nafıfçe gülün, 

Arab8cr atır blr kOtQr İ~li- yabancı gelmfJordu. Küçtlk kız . KUçük kız ürkUntllyle gerile · 
yerek gemlere asılıyor ve araba hı Y8zll Derede g6rdilğilnil ha- dı. Fakat havdudun &özlerinde 
hafif bir kızakla duruyor. K&- tırlazmya çabtıdcen, yabancı ko- öyle yalvarı~!: ve ~yıe zavallı 
ranlığa ralmen atm birkaç ~t- nupnap baeladı: bir bakış vardı ki içı acıdı. Za-

re ötesinde irice IJ4r kaya farke- - 'Beni affedin, dedi. Bir ge- ~~i bu ~~~~ ne ~
diliyor. Arai>aa ile jandarma )e· oede ikinci defadır ki sizi rahat- ıs ne r . , ~pmamı, .... 
re atılıyorlar, ve o sırada nere- sız ediyorum, U'stelik çaldJiı ijey.c~ ıade de et
den çıktıklan belli olmıyan bir KüÇ'Uk kız az daha heyecandan mitti. Karamu vcrd •. sar11m ba-
aUrü atı. etraflarını çeviri.;,·or dütecekti 1I11ı onun emnıer yOzUne doiru 
Ys!m bir see: , ._ Siz ·mfsinlz, diyebildi kaldJrdı. Kısık bir-~ kon111tu; 

_ Klp' rdam&ym, di,or. Cc1aa lri eıtek, g6zlerini lamı Ynswı- - GD:nOn. hayırlı oısun Ve 
dokunmayız, den aynınadan: 'beyaz diflerini gösteren çocuk 

Yanan meo'ale yardımiyle yol- . - Evet benim, diye cevap .,.er- gülU..lyle ona gOldil • 
cular etraflannı görebiliyot ~c.· . dı. Ve eğildi kızın avucun& bir .~a~ut bl~ . geriledi, tıonra 
YUrderi yazmalı 15 kadar atlı az çıkm bıraktı döndü ve dehlızın karanl~tanna 

Alllrara, 1, ( A.A) - Teknik 
ler berine T8rk dlJ lrunnnanun 
duıtu koms.,on bqtln 8Ut 11 de 

1'UID merbslnde topl&nlntf '" 
ma taımntanrun Dk ftrlnaltrl Ye 

llfm& yollan 09erlndt ıeıa.aw 

Utrt IOtQrmQftar. 

Avam kamarasında 
muharebe vazİ)'etİ 

aörütülecelE 
Loadra, 16 (AA.) -

bqtın Awm bmlnılmda, s·e1e11-. 
celılelerill blriDcıl Y .. ikmal rllD 
rinde. •neloe ftMledikltli 
mUtteıW plADlar rn str' illıDI 
killt1andmnak •• ........ d 
muna ait inhat vermek t1ırere 
zakf"reler yapd...,_ blld!ımit 
.tir. Meeele baf"eokUln. 
dUl'UJllU baldmıdaki ~eNJeC'W 
de bUl1' bulunup balıllllllllftai~ 
bllmeJıı;tecUr. 

ışıkta daha bQyijym heybdll göl- Onun korkuyta çıkına ba.ktJfl- doinı yllrildü ıtttt. Y ~tıu ka
geıeriyıe çok korlrunç bir levha nı g&1ince: çilk kız. omm cfderken tttrek ve 
y.ıra.tıyorlar. Bir taneei meş'a- - Yüzüğünüz ve kardeflıılzin ideta yqlı bir ae.ıe (~'L ıs
leyi tutan adamın yanına. yere •ati, diye iah etti Sizi 1W!ü- marladık . Gtıllll) dediğini ııittt. 
bir ;ır.endil yayıyor, IOllra dık bir film için ıbenl bafllİa.ym. Ve kı- Ş~ıseda,sahah'! ~ •!~· Bay Sabri Oney 
l!le8 c; .znı önüııde eğildi, gidi,ordu. O onu · m gece,, & ç u,, ... ~: Anbnda uummt nılfettftler 

- Hal'dl, dl)'Or. Para ve kı.y- zaman Jm gayri ihtiyari konuotu· dan geçınnit bir halde balU}"Ot ftll18r ,._, _ _.._ __ &.Ho..ı. ed 
U :ı...,-. -...1...... · lar. 1'üçtlk km bu prip gece zl- -v-- .--

me ' enayı v.u-.ya ..,.,.,__ - Ya ü tamrlana, yaretine ıiiya cllyecek fakat elin- tehrfmlme Plmll olu TNQa 
[ ,ı az evvel aıtZt.Jı\;laı ının yilk Erkek gülüımedi. Kua yaldaf- deki pakette ~ kardeti • mum! mlfeıttif ftti1f Bay sat 

seK ı akamlar& • l l' tarhot oı~~ iki tı, yavq bir eeele: nln A&ti olnw• ney din •p.ın1r1 Qoeele ......,, 
yo.eu. 15 tabaııcaıım paılak a- _Merak etmeyin, dedi Ve be- • ; • 1• dlSGmlttlfr. 
t::m~~= 1::=,yl, :ı:- ni affetmeğe çalıfm. • Yakadan 5 gün eonra kayma - _....,......ııı,.._ __ 
raknwtan cepleriniıı bütOn yOkil Sesi titredi Genç kız bu kadar kam. kanu ve ooaaklan bol ilik· tzmir Yalial 
nü, köstelderini ve hattl gilmU, iri bir nelin My1e hazin )Lo.. ~ ~ ı!ı: ta- al ~,.:!.ıımaıı ~ ~ 
tabakalarmı mendile bırakıyor- nupi>Uecelfni hiç dUtonmemlfti. ,,__._ .._. vı~:_ h-'- ~-- ta hmire dlMoektJır. 
lar Hayretle llqmı onun y&rJlne kal· .l4UUI ~. -- ...,mı .uıu llY" 

Sıra ild çocukta, im korkuyla dırdı h ~. Ve onu agmaia giden H ... • • • 
kardetinin kolunu tutuyor tklat Erkek fısıltı halinde devam hJmmtQi bira aoma elinde lrioe uauaı otomobili taksi 
de titrek bir yOrü~ mendile etti. ~~ ~ ~ı-~~ yaparak 'lmlla~lar 
vakle.1.1.yorlar. Ojtan bUefindc1d - Sevdlfim bir k6çOp gok --:-"• ....,ıyı -..wa• lalllUl ...._. ~ tacıbterlDcllD B61 ltllıı,_!!I 
f.Unnet hediyeei olan altm l&&tl, bemiyol91DUZ. Smıtu. KtlçGk im Y1 a&w•Mdilinlt ya1nm etikt.e Lu "v.tor Abod, ~ otıclllMAll ... 
kız da parmafmdaki incecik al- onun efyalı g&lerfnde p.rlp bir p&Uti balduianu ~ rlnl lmDm11U-* m•m.-
tm yü7J1ğ(l, tOccarlann uflk bir nemlik semer gjlıi oldu, İri &dam Kaymakam l>8bti evvel& mu- baltat tfnl ttmlfl8r, 79111ıı.1UMPfll 

aeualqtl - uuen beni takip e- ı·· ~k yapan })al'81armm yuma blrdenlJire 1mm e11erfıı1 tQttu, ayw etU. Bir pmte ktlıdma _..,.1'17u1. 11amc11 ._..,., _ ,.. 
........ .,. «t 1 

2 -- •tı.Jo: 4ı. titrek llh' .te: anim• .,. '* lada oldulua• AlnMU. 1ıb9te 1 ..... -
1 Sonra aym Dm hepsini fAıt. - ..., ... ıte.m 1V, Deal. 

--
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Gençleri zararh içkilerden nas.ı koruyabiliriz? 

Avukat Suat Tahsin 
TDrk diyor ki: 

c 1ı,..___ (Baştarafı 1 inci sayfada) 
-...un111ıa ~aret etmekte idiler. Gepç 

\e .kıymetu avukatıanmızdan Dr, Su-
•d ...... L.o __ 
l ... -.o Tllrk, mevzuu 1ıa,ka cephe 
;:den de tetkik etmekte, rakı ve sL 

l'ayı ifrata kaçmamak üzere lü _ 
ıuınıu bolm&ktadır Suad Tahsin bu 
\ . . 
egue ile baoka bir derdi dlişlinmekt.e, 
~Vehanelerlıı muur netlcelerlnl be
l'tınektec11r. 
Suad Tabsln'ln cevabı: 

k "~e~çl~rin sigara içmek, al
k 01Iu ıçkıler almak ve morfin, 
?kain, eroin, esrar kullanmak 
~1~i muzır itiyatlardan nasıl ko
-~abileceğini, bu hususta han
r.tedbirler alınması lazım gel
ıgıni soruyorsunuz. 
Memlekette bu muzır itiyat

\aı:ın gençlere ne derecede slra· 
·et ettiğini ve tehlikeli bir du
~ ihdas ettiğini gösteren ih
q a~ _ ınaliimata maalesef sahip 
l' e~ıliz. HM.ise içtimai bir mahi

ı /tı haiz olduğuna göre cemiye-
111 zehirli içkilerle ve muzır iti-
~.~t!.arla ne nisbette harabiyet~ 
. lltüklendiğini hesap ve tesbite 
tııkan vok-tur 

· ın·~Ierkes şahsi görüşü ile bazı 
Si~taıaaıar serdediyor. İçkinin ve 
~;aranın aleyhinde bulunuyor 
akut 18 mlyon nüfus içinde si

~ara icenlerin, alkollü içkiler a
llların ve morfin, kokain, es

ar, eroin gibi zehirler kullanan
l.ltı11 kaç kişiden ibaret olduğunu 

en yoktur. Çünkü bu bakımdan 
~!lai çalr~malar yap'lıP sıhhi var 

s gın:ızz ölçülmüş değildir. !nhi
ar ıdaresinin kuyudatından çı
batınak belki mümkündür. Fakat 

l:l takdirde nüfus başına düşe
e!{ istihlak miktar1an ile umu-
~i bır mukayese yapabilmek ve 
~~ataslak bir neticeye varmak 

celerini öldürUrler, israf ederler 
Her türlü haylazlığın, tenbelliği~ 
ve muzır itiyadlann barındığı bu 
kahvehane köşeleri gençlerin sıh
hi ve ahlW bünyelerini şiddetle 
ve sür'atle tahrip eder, Kumar
bazlık, sigara tiryakiliği, alkollti 
içkilere iptila hep bu kahveha
nelerin mahsulü, yadigirıdır, Bi
naenaleyh devletin, bu hiçbir lü
zum ifade etıniyen ve ciddi bir 
ihtiyaca karşılık olmıyan ve bi
lakis mazarrat, gerilik ve taassup 
ve bilhassa dedikodunun yatağı 
olan kahvehaneleri islah etmesi 
ve her çeşit kağrt ve zar oyunla
rnu bu gibi yerlerde menederek 
yirmi bir yaşını doldurmamış 
gençleri bu kahvehane köşelerin
den çıkarması Iazrm ve zaruri . 
dir, 

Ben şahsen ne sigara ve ne de 
alkollü içkileri kullanmanı. Fakat 
sigaraya ve içkilere karşı bir ta
assup hissi beslemiyorum, Siga
ra içtiğim ve alkollü içkiler aldı
ğım zamanlar olur. Hayatın yir· 
minci asır insanlarına yüklediği 
bunca ağır ve sıkıcı külfetler 
altında arasrra içeceğimiz bir iki 
sigara ile, alacağımız birkaç ka
deh alkolün neş'emiz ve hayatı
mız ii7,erinde cok müsbet tesirleri 
mevcuttur. İfrata gitmemek, ip
tilaya varmamak şartiyle her va
tandaşm sigara içebilmesi ve al· 
'-nı alabilmesi cai?Jdir. 

Bu sözlerim belki Yeşilaycıla
·ın hoşuna gitmez ve sevgili vt· 
kıymetli profesör Gökay•ı sinir
lendirir. Ne yapalım ki Allah kul
larına gökte ve ayın vanmda u
çuşan melekleriin mekanını bah
şetmemişdir, Mamur olası hane
ler hep yer yüzündedir, ve bu dün 
va üstünde de ahktı.rrı h;;vJe<lir.) 

ı.ınem kabiI olur mu? 
~evlet idaresi hassa.sur. Cemi y · N · t 

.~tın sıhhi varhğma bir darbe ~ - eşrıy~ 
~~il edecek mahiyette bir içkı 
tıtıifı.sma şahit olsa tedbirlerini 

ll'ıak a gecikmez. 
İslam Ansiklopedisi 

9. OOz 
İstanbul 'Oniversitesl Edebiyat Fa

kUlte$i tara.fmde.n neşredfünekte olan 
tsJAm Anslklopedisi'nin 9. cUzü çık. 

~iliyoruz ki bir zamanlar men'i 
rlı.skırat kanunu ile alkollü içki
~~ll imal ve istimali yasak edii
ıı !Şti. Kısa bir zamanda bu ka· mıııtxr. 
le~ ilga ed;ldi. Ve alko1lü içki· 9. COzdeki telif maddeleri kaydedl. 

l'i kullanmak serbest brrakrldc, yoruz: 
tr:~igarayı ve alkollü içkileri bü- ArQz (İna.n ve TUrk). Arz (İbra... 

g ~dünya içiyor. Ve fakat kim· him Hakkı Akyol), Arz (Fuad Köp
z tijden esaslı bir şikayet sesi işi- rUlü), Arz dA.resi (İbrahlm Hakkı 

1 llı.iyor, Bizde zaman zaman si· Akyol), Asabiyet (Ahmed Ateş), ABA 

rı ~a~ ve içki dü._~manlığı yapılır, (Fuad Köprtlltı)' As1r (Besim Dar
r '<ti~ılaycılarm konferanslar ver- kot), Mütercim A.snn Efendi (Fuad 
ızıtt gini ara.sıra duya.nm. Bu ve KöprtllU), Astronomi (Fatin Gölt. 
dili 1~li çalışmalar mevzii ve se... men), Aşık Çelebi, Aşık Paşa, Aşık 
ıı' r•ıetes.izdir .• Bir gün sigara ve Paza..Zade •(Fuad Köprülü), Aştret 

§Kıl' ~~o.llü içkiler bir tehlike halinde (Mükrimin Halil), A.stırhan (R. Rab 
ırıs· _""<Ilıyetin sıhhi varlığını tehdit metl Arat), Ata (Fuad Köprlllü). 
ısr· ~:rse 0 takdirde onunla devlet Fikir Alemimizin bu kıyrnetu ese. 
Sitl' ~lı surette mücadele etmeğe rini bU.tUn karllcrimize tavsiye ederiz. 
eıı ~\~ir olur. Bir sigara yasa- Flatı ı liradır. Maarif vekilliği yayın 
~r alkollü i~kiler yasağı va- evlerinde ve blltUn kitapçılarda bulu· 

••' ~ k daima mümkündür Fa- nur. 
.. ı:ıı!_ devlet nicin bu imkaıiı kul- -------------

~ryor? .• Anla.,,~lıyor ki ortad?. Altın fiyatı 
rıııı ~ı mucip olacak bir hadise Dün bir altının f~yatı 34,50 
~ur ~cut değildir. lira, kül~e altının bir c:ram f:ya-

1<ı.J· ~eve mektep terbiyesile siga- tı i~e 473 kuruşlu. 

V AKI :r 

Ankara at yarı,ıarı 
Aakan, (Huu81) - At yarışları

nın UçU.ncU hafta koşul&rı Pa -
zar gllnU şehir ipodromunda ya.. 
pıJacaktır. Bu haftakl koşuların prog 
ra.mmı muhtaSB.r olarak verlyonım: 
Birinci koşu (Stilek koşusu) handikap 

Dört ve daha yukarı: ya§ta.kl yerli 
ye.nmkan İngiliz at ve kIBraklarma. 
mahsus. :Mesafesi: 1800 metre. 
ı - Alceyıan: 63 kilo, 2 - Sek.. 

ban: 59 kilo, S - Yavuz: 56 kilo. 
tktnct koşu: (t)mJt koıtwıtl) 

üç y&§mdak1 safkan arap erkek ve 

di§l taylara mıı.bsus. Siklet 56 kilo. 
Mesafesi: 1200 metre. 

1 - Rind, 56 kilo. 2 - Catl, 56 kL 
lo, 3 - Mihrace 56 kilo, 4 - Seyya.. 
re, 54.,5 kilo, 5 - Vecize 54,5 kilo, 
6 - SUveyti 54,5 kilo. 
t)çtlncU koşu (Kızılırmak koııuan) 

üç ve daha yukan yaşta hali.skan 
İngiliz atlarına mahsus. :Mesafesi 
1600 metre. 

ı - Dandi, 60 kilo. 2 - Umacı, 52 
kil". 3 - Yetiş 50 kilo. 4. - Hu. 
maha tun, 50,5 kilo. 6 - Alişah, 4.5 
kilo. 6 - Barbaros, 48,5 kilo. 7 -
Rest 43,5 kilo. 

Dördüncü ko~ (Polatlı koşusu) 

üç yaşındaki yerli hali.skan İngi
liz atlarına mahsus. Mesafesi 2000 

metre. 
1 - Şans, 58 kilo. 2 - Heybeli 

58 kilo, 3 - Karabiber ısa kilo, 4 -
Alemdar 58 kilo, 5 - Çoba.nkızt 56,5 
~tllo, 6 - Gongadin 56.5 k!lo, 7 .._ 
Buket 56,5 kilo, 8 - Demet 56,5 
ki~o. 

Beşinci l;:oşu (Gayret kOŞUMI) 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis. 

kan Arap atlarına mahsus. Mesafesi 
1800 metre. _ 1 

1 - Ceylantek 60 kilo, 2 - Boz.. 
kurt 60 kilo, 8 - Bora 60 kilo, 4. -
Sava 60 kilo, 5 - Tomurcuk 60 kilo. 

Çlft~bahis a - 4 Uncll kô§ul8.t' üze

rindedir. 
Haber refiklmlzde mU§terek bahis.. 

tere iştirak eden okuyuculıı.rmııza bir 
~alaylık olmak llzere programı mulı
tasar bir şekilde veriyoruz. 

Bugün Haber'de müşterek balı.is 

meraklıları prograı:nı muntazam bir 
cedvel halinde bulacaklardır. Mtl§te. 
rek bah1s siparişi kuponlarm.m ka... 
bulüne bugün sabah saat 9dan itiba. 
ren Vakit Ymdn kütUpbaneslnde baş.. 
lanacak ve cumartesi giln\1 saat ll'i e 
kadar kupon kabulüne devam edUe. 

1 
cektlr. 

Muhtelit takım oyuneularım 
davet 

tst. Futbol ajaıllığmdan: 
19 mayıs spor ve genı;liık bay

ramı günü meikıtepler muhteliti 
ile yaptlacs.k ~ iştirak etm~i 
tekarrü.r eden a.~ğıda. isimleri ya
zrlı futbolcularm mezklir gün saat 
15,30 da futbol ayakkabı ve tek
melMerilP. bil"li:lı:te Fene:rıba.hçe 
stadında. buhmm.s.ları rfoa olunur. 

Ga.bte.ısarayda:n: Osnuı.n, Faruk, 
Salinı, E~&k, Enver, Arif, Gün
diiz, Mustafa. 

BP.şiktaştan: Mehmet Ali, Hü
!leyin, İbrahim, Ha.krk:J, Şeref, Şük
rü, Eabri. 

l<"cneııbahçeden: Cahit, Murat, 
Fı::ı.a.t, Ömer, Fikret, Melih, Aydın. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Y qilay konseri Nakil vasıtalarının kayıtları 

yapılıyor IKAYIPLARI 20 Mayıs Çar§amba günü ak~emı 
aaat 21 de Beyoğlunda Saray Sine. 
masmda. Alaturka ve Alafranga. fev· 
kalAde bir konser tertip ed.ilmJıttlr. 

Kıymotli sanatkllrlo.runızdan Muaı. 

IA l§ılay ve arka.daı,ıları Jle Ferdi VoP 
Statzer _ Muhittin Sadnk ve IAmla. 

Eminönil yerli As Ş.den: 1 B.!:,}.oz nlJ.fus memurluğundan 
ı - Eminönü kazası M.M. mUkel- almrş oldu,,Oı.ım nüfus cüzdarumı 

ı~t komisyonunca kaza dahilinde l'>ıt :ıy içinde zayi ettim. Yenisinı 
mevcut nakil vasrtala.rmm tahririne ~ıkaraca.ğımdan. e.skjf;i mu.teber de

ğrldir. 20 mayıs 942 de başlanacaktır . 

Andaym iştirak edecekleri bu Kon - Bu komi;yonda kayıtlı ve kaza mm 

&erde a.ynea milli ı<jatkı ve oyunlar I' takasına. yeni gelip de kaydını yap. 
da vardrr. tırmamış bilQmum nakil vasıtaların_ 

dan motl.Srlü vasıtalar yedek ak.sam!· 
le MotörsUz vasıtalar techizatlarlle 

ISTANBUJ. BORSASIN11' 

H-5-942 Fiyatları 

açd14 ve ıcapam:ş 
Londr& 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.365 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
Stokhol.m 100 İsveç Kr. 30.72 

gsBAM VE TAHV1LA1 

İkramiyeli % 5 938 21.85 
İkramLyeli % 5 933 Ergani 23.10 
Srvas • Erzurum 2-7 20.-

Eminönil şubesi yanındaki arsada 
aşağıda. il.An edilen günlerde komisyo 
na mUracaat edeceklerdir. 

2 - Eminönü merkez nahJyesi 25,26 
Alemdar nahiyesi 27 
Kwnkapr nahiyeııı vasıtaları 28,29, 

mayıs gUnlerl saat O da hazrr bulu
nacaklardı!'. 

3 - Tayin olunan gilnlerde veaa_ 
itlerini getirmiyenler hakkında M.M. 
mllkel1efiyeti kanununun tatbik olu. 
nacağı. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava birlikleri iç.in 25,000 metre bez boyatılacaktır. İstekliler kat'1 

teminat tutan olan 600 lirayı Bakırköy malmUdUrlUğUne yatırarak mak... 
buzları i1e birlikte 18.5.942 pazartesi günll saat 15 <!(\Yeni postahane kar. 
şısmda BilyUk Kmacıyaıı han ikinci kat 9/10 da Hava Satrnalma komisyo. 
'luna müracaatı arı. ( 5441) 

1 . ııı.: 

. DEVL'E:T D[MİRYOLLA'RI ve L .. IMANLARI li." 

İŞLETME: UMUM ioAR~si iLANLARI " . . .. 
·:i=---=--=---=--=-=---=-~=-===--=tt=;· 

Esklşehlr cer atelyesl için tesviyeci ve tornacı almacakttr. Sanat 
imUhanı Haydarpıı.,a deposunda yapılacaktır. A.sgart S. 2 işçi derecesinde 
bulunanlar tavzif edilecek ve Ucretı imtihanda göstereceği liya.ka.ta göre 
tesbit edilecektir. Taliplerin Haydarpaşa işletme müdUrlüğilne mUracaat 
etmeleri ilA.n olunur. (3362-5388) , 

TOrklye Cumbariyeti 
ZiRAAT BANKASI 

Kuıul03 tBl'lhl: J.88& - Sermayeıı.l: 1000,000,000 :rttrk Uma. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ue ticari her neui banka muameleleri. 

Pe.ra biriktirenlere 28.800 ııra ikramiye veriyor. 

-~ 

r..ıraat ~kasında kumbaralı Ye lhbarm5 tasarruf tıesapıarmaa en ıu 
50 ı.trası bUlunanlara aenede f deta celrllecek lrur'a Ue aşağı.d&)D 

• • • • • • '° • 

p!Ana göre lkramiye dağıtılacaktır. 
500 • !,000 • l!-0 • &O • 
5otı • ı.ooo • 120 '° . 
!50 • ı.ooo ,. ıso • ıo • 
100 • t.000 • 

l,800 • 

•.socı • 
l,Z()( • 

OlKKNı': Resaplarmdaltl paralar bir .ene tçlnde ISIJ l!r&dan aşağı 
clüşmiyen.ıere lkram.Jye çıkUS'J takdirde % 20 tazıasıyıe verlleoektfr, 

Kegideler: 11 Mart, 11 8aziraD. 11 EylQJ., ıı Bir1nc1kanwı tarnııe· 
r'l.Dde yapW:r. 

An:ıdoluhi!'arında Yeni m&halle-
Je Ziya kaptan. (38857) 

* * * 
Beyoğlu :mcri!ı:ez ja.şe mem.urlu

ğımua. naldığım ma.yIS _ ha.ziran 
a?larma aiıt 4781 53.YilI ekmek 
karnesini zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan e$15'.ıtrln hükmü :yok
tur. 
kyoğlo Defterdar yokuşa 19-31 

So. da hmct. (39856) 
~*:ıf. 

376 numaralı dis.iklet plAJmrnı 
zayi ettim. Hükmü yoktur. 

Küçükp:ı.zar: Ecza.hane sokak !l 
nunınrad:t. Sıfüı Altan. (39858> 

:ıf.*:f. 

Kasnnpa.'}a nahiye ımüdürliiğtin
den aldığını mayıs _ harziran ayma 
ait 7 iki5ili.k ~kme'k !ka.rt1a.mu 7JB.yi 
ettim. Ycınileri.ni aJ.acağmıdan es
kilerin hü.k:m.U ytilct.ur. 

Knsmıpa"" Bosiıan sobk No. :n 
Mshide Tasdemir. (39861) 

.Y.*:ıf. 

Emniyet altmcr şUbe ~er 
Jrnmmd2.ııt almış olduğum (1511) 
p:alııtl:r tek atlı yük a.mha:mm pll-° 
ka51Ill zayi etmekle llııaydmı d&hi 
sildireeıeğimden eskisinin hükmü 
o)m.adığı iliı.n oh:ıımrr. 

Tophane Ilaınu~ sokak No. ft/G 
da Todori Etnapolos. (39859) 

*•* 
Ka.rn.gii.nırük mıaüyesladelJ, 4-

m~ ol duğuım 0kmeık: bmemi zan 
et tim, yeni.sini ela.cağmdBn dlld-
s:inin hi.iıkmil. yQktur. 
Ka~"iimriik Muht.eefp İlkender 

Lüleci Yekta No. 4 Mehmet Adam. 
oğlu. (3g849) 

*** 
Ka.smıpaşa. nahiye mMürtu~ 

den aldığım maym - h821imn ayma 
s.it 2 adet ekmek kıar.nemi zayi et. 
tim. Y enieini al3aı.ğmıdeın. eSlı:isi
nin bü.lmili. ydktıı:r. 

Kasmıpsşa Kulaksız Sinanpaşn 

Birlik sokağı No. % SaJ1h VurçekiQ 
(39854) 

••• 
MaY?S ve :tla.2imn ayla.rnın a· 

iki büyük, ild lkllçük ekmek ka.me
mizi zayi ettim. Y enile'rini ala.ı:p 
ğrında.n eSkiler.inin hükmü yokt.Ur. 

Me-cidiyekiSyü K:ır kuyulan ıfib 
10. lsmail Ayvacı kansı Z~ 
Ayvacı. (39852) 

*** 
Msym ve ha.ziran için almş c»

duğuın dört ntf•13lu!k ekmek bll
nmıi ka.yfbettim. Yenilerini alacaot 
ğunrlan eskilerlııJn hüllanü ~ 

Seliın km Dudu Topuk. Mecld,i.. 
ycl<öyü Ksr kuyusu. ~ No. 'it 

(89852) 

* * "' 
10 • 5 • 942 Pazar günü beş adet 

nU!us cilzda.nlanmızr zay1 ettik. Ye 
nisin1 Çika.raca.ğnndan eııkllerinin bOk 
mil yoktlll', 

Karagftmrlik, Kara.bat ~ 
Yeni Bucak eokak No. 9 Demtr
eı Cemil 

Bir Bayana ihtiyaç Tar 

20 - 25 yaşlemıds. dkurr ~ ot
ınası ŞG.rttn-. ta ve alkollü içkilerin mazar 

L:tlan çocuk1ara ve gençlere tPl 
~edilirse bu tabii ve faydalı o-

~
. Ben, z.ecri usullerle sigara 
.~ski mücadelesi yapılmasına 

t lyYen taraftar değilim. Mek
.P~rde talebenin displinli ve 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 9 - ·5 ~ 942 vaziyeti 
Müra.ca.'l.t: Kara.köy Mumhane 

oo.ddesl Ha.sa.n.paşs. harı. No. 2 - 3. 
(39860) 

--~~--------------~-----AK Tt F 

72.606.213 . . 
• 

• • 

b Altın; san kilogram 
t ~ ut bir hayat sünnesi, siıı;a- Banknot 
,a ıçınemesi ve alkol almaması 
~ Ufaklı it 
h..l;ndır, Fakat mektep haricinde Dahildeki tluhahirler: 
'"' ıain gençleri takip etmesi ka-

llarlçtekl Muhabirler! 

h.atimce faydasız ve yorucudur. TUrk L!rası 
grbi, leokain, eroin, esrar gı·bi zehir-
td' tnaddeleri kullananlar aleyhine u::u i()lı: şiddetli davranılmak lazım-j 

~tr. Devlet esasen bu maddeleri; l 
~em imal edenleri, hem satanları . 

Altın: Saf! Kflogram 2S.141.5St 
Altına tabvlll kabil aerbest DO-v. 
Dl~er dBvizlet ve Borçlu klllrln& 

h \ "lerl • • 
Bazlııe TabvlDflrt. 

e hem de kullananları takip YE 
~CZiye etmektedir. Kanıunlarımız 
1>~ hususta şiddetli ceza müey~ 1 Deruhte edilen evrakı nakd!ve 
ı 1deleri ile mücehhezdir Binae· '•ar;ıılığ:ı • • 

• • 

• • 

~aleyh bu zehirlerle hakiki biı r<anunun &-8 tneı maddelerin• 
'biicadele esasen mevcuttur ·evftkan HaZine taratmdar. ""'' 

F'akat bütün bunların ha.ricin- 'cdlyat 

~· bilhassa 1..iiçük vilayet ve ka• seo.edat Cü7Al&nı: 
ttı· llıerkezlerinde hiç hoşuma git-ti rı, a, • ~enetler 
k 1~ ve mücadele edilereık kökü Esham n TabTIJAt Oll-zdam: 
\iı~ası 16.znn gelen ve her tUr- l 
~ tnuzrr itiyadlarm masdar v~' a l 
lı tlşei bulunan bir (kahvehane) 

Deruhte ed.llen evrakı nak. 

)ı.,~~atından müştekiyim. Gez;çle! F 

diyenin karşılığı esbam n 
tahvllll.t (iUbar1 kıymetle) , 
Serbest esham Ye taııvlllt 

r'Ulla.l' oynamasına. zaman ısr 1 
~esine, si~ara irmesine ve ha:oJtJ 1 "-vllllBl&r: 

~ 
Altın ve dö'riz 11.zerine &Y&Dll • • 

est'ar Gekmesne buralarda k • 

ık:Ylıkıa alışıyorlar. işte asıl t~ \ t'ahvna.t Uzerlne a<ranıı • • 
enin büyüğü ve kötfüü budurJ 3azıııeye imla vadeli avan.& ' • 
leüçük bir kasabada bakarSI....; ı Hıızlneye 3850 No. lu kaııwıa cön 

nı açılan altm kar§1llklı_ - ._&Y&D.I , o 
~ ı Bekiz on tane kahvehane ak wı.!ll(lıdnrlu ·~ • , 
ıı.rıara kadar fa!'lılasız dolup bo· '. Mubıeııı 

~a. ır. Ve bir takım getll' işsJetleı \• •-
/ 

~ "1l~ler, bu kahvehane deni ( 
11• bavac;ız. pis kokulu yerlerdn • 

102.126.446,8t 
] o. 781.851,-

261.0~6,58 

208.1\9,09 

8ı.sso.27t,1s 

-.-
66.()87.598,24 

158. 748.568.-

2;e.M4.628,-

886.078.922,06 

45.19%.261,98 
10.127.628,06 

8.1%1,22 
7.280.896,15 

-.-
~02.000.000,-

!'elrftll 

PAStF 
Sermaye: 
lhtlya1 Ak~: 

Ad1 ve tevlcaJA.de 
l18.119.8M.,87 Husus! 

. . 
• • 

208.119,09 
.fedavWclekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 
Kanunun ~ Jnd uıa.ddelerlne 

tevflltAn Hazine taratmdan •ald 
tedtyat • • 

98,687.872,4~ Deruhte edilen eTI'&ID nakdiye 

1S6.20S.08J,-

SSG.073.922,06 

55.619.889,99 

209.284.017,87 
4.500.000,-

12.658. 798,S7 

966.255.903,67 

bakiyesi • • 
Kar§ıliğ:ı tamamen altm olarak 
Ua.veten tedaTille Yazedllen . 
Ree11kont mukabili nave~n teda.. 
vüle vazeclllen • • 
Hazine~ yapılaL altm karplıkll 
avans mukabili 3902 No. b kanun 
mucibine naveten tedavuıe ra.. 
zed11en • 

~IEVDUAT: 

rürk Lir~ • 

• 

• 
Altın: San Kilogram 877.422 

88150 No. ıu Kannna göre ba7.lneye 
açılan &Vllll8 mtıkabUJ tevd.f olu.. 
nan aJt.ıııJa.r: 
san Kflogr14ıı:ı 55.511.980 

Dövtz 'faahhtıdatı: 

Altına tahvili kabil dBvlzler • 
Diğer dövizler ve &lacaklJ ldU. 
rlng bıı.klyeleri . • 
Mu.lıt.ellı • • 

9.'12.185,73 
6.000.000,-

158. 7'8,568,-

22.544.628,-

186.203.985,-

40.000.000,-

288.500.000,-

12'1.000.000,-

ı 00.45o:ıso,Gt 

1.28.ı.rn ı,or 

78.12!.Hli.U 

-,-

23.280.584,0:! 

uz ım ta.ıtlllJıdea tıo.reaı llkonto haddi % 4 ı\ltm ttuırfne &"8Da % s 

Lll'B 

l 5.000.000,-

13.412.185, 73 

';88 703 935,-

101.08·1.4 tl,'il 

'Hl, 121.167,90 

.!J.280.öSt,92 

14 2.0.'i0.68;'5,48 

----ı 
966.255.908,67 

r 
VAK 11 

..;uetede çıkan b1lttın 1an n 
reslmJerln tlulnıkU maııtuzdıır 

ABONlll TARiFESi 

-\yllll 96 iM Kr. 
~ aylık tflO W • 

ay&$ &7~ 112'1 
1 yıllüı 900 1600 • 

re.riledeo BalkalJ 8irl.lg1 IÇ1ıı 

•Yıla otuz ıturuş d~Wtır. Poatıı 
ırUğine gtrmtyen yerlere ayda 
vctml~ beşer kun.ış zammecw.u. 

Abone kaydmı blldlren mektuı: 
ve telgraı UcreUnJ abone parası. 
aın posta veya banka Ue yollama 
Ucretinı tdare kendi Uzerine alır 
l'Urkl)enin tıeı t>U!ll.8 ouırkt•7.lndı 

\'Alil.l"a al>oııe yazdu, 

4drtP değişttmıe ücretı 2:5 Kr~ 
(l!.Lf\l U<.:RETLEKI 

Ncaret UA.nlarmın sa.nura , 1111 
ın sondan itibaren UAn saytaıa 

nnda tcı, ıı;; saytalarda 50 kW'U§, 
'2ördllTJctl sayfada ı: lklnci .,, 
lçüncUde ı, tılrtnclde 4; tıe§lık 
vanı kesmece fi lirada 

BllyUk; çok devamb llllşeıı 
enk.U uıuı Yllrenlere ayr:ı ayn ın · 

:lirmeler yapılır. HesmJ l.lAnla.nr 
ntım satırı 60 k~tur. 

nr.an blabJyeıte Olmı) u ı 
Kü~lllı Ublaı 

Bil det8 80; ı.ıı.ı ııeıua Mı, il\ 
:telası 65, dört defaBJ 7D n on 
1efası 150 ıuııııştur • 



6 VAK iT 

1 ._ __ is~~-L_ev_az_ım_A_m_ir_liğ_in_d_en_ve_ri_len_as_k_er_i _k_ıta_a_t _ila_A n_ıa_rı _ _.I 
8.3.942 de ihalesi ilfl.n olunıın 400 1 A§u~da yazılı mevadın kapalı zartla eksiltmesi hlzalı\rmda yaz.ılı gUn, 

ton çekirdekU kuru UzUmc talip çık. saat ve mahallerdeki askeri satmalma komisyonlarında yapılacaklır. •ra. 
madığındıın tekrar pazarlığa konmuş· !:plc-rin kanun! ves!kalarile teldi! mektuplarını ihale saatlerinden bir saat 
tur. J.Jvsaf ve hususi şartları komla. evvel alt olduğu k<>misyoua \·ermeleri, 
yonda gl:irtilcbllir. İhnlesl lS.5,9!2 pa. CLn"I. Kilo Lira 
zartesl günU saat 11 de yapılacnktcr. i\llktarı Tutarı 

Beher kilosunun muhammen bedeli Sı!lır eti. 60,000 · 
(62) kunı!jtur. Taliplerin kat:ı temi. Koyun eti. 90,000 
oatıarile Harbiyede yedek subay oJrn. Koyun eti 60,000 
ıunda satınalmn komisyonuna mfira · Keçi eti. 150,000 
~'.l atıarı. (8220-5420) j Koyun etl. 150,000 

* ı:= • Koyun eli. • 180,000 

Pazarlık ~nü talibi cıkınıynn Sığır eu. 180,000 
:kişcr buçuk tonluk iki parti ~a- Koyun eti. 27,000 
deyağı yeniden pazarlıkla 16. 5. Sığır c t. 21,000 

942 cumartesi günü saa~ 11 de 

45,000 
90,000 

112,500 
144,000 

00,000 
29,700 
21,600 

'l't>mlnatı 

l..lrs 
1799,10) 
3038 ) 
33i5 
6750 
8437 
!1450 
5i50 
2227,50 
1620 

İhale gün, saat ve mahalli 

3/6/942 H Giresun. 
27/ 5/ ,, H Maraş. 

29 ., ,, 15 Maraş. 

29 ,, ., 14 Maraı. 

2.5 .. " 16) 
25 " ,, 17 )l{ayseri. 
29 ,, ,. 16 KUlahya. 
29 ,. ,. 15,30 Kütahya. 

(3214- 5379) 

satın alınacaktır. Şartnamesi 
her ~n komisyonda görülebilir. 
Isteklılerin belli gün ve 5,.atte 
Fındıklıda satmalma komi$yomı 
na teklif edecekleri fiyata ;;i.ire 

• • • 
.AJaCıda yazılı mevadrn paznrlikla ekııiltmeıerl 25.5.942 gUnU saat 15 

de Kırklarellnde a skeri satınalma komisyonunda yapilacaktır. Taliplerin 
beÜl vakitte komisyona gelmeleri. 

Tutarı Teminatı 

kat'i teminatlarile birlıktc gel- Cinsi, 

Mlktnrı 

Kilo Lins Lira 

nıeleri. (5498) ----
• ıt: • Se ı1e yn!lı. 

Beher kalemi 14,500 liralık dört Kuru fasulye. 
,(alem sığır, koyun, keçl etl han:;isi Barbunya fa!lu lye. 
beğenilirse o cins et alınmak üzere Sabun. 
pazarlıkla ekslltmeye konmuştur. lha· Y'cşll mercimek. " 
lesi 19.5.942 Saıı gUnU saat 15 de Ha. P.irinç, 
dımköyde Çilingir kôytındeki askeri Nohud. 
satrnalma komisyonunda yapılacaktır. Ka\•urma. 
Her kalemin teminatı 2175 liradır. T a Kuru soğan. 
Uplerin belli vakitte komLsyonn gel· Sığır eti. BLılunmad:ğı 

meler!. (3233 15444) 1 Keçi eti. takdirde. 
" * ,., Koyun eti. .. 

0.:'>.!'1!2 de kapalı zart usull!e iha. Koyun eti. 
lesi f!An oıunan 400 ton keçi boynu· Keçi eti. 
zuna talip çıkmndığmd:ın bu kere pıL Koyun eti. 
:z.arlıkla tekrar mUnaknıı:ıyn konmuş. Keçi eti. 

.. 
tur. Ev114f ve hususi şartınrı koml3· A.yaktan canlı Siğır. 
yonda görülebilir. &!her kilosunun 

l (11)0 

10,000 
10,000 

3,000 
5,000 
5,000 

10,000 
8,000 

15,000 
17,408 
17,408 
17,405 
86,000 
86,000 
97,000 
97,000 
86,000 

1775 
2200 
2148 
2550 
1600 
3250 
3200 

10,400 
2Sri0 

17,408 
19,148,80 
20,889,ô' 

103,200 
9"-600 

116,400 
106,700 

21,600 

. " . 
.. ı 
;.) 

133,12 
165 
183,60 
192 
120 
243 
~·10 

7SO 
2C3,7r. 

1305.60 
1436,16 
ı~.72 

7740 
7095 
8730 
8002,50 
1620 

(3247- 5458) 

.muhammen bedeli 22 kut'U§lur. 400 
ton keçi boynuzu bir istekliye lhnle 
edileceği gibi 200 tonuna da talip çık. 
tığı taktirde ihale edllebllir. lhaı~l 
18.5.942 pazartes i gllnU sıtat 14 de ya. 
pılaca ktır. Tnliplerin katı teminatla· 

Aşağıda mlktarlnrı yazılı ekmek imQ.liyesi pıı.zarhkla lS.15.942 pazar. 
tc.ııl günü hizalarında gösterilen saatlenle ihale edllcceklcrdlr. şartnameleri 
her gün komisyonda g l:irü:ebilir. lst<?kll!erin kat't teminatları ile birlikte 
belli gUn ve saaherdc Fındılfüda sntınalma komisyonuna gelmeleri. 

Mlkturı Mub. Bd. Kat'i te. İhale zamanı 

rile Harblyed'1 Yedek subay okulunda Yapılacak fş 
satınalma komisyonuna mUracaaL Ekmek tmAliyeııl 

Adet Lr. Krş. Lr. 1{~ Saat D. 
600000 9000 1350 10,30 

lan. {3235--5446) 

C::•• 
32.'i,000 kiıo koyun eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 21. !5. 942 perşembe gil.nU saat 
1 O da Trs.bzoncla askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktrr. 
Ta1iplerir, ka.'luni veısikale.rile tek
lif m('ktunlıı.nnı ihale saatinden 
bir ı>ant evvel komi9yona verme
'erl. 

(3132 - 5200) 
••• 

365,42 metre mikabı kereste 
...,azarlıkla satın alınacaktır. !ha
lesi 25. 5. 942 pazartesi gunu 
saat 15 de Ankarada M M V 
Hava satın alma komisyom.ind~ 
yapılacak-tır. Taliplerin teklif 
edecekleri fiyatlara göre kat'i tc
minatlarile belli vakitte koıris
yona gelmeleri. (3202.5343) 

~·~ 
12P adet me~ c3kct. 
12fl ,, pantalon. 
129 .. ,. önlük. 
12!1 .. ,. eldiven. 
Yukarıda yazılı m.ah:emelerin 

kapalı zarflı\ cksiltmeleri 25. 5. 942 
günil saat 15 de Ankara Lv. A.m.ir
liğl satın alma konı.kıyonunda ~ 
pılacaktJr. Caket, pantolon, önlük 
eldiven bir talmnm tahmin bedeli 
200 Jira ilk teminatı 1935 liradır. 
~art.namesi 129 lmnı.şa komisyon
dan :ıbnrr. Ta.linleıin kantml vcsi
kalarlle teklif -mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo-

.. .. 1~0000 2100 3115 1 11 
(3199-5340) 

•ıe:• 
A§ağıda yazılı etlerden hangi.si beğenllirı:e o cins et pazarlıkla satın 

aı:nacaktır. Ta liplerin 25.5,942 gtınü saat 14 de Büyük Çekmece Mimar SL 
nan köyünde asker! satmalma komiayonunda ynpıla~ktır. 

Cin 1, 

Koyun eU, 
Sığır eU. 

M.lktan 
Kilo 

40,000 • 
40,000 

• • • 

Tııtan 

Ura 

50,()()() 
46,000 

Teminatı 

Ura 

3750 
3450 

(8094-5097) 

Afatıda ya.zıh mcıvadm pazarlıkla ek.slltıneıert hlzıı.larmda. yaz:lı gUn, 

saat ve mahcllerdekJ nskcrl s:ı.tınalma l<omlayonlarında yapılacaktır. Ta. 
llpterln belli vakltlerde alt olduğu komisyona teklif mektuplarile kanun! ve 
slkalannı ihale saatlerinden bir saat evvel vermelerl • 

C'lnsl 

Kuru ot 
Koyun eti 
Sığrr etı 

Sığır eti 
Sıtır eti 

Miktarı 

Kilo 
1,000,000 

70,000 
ez.ııoo 

ı:;o,ooo 

62,500 

Tutarı 

L ira 
75,000 
63,000 
62,500 

151) 000 
62,500 

~ 

• • • 

Teminatı 

Lira 
5625 
4725 
4.375 
&ı~o 

4371'i 

ihale gün, 1&at ve 
maJıAJU 

26/5/942 15 !ıılar&§ 

25 " • 115 Toka t 
20 .. ., 16 .Ada;;azan 
~2 ., " 16 ~dı>p:ızarı 
21 .. ., 16 Adapazan 

<3107- 5151) 

A§a!Jda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmesi 18,5.942 gUnil hlzaların. 
da ynzılı saatlerde YeşUkl:iyde aııl<eri ııatmalma. komi8yonunda yapılacak. 
tır, Taliplerin temlnatıarlle belli vakitte komlayona 'clmeleri. 

Cinsi. 
Sade yağı. 

Zeylin yağı. 
Sabun. 

Miktarı 

KUo 
7000 
5000 
5000 

• • • 

Flatı 

K urut 
205 
117 

79,25 

ihale 
u.att 

10 
11 
H 

(3263-15534) 

1 
Beher kilosuna 80 kuru§ flat tah. 

ınin edilen 15 ton enbun 16.5.942 pa· 
zarteııt gUnU saat 10 da razarlıkla aa. 
tın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görüleblılr. Muhammen 
bedeli 12000 lira olup kat't teminatı 
1500 llrndır. İsteklilerin belli gUn ve 
saatte Fındıklıda satmalma kom!syo. 
nuna selmelcri. (3239- 5450) 

Beh er kfloeuna 114 kuruş fiat tah· 
nıln edilen 20,0()0 kilo zeytin yağı pa. 
z11.rl ıkın satın alınacaktır. İhalesi 18. 
5 942 Pazartesi gUnU saat 15 de Balı. 
kcslrdc.\n.Skerl satınalma komisyonun· 
da :ı pılacaktır. Temlnatı 3~20 lira. 
dır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (8242- 5453) 

• * $ 

325,000 kilo ııığır eti alınacak
tı:-. Knpail zarfla t-ksiltmesi 21. 5. 
942 pcr~eınbc günil saat 11 de 
'.frabzonda askeri sa.tınalmn ko
misyonundıı yapılncaktır. Tahmin 
lıedeH 162,500 lira ilk teminatı 
!.1375 liradır. Talipleıin kanuni ve
!!ika!nrile teklif mektuplanırı ihale 
saatinden hlr saat evvel komis
yona vermeleri. 

3131 - 5199) 
~·~ 

90,000 kilo koyun eti kap~J· zarfla 
eksiltmeye- 'kon.muştur. İhalesi 3.6.942 
Çarpmba gUnü sant 10 da Zara as. 
kerf satmalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin bedell 67,500 lira llk 
teminatı 5062 lira 50 kuruştur. Talip. 
!erin kanun! veslkaıa.rııe teklif mek. 
tuplarmı lhale saatinden bir saat ev. 
vcl komisyona vermeleri. 

(3262- 5533) 

* )(. * 
20,000 kl!o koyun veya sığır eti ka_ 

palı zartla eksiltmeye konmul}t.ır. !· 
halesi 20.5.942 Cuma gUnU saat 15,30 
da Adana nskeı1 satınalma komisyo
nunda yapılııcaktır. Koyun etinin tah 
mln bedell 20,000 lira Uk teminatı 
1500 liradır. Sığır etinin tahmin be. 
ciel! l 0,000 lira tık teminatı 71'i0 lira • 
dır. Taliplerin kanun! veslkalarlle 
tekl!:t mektuplarını ihale saatinden 
bir Nat evvel komisyona vermeleri. 

(32615-5536) 

*** 
~.000 kilo incir pazarlıkla salın a . 

lınacaktır. İhalesi lR.5.942 Pnzartesı 
gilnU ııaat 15 de Çanakkalede aakeri 
Katına.lma komisyonun.da yapuacak • 
trr. Tahmin bedeli 17,500 Ura kat'l 
teminatı 2625 liradır. Taliplerin bel· 
ll vakitte komisyona gelmeler!. 

(826-1-6535) 

l•tanbul levazım iimirliğiı 
Satınalma komi•yonu 

ilanları 

Beher çi!tıno 100 kuruş tahmin ed!· 
len elli bin çl!t mahmuz alınacRltltr. 
Pazarltkla ekslltıncsi 2Ui.942 Perocm 
be ı;ünU s.-ıat 14 de Tophanede tat. L\', 

Auıirllğı tıabnalma komisyonunda ya. 
pılacııktrr. 111: teminatı 3i50 liradır 
Numunesi lcomisyonda göril!Ur. Talip~ 
lerln belli vakitte komisyona geıme. 
lerl. (740-5H2) 

Dr. lbrahim Denker' 
Balıklı Hastanesi Dahiliye ~ıut.e. 
baamsı. Her giin saat ı~ ten ııonra 
Beyoğlu • Ağaeamll, Sam.ağacı 
caddefil ÇöplUk~mo aokak No. 13 

Telefon: 42468. •••• 
n& vermeleri. (Sl 73 - 5288) 

* ... = 
23 takım Haki elbise. 

Apğıda yazılı mevadın pazarlıkla. eluıiltmeleri hlzalarmda .yazılx gün, saat ve mahallerdeki aakerl satmalına. 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belit valdUerde alt olduğu komisyonlarda. bulunmalıın. -

e3 çltt çizme. 
23 adet manevra kemeri. 
23 büyük üniforma. 
Yulıarıda yıızı!ı malzemeler talip· 

lerin gettrecelder! numunelerden be. 
ğımllJnek suretlle Karaman'da SUvarl 
blnlcılik okulunca mUbayaa edilecek_ 
Ur. Husust ~ıırtlannm olmldan iste. 
nilmcst ilQıı olunur. (8246-641')7) 

Müteahhit nam hesabına 4 5 
942 gününde ihalesi ilan ol~a~ 
15_? ton kuru incire talip çıkma
dıgından tekrar münakasaya kon 
muştur. Evsaf ve hususi sartla. 
n komisyonda. görülebilir. Talip
lerin ~klif edecekleri fiyata gö
re komısyonca muvafık görüleni 
ihale edilecektir !halesi 21 5 
942 perşembe @nü saat ı4 d~ 
yapılacaktır. Taliplerin Harbiye
de Yedek Subny Okulunda satın 
alma komisyonuna müracantlnrı 

<:::141 - 5237) 
• * • . 

Pazarlık günU talibi çıkn~ıyı.n 
150 ton sığır veya koyun eti ~O. 
5. 942 cat'flamba günü sant 11 de 
pazarl•kla ihaJ-e edilecektir. :\ru. ! 
hammen bedeli sığır eti iç!n 
180000, I<. eti için 2i0000 l!r:t- 1 
dır. Kat'i teminatları sığır "ti 
için 20500 lira, K. eti için 29100 
liradır. Şartnamesi her gt:n ko
misyonda görülebilir. tsteklı!e. 
rin belli gün ve saatte h"'ındıkhda 
satınalma komisyonuna geımcle-
ri. 15407) 

Cinsi. 

Patates. 
Sııdo yağı. 

Krlpıe m.ıden 

Pirinç. 
Patate.s. 
Pirinç. 
Patates. 
Zeytin yağı 
Zeytin yağı. 
Çalı !asulyesl. 
Çalı rasulyeııi. 

Çalı fasulyesi, 

komürtl. 

Kuru ot. Balya halindi!. 
Kuru soğan. 

Miktarı Tutan Teminatı 
Kilo 

~.ooo 
8,000 

100,000 
8 ,000 

50,000 
8,000 

17,000 
20,000 

~5.000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
12,000 

Lira 

17,000 
14,000 

2 .700 
4 ,880 

17,000 
4,8SO 

17,000 
22,400) 
39,200) 
80,000 
30,000 
80,000 

' 

Lira 

2550 
2100 
405 
732 

2550 
732 

t?!'.so 

488 
112 

İhale gün, aaat ve mııhalll. 

21/S/ 942 15 Gelibolu. 
20 .. .. 15 Gelibolu. 
20 ,. .. 15 Gelibolu. 
20 .. .. 15 Gelibolu. 
21 .. 
20 ,. •• 
21 •• ,. 

15 Gelibolu, 
15 Gelibolu. 
15 Gelibolu. 

19 IJ .. 

ıs .... 
lS ,, ., 

18 .... 

18 " it 

18 ... ,, 

l!5 İzmir Lv. Amtrll~i. · : · 
J6 
16 
16 
1 ı:ı Bnkır1tby. 

15 Bakırköy. 

" 
.. 

(3266 - 5537) 

ile sabah, öğle ve akşam 
H er yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

1 •.. • • ~' ~ • • ·ı :. • t ' 

lkramlyn 
udedl 

l 
1 

l 
4 

10 
40 
c:o 

400 
SO-O 

4.000 
60,000 

Jh:nımlyc 

miktarı 

Lira 
50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

150 
10 

2 

~.000 

20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

Adet Sepblye TUJnmlBs 

.... 

l - Tahmin olunan bedeli ''2000,. !lra olan 10 adet sephlye tuıumbtl-
smm 16. Mayıa. 942 cumarteal gUnU saat 11 do pazarlıkla ekslltınesl yapl" 
lı\caktll". 

2 - !steklllerJn belli gün ve saatte ''800,. liralık kat't tA!mln&tıaril' 
blrllkte Kasımpnşada bulunan komisyonda ha.zır bulunmaıart. (l'i:i20) 

"'** 
200 'dlo tel kafea •'Komisyonda. mevcut nUrmm ine göre,. 

ı ıulct re inı masası "Komisyonda mevcut resme göre,, 
Yukarda cıns ve mlkds.rları yazılı iki kalem malzemenin 16.5;9C! eU' 

martesl günU saat 11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satmaıın' 

Komisyonunda pazarlığı yapılacağındıı.n lsteklllerln belli g1ln ve aattl 
mezkür kom.!syona mUracaatları llQıı olunur. (6518) 

• • • 
l - YUn iplikleri tarafımızdan verilmek Qzerc ''27000., ilft. 80000 met. 

re muhtelif renk ııalinin 1m0.linc ait pazarlık eksiltmesi 18.5.942 pazartesi 
gUnU saat 15 de Kasmıpa.şada. bulunan Deniz Levazım Satınalma ko~ 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Beher met re ~li lmAlinln tahmin edilen bedeli S9 kuru§ so saıı
tim, ilk teminatı ''888,75., lira olup şartnamesi her gt1n l§ saaU dahlllnd• 
mozkt'.ir komisyondan bedelsiz almablllr. 

3 - lstekınerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla birlikte adi 
geçen komisyona mUrııcaatları ll4ıı. olunur. (6519) 

• • • 
Komisyonumuzda mevcut bulunan evsaf dahilinde 5 adet elektrojetı 

gurubu satın alınacaktır. Bu gurupları elinde bulunduran veyahut alpa.rff 
surctile hariçten g ctlrl)m:?slnt temin etmek isteyen mUcssescJcrin Kasmıpıı 
şadıı. bulunan komisyonumuza teklifte bulunmaları. (15478) 

TURK i YE iŞ BANl<ASI 
Kücük Tasarruf 

He~apları 
l9t2 ..... n,un YE Pl..A."'ll 

ıu:ştUEl.Y.H: ı Şubat. • 

•ln)-U... t "~ıoto11. t lktn

ctt.ı.-şrtn rarttıtenacıe 

-pıtır. 

SAHiHi : ASIM US 

Umumi Neşriyatı idare ede1' 

! '*il f.fili4Ml ı' ,E.l..KW 

1 adet 2000 LlraJlll • 2000- Urfa 
a • ıooo • - ısooo- • 
• • 1~ • - ııwo-
8 • 

ıo • 
'° • 
60 • 

2()C • 

200 • 

500 
~ 

100 
5(j 

~ 

ıo 

• 

• 
• 
• 
• 

- 1600-

- aooa.-
- •OOO.- • 
-~-

- 2000.-

Basıldığı yer: VAKİT MATBAASI 

Refik Ahmet Sevenqll 


