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kutularla ihracına 1z1n verilmiftlr. 
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Rus-Alman J 

harbinde 
1 

son durum 
Yazan: Asım Us 

Mayam sekizinci gUnU Alman ve 
Romen kun·ctlerl Kırım yanm :ı. 

daölllda Kert istiluunctlnde ta:ır. 
ruza geçtiler ve dört gUn clevam 
eden savaştan sonra bu taarruzun 
netioesbıl resmi tcbH~.-fe ilin et. 
Uler. Bu seklide neı:redilm resmi 
Alman tebliği kırk bin e-;lr ve ytiz. 
1erce top alınmak ,.o yüzlerce 
tank tahrip olunmak suretile bu, 
rad&ld Rus cephesinin yanldığmı 
ve geri ka.la.n Rus kuwetlerinln de 
takip edilmekte bulunduğunu bil
diriyordu. 

Alman tebUğinin bu lfado tanı 
herke'Je nihayet bir iki gün içinde 
~ fe}ıriniıı de işgal edileceği, 
bundan aon.ra Dorınç h&vzasmdan 
Kıü.kasyay& doğru büyük bir :Al· 
man taamızunun başlayacağı Jar,. 

Da&tini \'eriyordu. 

Fa.kat hldtselerla geli§bni bu 
tahminlere uymadı. Alınan knv
vetl erl tara.fmdan Kcrç'in işgali 
~' Doncç ha\'ZMmm §i· 
malinde lla.rkof'a doğnı Timoçen. 
ko lromAnda.'lt altmila Rus kun·et
lerinin taarruza geçtiği haberi 
geldi; bundan sonra Leningrat 
bölgesinde yine Rus kuvvetleri
nin Almanlara taarruz ettiği bil
dirlldJ. 

Son gelen ~lgraflardan anla§ıl
dJğıoa göre Kmm cephesinde Al· 
man t.aarruzlannm uğra.drklan 
~rluklara sebep llddir: Birincisi 

ha\."& nartlan.ildncisl Roslann K&
ndenlzdeld harp gcmllerldir. Zi

ra Kıran yamnadasmda mayısın 

ll nci ve ıs üncü gUnlerl kuvvet
li yağmurlar yağrmş, fırtınalar ol
muştur. Bundan dolayı Alman -
Ru.~ kuwetlcrinin tutuştukla.n sa
va~ alanı bir ~a.mur deryası haline 
gelmf!!tir. "Ba ~al'tiir içinde lda""""'ij 
arabalannm, sU\'arilerin, piyade
lerin hareketleri son derecclerdo 
gtiçleşmlştlr. Diğer taraftan iki 
yun denble ~evrilmiş bir dil 

~klinde olan harp Wıasmda Ru<J
lar Atmanı.ra karşı dcnlzd hl ge
milerini de kullamm5lardır. Kınnı 
yarmıadMmda ~layan Alman ta
arnınınun çok W5lrll yeni bir sitah 
ile takviye edildiği ~ylenmcsine 
rağmen neticenin tahmin edildiği 
gibi kolay almamamış olması an
cak bo yolda izah olonablllr. 

Bununla beraber Bükrc§ten ge. 
len bir telgraf Alman kuvvetleri· 
nln eekiz gün 91lren bir mücadele
den llOllr& Kert etl'afmdald 811't
larda Rm mukavemetini kırarak 

!ehre girdiğini bildiriyor. Bu haber 
yeni reımıi tebliğlerle teyit edili~ 
--bili $İ\'8.'ltopol'UD Rusların 
elinde bulunduğu unotulmamakla 
beraber-- Almanla.mı Kımn ya. 
nmadaıh üzerinde nlSbetlc hakim 
bir doruma geldikleri kabal edil
mek llzmıdrr. 

Almanlarm Kımn cephesinde 
yaptıklan ba taarruzun ehemmi
yeti cSUeD kuvvetli bir askeri ha
reket olmasından değil, belki de 
burada \'Ulycu hlkhn olcluktan 
sonra Doneç havza811ldan Kafk&A
~ lstlkameüne doğru yapılacak 
bttytlk bir ileri hare'kctinln bir ba
mhğı gibi görünmesinden ileri ge
liyordu. Tab1i olarak Kmmda Al
ınan taaamızu bqlar ~la.maz 
kus genellmrm.t.yı bu lhtbnall der
hal dilşünmU5ttir. Almanlamı en 
böyilk lnn'Vetlerlni Doneç havza
smila toplam" olımahn ihtimaline 
ka111 bir tedbir olarak Rm ba§ku· 
ınandanı da Harkof, LeDingrad ta. 
:rafındaki Kızıl Ordu ku\'vetlerine 
taarruz emri vennl~tir. Reımıi Rus 
t.ebltğ1erhıe göre Kml Ordu bu ta
raflarda ilerlemektedir. Rus ba.,_ 
"umandanbğmnı bu hareketi De 
\'annak istediği hedef ,Hpheslz Al
nıan taarruz pllnrm bozmaktır. 

Şinuli Ru11 • Alman <'ephelerin-

de harp vadyetl ıu ıııuretle bu11.
sa olunabilir: Kmın<la Almanlar 
bir bölge taammı yaptı; Ra.slar 
bnna Haıiı:of ve Leningra.d bölge
lerinde birer taarrmla cevap ver
eli. Jı'akat her iki tarafm varmak 
bltcdiğt netice 'laha alınmış değil
dir. f)nnn l~tn kıı:ı me,·simlnln Rus
larla Almftnlar arasmda bütün cep. 
he boyunca t.esı~ ettiği IQı\'\'et mu
\•azenet1f hcnib iki taraftan birinin 
lehine, öteıdnhı aleyhine kesin ie-
kllde 1-üaat~ 

1942 bütçesi 
BUytlk Millet meclisl bUtçe encümeninde olan yenl malt sene bUtçesi

nın mUzakereleri hemen bltmlıı gibidir. Umumı bUtçenln mıısra! ve varidat 
kıaımları gözden geçlrllnıl§tir. Bütçenin varidat ve masraf rakamları umu 
m! ol&rak te.sblt olunmuştur. Yalnız bazı mUlhak bütçelerin tetkik! hen~ 
tamamlanmam14tır. Bunların mUza.kereSi de nihayet bir iki gUn içinde bL 
tlrilecektlr. Müzakereleri bitırUm bütçeler basılmakta olduğu için mecll.sln 
umuınt heyetine ~lecek blltçenln 'be..sılması <1..f nihayet bu ha!ta içinde 
tamamlanm.IJ olacakt.Ir. Maymm 25 ncı· pazartesi günU bUtc;cnln mecll& 
umuınt heyetinde mtlzakereslne başlana.cağı aöylemnektedir. 

Tahmin edildiğine göre 1942 mall senesi bütçesinin mura.f y~nu 
S95 milyonu bulmA.ktadır. Bundan ayn olan fevkalll.de mlll1 müdafaa. bUt· 
çesı hazirandan lllbaren lkl aylık olarak tanzlnı olunacaktır. Ondan aonra 
vaziyetin lcabma göre hareket olunacaktır. 

Yalan şayialar 
Haftada bir gün ekmek yerine patates 

verileceği doğru değil 

l dınan şenlikleri hazırlık
ları tama:nlalıdı 

' 
19 Ma.yı:s spor ve gcnçHk bay

ı-amı müna.s!lbetne yapılacak olan 
iclman şenliklerinin hazırlL'tlan ta. 
m.am!anmrşb:r. Son provalar dUn 

e 
yapılmrşbr. Bu SMe ~enlikler, Fe
ner ve Ş~rm stadlarmda ynpılıı.
c:ıktır. Fener stadmd:ı. kTZ ve er. 
ke-k liselerinin talebeleri, öğret
men okula talebCı!eri, Şeref &ta-

dmda da orta. okul talbeleri dm
illı:l8tik yape.ca.klardrr. 

BUtün ,enı lltlt>re 12000 talebe iş
ti:ra."lc edC"..eıktir. 

Da.rUIAcezeye yardım 
cemiyeti kongıresi 

Vali ve Belediye rei.inin b(lfkanl~ğında yapılan kongrede 
~ok hayırlı kararlar alındı . Ankara, 16 (Vakit muhabirin. ' le kadar her gün mtmtazaman 225 

den) - Haftada bir gün ekmek gıram ekmek tevzii iıçln tetkikl.er 
yerine halka patates verileceği yapılmaktadır. j 
hakkında. dolSJ}Qn p.yiala.r a.sılsız- ' Verilecek karanı. göre fırmlar 
dtr. Alfi.k.a.lı m.aka.mlar bu şayia.lan 550 gıramlık ekmek çıkarac~· 
tekzip e1mekte<fjrler. Yeni mahsu- , dır. 

Macarlar 
Türkiye 
hakkında 
Do•tluğu bozacak surette / 5 O 1 ...:;."'!':'.:::':. ... eı Y~ evvel Darül~cezeyi kuran Halil 

tark cephe.sine gönderilen Macar as_ Rıfat paşanın hır bu··sıu·· yapıldı 
l 

kerlerlni uğurlamıo ve bu mUnaaebet-
le bir nutuk aöylemi,ııU. DarUIA.cezenin ihtiyaçlarını tamam çalıJlll 1 id h 

1 Macar Nemeat1 Acza.k gazetesi bu Iamak, inki§afma hizmet etmek ~ U ta.k~ an ar~kr ~tinin faallye .. 
nutka temu ettlkten aonra "tarihten mUc:ısescnln barındırdığı fakirlere ve heyetin Tmte § nfanlıı.karşılanm~ umu mc antıere hizmet 
alınacak dersler., ba§lığı altında yer- ~ııesiz çocuklara muavenette bulun eden müesseseler arasmda sa ılması 
siz ve mAnuız blr şekilde gene TUrk· mak ma.kmıdı ile ıc,,ekkUI etmi,ş olall huswruııda hl1k0metten tem Y 
ıerden bahsetmektedir. 1ca.buıda Türk DarülQ.cezeye yardım cemiyeti ilk a&o ı ennilerde 
lerie karde§ olduklarını lddla eden nellk kongresini dUn darUlll.ceııe aa.lo_ (Devamı S fuıcll sahifede) 
M.acar gazetelerinin .son zamanlarda nunda &kdetmlştır. Toplantıya vali 1 
Türk - Macar cıo.tluğunu ve iyi mU- ve belediye reisl Doktor LQtfi Kırdar co•• rç•ı ı •ı n n tk 
nasebeUerl.nl. r.ehlrllyecek mahlyette. reislik etm~tlr. Cemiyetin faaliyetine U U 
ki bu mlacı yazılan mut.ad halini al. dalr oklınan rapordan ve heaap hWL ---0-
ml§tl?'. Söylemeğe lUzum yoktur, ki &alarmdan geçen yıl Içlnde darlll!\.ce
lılacar gazeteııiııln be.mıetUğ\ tarih! zeye 12 bin liralık yardım temin edil 
olaylar hakikaten uygun değfldlr. A- miş bulunduğu, müessesedeki lmAlaL 
caba Macar gazeteleri Macar mJlleU- hanelerin telcemmWU n müessese er-
nl Tllrk milletine ka.r§t kışkırtma.dan zak ihtiyacmm temitü lrusu.sund& ça.. 
yazı ~laı llll? lr§ıldlğı an.19.§llmaktadrr. 

Malıarebenln 
zirvesine bentız 

gelme~!k 

Mllblm Jaaıpleıta oere~ etUtl llarlrottaa 1111' cGrtmll - .lladyo pr.et.eld - Bay Hayri fpar'm re1.9Ut1 aJtmd& ('rOllltlll ! nci scıyfamızda) 

Alman tebliği 

Kerç şehri 
işgal edildi 

Murmanskta 
Ruslar ıeklz bin 

Olii verdiler 
BerUııı., 16 (A.,A.) - Alman ordu

ları b&§kumandanlığmuı tebllğt: 

Düşmanın anudane mukaveme • 
tlnl kıran Alman kıtalan dUn Kerç 
tehrlne gtrml§lerdir. Şehir ve liman 
§lmdi ell.mizde bulunmU§lardır. 

(Devamı Sa. !, Sü. ! M) 

Sovyet tebliği 

Ruslar 
Harkof'ta 
ilerliyor 
--o-

Merkezde Almanlar 
ağır zayiata uğradı 

---<>-

•merlkan tank"arı 
kallanıbyor 

Londra, US (A.A..) - B.B.0.s 
Dün Kerç boğazındaki bAre.kl.tta 

fazla değişiklik olmamqtır. 

(Devamt Sa. !, Sü. 3 de) 

•• * 
lfot: 10 maynı tarihli ~mb:c!e 

"Baklkatlert öfrenımk gerek,, bat
~ yum ne 8adrl Ertem Macar 
pzetellne bir cevap vermltttr. 

Martinik 
hakkında 

Vişi ve Amerikanın 
notaları neşredildi 

Amerika 
VIİu lıomııerl ile 

aaıaıb 
Vlşf, 16 (A.A.) - Havas. O!i 

ajansı bildiriyor: 

Vurtda coşkun tezahürlere vesile olan . 
AmarEaı.n notasına Fra.ns& bU

kfimeti ta.ra.fmcian veri.ren cevabın 
metni şudW': 

Atatür.'<. koşusu 
1940 sencm biıincit~rininde, 

Amerika. Birleşik devletleri henüz 
ha.rp halinde dcğillı:Ell Fransıa hU. 
kOmt>ti ile .Amerikan federal hü
kumeti &r3S111lda, 1abeddüs edebi
kce'k vaz"yetıre Jaı.ıııı Scnpiyer, 
Mikfon, AntıiJ. ve Fransız GUyarun
dan mllre!dce.p olan Amerikadald 

devam ediyor 
Tokat, 16 (A.A.) - Hnstısi ma. 

ha blrlınlzd en: 
Sa.be.hm alaca karanlı~da, sa.. 

at.in erken. olmasına rağmen eokak 
la.ra döklllen yilzlerce Turhallının 
coşkun tezahUrleri arasmda. il!lt 
atlet Ebedt Şeften Milll Şefe sem-

bolilnU ta..,ıy~ı.n 00.yr:ığı aldiktaıı mUstemlakelerlmi'zi hususi sta.tu
sonra yolumuza devama başla.dS. lerini g&,terir eurette b!T anla.gına 
Önlerlnde davul ve zurnalarla yo- aktedilmiştir. 
lumuzun ilzerine çıXaıı köylil yurd- 2 - 9 ,ma.yıs tnr.lhinde amlra.1 
d~la.rnı ~ten tezabllrleriyle kar- , Huver, berabe!"lnde hariciye ne. 
r;ıl~ıyoruz. mreti memurle:rnıda.n Rober old»-

. (Dooamt Sa. !, Sü. 6 da) (.De1Jam& Sa. !, Sü. 4 de) 

alinin umumt meclis Azalarlna ziyafeti 

lstanbul Uı:numf Mecll&lnln UçUDcU lntUıap devresinin llODı\ ermeıel :ma. 
oa~tlyle Vali ve belediye re19lınlz Do'ktOT Utft Kırdar tara.fmdalll 
Umumt Mecl19 Azası eereflne dUn Taksim Beledlyo gnzin06Wlda bir ~y 
uy&retl verllml5tlr. Bıışts Orgeneral Fahrotttn Altay oldu!a halde eebrl
miı.dekl komutanlar, oefırlmlroe bohuıan valiler, vnll ve belediye reisi ma.. 

a~inlerl, ka)'1118lmmlar ~-e daha dlğer bau zevat d& reflkalnrlylo blrllkto 
bu d&vette baız bulunmuıtlarihr. Refrlmier, vali Lntfl Kınlan dııweilllerle 
konuşurkm ve %.lyafetl göeterlyor. 

Amerika ile Mısır 
arasında 

telsiz fotoğraf 
Valfngton 16 (A.A) - Amerika 1· 

le lılımr arasında telsiz fotograf 
! servial açilmı:ştır. AmerikadaD Kı.. 

SU'& gönderilen ilk resim lıl. Ruz. 
vcl t'lıı l4Lm' clçı.st ile almınJI blr 
fot.ografıdlr. Mısırdan .AJMrikaya 

1 da ilk olarak Kral Jl'arllk'• PMml 
1 gıllnderftmtı,tir. 

\ 



il!W?; 
Playat 

sigortaları Kalkasyadan inerek 
Japonlarla birleşebi

lecek mi? Primleri ödenmiyen · l ·.nkı Alman sxı. haberlere göre, Ja. 
sıg~ ar 1 taa ponlar Blrm.."Ulvada ilerlemekte-

ugra.yor cJ..ir;er. Japon ile'l'l krtaları İngiliz 
~ 16 (A.A.) _ Bi.ııe veri. lcri ç.inl:ilerden aymnışla.r ve iıkı 

len mal&ınta göre primleri öden- cephe kurmuşlardn-. Japom.larm bu 
~ lı.eı11ıangi w- sebeple olıır- i.ki cephe Uzeri.nde de ileırledikleri 
sa ol&un her nevi hayat sigortala-. anla~ılmaktıı.drr. :94.rma.nya. Hindis 
rn:ım ~ taıbi tutulmasma a.a: tan y<>lunun Japonla.rm. eline geç
ir mmi karunms iluııuntma ek a.J- !.C.t'j!i ?~~ tecrit etmigse de Çan. 
t - .... --'d · · t.a.,,_,,,_.n •t k _ k.o.yşı:-,< ın ttZJimnı krrnmamıştır. 

....... .t..ı.>iQIU esı.nın VL'.llAl e a;. a T h . d'ld' _. .. J 
· veiltillı: · heyetin"n a mın e ı ıgıne gore o:ponya = ~1'3ll ede~k 15. 5. 9~2 b~ fırsattan '.i...~ifade ederek ya. 

ta iıh . d · te ,. · t' B ı Ç.n dıvasmı halledecek, yahut da r m e men.ye gı.nn~ ıT. 11 1 k ,,__ .. .. ek 
1

7 ... 1 k ı i.ilrii:ml · rann auaı v11TU·1er "-a•ıLas ar-
k aramame ~ .erı~e ·=-ar: / elan iııece·k olan Alımın·' arla brlç-
i~~rnameınm mcr:ıy: e ~ 

1 
gı . .. · ı,ecC'ktir. F akat Japonların lra.na 

r
1
. en ~::_eya ~urıh pnmt ~n o- kadar )iirüyebilıneleri Madnısla 

r enmeyen •IX'l nevı aya. s.ı.gor- • . 
t ı ,_,_ .... __ ..._...., t·· ... im t Kal:kf.ıtanm alm.ın.asma mütevak-
a IU"1 U.WU.UISö. , .. un . .q l.li~U U§ ur. krf ~· di J J d b h 
İnkıta dıeıvreS.i. içmd.e harp halı trr . .,,mı apo::ı ar an ıı are-

'!.~-ı-- --"- • -...:.rn..:ı~ .. 1 1 ket beklenmekt1>dır. 
o.···~ ..... t\.erı ·v. • .,~ .... "YC oen e- R d 
r.n hak sıaıhipleri.ne müemmen meb - ~) yo ıı;az<ıtcsj -
lağlıa.rm üç bin lira.ya kadar olı:ı.n • 
kıı;mmm taanemı ve fazla.smm ri- va ve l 'l n lJ en l 
yıı.zi iht.i,yaıtı öd€1ıeıcddir. Harp ha. 
tinde eskeı:i v.arı:ifede ölenlerin he.ık 
sahipleıine müaJ:mı.en meblağ·J:a.rm 

tamamı veırilcıe!ktir. lnikrta devresi 
sonunda. ~ta kalen s..lıgorta.kla
rm sigortsılan Ubbi :mııyenıeye lü
zum liis.lmaıdalı. ydli.den yürürlUğe 
gireookıtir. 

Ödenme)"Cn ı;ıdm6erie eür prim. 
Jıeı·in ~ l::ir- ıçok kolay
ı~ ~. Bö,iece a.*e
rf 'Vla:life gıiıtıi. ~..! m va.tan bor 
cmıu ode.y:ı ~ ııigortalrlar
la fevbl)Me lb:sller cbla.;rmile t~ 
diye ~ ambmş o1e.n s:i
~!hmn. muın ~la. 
benber tıtı.JRt sı;-oMalMm<la. bir 
gelişme imlı:!m: vcn·mil bolunmalt 
t~drr. 

• • muav1n1 
Yenl Delhl, 16 (A.A) - Hindi.atan 

baskomutan muavinliğiııe tayini dün 
bildirilen general F!emlng Hortıey, 

general Vavel'l id::ıre 1,ıeı1I!J.n bUyUk 
bir kısmından kurtaracaktır. 

A..tkerl hareketler ıahasmda 'ba§k.o. 
mutanın artan mesuliyeUerl bu yen! 
vaziteyi gerekli kılmıştır. General va_ 
~l Yeni Delhiden ark sık ayrılmakta, 

ba~koroutanlık ve Hindistan mUdala.a. 
komitesi Uyel!gi vazifelerini kendine 
vermesini gerçekleştirmekte tdl. Bu· 
nunla berabeT bUtlln mesullyet y1De 
general Va vel'in üzerin.dedir. General 
Hortıey ona ancak yardım edecektir. 

VAKiT 

~ovyet tebU ~i 
(Ba.Jtara/ı 1 incı sovf ada) 

Dün geceki Rwı tebliği, m uharebe· 
lerin anudane devam ettlg-ini bUdlrl
yoc. Mihverei kaynaklara göre şld • 
detti yağmurlar yüztınden har~kM 

biraz y&VB.§lamıştır. 
Harka! cephesi."'l.de Ruslar, ilerle_ 

Yeni bir kararname ile 
Bütün ihracat müsaade 

usulune tabi 
meğe devam etmişler, stratejik ehem Bugün resmi ga,rz;etede m..ilhlm 1 gümrük tadfesi Jm.numm 51 inci 
mlyeti haiz bazı köyleri, tepeleri bir ka.ra.name iJlıtişu etmiştir. Bu maddesmde :;vszth muvakkat muaf. 
za.pl'ctmlşlerdir. Moskova radyosu, k~rara göre bütün ihracat önce- Irk yoluyla Tnrki.veye ithal olu
Ruı a.skerlerinde taarruz ruhunun den mllsaade usuJıil.ne tabi tutul- nup tekrar ~ edilecek eşya ve 
her an yükıJelmekte bulundutunu s(jy maktadır. Kaırarnaıme ~la.rma wııııtalaır, 
lüyordu, göre ıı nittan 934 tarihli gümrük Geniş ka.ra ve hava va.sııtala.ri '.e 

Almanle.r, tanklarla Rus 1lerley1. · kanununun 16 noı m.adde$ne göre verilecek :kumanyalar. ecnebi ill
şini durdurm.ağa çalışmısılardrr. 86 milli ma.haul ve mamullerin güm- kelere gideoelk Türk ve ecnebi yol 
Alman tankı tahrip edilmiştir. rUk r~smi ödenerek veya muaf o- cula.rm zatı eşyası, hariçten gelen 

Harkof bölgesinde üç günllik mu. }arak 'l"ihidyeye ithal edilen ya. ve kullanılmış eşya o arak mem
harebelerde Almanların 255 topu 250 bancı mahsul ve mamullerin Tür- lekete sokuliı.nuyara.k geri gönde
dcn fazıa tankı tahrip veya sakıı.t - ki.yeden ilıı:t3.CI, gümrUk ambarla - ril~k eşya, 
landınlmt§ 40 dUşman tayyaresi dü. nna veya seı1best limanlara yahut Manifestoya ithal edilmeyip 
şürUlmllştilr. da gümrük koıııtrolu s.ltmda bulu- yanlışl:ılkla meleıke~ gelen ve ia-

Sovyetıer, Barenk deniz.inde iki düş rıan sıı.ir yerleıre a!Jttarma ıreya ib~ desi 1ca.p eden m.al1..eme ve eşya. 
ınan nakliye ve iki sabil muha.te.za racı önceden müsaadeye bs.ğh o- Deniz nakil V'S.Sltalarmm ve Mü-
gemislni ba!.Jrmışlardır. lacakta naknlU V0lcl.leti tarafından işle-

Stokholmdan gelen haberlere göre 1 !hrac~t li~sları Ticaret Vek!- tilen ka.ra na.lcil vasıta'arının mem 
Kerç berzahı muha rebelerine Kara- leli t:ıraftndan verilecektir.' !hract leketler arası seyrüseferi mezkur 
deniz. Rus filosu, müessir bir surette nıii~aadelerinin ne suretle ver.de- veklıl~tin vazedeceği vekft.lete ta· 
müdahale etmiştir. ceği Ticaret tktrsat ve Ziraat Ve- bi olacaktır. Bu vasıtalara. mayi 

Moskova, 16 (A.A.J - Brltnnova, k:llellerl taraimc1an müşterek bir mahrukle.r ve madeni ya.ğm na.stl 
Harkor cephesinde, Alma..n ha.tıarmm talimatname ile tesbit edileceıktir. Yer:Ieceği Ticaret Vekaletince tes. 
6-0.6:> kilometrelik bir cephede yarıl. B~ rrı~ ·-·~rin ilır:>.('I müsaadeye bit edilecek1ir. ' 
ı:na.st Sovyet topçusuyla tA!l.kların t.:.ıhi tut · yacaktrr. 1499 s.ayrh - Radyo gazetesi -
Alman topçusu ve tanklarına. Ustun. 

ıuğü ve Almanların süngü muharebe· Mart.inik 11.akkl 7i da ıarında bulunan harp gemilerinin ha... 
sinden ç&kindiğlni gösterir. Almanlar ı eket ten atıl bir hale konulmalarmı 
!.httyat kuvvetlertnı ilert aürmÜ§.lerse (Ba§tara/ı 1 inci sayfada) talep etmekle bu gemilerin Amerikan 
de Sovyetleri durdurama.mışlardı:r. ğu halde, Antil ad:ı.larmda bulu- menfaatleri aleyhinde her hangi blr 

Moskova, 16 (A.A.) - Kerç yarım nan F'ranB"!Z yüit.'lek komiser.inden harekete geçmelerinden çeklndiltln! 
ada.sında fazla bir değişi.klik olma. busta.tüyü tadın. et.meğe matuf ba- göstemıektedlr. Federal hükQ.ıneU bu 
mıştır. Mihver kaynakları yağmurlıı..r zı taleplerde bulunmuştur. jOldaki iddiaları muhik. gösterebile -
dan dolıı.yı harekltm ağırlaı;ıtığmı iti. 3 ·- Bu ta.leyler F.ransanm An. cek a.ekerl mahiyette hiçbir delil ıer. 
raf etmektedir. t.i1 a.d.aJa.n üzerindeki hlkimiyot derlemez. 

HArkof .kesimin<le Timoç.enko or • hakkını en ağır ş.eüdl.de ihlal ede- 18 - Verdiği sözlerin biç birisine 
dulan muvattak!yetle llerlemektedlr· cek ma.Jıiyettedk. Böyle obnaJırna karşı hiçbir ve.kıt riayetsizlik göster 
ıer. Bu llerl hareketinde Sovyet ta.n.k rağmen Hnver bu t.aı-Opler kabul mem~ olan Fransa hUkfımeU, bu hu· 
Jarmm mühlm rolü olmuştur. P.u.eıar edilmcd-lği takdirde Amerika hÜ· susta her hangi bir gUpheyt !zale lc;:ln 
bu kestmde ot,omat1k ıril&.hlarla mu • kfımctinm F!-an~ hakimiyetini a. evvelce Uzerlne almış olduğu taahhU-

n ... hiliye vekaleti me
rnurlar.ının senelik 

iziııleri 

cehhU seçme krtaat kullanmaktadır. ti iç'n temin etlemileceğini bildi.r- dU tatbllt edeceğini bir kere daha te. 
Al~8D tebllil ıar. Bir Alman mukabil t.aarruzunda miştir. yit eder. 

Ankıua, 16 (V~ - DdıJll;Jll& .,._ 
kı.\l<>tJ, t..şıuıa.tma g6n~ tamim_ 
de fevkalade ah<Val -.. hM&t me-nd_ 

minin yakla._.'mlasmdan dolayı idare 
Amirlerinin yıllık iz.:fnlerini lcuUa:nma.. 
"l1n l ıı.rmı tavsiye etm~!tr. 

Belediye aeçimleri 
Ankara, Hi (Vaktt) - ~..,... 

• tı beicd';e seçl:ın ~ 

yl.ıl balJmda başlanmam: hskkm&ı. 

tamlm gt;:ıdo:ınişUr. Temmusd& 

defterler baz!l'1'ınac9.k, e}iill bafmda 
s •çim ~ıyaeaktrr. 

Vali ve bel11d!ye rel-rt Tan Dotan, 
bu akşam bolediye ın«:lis A.zalan şe
refine jeh1r loka.ntumda bir zi~et 
vermiştir. 

tetkilatı 
AftaN. H (Vakrt) - İaJe mü.ete§ar_ 
lığ? lf.r}yierde kurulacak suba.~ te§kl. 
la.tı ha.kkmd& baım'Wtlara geçilmeııini 

(Baştara/1 ı inci sayfa®) Ruslar 35 ta.nk tahrip etmi§lerdir. 14 4 .._ 1940 ta.ril'ıindenberl meri- 14 - Franaa hUkOmetl Amerikan 
Harkof keshninde d~man taar· ma.yxata Alma.nJ.ar 100 tank 8 zırhlı yet mevkl.nde olan statü her iki milletiyle olan münasebetlerlmlzl Ih -

nıztarma devam etmiştir. Bu taar. otomobfi, 300 k&myon ve 25 va.con memleketin esas1ı menfaatleri.ne tll edebilecek blr hareketin mesullye. 
ruzıar çetin bir muharebe netice _ kaybetmtıılerdir, lekablll etnıiıJ ve ilci hUkfımet ara- tini hiçbir vakıt üzerine almıyacağmı 
sinde geri pt181dlrtülm.ll:ftur. Muka_ Lentngrad kesiminde ınahaJll çar· smciıı geçen mart ayr zarfında ye- bugün de alen1 bir surette teyit eder. 
bfl taamızla.rıma: muv&tfak!yetll pışma.lardan '1>a4kıı. ml1bim bir şey ol. nidcn teyit ve tc>sbi. tolunmuştur. MUtareke mukavelenameılnin icaba · 
neticeler vermjftlr. Dt.ıışman ol.mdl· mamıgtxr. Almanlar bu keaimde 2000 5 - Fra.nım. hti.kf.ımcıt.i bütün ta- tından olan mecburiyellere sa.dık kal. 
ye kadar 180 tank kaybetmiştir • ôltl vermi§lerdir. abhi\datma hürmet etmiştir. Yeni makla bera.ber lstlkla.Jini ve hareket 

L&poayad& .Alınan _ Fin Jruvvet- Merkez cephede Almanlar muka.. kabinem,1 teşekltülündeki dcğişhlc. serbestliğini tamamlyle muhafaza eL 
led onnaııtardan g.çerek ya.ptiklA.. bil taarruza. geç.n:ıiye te§ebblis etm~· ilkler F'rnnse.nm bu har~ket taTZ.I- mi§ olduğunu de. ll.Aveyi ıuzumıu gö-
n çetin mubat'eb91er ietleesinde Jer !ak&t ağır zayiat vermi§lerd.l.r • nı hiç b.'ır vakit değiştirecek mahi- rür. 
dtaımam gert pümk11.rtmQşler Te geri. :S..rentz den1Zinde Rus gemileri lkl yette değilr.Ur. 15. - Fraruıa hUkfimetl amiral Ro. 
ne trt1tıatI kesl1en bir lefkUl yok dÜ4Jnan tafıtmı ve Ud aa.hil muilafa. 6 - Amerl..kanm Vi~deki büyült bert vasıtaelyle Fransanın hUkUm • 
eıt.adlfıerdSr. za. gemisinl ba.tırmi§lardır. elçisi e.nıit'a.l Lealıy tarafnidan ya. ranlık haltlarına ve tarafsızlığına ri-
A..b:ne.n kıt&ları ' 26 n.ısan ne 13 ma· Rusların 11 uçak kayıbına kartı pılıuı beyn.."la.tta.n da an ·~ıldığı gi- .ayet etmek ııartlyle garp nısıf küre_ 

yu arasında Y u rman cephesinde sıı. Almanlar 2lS uçak kaybet.m.şlercllr. bi 'F'ranM hUktımeti h'« 'bir vakit ırtndeki mfüıtemlekelerimlze blr atatU 
yıca 6stUrı dU.yµıan kuvvetleri tara _ Bu ba.rekeUere.Juzıl ha.va. kuvvet • Amerikııy::ı. karşı deruhte q.tm'ıı ol hazırlamak için yapılacak bUtün tek-
fmd!Yl yapılan bir çok taarruzları lerl tam Lştlrak etml.§lcrclir. duğu taAhhü.datı rc<l ve frıkar et- lifleri gJz önUne almağa ve muzake. 
gerl pUskllrtm~ler ve bu suretle ya. Ruslar Amerikan tanklan meği dü§tinmcm'J~. biHUtis Fransız reye glri.şmete h~zırdır. Bu statu fe• 
püan kufatma manevrasmı akame • kullanıyor Ame'rika.n mlL"'IS.~betlerini halel- derıı.l hUltfimetlne ora.d& bulunan harp 
te utratmışlardrr. Bu muharebeler 'Moskova, 16 (A.A.) - Haztkof dar edeceık JIU\lıi)•ette hiç bir şey ve ticaret gemilerinin hareketten atıl 
eıma.smda dllfıman s binden faZ1ıı ö- cepheAl!nde hABtim uz.surla.nian bi- yapmamak hususunda. kati bir a.. kalmaları .tıa!t.lı:mdıı. bil: Un temlnatı 
lü vennl§, bir çok eslr ve mUhim ri de, R.usla.rm ha.va üstünlüğü. , zm beslediğini bir çok defalar te- verebllecek bir mahiyette olacak ve 
miktarda malzeme bırakmı§tır. Bu dür. Alman1a:- l:Arafmda.n sava!}a yit etmiştir. fakat bu gemilerin hiçbir vakıt Ame
ciddl kayıplar karşısında. dUşman ta. silrülen uçaıkle.rm. sayısı ne olur- 7 - Fransa hü.k(lm<>ti Amerika rika tarafından kullamlamıyacağmı 
arruzlarmdan vaz g*rek ilk mevzi. sa olsun, buruar teşebbüsll Rusla- ı hükftmetiui:ı F'reaıS8. dahili siyase. ela tasrih P.yllyecektir. 
lerine çekllmtştlr. rm e .inden alamamaJı:tad:n-. Ruslar tine müda.h~esine ~~l protest~ 16 - Fransa hUkü metinin ne lca_ 

\'iJAyetıere -Mmtm. etmlftir. Sı.ba§ıla.. Kola koyunda. Alman hava kuvvet· aynı zamanda tank üstumı.lüğüne eder. Amerika h.1.rıe:ye nf'zar~tı dar bedbaht bir vaziyet içinde bulun. 
nn v&ZUle ve ae.lWyetlerl taıımatna· f ıert 8 bin tonluk bir na.kliye gemi.si- de maliktirleır. Rusla:r şi..ındi 3 ku- (;'ran;;;a hiikUm.eti na.mrna re~m~n duğunu ve yüks~k \'e nı;il anıınclcrl.nl. 
me il~ teabit edilecektir. ni ııatırmı§lardtr. Başka büyük bir lel1 b1r Amerikan ta.n.kI kullanmak- verlhn4 ola.n temin·aıtı l}ilpheli gös- takip eder~k memleketi ytikaeltmeğe 

gemi de bombalarla hasara utratıl • ta ve ellerinde meveuıt !ngiıiiz termek suret.ile, kendi. hilkiimr> ti- açııştığ·mı pt'k lyi bilen Amerika fe. 

Deri ve kös el esiz 
ayakkabı 

A.)'ekka.1:ncılar ce11l4'etı.. ayllk.ka.bıcı 

.....ıı araırJıdıı. bfr annt &çmlftır.Bu 
t.nl<ette, ~ ye darl yerine kulla. 
nd&cak berhaııgl malzeme ne yapı • 
laoak tip ayakkabılardan beğenilen· 

ı.. yapıcmına müWat vaa~ 
-*tedtr. Bu hwıusta, bu 1&b&h, ce. 
-net ~ .eM&hl.yettar bir zat, 
lılr mabanVtıı:ıtH twlan eöy1em.ifUr. 

mr,tır. tanklarile hava. kara ve zrrhlr kuv. ni kendi intilı:ıp etmek Se't'best.liği. cıeral hUkümeti Ild mrnet arasında da· 
u .. "- 16 (A ... ) K hri vetler a.rasmda tam bir işbirlilği ni muhafaza etmek azminde bulu- ima mevcu t bulunan dostluk bağla -ı11;:raıın, •• ~. - e~ şe - ı k tim· k tak eli 

nio Alman _ Romeaı kuvvetleri yapmış bulunımıaıktadrrlar. nan mem e e ıze arşı r rını , mazur gösteremlycccği bk şid-
tarafm.dım za....,. C'tra.fıında. şu ma- -----o edici bir ha.re:ket tarz.ı ih~·a.r et- tl~t hareke:iyle, kıracak otursa tarih 

l'... G l ı· · miatir • bır 11 t l(imiıt ver.iliyor: enera ıro yıne .. . huzurunda çok ağır meau ye 

k b ld 8 - Amerllm. federal hükume- yüklenmiş olııcaktır. Aynı. mmclcki yanım adanın mer ay O U . • ti bu suretle hareıket etmekle Fran 
kezi olan Kerç şclırl, Ka.radenıiızle J.on. dra, 16. <.A.. A.) - v_ıı:-ı.gene- sa mı"llcti.41- ırn-Y ruht ba.k•mdan Amerika. notası 
A--1• d,,...,·...;,...· ...:.-....., . .;.,, bag- ı· ""'" tın ti G • ..., ........ ~ J,ondra, 16 (A.!\..) - Hava.~ -~- "'.uı ..... 1 ..,. ... u ........ e a.,,_. ral Jıronun ı.zını kaybe ış r . e- büylHc bir ""'"1 ... lnk d .. "-'a.pmakta.· 

't .. ' dek· m;;,,..,.;t d el • .r-·-s "' " Ofl a.J·ans:na rröre :!mtrnl Huverin geçı uzenn ı ....,..,;., urumu n_eralin. büyük,,· hlT §Öhr.e_t. kazan ıgr dır. Bu ya.nl-1.1. ~u"ph yok kı' Fran "' 
e 104 000 nüfn,..,,,nrla Kırımın en ö - lı ~ amiral Rol:>er'e 9 tnaUT<tta verdiği v · --,,. • §ımal .~~ geÇ~g~ sanı !~r. sısıd:an hJcro.t eıt:nriş ve va.tanların'\ J-

uemli yerlerinden biridi!l'. Son guıı. .. !erde, do Göle ıltiıhak ıçm 1 ka-r isya.ıı ba.'"'1"0.0 a<'_ara!t F!"c1.n- no~run metni şudur: 
Ker" ci•,.,,......,..3- Sovyet birlig·m· e c bel ~--•- 1 F ~,,, " ~· V~.i bükumf>tin.in ı;imdikı' cefi, 

"' y ......... uu. c utı=·-.. a ge en raruı.JZ :ru- 1 sanm ~ye ka.da.r ısta-aplan-ıu - - "' 
0 ıt n .,.,,..,gın.· d"mı:· ... ~"'denı.....:ne ba nd 1 J "' Almanva. ile en geniş bir işbirlig~i ...... e .._.... " " ........ ~· • Y, gnıpu _ ıç. e genera 11-onun relani .. oldu.Pıı tiır:ıttarlık mUca.de. " 
dayanan a cn-,. ........... ; biJı.---- ehem b ··---...3.- :uh_,_. __ .._.._ "' " ,,_ si""Retı· takip edece b5'ni bildirmiıı 

• ~- .,..,..__... u~ tz. ı u.uı.ıuaw.gr m ~c:w>.wı·. le1erlm idameye ka.rM- verm;• olan ,,_ ·ı 
n:.iyet!i bulunmaktadır. Son ieta- bazt Fmn.sızbrm manevrala;;ndan olduğıında.n Fransınm batı yarım 
11.stiklere göre, serıel.ilk maden eev- Japyon Kız Lisesinin do<Ymaflr.•--ı--. küresindelti milstcml"kelel'i hak -
b r· iıt..:.ı.-- 1 • ..... _ ..... ·ıyon tonilaAto ., ·'4U.14 kınd'.l amin! Grinslımd ile 3JTl.iral 

e l IJL\ı.a""ı ""1·r ..... ı · · •• · 9 - Federal bO:k1mıetinln gönder _ 
\m lbulın"'''ta. 'eti. musamereaı Huver eıra.sında :ı.ktedilmi13 olan ve 1 

u ~ 1 J ,_ ı:---~ 12 · l f mi" oJdulh. tekll!lerin kabul edilmesi, 20 OüO ..... "le ,...,,,~,,...,-n b!iyük' apyoıı An ~ ıınc smı " 6 .. evve lce tatmin edici mahi)·ette · ........ " ~~...... t·-• ı...-1-' ...3:.- 6 d k hükümranlık hAkkmı tatbik hususun. 
Vojkov f.o.brikalıı.rı maden döıkUmü ...... er.n:'ww uu:u sa.at 1 a 0 ulun görülen anla~.ın<:ıl.arı muteber tui:. 

,...,.... .. ı..ta. b da. d Tabi.m.deıki bıiıı8Slllda öğretmen ve da yegA.n9 aalAhlyettar olan Fransa mak B!rleşik devletler i"in artık yaı,~· ve UTa errury~la- •-..:ı-- ı...:- -A .. hükQm&tlnfw 3 ----·-bert Fra"~z " 
'""" 0 nıa.hsu.s ra.v.La:r w·n..aı0 ,. ve Sl'A~•uaçla.rm& ,,,..... vÇ'Ua mıt.san1e- ......, ..... .......,.. ....,, mUmk.lin d'e;;.11d1r. Bu anlaşmaların 
• ...... • ' J1.U ""' • ~ dir toprağı olan bu mtlstemlekeler üzerin 6 "" 

17. !S - 1942 

Atatürk koşusu 
(Baştarafı 1 inci sayfaurı) 

Saa.t 8 de Toka.ta ilk giren atiet 
3ehrıin giriş noktasından iki kLo. 
metreyi sşan çı:k:ış noktasrna ka. 
da.r iki tara.fa smı.Janan balkın 
arasmdan ~i. Cti:mhuriyet a la
nmda Atatürk amtmm bulunduğu 
yeırde başu vali İzzettin Cağpar v e 
şehrim:fzde bu1UI18n pert.i. müfet
tişi K8.?'8 meb'usu Zihni Orhun ol. 
duğu halde yüzlerce genç ihtiya·r, 
kadın ve erkeğin ~ten ve cm:. 
kun tezahtirleri g& aJreı bir man
zara arzedi}>Qrdu. Heyecandan göz 
leri yaşaran halkm Miııt Şefin et. 
rafında ve emrinde kanlarının son 
damlasına ve ~n nefesleri.ne ka
dar beraber olduk.larmt belirten 
avazeleri bu teza.h.ürleri bir kat d11-
ha. §ahlandtrdı. Küçük yavruların 
demet demet etrafa. serpiştirdik -
leri çiçek yağmuru bu manzaraya 
başka biT revne.k veriyordu. 

Gemerek, 16 (A.A) - Bayrak, bu_ 
gün saat l de Srva.s_Kayseri hudu -
dunun birleştiği Baştepe mevkilnde 
Şarkışla kaymakamı tara!mdan BUn· 
yan kaymakamına merasimle tl'.~lim 

edllmi§tir, Yollara dökülen blnlercc 
halk a.Uetlerlml.zl cogkun tezahUrıer1P. 
kar.,xıamışlardır. 

Bayrak yola devam etmektedir. 

Cörçlin nutku 
Lond.nı., 16 (A.A.) - İngiltere. 

n'.iı.11 şimal doğu şehirlerinden birin
de bugUn nutuk veren Çörçil şöyle 
demiştir: 

"Muharebenin öY1e b!r devresi· 
ne geldik ki, ziney'e erişmiş bu. 
lunduğumuzu eöylemek henüz 
me,-simsiz olur, fa.kaıt şimdi zirve. 
yi. g·örtiyoruz. Birl.eşiık milletler bu
rıı ya erişecekler ve yalnız, dtinyn· 
yı iki defa hara.hl ve yağmaya uğ. 
ratmaya sebep olan feıı:ıe.lrk kuv
vetlerini ezmek ve inkıyat ettir
mekle ka.1mıy&ca.k1.34', fakat müca
delenin sisleri üzerinden ve ça.rplJJ
ıııanın karga,.~ lı:ltlar:ı arasından 

daha yeni ve daha büyük bi:r man 
zara göreceklerdir. 

Burada demiştf.r. 33 aylık mu. 
hare beden soma hi çkimse bcı.g n 
lik getirmiş değildir. Aramızda 
lıi ı: kimse di.lema.ııdı:ı.n hcrha.11gi bir 
lUtuf i'3temiyor. Eğer dilşmsn lrn. 
00. ve haşin da.vr:uursa, biz de k a
ba ve hasın ola.bilin. Yiyece;imiz 
d'3rbeler ne olursa olsun, c ::sare· 
timiz eksilm.iyecdk ve daha büyük 
lıızln karşrlrk vereceğiz, 

Büyük E ritanyanm ba~ sevı>r. 
liği muhafaza. içi.n adeta. çılgınlık 
0.erecesf.n.e vuran müsaade ve mli
sam~hasmdan bahseden Çör~i ' , 
§Öyle den.üştir: 

"Şimdi cesur insan larm silahlı 
adamlara karşı nrilcadel~i bahi~ 
mevzuu değild ;r, fa.kat P.zi.mle yU
ıiltiilen ve aynı zmı.:mda ~iH\hl an
mxş olan bir milletin mlicadeleai 
isi va.rdr:r. 

Tekrar ediYornm , zirven:n üstü
ne eriştiğimiz! !Wykımek mPvsim. 
sizdir, fak3.t ZİJ'\•cnin gc~Jı:.rlınlzin 
ör.ünde olduğunu ve sa.hır ve se. 
bıı.tm blzi karanlık ve tehlikeli o
valardruı gecirerek, tnsanlrğtn §im. 
diye kads.r gömıediği ve tanıma. 
dığı !!Önmez JıJZia. kavuşturacağını 
söyleyebiliriz.,. 

Yaz harbi 
Rus taarruzu 
ile başhyacak 

Londra, 16 (A.A.) - Sovyet or
a.usunun Doneç cephesinde açtığı 
gedik Alma.nları ~en çekilmek 
zon.mda b ralmııştır. Bu gösteri
yor ki Ruslar Alınanlardan dab.ıL 
çabuk hareket et:mlşler ve Hitıerin 
ilan edile:ı tu~ıı-ruzu başla.maksrmı. 
15 mayıs tarih.ini geçmiştir, 

Yor.kşayr Post ı?azcte.flinin a&te
ri muha.n<lri dirnr ki: 

.. _ latenlM&lda ayak&&bl l9ile ut . 
..-. ba ybdea hayatmı ka.ıanan 

cıt. bine ,alan emııaf ?&.rdLr. Tabtt, 
lıııa nı.ılrama uta, kalfa, çırak dahildir. 
~m= ml-.b&ka.ya buıılarm hep
lllDJn ~ etmıyeceıt, ancak y-eııi 

bir hdıut ..ıüpiel'iıı.l.n. 1gıttrak edeceği 
~- Vek4let, Wen alirat
ı. ""mUılll!ı iekdiğı için mllaa.baka 
maddeUni 30 mayısa kadar temdit 
~ 

SM>ri Oney Edimede 
'Uç hafta.d:ınberi Aıııka.rada. bu

lunen Tıa'cya mnu:ınl milfet~ ve. 
.id1l Sıııbıi Öney bugün Ecllmeye 
~til.ı'. 

in~aa..t m.alz<mıesi yapılmakta. idi. r~J~ Ptveno ve k.eıne.n de, emuı luık1anm tatbik etmek ihtL hükmü, Fransız müstemleJe.keleri-
Son bama.nla.rda bu fabrika h:ı.rp mal'-' ortaA-- kaldıracaktır. • ni gerek yUkeek kornUıer:n evvel. 
lıstihsali için tadil <'dilmişti. Bun- konseri ve~, ildiçük smr! taıe- ..... ..,..... den yapacağı b::r ihbarla gerekse 
dan b ruca K t . 1ruı ak beleri muhtelif ~ndlar oynan:ı.ış. 10 - Fedcnı.t hükQ.ıneti amiral Ro· '-"eni bir yUksek kooti!Serin "Önde _ 

~ erç e, 81 
ve uç J rdır bert'e ka.l'§I memleketin idareal hak- " " 

hıat"'A!rarile büyük bir cereyan mu. n · rllın~le mihveoin taarruz üsleri 
havvile merkezi ve limanda tersa- Mii"'1Jnere çok neşeli bir ha.va kındakl raporlarını, kendisini oraya haline getLrmeğe mil.Mittir. Alınan 
neler vardır. içinde ve muva.ffakiyeıtli geçmiş • tayin etı:nl§ ve yUksek komiserlik Un. yanın hu yolda bir baskrsı: bekle-

Yarıın atla~m cenubunda. Sovyct tir. Talebeleri tebrlk edeırız. vanm.ı kendl.etne tevdi eylemiş bulu - nilebilrr, Bu müstemJ.e.'kefor, Fran-
nan Fran.sız maka:ınatma bildirmek _ merkez h arp !i1osumın t ersanele- sız hür iradcsi!'..in bir milmessm 

ri v~ bir petrol yükleme limanı ı--------------.l'ı ten xnenetnıek ilJtıemel<le 0 kadar ağır addedilmiyecek o1!'.11 Lavnl'in emri 
bulunmakt.a.dır. Ne dememeli ? ı bir talepte bulunmaktadır ki Fransa altında bulunma1tt.adrr. Bazx şart. 

Kırmı. dem.i:ryolunıın yaran ada iıUkQmeti bunu reddetıneği bir vazi· lar kn.bul ediJdlği takdirde Ameri-
fe tellkkl eder. 1 ''k" doğusunda 1kiye aynim.asile 5ehrin at". ı.ı umeti Antil ve Gi.iyan yük· 

Ma.reşa.1 T.imoçeLkonun bu taar. 
ruzu maharetle ya.prlmı~tır. Titdir
Dinyeper ha.ttmJ tutan kuvvetler 
lızerindeki baskınr nnf'i.fletmek için 
Moskova cenubunda harckeUere 
geçmeğe mecbur edebllir. Hitler 
m erkez bölgesinde general zuıc .. 
lıof'un yapacağı ibir taarruzla da 
zor al bnda lralaJ:ıllir. BUyU.k bir 
Rus taarr~u a bugün yaz harbi 
ba§layabilil'. 

• Mutayibatta. naklolunuyor; Ha.. 
kimin bh1 mazzND& diy<>r: "Zaruret. 
te blrks.( yfiz klU'UŞ için bir ihtiyar 
ka.dm ötdtk11lcbl1ir. l<' altat birkaç ku-
nq için na.:., 1 olur,.. Bu harpte ise 
~ muhArlple?fn birblr!nl soymak 
ftk.."i dmııdıgr halde mecca nen birbir. 
~ l!mtıre:/ôll'lıu·. 

• 1.!~ p1yanlrıt Şopen fevkaJA· 
'9 letatd ve zarafetle öksürürm~. 
... ply&!!IPJ!yle, lıes ~yle 
euhıırriro Jr;ırj Sand'r teshir etmiş ola 
uk ki M.am onu çok takdJ:- ed.,r. 
nıifc! HattA h Y.llZden :Müae'yi çok 

hlr de domiryol münakalAt kolay- (Darli.lacez.e) nin ndmı değiş- 11 - Federal hükQmetı bundan sek komiser:ni, FM.nsa adma ve 
lığr mevcuttur. tirmek lstiyeı.nler var. (Aceze) ke- b:ı.~ka Antll adalarında. hareketaız bir Fransız 00.ymğı altında fakat Vi. 

Şehir, ~..adden yapıl'!Tıl'Ş ceınup Jimesi h~, gitmiyor. Bunun ye- hale getlrllmlg olan tı.caret gemilerl- şiden müstakil olarak hareket e
Jasmmdaki.lerle birlikte batılla da r.ine (Düşkünler evi) demeyi dil.- nin kendisine teslim edllmeslni iste - dt'll bir idıare rt'lsi olarak tnnmıa
yeni kale tahkimst hatlar~Je ko _ şiinenler obnu.ş, Bu da beğenilme- mektedir. Böyle blr hareketin muta. ~a haz.rrdrr. (Notanm de\-amı \-ar-

t roiş. reke ahka.ıniyle ka.t•r surette memnu dır.) 
runmu.~ nr. x... 

BeğenmiycnJıer baıkl.rdır, Ke:i. oldu., .. nu Amerika hllkQmett bittabi 
Eşya dağıtma ofm 

MUra.ca..e.t btirol!l.T'I ldğvdilmijt.'4". 
Evv~lce itiıa.13.t ~yasının :yıüıııde 
yilrii hu bli.ro\arn te-kepi'l.ı:ne«ıte 
idi. Yeni ks.raırn::!me ile bu dsvir 
""'Ya 1.ağrt.m.a. ofisine yapdııcaıkbr. 
l ta .. bula ait tevzht iel}e müclü!'
ı:;ğü, diğ-er tC'V21\atr dağıtma of~i 

meaıin mfillii olıma.sr şart değil. bilmez değlld lr. 

(Yardım ~veler) e lliefıği OOJn- E~er Fransa hUkftıneti Amerikanın 
mınılan (Yr.rdnn evi) demeli, bu te.lebln1 ltabı11 edecek olursa mu. 
(Dililkün.J.er evi) dememeli. tııreke mul<avelenam~ııine muhali! ha 

reket etmlı,ı olur ki husule getireceği 
Dllnkü ftk.."3.mızda. (ulalı:'\ keli- neticeler itibariyle Fran.sız hü.lrometi· 

nımıi, yanl~lılkk. (ol" ' • 'l;z lmiJı. n;n Myte bir harekette bulunmasına 
tir. (Ffak) d"meli, (olak) deme- imkftn yoktur. 

. l 12 - Feöeral hUkt\metl Antll Oda.-

* * * 
Mnrtlnik m~lesi haJledlldi 

Martinilc mesPlesi Amerika. g!S
rüsler:ne göre ballodilmek üzere
dir. Amerikanın istekler.ini Marti. 
nikdek~ Vişi komiseri ile hallet
meğe çal~m.:ısr milz..'lkereleri ge. 
dkt"ııil:n:şse de am.Irnl Rober bu 
~artlara rnz rolmuştur. Adanın rad 
yo m«keııl Amerikan kontrolü aı. 

tına almrruşt.lr. Radyonun muralm 
besine lüzum hlssettiren sebep rad 
j'o vas.'1.nsile o civardaki mihver 
gemile'rine J1ava rasat vaz.iyetini."'l 
b•ldirilmMıesi:ni temüıdir. Frarunz 
gemilerinin tecrtt olumnası devam 
ediyor. Amerika Martiııtn .mtlzalı:e
rolerlni Lava.liın miliver adamı ol· 
duğunu düşünerek onunla görüş -
memitıtlr. Pa.tis ve Va.şingtonda. 
politika fa.a.liteleri görülüyor. Baş 
veldl Laval, bugiln öğleden sonl"a 
Vişiden geri dönm.ii.,-tür. VJ3i ka
b:nesinin Petenin resiliğinde top. 
lanacaer ayrıca bildiıi.J.iyor. 

j - .Rad70 cueı-i -



VAK 1 r 1 

............ 1~~ ... 
avelin nutku 
e Hindistanın 

akıbeti 
'1rna..1a hareketi artık nlha

t buluyor. Bu hareketin sona 
ını. Jilndlat.anda.Jd İngjli~ ko

\'aveı de ~or. İngiliz 
..... euert komutanı bu nutkunda 
~ gllvençlldlr. S.J191 bir mll

balu Hint ordm1111daa ziya.-
o, "General mevsim yağmoru

K'll0enmekted1r. 
~anyanın metbar yampr 

l başlamak üzeredir. lsüva 
ertndea gelen -- rtlzgir

boı bol yağmm getirirler. Sa.-
en Hima.laya etekterlne ka

blttttn 9&ba bttyilk ya.imar •a
t larr altmda kalır. Yerine gö. 
~ 12 metre yaimar alaa 

r vuclrr. Mevsim riizglrlan 
bu t•ı1rtaa g:arbr timale (\oğ

tlıtiklerl için Blnnanya ba.'tan-
1'1limar •lamlı altında ı.a

I bir !!aha Imllni alrr. HJndis
:ı Blnnanyıuıın irtibatı kes!. 

• \Tavelin gtn·cndlll mtltteflk 
• Esuen laponyum Blr

llhda hareket yapua lıtllnetle
~ Hindistan l'&erinde 

tazyik yapacak bir hllvlyet.. 
cletndlr. 
llhadtstana karadan ,.apılamk 

ıc,tn ~ Blnnanpya 
l'İlon Japon tmYYetleri evve

lıln değildir. Dört milyon kilo
~l' kMlar olan lllndistanm fet. 
-ı;111 milyonluk ordolann hare-
l'tmesi liıznndır. Hindistan son 

'"th tngllt.ett ile bir anlatma
\•armam:ıkla benber İngiltere 

ine de l!yan etmit deilldlr. 
IUbarııı laponyuım miltteflld 
de tleğll<lir. Hindistan 875 

011 keeH ntltua, dört milyoa 
eh- kare arazisi ile laponya-
~n yol verecek bir du

'tı.. da dei?ildlr. 
~ciıstanm karadut 1rtleama 
-ıuuruıı.ı onun her aı111111 em-

blması manumı ifade et. 
karadan yakm bir hloama 

balonmayan lllndls• de
tti de aynJ !llekilde eıaml)ııt .ı
değildtr. BlWU. stıappanm 
si, ;r apon donanmasmm 

t a.dalarma çıkm" buhıDJUa&ı, 
donanmasınm müı..ddit 
lagilb ~ Amedlmn do___ b\tyiik ararlara olnt-

Ollnasa, batta bu donanma Se:y
'dasmı bomba:r<lnnan edecek 

lel'besüye !lahlp olması Bin· 
lalıı t.elıdit eden mühim mese-
'· "ılı denizinde mtltteflkler Mr 
daha mağUip olurlarsa Hin

salıllleri artık Japon koo. 
tabi olmaktan başt<a bir 

,..,.... •. Blnt uhlllerinlll la.
ltoııtrolU altına ginnesl Hln

malmdcleratı lzertnde 
tirli tMlrler yapabilir. En 

h Hlndlstanda lapon nilfu-
U1JnMIPI, hatti •ablilerle 

'-cıa aula.,mamuhklann çık 
9ebep olar. Rlndistanm 

anetdll birlik manzanurr 
o zaman adamakılb lr mtl. 
er, karşklıklar hlkim o

llindistamıı bugtlnlrit fktısadf 
)L' bomlur. 
~ lllndhıtan için oldafu gtbl, 

m sahibi oolıan lngittere 
._~ hiç iyi olmaz. 
~tanın impa.ratlakla deniz 

m kesilmiş olmasmm Çin 
yapacağı tesir blltttn As

L. ~o bir htlviyet ala.bilir. 
ı-..Jz mll7on nilfusan, l'e dolms 

kilometre bre arazinin 
rln mırtnden çıkmııt ol. 

ifade edeeeif manayı an-
1 

~ için ellnden çıkan arazinin 
llllfll!lun miktarmı l~aret etmek 

~~yanm ba yalmur mevsl
mnt denlzhıcle yeni üsler 

1a ça.Jısmssı, meseıa• Kolom-
~de möcsslr olmayı hesap. 

olma.'Jı muhtemeldir. Knlom
elcle edilmesi Hint ottya
clavasınm ehemmiyetli bir 

halline cloğro büyük bir a-
ı.~: laponyanm B:ı.cora körfezi
~ar yaJ<la.'111~ l "e Ba.ııra yo
~aı, istediğine ,;ilphe yok-

• ll'akat tahakkuka o1<1uk~a 
olan bu it '.L;in atılar.ak a

lliııt denizinden başlar. Sey
~mclan, Kolomood11.n g~er. 

Ya Bura körfezine ulqhfrı 
İuglltettnln, Amerikanın 

ile Avrupa arasmıla yegine 
~ili.. kara cephe'' ohn Has. 
'"ar,. >mro drı~cn en bl\yük 

" )1 lncllrmiş olar. 
lrzamın tah&kkoku nettce-
ir ki Janonya ile Almanya 
dakl l~lrllği ilk defa lki ta. 

1 lıılr mana ifade edecektir. 
e lcac!sr .Japonya kendi he 

• A\TtrJlalı miitfrfiklcrin~ 
etmeden ~Jar temin 

Darülacezeye yardım cemi teti kongresi 
(&lflat•fl 1 inoi eayfada) ....,......"" 

bulunulmuı kararl&ftırılınif ve yenl ll0'7 ydmda BalQ .Rıfat pap Dahi. 

idare lıt7eU ve mllraldp lDUh&bı ya· llJ'tt DMll'tifılla &ayla olnndu ve ı. -
Pilmlfbr. ..... ... 'bir darll~ tesisi blll!lu. 

Yenl idare heyetine Doktor LQtfl 9UDda ebemml~ palıpn bu eski 
Kırdar, BaJJ'l 1par, Hayri .Arapoflu, ftZlr memlelretln ııeaa-tnlerlnden \"C 

Kltlıat Nemli, Sabri TOtev .teçllml.ş. t:ranmclan mlriıkkep bir heyet te\5klll 
lerdir. Areıti)'le lfe '-tlaü. 

CemlyeUıı müraldpllfiDe belediye Merbmua ttWJtl &Hında ~ 
daimi encilmeD ,., mı dan Refik Ah- bu heyet evTel& on bin ıtraııtı birer 
met Seveıısu lDUbap oıunmuıtur. liralık, on bln llnrJıiı Uoer mecidlye.. 

Darülkezeyl &'ez.ip görmek, mUease Hk, OD bet bin llrahfı da birer meot· 
senin !aallyet1ni tanımak, allka ve dlyellk Ye dlfer on bet bin ıtralıtı da 
yardmım artmaamx \emin etmek üze. beeer knrntlok olmak üzere elU bin 
re hayırsever zenginlerimizden bazı I Urahk lanfJ biletleri tertip ve teni 
zevat daha dün darülA.cezeye davete. eıtl 

baftıHla birl<aç gün buraya gelerek 
lnpatm bqındıı. bulunmuıttıır. 

Vail bundan sonra darUIAcıezeye va. 
rldat temin eden müee&eeelert -ymıı 
n ~erını !JÖylt> bltırmlıtır: 

Nizamnamenin tetlbft ettıtı bu ya• 

ridattan maalesef yegane Ma&lı olan 
beledlye bütçesinden yapılan yarılım. 
drr. Bunun da klfayebılzlifl meydan-
dadır. 

D:ırülkezeye varidat temini ıı:ım • 
nmda &'eçen ııenr. te§oiddU edf!ll yar. 
don cemlyetlnJn rueııııl,t.nden pek QOk 

,eyler beklediğimizi ve mtieMcııentn 
ancak ıtebJr hıJlktnm ve hamiyetli z.cn 
glnlertmhln alAka ve himmetleri .a
Y'lShıde ya,~yacağnn ıtlSytfllDeğt Hl • dilmiflerdl. Vali ve belediye relai bu ! BPyet daha -rakı toplantılarmda 

:ıoıevata mUeuueyi geadirlp cöetermi§ iane de.rclne devam etmekle berab<-.r zumlu bulurum. 
ve hayıreever zenciıılerimiz d&rUIA.ce· mtieeee.e bkı:ılaruun ılmdlkl me\•kl. Mlles-,esenln buılıd olmak lttbarRe 
7.eye yudım hu.suaunda taahhUUerde inde IDIMma kal'&I' verdi.. ltUçtHı: blr böstftnll yaptırdığ'lmız Ha-
bulunmU1lar, tegekl<Uı eden yenl ce. Keşlfname yaptınldı ve o r.aman ın Rıfat pafl' bl~ valiliklerde. ne. 
mlyete Aza olmayı da kabul et:ml.§ler- inta ettlrilPn ilk binalar yetın~ bir 1.aretlcrde bulımmut eski bir vezirdir. 

clir, lıln ııu.or Ura,a mal oldu. DartllAce&eJi kurmu 8DftlU7le 7llP 
Darüllceseyt 80 yıl enel kurmu~ 8oftralan illmfr edllm" olan bu bl- trtr bftyftk Jdanet1 saygı De •-1' " 

olan Ham Rifat J>&§anrn bir bllsttl nalann temeli t9 tetrlnlevvel 1808 ta. da""tlmlzl kabul f'tmek earetlyle gl9 
moewııce )'&ptınbp bir rabmıt ve j rlhlıııdf! afllnnıt Tf' lft,aat c!""8111 ettiği tenHl'\nb al&kaya da b1Jbama tefek_ 
t&hattttr vuoat olmak nae ... moeue. mll~ R•lll Rıfat paşa IDf!rbum ktıı- ederim. 

1ıenl.D ba.bçe8lDe konulmtıflur. VaJl ve 1 -------------------~---------
belediye reı.t dllıı bunun da açq me. 11 Bölge İa§e müdürlüğü lstranca ormanlarmda 
ruimbı1 7&pmtf, daha IODJ'& daveUl· 
ıer huıl'Jana.n bUtede ısu edllmı,Ur. , Bdlge -.e müdü.rfüğtl, Mrilncll yapılacak tetkikler 

VALiNiN BtlBTU AÇIŞ NUTKU Vakıf hanmm ikinci k:atrnlL f.aşn- Ytni k:u:rolan m&hn6:a.t oft1i 
Muhterem mlAfirlerlmb.; ı ını,br. Bu birlik, yarmki pazartesi f'Wi~tc b:ışlamıştır. 
AIAka ve blmayenJzt rica eHJllm I gilnlindeın itiOOre'll burad& çalış- Salı gü.nU Ça.talıca ve tstranoa 

dariUAoezenln yanm uırlık bir &arllu 1 tnnya başlayaoolatr. ~ kalilecek odıınlan 
vardır. Bölge iaşe müdilrlnğüne yeni- gördcn geçlımek ~ ofis direk-

1aoe )'lbnda la&aabalda 11111, ..aıı.t, tlen memur alınacağ;:ıu yazmlflık. tl5rll ve azala.n b\r tcttt ~e 
taldl', yer91z yııram bll'\'Ok ldmleıelz Evvelce Terilen karar değ~ştlril" ı çrkac.'lklardD". 
.,..,..1r1ıı1.nn lmrtanlDIMI llÖfliDWmtl§, mediği takdirde müsı.'blka imtiha- Kesim işi.ne k8z:a. kaymakam1a-
lıulllal'dan çabpbWr halde olanların nr :yn.rm )'8.prlacattır. n neza.""et ıedıeceikür. 
toplamp lıarmclınlmaaı, ;reUıttrUmeai 
.. blr mtkMeee kurulmaaı Deriye 

Matbuat Tekniayenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongrui 

Mahalle Birliklerinin idare heyeti 
seçimi bugün tamamlanacak 

TDrk lllatbaa& TekllisJenlert BlrU
tlnd•: 

Senelik kcıacremta Wl/l.NI Puar 
gQnQ aat 18 de l!2mtn&ı.11 Ballı:nl 

aloDuDda :rapıJaealmdaa i1dDal bir 
tq>laat17& mahal ftll'memalı:. lıglD bQ.. 

ttba banın tep'ltlertni ebemml,)'eUe 
rtca edel'bl. 

RUZN AMEi llOZAKEBA.T: 

MaftaAe bhiiklerinin idare he. 
yeti .eeç*1ıi ~ 1>qıum..
tır. İlk olarak Ada.le, Bekıdtöy 
kaaaı..ı.m lleÇimi y&pilDlJllbr. Be 
liıJrtq, Beyof lu, Fatih Te dıfler 
bmlenn da 8edımleli bugQn ,... 
pıl&caktar. 

1 - Bir •nelUı: bllAnçonun tetkiki I 
ile id&N M7et1 faalt7et raporu ! 

t - ld&l"fl heyetlnbı lbrur 
1 

a - Yenı idare heyeti 8eÇiml. ı · 
etti. Eler .Japon,. 1IMra klrfezl 
dava."mı baDec1c-rse Almanya ile j 
sakı ~ yapm11 olacakta. 

Ba plln bagtln lıll& hayal! gı"bl 
göriinmektedlr. l'sbt ba harp ne 
bilytlk, inanılmu hayallerin tallak. 
kokona lmk&n verdi. 

Ba vuiyet c6& &atlnde hıtalu-
ca Vavelia "Genenal meYlllm Pi
mbr" lanaclaa lst.ifaclesbala ~ 
dat olacalı htltmıüntl vermek göt 
olmaz. 

SADRI ERTEM 1 
Dlll Kadrkly Km Dlllllt'Menda bir 
lede EutHıll WebelerlDt kmdl ellertlc 

Artık aalondaki bütnı• halk ar· 
kasma toplanmı§ oyununu !ey· 
rediyordu. Kadar yavqc;a uıtr 
lanndan mynfdı, ·.kasaya kadar 
gidip lirasmı boalurdu, aonra e. 
!inde filingler olduğu ha.14e tek
rar qıakhıenin bqına gelıli .. sa
at beşe gelirken 80D parasmı kr.y 
ıbediyordu .. bir adım geri çeklidi, 
cebindeki bütUn servetini yutan 
kumar makinesine ba.trtı ve b;r 
yumnıJcta bu makineyi parçnla
mak istedi. Fa.kat bunu rapama
dı, bilakis acı acı güldü. Oyunu
nu seyredenler de bu gülüşe i~. 
tirak ettiler, az sonra. bUtün ~
lon bu şansızlığa kahkahala;la 
gülüyordu. 

Arkasından birisi: 

Yazao: f 'ranauoa Körmendi 

-69 
şehirde mihmandarlık etmesi lft
mm geldığini ve bunun için de 
bir hafta mü~de isteôı~ın\ söy
ledi. 

İhtiyar Kord;.s kenclısı:• • r::ıvri 
memnun nazarlarla. baktı, sonra 

Maıballıe blrttıkleri. ltaruılıd.uktan 
sonıra mewıut i.ıu,e ıbOrolen ııtYe
ch1eeektlr. Yallm bu ~ ffJlf
kallde ımmtft'aldyet g(ıeteftll 80 
memur kam. iaoe Nrlilderi tEeld
lltmdı& 1nı11en-..br. 

Çeviren: Mazaller ACGF 

Koml\8daıı. ne de Margeritten borç 
r•aı'!l cla'bıHnıeeine iJDkA.n ve mtı
mal yoktu. Thbt paraya olan iht~
yact <'la..'ldkadan daAdlkaya artıyor. 

du. Her ne pabs.smıa olursa. olsun 
P:ıro bulma.83 hatta lhmı olur.sa 
ç-ıhna.sı, birisini öldürmesi bile 
ı;al"ttı. 

GPce olunca ~ ve üzüntü 
Uıtiln vUcuriunu kapladı. ''Panyı 

DPrcden ve nasıl bulacaktı?,, Saat 
on~ rtoğru neticıeeıız dUş(lncelerlc 

kafası fazla yorulduğundan a.rtJk 

Jstaııbal için olagan JeYlerden 
ısayıları, bir ba.Vk boUuğlı, düukü 
gazetelerde bir müjde sevinclle 
yer bulmıı.jhı,. İki günde yfü: bin 
elft torik totu.lmu,. 

''Torik,, i mübimsemediğlnıl 5311 

may1ruz. Jlaberin b<'ni smindlnne• 
eliğini de söylemek istemiyonun. 
Hayır, sevinelim, hem i,'lOk lle\ln

diJn. Çünkü balıkhane nhtJ11UJ1da 
ınralarnuı balıkçı kayık&ı.rou gli
mii~i ,.e sadcf panliJlarile cl.oldn
nm torJder, ka•alpl:ırm burunla
rını kırdı. Yağları yüzülcre~ leş 
haline konulmuş sıska. kuzular. 
dan bizi kurtardı. 

Elleri, ltundsk büyilklüğUndc t.o
rlklerle yUklU geçenlerin, yüzleri 
gülüyordu. Uskumru, kefal da bol
muş. İki hafta, hatt,ı i".ıd gün önce 
kar <lağlanna çıkan fiyat, yertcre 
11eri1mlpn~. tl'sktklarda bir tori
ğin on Oraya satıldığını ylne ga
~telerde okmnoştwc_ Diin İİb'Tctı
dik ki, yedi JdJohık bir "sl\"rl"', el
U konı1'& kadar veriliyormo§. Bir 
kilo yağlı ve ıı."'"8.nı.ya elverişli ba
lığın, bugtın ne büyük bir nimet 
olduğuna bllmfyen kalmamıştır. 

Geom sene, kıyılar, dentse dlS
ktilmiif torlklerle dolmaşta. Bele
diyenin banlan toplatmak için ~P 
llla\"Dalan, lleferber ettiflnl ha
tırlıyorum. Ha.lk yemff}, doyma§ ve 
artıp bomluıla.r da llte böyle top. 
lunn111ı. 

ÇanaJdrale Ye İstanbal bop.1&
nnı, Akdeniz kıyı1anm. Kara.deni
dn çok ~nlş bir parçasını l 'C Mar
maranm hepsini smrrJan lçincle ba
londtrran bir memle4dhı balık bol
.. ğmlu mtlJde seymMr, balık hM
retl çeianeıti ~ekten acıdır. Re. 
le boğMla.r, yaz, kıt balık a.Ja~lA
nnm g~ldf olduğuna g6re, baJık
sn.lık, adamı çileden çıkanrsa ye
ridir. Denize dôldilmler karşısın-

f Buıünkü radyo r 

t]a kc, ağiıummek etııen gıetr,,. 
Riz, balık meseleslncle miraıııreA 

gibi da.vramyonaz. .Btltrlbı - p. 
karsa, do.ha. doğnısu hangi mıp&.ı 
balıklar, bi7Jm Nah lllllD8ılllDdaa 
luı.hna olta.lamnıza tutulmak~ 
ıı.i.,liğine u&rra~ onlan ,..,.... 
Kalannu da n.tıyonız. 

Yurdumuz zeytin memlelcıeli
dtr. İspanya.dan soma, galiba a 
güzel, en temiz ve leneUi ze;rtia
,vağmı bu toprağın mahıınlli •eri· 
ybr. &'ık geçitk'ri de elimbı1e
dJr. Şu lıa.lde acabıı niçin ~ı
ğonız hAla iptidaidir ve neden kon
&en·c fabrilmla.mnız bu kadar za
,·allı bir hnılc1e dnruyorr 

not;;'tWla ~lauı ~lık, Bir )'erde 
olmduğum:ı göre, dönyanm hiç bir 
)erinde yokmuş. Ne acı bir ~ydü, 
ki pa:ıa.rlarmıwla Japon istalrcnh. 
rı, .Jn.pon Jronsen·elerl satdıyorl .. 
Snn:ıy.ileşnc prognmfannus .... 
En gliç eririilebileoelc davaı... 
en uzaktan atılıyoruz. Fakat fıal
mllzclcn, ayıığmıızm dibinden .._ 
ba f'.aıılı badneden gereği gibi 
fa,dalanamıyonm., 

Balıkçıbğmm ü1' *7bdır. BL 
J& Hurott Adem ..ıDerile M'lıa
nıyorm. Hila artu. 1-.bldlın lıııD. 
kutup ~terek denize .a,-oı• 
İtalyanlar, Yanaalılar bizden ge. 
mt gmı1 tısşıddcbn ba ıı.hklMI 

koruıerve yaparatc, yine lıhe 9111tıı
J'Orlar. 
Artık ~ camın, bil'M ela .. 

ite kcnılimb:I vet'elim.. İneo, ı.. 
~Jtere, Japonya gibi memlelretlel'o 
deki ba.~ğı fnoeriyeJim ve bh 
de o JOllar& yUrilyclhn. Valdfte 
yağmnr dua8ma ~ık. "'1ndi de 
torik boDğuna el aı;ıyonn. Bahk 
her vakit vardir. Ama ona kulaç 
koJa( derlnlilderden (llkaımak için, 
yent t11R1l, asri wmta get'M. 

HAK.Kl SUHA GEZGiN 

Yeni Neşriyat: ------
8,80 lftcram, memlelı:.et aat a,,an Yeni Mecmua 

8,18 baıW program Pi. 8,M ajanl 1,00 X.. im' faarlıa dlm , -
mm JIU'Ç&lar " maqiar Pi. 1.15--1 eoora ~~ t ao E'f1ll ti. 12 30 den ve P ne:t!s ve ~gin ır.· il'. 

• aa · program, mem ricat a ~ boşlzyan 
lebt aaat ayan 12,83 Tnrldllu l2,f6 Mecmua bu he.fta Pe;-~: ... - r 
ajana ıs,oo Karışık p.rlc1ar ıs~ - (Salon k.aıdrnt) ba§lttlı çoı:t 
H,80 Rad7<> eaıon orkertrıı& 18,00 san bir~ iba6tnn b:: 
itwcTmn, ınem!elaet mli &711ft 18,08 ahJteleııie ~- M a &hı 
Radyo daDı9 orkeatrur 18,40 mubk.. si, b.dmlans. d::ılı" ~~'ti' ve 1 , 

ıtt makamlardan f!L*(lal' 19,80 haber" portn~larlıa. çıftamşlır Tovm ed&-
ıv 19,15 Ankara ilkbahar at :ıttıouıa.. .rfz. J • ye 
nnm neticeleri 19,5l> Fra.n:c liltz'in • • • 
89M'ıerindm Pl. 20,15 kıoaU§llD& 2S,80 Ti ... Bi ı·k ._.,_ 
tuıı ~tı n,oo !konupna 21,10 tem.. ıcan ır 'l rHO +ocaeı 
C1 21,80 lEımMlll .... pl&Do JcOMlli 22, 
15 dana mi1ztği Pi. 22,30 memleket 
-.at aymı, ajana 22,45..22,50 Dpamş - -------------

Ticaret müdürü 
Ankara da 

t~tanbul ticaret ınüdüril Ne<r 
mettin Mete An..'lı:araya ~tir. 
M"'1teılif i,lıer ilıJeırinde vd<Ale+.e 
imha.t verac'kt.ir. 

da.a.. gitU. Ellieıelcrini çlbrdı ve 
yatağına UZ!IJldı.. Göz1Cl'::-ni tava
nm bir nokt&mn:ı. dikti. De.Jgm dti
tUnmeğe ~. ,,., tlı. Evet )Ym lira
ıı olcı.aydı diğeır ha.yata lta.vuııma. 
ğa muva.tt::ıl< ols.c:IBtJ.. O z:ıman 
b'l! kadınla dtin~m öbUr ucuna 
kıldar gidecacti... Kendi kendine 
s5ylenrneğe ba,.c:;ladı: '"Mlı.ı:lam 8i7. 
o lm:ı.cw-.ız yacwnanuı. imkii.n yok 1 

•• 

Aman bu sözler ne büyük bir np
•atlığm üadcsi? Bu gülilnç maske
yi atalnn Madam .• Artlk :kamnuz. 
da aynı role dev<>..m edcmiyeccği.m .. 
Niçin saklıyahm, burada bu baya. j 
ğı memlekette art.ık ysşa.ma.mıı. iırr~ 
kil.n kalmadı .. NE- olur, ben'l uşak 
diye bile olsa, yruı::ıuzda gl)tUrün .. 
Th.ka.t bu genç k!!.dm niqin bu tek
lifi kaıbul c<ler? Merbamet .. Evet. 
Merhamet duya.rek .. 'Kendi1:1ine a. 
cıdığı icln. 

tc: Ye m, thıftt: 11 re w e
sa !lı ıt:ir 9'ırette tald!> eden bu p.
zetn.in e.!t'Dcı l!BJJBI :nl'tffldTaki~
le intişar ~-

1940 hazimınmd.anberi çıbn1an 
:fiyat m'lll"C.ltabe b.Tutıım her 
madde için alfab;dk biır mn.. ite 
topfamldtğx gibi her mevzu ~ 
:madde bııJklkmdıı~ tı6ttln bi+a.1• 
afüt'tt.a ~c!ibndttedıir. 

Tıaclrleıimi2'0 hnıNlıetJe 1ıa 4c 
cderl:z. 

Altın ff:rah 
Dlin bir e..ltmm fiyırlt 34 Ha, 

kir çe altının ıtXr gr.ram fi"yab i9e 
467 kuruştu. 

:& PaHr Parar~ 

> 17 Mayıs 18 uayıs 

~ 

ı::-....,, • er o. ene!: l - lln:rr: lt Hnrr: ıs 

\ aliJllt'I ~ lN1r ~7 ·' ', .. ,, .MDI 

Ci\lnefjlıı 
4.fO 9.19 4 .119 uıı 

do~ı • 

Ö~ll' l!.10 4,49 12.lD ue 
ıktndl H.07 8.47 ıe.0'7 &V. 
Aklanı 1{).23 12.00 19.24 ıuo l 
Yataı %1.19 l.52 :U.15 1.H 
İmsak :us 7.1'7 %.S5 '7.1ıs 

- Yaman delikanlı imi§ do1-
rusu.. dedi. Onun ycrındP ben 
olsaydım bu menhus makmcyi 
şimdi bir tekmede parça parça 
ederdim. 

Caddeye çıklıj{ı zaman da ha
IA güılüyordu. 

- M.ıdem ki bu katlar istiyor
sun, dedı eenin giıbi bir gencin 
İ§Siz kalmasını arzu etmeır:c 
rP.ğmen ea.na bu i.zni \'ereCCğinı .. 
Anc.ı.k heclıangi b"r kimseld çalış. 
ır.adan doyurma.k tamamen bcoim 
pl'E"llsipmelerime ayktrıclır. Buna 
rağmf•n bir müddet için burada 
kalmak 11JteTsen ya.ta.le ve yem.ek 
paranı da verirsin .. Haydı senin 
için gün.de yalnız bir buçuk Rl.L'ng 

litk_in_~_r_h_a_ıe __ g_c_1mlşti. ___ ·_._Y_a_t.ak __ ~o-~.~~-------------~(~D:ev:a~1~11:ı~v:•a:r~)-~=::=:=:=:=:==::::=:::::=::=-

- Bütün paramı kaybe~i!n .• 
hem ben bunun böyle olacagını 
evvelden .•.Uyordum Yirmı do
kuz giling veya hı~! .. ıkisi de ay
m kapıya çıkmıyor mu?,, Yirmi 
dokuz §ilingim olmuş veya hiç ol. 
mamış, bence hepsi müsavi. 

Islak elini ceketine sildi, otü
matik bir tartı makinesinin ay
nasına bakarak saçlannı d~!t
ti ve eve döndü. 

Otele girdiği zaman Kadar o
dasında masa ba§llla otı&.rmı.JŞ 
hesap yapıyordu. Daha eıPii a
şarken Kadar evvelden uydurdu. 
ğu hiki.yesini anlatmağa bqla
dı. Viya.nalı arkadqlarmm gel
diğini. parasız olmasma rağmen 
arkadqlanna bir hafta kada.r 

alavım. Na.srl fazla değil ya? 1 
Otomatik oyun ma.lcinesinden 

aynlırken Kads.r'a hiütim olan 
kab'kab:ılı glllüa yelliden boğum• 1 
gtcıklama.t,ı. başlamıştı. Fakat bu i 
y:ılnız blr an silrdil ve ibu bir an 
di lhıe kadaır kelc-n çok acı sözlerin ' 
~km.'L!mle. m&ni olmak için kifi 
geldi.. Yalnrz hafif blr tebe9ilrr•· 
le: 

- Evet, dedi .. Bir buçuk şiling 
hskilmten çok bir '1CY değil.. Size 
bunun .için de ~.ekkilr ederim, an
cak şu var ki, e:rkadaşlanmla mr 
kalacaim, yok.sa buraya mı dOOe
cC;ğim işte bunu henüz lbümf,yo. 

. , . r.,·a..~1..-·""' ..... , _!,- •. ·. • ':.ı.•.ı ' •.~ .; ' ~ • 

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatızma 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı i1erha1 ~ 
iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALJNABfitld,K 

nrm. llllllllllİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt Tabil bıı hNl!ıscıdeo sonra ne •••••••••• 
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f stıi;:ı.!. d Levazım Amır~tladea verile ili i, 
t Askeri Kıtaat ltAnları mi 

-= SU ME R 
Yerli Mallar 

BANK .n=* -.. . . :;- :: °:mF 

A.fağıda ,az.ıll romorkör tamlr i§leri 27.5.9~2 çarşamba gUnü hizala. m! 
rmda l:'Ö8terilen saatlerde açık eksiltme usulu ile Uıtekllaine ihale edilecek- m: 
tir. Ke~lt ve 11artnamelerl her gün komisyonda görilleblllr. tsteklllerin belli gg 
gOn n saatlerde Fmdıldıdıı. aatmaıma komisyonuna gelmeleri. m; 

Ketif bf.d, Muvakkat te. lbale zamanı fü: 

Pazarları 
MüESSESESi MüDURLüGüNDEN: Lr :::ı 

• Kl'J. Lira Ki'!. Saat Dakika :::1 
Seyyal romorkörU Güverte mı 
tamiri. 5908 ••a lo ıı m 
Bayyat romorkörU .Makine ::i! Pamuklu Bezi Kuponlarının 

Dağ ıt ı l acağı Hakkında : tamın. 3870 290 25 ıı 30 Hn 
<'3238-M•9> •••• 

• • • 
Aşağıda yazılı sade yağlarmm kapalı zarfla eksiltmeye konmu§lur. 

tııaıeıert 29.5.942 Cuma günü hizalarında ;,azılı saatlerde Balıkeslrde askeri 
•tmalma J.:om.syonunda yapılacaktır, Taliplerin ihale saatlerinden bir aa. 
at ev\ eline l:adar kanun! vesikalarl!e teklif mektuplannı komisyona ver. 
mf'lert. 

Bede yağı. 
~yağı, 

Mlktan 
Kilo 

20,000 
20,000 

Tutarı 

200 
200 

••• 

Teminatı 

Ura 

3000 
3000 

İhale 
saati 

15,30 
16,SO 

(82t0-Mol) 

AJ!lltJda yazılı mevs.dtn kapalı urfla ekslltmeleri hlzaıannda yazılı 

gUn, sa&t ve mahallerdeki aske::1 satmıılma komiııyonlarmda yapılacak. 

tır. Ta tiplerin kanun! vesıkalarlle tekil! mektuplarını lhalc .saatıerindeD 

bir .saat C\'Vel a!t olduğu komisyona vermeleri. 
Clmıl )flktan Tut:ın Teminatı 1tuı1e ıtın. saat n mahalli 

Koyun eti 
Koyun eU 
Koyun eti 
s.tır eti 
Koyun eti 
sııır eti 

Kilo Lira Lira 
15,000 115,000 1125 2S/~/912 10 Samsun 
30,000 2i,OOO 2025 27 tt ,. 15 Kunya 
;ı2,ooo Kilosu Kr. 100) 
12,000 Kilosu Kr. 100) 29 ,, " 11 Eskiıehir 
70,000 Kilosu Kr. 145 6350) 
70,000 Kilosu Kr, 13() 5800)~ ,. ,, 

• • • 

16 Teşilköy Kara. 
ağ~ 

(82lt-M18) 

A§&Aıda miktan yazılı etlerin pazarlıkla eksfl•melerl 3.6.942 gUnü hl· 
r&larında yazılı aaatlerde Doğu Bayezltte a.skerl satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin bell! vakitlerde komillyona gelmeleri. 

Olo91. 

Koyun etL 
Sığır etl. 

• Sıtrr eti. 
Koyun eti. 
Sığır eU. 
SJ#Jr eti. 
Ko.yun eti, 

I 

Mlktan 
Kilo 

H4,000 
u•.ooo 
170,000 
144,000 
120,000 
1'4,000 
120,000 

Tutan 
Lira 

64,800 
43,200 
36,000 
6',SOO 

26.000 
43,200 
M,000 

• • • 

Temloatı 

Llra 

8990 
3240 
2700 
3!100 
3240 
2700 
S9:SO 

thale 
aaau 

U5 
11 
11 
15 
11 
11 
9 

(8160-5256) 

~ağıda yazılı etlerin kapalı zartla eladltmeıerl ıtS.IS.942 Paurteıl g1L 
ı:ıQ hizalarında yazılı saatlerde Trabzonda askert aatmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanwıt veslkalarlle teklif mektuplarmı ihale aaaL 
lerinden bir saat evveı komisyona ..-ermeleri. 

Koyun eti. 
Sığır eti. 

lılUdan 

Kilo 

150,000 
150,000 

82,500 
'15,000 

• • • 

5375 
3375 

10 
11 

(3162-5258) 

A§aj"Ida yazıtr mevadm kapalı zartla eltalltmeleri 3.6.942 Çarpmba &11-
nll sıı.ııt 10 el& Elazığ as~E:ri &atma&ma komisyonunda yapılacaktır. Talip. 
IPrin kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir .saat evvel 
komisyona vermeleri, 

<.'iıı81. 

Sığır eti. 
ICoyun eti, 
Yoğurt. 

~Ot. 

Mlktan 
Ton 

250 
250 
150 
l:SO 

• • • 

Tutan 
Ura 

100,000 
187,500 

38,000 
33,000 

'\ 

:l'emlnatı 

Lira 

7500 
H,062 

2•75 
2475 

(3285-MOa). 

A§ağıda yazılı mevadrn pazarlıkla ekailtmelerl hizalarında ya.zııı gQn 
ve saatlerde Terkoıı köyünde asker1 satmalma. komlayonunda yapılacaktır. 
T.ıliplerin belli vakitlerde komıayon& gehneıeri, 

Odun, 
Odun. 
Kiremld. 
Menteoe. 
Cam, 
Tay aab§ı. 

. Deri a&tıfr. 

ron 
.. 

Mlktan 
300 

•oo 
adet 100,000 

.. 
M: 3. 
adet 

" 

ı.~ 

337 
3) 
l)' 

Flatl Temrırıatı 

KUl'Of Ura 
2 {50) 
2 600> 

10 7:SO 
7,5} 

'25 ) 

21/5/942 15 
2() .. .. 15 

20 .. • 15 

21 .. " 115 
(328t-56M) 

••• 
5.5.9'2 de ihalesi llln olunan 22 ton sade yağına talip çtkmadığmda.Jı 

tekrar pazarlıkta münakasaya konınu,tur. Ev.sat ve husuat ,arttan ko. 
mısyonda görtllel>Ulr. Sa!m aımacak aade yağların cln.slerlle muhammen 
öcü~lleri a'8trda gösterilmı~tır. 1hıı1 e8i 22,5.942 cuma g1lnü saat H de 
yaprlaca.ktır. 22 Ton sade yağı toptan alınai>ileceğl gibi daha az mlkdarda 
clı:. veya beşer tonluk partiler halinde de alınabilir. Taliplerin k&t'\ temL 
natiarlle Harbiyede Yedek subay okulunda aatınalıııa komisyonuna nıU· 

raca attan. -

Urfa 
Dt.Jaı'baktr (Elritilml§) 
"<ara Ardahan 

Muhammen bedeli 
KDrt19 

210 Toptan beher kilosu 
20. 
207 

.. 
• " 

" .. 
(3277-5595) 

---5.5.942 gUnU ihaleaİ ilb olunan 19 ton •de yağına talip çıkmadıfmdan 
tekrar pazarlıkla münakasaya konmu,tur. Evsat ve hu.su..crt şarttan ko. 
mi.lyonda görtllcblllr. Satın a1m&cak sade yağlann cinaleril~ muhammen 
bedelleri a§iığıda gösterllmt§Ur. İhalesi 22,5.9•2 t.."uma günll nat 10 da 
yapılacaktır. 19 ton sade yaltJ toptan almabileceğl gibi daha az mlkdarda 
da nya ~er tonluk parWer halinde de aımabllir. Taliplerin katı temi. 
nal!arlle Hıırblyede Yedek aubay okulunda aatınalma komisyonuna mU· 
racaaUarı. • 

Urfa 
~lyarbakır (ErU•a .... • 
._ .tıı:s w 

Muhammen bedeli 
Kanıt 

210 Toptu beher klla.m . 

••• 

2M 
20'1 

.. 
• 

.. .. .. .. 
(~ 

iii= 
ı::! 
iiiİ Müfl899emh: mafazalannclan halka nilfııa cözdanlan muk:ıblllnde yapılmakta olan p3.1Duklu men.sucat (Buma, Patlıka, Kaput bed Tell&lre) 
:m ~atı,lıırrndan lilmdlye kadar istifa.de edemlym.lerln de mal alabilmelerini temin tçlo möeeaeeem.l.zce lbzar olunan teni lmpualan memarianmlS 
ifü ,·:ı~ntasUe evlere dağıtılacağından eaym baDan llf&ftda blldlrtlen hMUS&ta dikkat ve riayet etmeleri rica olwtuı ı 
:m 1. - Bu kup-0nlar, Yeril Mallar Pazarlannclaa 11.mdlye kadar gerek ntlfWI cUzduılan mukabUlnde •e gerek nmnt dal.reler matemedlert .,.._ 
fü! aıtasUe mal alaınamııı.ra daA'Jblacafrndan tevzl memurlanı:nızn, evvelce pamuklu mequcat alamıyan l'e autu. cUzdanlarmda bana 
gg dair ı,areı bu.IW1mıyantara ald nllfa9 eüzdanlan gösterllmel.ldlr, 
fü! %. - Memurlanmıza ibraz edUecek lfaretab; beher nüfus cbdaııı mukabllbıde bet metroılk pamuklu a.Jmıya bak "1'eD •e llzertııde namara 
gg bulunan bıl.r kupon •~lecekttr. 
ifil 3. - Kuponlar kaybed)Une yenisi verllmiyecefinden Jyf ııaklanmabdrr. 
:::: 4. - Halkın rahatça mal alabilmeleri için aatı,lar Yeril Mallar Pazarlamun Bahçıekapr, Beyoğlu, Kadıköy ve tl'Mad&r mafazalanndul 
ijii befk~ İ'.lltanbulun mubtelf:t ııemtlt"rlnde bu t.e...ztatı yapacak ttcaretlıaneler (Baylllkler) vuatulle de yapılacatmclaa ballgt awnarall 
İ::: kup-0nlarla ne tıemtler()('kf ma.fazalara ...e baıı&i tarihlerde müracaat edlleooft kuponlarm evlere dağıtılnıuı biter bitmem: MlleMNO.. 
:i.lf: mlzoo aynca llAn edllocıckttr. Bu ıtrın tızertne kupou bAmlllerl blldlrllecek ma~ra nlltua ctızdanlarlle beraber mllracaat eRnelldlrler. 
: • 5. - Teeblt edllf'n gtinlerde mafaı:alara mG.rac&at etmlyenler ancak aatı,ıarm arkası almdıktan llOnr& ta.yill ve llAn edtlecıek tarihlerde mal 

aJablleooklt-rdlr. . ···5mi-····--···· .... ·-.... ~.- • ••• •••••••-.. •• .... •i!!!!iii:lttı::':itii!!!iımi:i!!ll!illi :::===:::: .: ::::::::::::·· .... -:m;:=;=:a;;m; . ' . :_.,. "! ·-, l ~ • • . •• -~ •• - ' ·- ' 

tekrar ıxızıır!ıl:!a mUıınkMaya ko.ımuştur. Ev&&f ve husu.ıd. f&~arı ko. 
ı:ısyond~ g/Srület-Ulr. Satın alınacak u.de yağlann clnelerile muhammen 
bedelleri a~a~ c-ö.sterilml§tir. 'lhıılc • Z2.5.02Z cuma günü saat 11 de ya.. 
pllacaktrr. 20 ton ısade yağı toptan almabUeceği gibi daha az mUtdarda 
dıı. veya. bqeır tonluk partiler hııllnde de almaıblllr. Taliplerin katı temi. 
natlarlle Harbiyede Yedek subay okulunda. aatmalma komlayonwıa mü· 
racaa tları. "' 

Hubamnıf'n bcdeU 

Kunıt Cllnlıl 
Urfa 210 Toptan beher kJıo.,, 
DiyarbakTt' (Eritllmt§) 
Kara Arda.ban 

• • • •• 

204 
207 

• 
• 

.. .. .. 
(3279-M97) 

... _~, 

Teklif edilen 50 Kuruş fiyatı 1 82,500 kilo koyun eti almacak
pahalı görülen 5 ton yoğurt ye- ı f:zr. Pazarlıkh eksiltmesi 1. 6. 942 
niden 18. 5. 942 pazartesi günü gtlnü sa.at 11 de Lfileburgazda aa. 
saat 14 de pazarlıkla satın alı- kert satın alma koml.syonunda ya
na.cnktır. Şartnamesi her gün prlaccltttr. 3750 kilodan aşağı ol
komisyonda görülebilir. İstekli- mamak lli:ere ayn ayn talipl€re 
}erin belli gün ve saatte ~lif de verilir. tık teminatı 5375 llra
edecekleri fiyata göre kat'i te- dır. Taliplerin bclll wkittc komis-
minallarile birlikte Fındıklıda yooa ge.lm.elcri. (3225 - 4525) 
salınalma komisyonuna gelmele- "' * * 
ri. (3268-5576) 12. 5, 942 de kape.lr 7A1'f usu.tile 

••• ihalesi :Dıbı ~!un.an 390 ton sa.de 
Pazarlık günü talibi c;ıkmıyan yağma ta.lip çıkmadığından tekra.r 

150 toın sığır veya koyun eti 20. pazarlıkla mUnaftmsası: ye.pıı!acak-
5. 942 <;arşamba günü saat 11 de tır, ewa.f ve hususi '8J"tle.rr komls
pazarlıkla ihale edilecektir. Mu- yonda göriilflbiHr, bu milktar sndc
haınmen bedeli sığır eti için yatJ bir t.."1.l·:be h.1-e ed'ilee€ği gibi 
180000, K. eti i~lıı 270000 Un.- heı-Wlbar lb~IWYB~· 
drr. Kat'i teminatları sığır eti lere veyn iki ~de talip çı1'.tıf;1 
için 20500 lira, K . eti için 23100 takdirde ihale edilebi.li1', toptan 
liradır. Şartnamesi her giin :Co- be1ıer lcil~U!ll muhammen be. 
misyonda görülebilir. İsteklile. d"Ji (185) kuruştur. tbalesi 22. 5. 
rin belli gün ve saatt.e Fındıklıda 912 cuma gilml 888.t 15 de ya.prla
sa.tmalma komisyonuna geımele- e&ktır. Th.liplerin ks.tt teminatla-
ri. (5497) rı'le harbiyede yedek ıruba.y oku-

• * • unda sa.tmalmıe. !loomisyonuna mil-
5000 çift er kunduram mUteah- ra.ca&tla.rı. (3280 _ 5598) 

hit nam ve heas.bm& açık eksilt- ... 
me~ koınmuşt'll!'. İhalesi 21. 5. 942 Pa:zıa.rlı1da. 25 ton sa.bun &bına-
pel'şembe günü saat 15 de Erzu- caktır. Evsaf -re hu.sus! şartları 
rumda a.Mer1 88.tm alma komi8yo- komisyonda görillebilir, 25 tondan 
nunda yapılacaktır. Tahmin bede- uaha az mikta.rma talip çıktığı 
li 57 ,!500 lira ilt teminatı 4025 li- takdirde de ihe.leei yaprla'b1li7'. t. 
radll'. Taliplerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. hale!i 22. 5. 942 cuma gUnü sa.at 

(3165 _ 5261) ı 7 de yaptla.caktır. Talip]erin kati 
• • • te.mine.tlarl)e Harbiyede yedek &u-

Knpalı zarf usulı1e 1200 ton ku- bay okuiunda sıaıt.JnaJıma koımlsyo
ru fasulye alınncakt.Ir. Bu miktar nuııa mU:ra.caatlan. (3281 - 5599) 
bir ~tekliye verilebileceği gibi 300 • * * 
tonluk parWor hal1nde de verile- Müteahhit nam ve h~ma be-
bllir. Ev!kıf ve hususi şartlan ko- h~r kilosu 4 kuruştan ri00,847 ki!o 
m5syonda görülebilir. İhalesi 25. 5. odun acık ek&iltmeyc konmufjtur. 
O·f2 pa.za.rteei gUnU !l!!St 14 de ya- İhalesi 30. 5. 912 cumartesi günü 
pıhcaktrr. Muvakkat teminatı ıı:ıat 11 de Stvasta askeri satın al-
16230 liradır. Ta.tiplerin ihale 88· ma. k(\mfayonunda yapılacaktrr. 
atind~n bir saat evvel teklif' mek- •rutan 20,033 Ura 88 kuruş itk te
tuplan ile birlikte harbiyede Ye· minatr 1525 lira 41 kuru.,tur. Tl\
dek !lllbey okulunda komisyona llplerin belli va.kitte komisyona 
müracaat.lan. (3147 - 5243) :;elmeleri. (3218 - 3418) .... 

Eskışehlr cer at.elyesl için tesvıyeci ve tonıa.cı a.lmacaktır. 
imtihanı Haydarpaşa depo~nmda. yapılacaktır. Asgar1 S. 2 1fçl de,_.,,...uı~ 
bulunanlar tavzif edilecek ve Ucret1 lmtlhand& göstereceği Uyaka.t& 
te.sblt edilecektir. Taliplerin Haydarpap. ı,ıetme mQdUrlllğüne m 
etmeleri ilA.n olunur. (8362-6388) 

Askeri Fabrikalar Satınalma K omiayonu 
il anlan 

Zeytinburnu sllAb tamlratbaneslne Tornıı.cı, Te5Vlyecl, 
demire!, Çelik auc\l.IU ve gayri aa.natkAr işçi alınacaktır • 

Nutua kA.gıdı ve bonservialerile birlikte fabrikaya mUracaatıarı. ( 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava blrlfklerl ihtiyaet için "1000,. ç1tt siyah erbe§ totlni pazat 

aa.tm alınacaktrr. İstekliler kat't temınat tutarı olan "19:SO,. lirayı 
Jaiy M.almttdUrlüğilne yatırar&k makbuzları ne birlikte 21.5.9'2 perfdl 
günU saat ıı de Yenı pcıstahane karşısında BUyük Kınacıyan han 1 
kat No. 9/10 d& Hava Satmalma konılayonuna. mUraca.atlan. (659') 

lzmit Deniz: Satınalma Komisyonundan 

Bina ir-.şaatı ilanı 
1. - Keşi! bedeli 12327 lira 29 kUrtl§taıı ibaret olup gıs.sterilecek 

mahAlde iDfa ettirilecek bir temizleme ev1nin ka.palı zarf uırullle ekallt.sıl 
1/HaZlran/9i2 pazartesi günü .saat 15 de tzmıtte tersane ka,pı:sındald 
m.LJyon bina.smda yapılacaktır. 

2. - Fennl ve husua1 şart.nameleri, proje ve ke§fi ber gUn kom.il 
da görüleblllr. Muvakkat teminatı 924 lira 65 kuruotur. 

3. - tateklllerln bu işlerle Uglll olduklarma da.lr Nafia mUdUrlllkle 
~en a.lacakları ehliyet. emniyetten çıkaracakları hllanühAl veslkala.rınJ 
2490 aayılı kanunun taı-ltatı veçhlle tanzim edecekleri teklif mektupla 
yukarda miktarı yazılı tem atıarile birlikte beW g1ln ve saatten taııı 
Nat evveline kadar kombyona vermeleri. (5~2) 

Deniz levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

t - Tıı.rafnn\7-dan verilecek 
3000 kilo filmaşlnden kundura çl
\'iıli imal ettirilecektir. Muham
men bedeli 2195. 73 liradır. 

2 - Eksiltme 18 mayıs 942 gü
nU saa.t 14,30 da ya.ptle.caktır. 

3 - lsteklilerin belli gUn ve 
saatte Krumnpa.şada bulunan ko
nı\eyon.a 329.36 liralık katı temi
nat!a.rile mUra.catlan. (5556) 

SAHiBi : ASIM US 
Ba"lıldı~ı yer~ VAKll MATfiAASI 

Umumi Neşriyatı idare edeo 
Rrffk A hm~t '\~·rnp11 

l ıtanbul levazım amirf 
Satınalma komisyona 

il anlan 

B~her kiloemıa 2450 kuru3 
min edilen 500 kilo Sallpirm · 
Lim alınacaktır. Pazarlıkla ekSil 
mesi ıs. 5. 942 ~i gUnil 
a.t 15 de Tophanede Lv. fi.mi 
~tın alma komisynounda yapı 
caktır. Kati teminatı 1837 lira 
ku~. İst.P.klilerin belli vakit 
komisyona gelmeleri. (745 - 56(Jt' 

3500 kilo ksda.r karaman k 
et\ almac.3.kt.ır. Pazarlıkla cıcsi 
mesi 18. 5. 942 pa.uırtesi gUnU 
at 14 ,30 da Tophanede Lv. 

.AfaltJdıı. yuıh mevadın pazarlıkla eksi!tmelerl hlzalannda yazılı gün, aaat ve mahallerdeki askeri 
aLma komisyonlarında yapılıı.oaktır. Taliplerin belll vakitlerde alt olduğu komisyonlarda. bulunmaları, 

aatm 

Hği satm alına komisyonunda <ı" 
pılar.aktır.tstc-klilcrln teklif cdcC~ 
leri fiyat Uz,..~den % l 5 temiıl 
!arile belli vakitte kcmıisyona r.' 

cıneı. 

Naftalin. 
P:ıtıı.tes. 

Pirinç. 
Odun. 
Odun. 
San 88bunlu kösele. 
Sade yağr. 
Zeytin yııfı, 
Branda. bezi. Metre. 

Mlktan Tutan Teminatı 

, Kllo Lira Lira 

1,000 
20000 

8,000 
120,000 
120,000 

10,000 
10.000 
3,000 

l,700 
6,800 
'880 

H,000 
18,000 
11,400 

12,600. 

• • • 

255 
1020 

732 
360) 
360) 

2100 
2700) 
1710) 
1890 

thale gön, eaıı.t ''e mahallL 

18/5/942 16 ~llbolu. 
20 .. 
20 .. 

., 16 Gelibolu, 
,, 16 Gelibolu. 

25 .. " 15 Hadımk!Sy Çlllnglrk11y, 
22 ,. " 16 Balıkesir. 

20 ., ,, 10 !zmlt postane karşısında, 
21 ,, " 15 Balıkesir. 

(3287-5605) 

A.fı!.~da yaZTlı m@vadm kııpal• zarfla eksiıtmf'1 e"' l Jz~ıarmda 
a1m:ı kon1lsyontıırmda yapılacaktır. Taliplerin kanun! veaikalarile 
saat ev\'el alt ol(!u~ koml.Byona vermeleri. 

yazılı gün. saat ve mahallerdeki aekcrt satın 
teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 

(3284- 5902) 

Cinai, 

Koyun eti, 
Sıı-tr l'tl, 
Saman. 
Kuru ot. 

• SıltJr eti veya 
Koyun eti . 
Koyun eti veya 
Sığrr etL 
Süt. 
Y<>AıJrt. 

IDktan Tutan 
Kilo Lira 

125,000 
125,000 

2,COO,C~O 

2,000,000 
80,000 
30,000 

160,000 
160,000 

86,'.>00) 

24,000) 

it 
0

106,250 
100,000 
H0,000 
170,000 

21,000 
31,500 
80,000 
M,000 

15.000 

Temln:.tı 

Lira 

7968 
7500 
8250 
9575 
1575 ) 
2362,50 ) 
5250 ) 
4800) 

1125 

ihale ırUn, ııaat ve maballl 

2/6/042 10 
2 .. .. 16 

Samsun. 

.. 
15 " " 
s .... 

3 •• • 

' " " 

15) 
16) Çanakkale. 

15 Konya. 

16 Siirt. 

16 Kayseri. 

.aıcleri. (746 - 5609) 
• * * 

Nilmune bakiyelerinden olup tJ 
le ı::alih olmayan 230 kilo 400 
sadeyağı • satr'acakt.Ir. Pazarıı!' 
arttırma'!!l 21. 5. 942 pe~embe < 
uU sat H,30 da Tophanede lı 
amirliği s:ıtm alma komisyonun 
y'i pılacakl!r. Sade yağlar Sirk 
~e Dcmirk:ıptda Amirlik am~ 
da görlililr. Taliplerin teklif ed 
cekleri fiyat U:!:el'inden mal bede 
irile beraber komisyon:ı gelmeJell' 

(744 - 5601) 

1 Klnlr ve kt>kt>leme tıeıdavllll 
Rf'r R"ttn 4 te ('a~lof1u Nn. ti 

~ 

Zayi 
Beşikt3Ş kazasından &ldrğmı 

kendi efradı aileme ait 4 adet eJ 
mek ka.rnffi!i zayi ettim. Yenil 
ni ale.ca.ğandıa.n eskilerinin hllk"' 
yoktur. 

lleşiktaş Çırsğan caddC8l No. 4 

YU\'a& 


