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19 MAVIS lakılAp şebldl 
ltabllAy llltllall 

Liı.vaı'in 
beqanatı ·Milli heyecana liyık 

şekilde kutlanacak 

Bayrak Ankaraga 
gaklaşıgor 

Ankara, 17 (A..A.) - Ebedi Şe- ı yo!Jarda atl~tlerimizi büyük tez'l
'-niz Ata.Ulrltün yurdu ve istiklali btirlerle karşılayıp uğurlamı:ıJcta-

Reisicumhurumuz 
İpodroma teşrii 

ettiler 
Aakara, 17 (Vakıt muhabirlnden)

CUmhurrelslmiz İsmet lnlSnU bugün, 
ipodromu teşrif ederek ilkbahar at 
.yarf§ltırmm Uçün<:U koşusunda bu· 
lunmU§lardır. RelslcUmhurumuz, hal 
km çoşkun tezahüratı ve alkışlartıe 
karşılanmı!J ve u~urtanmıştır. 

tzmi,, l7 (A.A.) - 1nk1lap ısc-
hidi Kubilay'm aziz Mtıras.mı an-

ı ın:ık ~in bugün her sene olduğu 
gibi Meneme-n'de Kubllay Ab'de. 
E"inin bulunduğu Ayytldız tepesin
de abide önUnde bir ihtifal yapıl-
mıştI?'. İzmir ve Ma.ni'J3.dan ihtifa
le işt.:.ralc edecekleri götürmek fi. 
zere husust trenler kaldırılmış, bu
ralardan gelen heyetlerden ve ke. 
sif halle kiltıelerınden başka Diki· 
li, Foça Ye Bergs.madan da hoeusi 
heyetler gel'lll~tir. 

Fransa hiçbir zaman 
Antil adalarından 

vaz geçmiyecek 
--<>-

Lı\. V AI..tN BİR A YLtK İDARE· 
SiNDE ELDE EDiLEN' 

NETİOEr.En 

Loodra. 17 (A.A.) - Y-ışiden 
bildirildi!;ine göre, M. IAriJ dün 
a.k~ gazetecilere Fnı.nsu hüku
metinin nota.suu okuduktan sonra 
demiştir ki: 

Cutta.rmalt için Samsundan Anado- dırlar. 1 
luya ayak bamşmm 23 üneil yıldö- Kayseri, 17 (A.A.) - Atntilrk 1 ~----------, 

Mera.sim!' 1 -t.30 da ts iklal Mar
oı ile b:ışla'ldı. Derin bir saygı ile 
dlıılencn marşı inkıl8.p şehldinhı 
aziz hat.Irasnu anan ve kahraman 
ve masum kn.nm inkılaba ve genç
liğe verdiği feyiz ve kuvveti, a.şı
tnd1ğ1 imanı belirten ateşli hrts
btler ta.kip clU. İzmir w Maıili!a 
parti heyetleri ::dına söylenen 
nutuklan onlu adına Menemen 
öğretmenler~nden bir zatın nutuk
ları ta.kip etti ve 'Menemenliler a.. 
dma snylen"!n bir nutukla hitabe
ler son buldu. Hoperlörlerle şehrin 
her brafr:ıdan dinlenen bu nutuk
lar bitince fi.birleye muMeli! ~ 
1mmlar ve teş~k~ tarafın.dan 
gönderilen çelenkler konuldu. Ve 
ihtifale son verildi 

"Amiral Robert Fl'alliil2 bWıOnıc 
tinin Antil adalarmdaki mümes -
siJlclir \'e Fransız hlikUmeti muva
fakatini bildimıeden hl(blr karar 
vermlyeoektir. Amiral Robelt 
Fransn: hlikômetinden aldığı se.li
biyet ve onunla mutabık olarak 
hareket etmektedir, Fransa hiçbir 
şart altnıcla ve Antil adalarından 
h~blri tizertndeld hlldmiyetindea 
vaz g~lyeeclctir. Herhalcle Auta 
atlatan lhnanlannda bulunmakta 
olan harp ve tacsret gemileri eme. 
bi hir devletin eline g~tyedc. 
tir." 

1IGınU 19 mayıs ıııa1ı gilnü memle- bayrak koşusuna işt.i:rak eden Kay
kcUn her tara.fmda büyük tören- seri atletleri SiV'8S hududun(lıul 
~le Jtutlanacak1Jr. Aynı zaman.- itibart'n 96 kilometre mesafe ka-
4- gf'nçlilt ve spor bayramı olan tede-rek dün saat 21 de şehrimize 
bu sllnQn kalplerde uyandırdığı gelmiş ve vali, komutanlar. vila
lllillf heyecana liyık şekilde teısiıd· yet ve parti t-rkB.nı tarafından 
'ı:in her yet'dc hazırlıklar yapılı - Cilmhuriyet myda.'Uilda karşılan· 
)'w. Salı gUnU büyük atamızın nuşlardxr. Bayr.ı..'c merasimle vali 
8amaunda karaya çıktığı vakte te- tarafından alrna.ri< Atatürk'ün Kay 
ladUf eden ına.t 7 de 21 top aıtıla- seriden ilk defa geçerken mi.'36.fir 
- Te yurdun her tarafmda tö- kaldığı konağa götüıiilmüştüi'. Bu.. 
!'enler başlayacaktır. Aym daki- rnda Kayseri izcileri sa.baha kadar 
lııa.da Ebedi Şe&ı ve onun emrin- nöbet beklemişleordi.r. Bu sabah 
de vata.n :içln ca.ıılarmı feda eden 1\3.at 7 de kona.klan alman bayrak 
~ :ebitl!rin hAlıralan taziz etli-' vali tarafrnda.n :ıtıetıere teslim e
let-e.kt.ir. dfüniştlr. Atl~tler Krrşeri isfilcame

Bayrak Ankaraya yaklaşıyor 
Sanoğla, 1'7 (A.A.) - Bünyan, 

~arkJşla ka.ymaka.mla.n ile Geme
~ ve 83.rıoğlan nahiye mUdürle
tl, kazalar erkAl'.ı ·ve binlerce köy
IU hunniyle Atatürkten MilJi Şe
fe ulaşt.Inla.c3ık bayrak Sivas a.t
letıC'linden teelim aL"OOJ'8lc Kayse-
1'1 atletlerine verf!mişti:r. AtletlCT 
~ann.a. devam etmekte, lc~ylüler 

tlnde yollınna devam etmc.kle
dirl er. 

Kır~hir, 1'7 (A.A..) - M-; 
atletlerinin sa.at 18,215 de getiril'ik
leri büyük Türk bayrağı vali tııra.
fmdan teslim almmış ve Knşehir
lilerin candan lhtira.'ll ve tazimle
riyle halkevi:nde ha.zırlanmış o~a..--ı 
busu.td yerine konul:muştur. 

8eylAa bllldlmet erkA.rıı mllU kıyafetleri ile 

Blrmanya cephesinde 

laponlar Hindistan yolu 
üzerinde mühim bir 
noktayı ele geçirdiler 

-<>--

Çinliler hü
cum ediyor 
Çuıddng, 11 (A.A.) - Kuvvet

li bir Çin kolu Se.lven nehrini Pro
kn'm 50 kilometre be.b:smda bir 
dtifP'D8,n birijğ:ine §.iddetle hücum 
~tmlştir. Dıişman Teng - Şu.ng'a 
doğru 00.tJ: istikametinde çeki:miş
tir. 

Dahıa. cenupta. Selven'in iki tara,.. 
fnıda Japon - Çin topçu dUello
'U devam ediyor. 

Çin uçak filolan Mangçin'deki 
dGeman taşıtla.rma ve asker top
lulukl8.rrna şiddetle hücum etmiş
ler&. Gönüllü Amenlcan tayya
l'cciJeri de dün Yunnan eyaleti ile 
liindiçini arasında.ki hudut üzerin
de Japon trenlerini bombardıman 
~tmlşlerdir. 

lltndlstan yola tizerlnde mühim 
bir nokta ele ~e(irlhlJ 

Tokyo, 11 (A.A..) - D.N.B. 13 
tlıayuta Britanya a.na kuvvetleri
tlİ.1\ yokedilmesile neticelenen mu
harebenin Mandalaym 250 kilomet
l'e kadar ~lndeki Keevo'da ee
t-eyan ettiği bildirilmektedir. Dilş
ttıan kuvvetlerinden geri kalan 
hsnır ~di t'iddetle takip edil
lrıe-ktcdir. 

Umumi ka.ra.!'gft.hm tebliğinde. 
kealeva'nm Hhı~ volu Uze
!'inde &emli bir nokta .olduğunu 
belirtiyor. 

.(Devamı &J. !, Sil. ! dı). 

Alman tebliği 

Sovyetıer 
Dar bir saha
ya sıkıştırıdı 

226 tank 
tahrip eailcti 

Berlln, 17 (A.A.) - Alman or
duları başkunıandanbğmın tebliği: 

Kerç şelı.r.nin şimali şarki.sinde 
mağlüp düşmanın ba.klyeleri ya
mn adanın §arlt ucunda pek dar 
bir sahaya sıkışbnlmıştır. Kerç 
yolu üzerinde kaçmakta olan Sov
yet kuvvetleri ha.va taanı.ızlan ne
tic~inde ağır kayıp1ara uğra.tıl
mıştır. 

Tama.nskara.da geniış yaııgmla.r 
çıkarılmış, şiddetli infil{Lkla.ra se
bebiyet verilmiştir. Bu bölgede Al
ınan avcılan bava muharebelerin
de hiçbir kayıba uğramadan 2S dlif 
man tayyıu-esi düşilrmüşlerdir. 

Kirkof bölgesinde Sovyet taar
ruzlan kanlı myiatla akim bıra.kil
mıştır. Bııra.da cereyan eden mu
harebelerde tahrip edilen ctlişman 
tanıkla:n şimdiye kadar 240 ı bul
muştur. 

Şark cphesinin diğeT bölgeleriır 
de topçu ve kceif faaliyeti olmuş
tur. 

Most bölgesinde ve İlmen gölü
nün sa.rla!lda hava kuvvetlerimiz 
dilşm~ mühim şimendifer hat
Iamu tahrip etmişlerdir. 

{Devamı &J. s. Sü. ı. a.J 

Gandi 
ingilizleri Hindis
tandan çıkmıya 

davet ediyor 
Dombay, 17 (A.A.) - Gandi 

haftalık gazete6inde bi.r yazıda. 
;ıöyle diyor: İngiltcnıoin Asya ve 
AmerikadaJd müstcmlelrelcrinden 
ve bir olıruı7.sa. Hindistandan der
hal çdup gitmesi için ilen sürdU
ğüm dileğe bütün İng.Jizlcrin mn. 
zaheret etmesini isterim. Dünya
nın emniyeti -re nazilik:le faş'stli
ğin yrkrlm.'16!' için bu zarurl bir 
tedbirdir.,, 

f':ra.ndi, te.lebl kabul edildiği tak 
ctinie- mihver devlctlerbıin bUttln 
asken projelıerillin alt üst oiacaiı 
kanaatindo:dir. 

Afganistan ve 
Hindistanda 

Mihver 
propagandası 
Kabileler arasında kantıkhk 

yaratmak · için altm 
yağdınyorlanıut 

Londra, 17 (A.A.) - Timee ga. 
zetesinin Yeni Dellıi.deki muhabiri 
bilıdiriyo 

Alman •• emurlan Hindistan • 
Afgan hududundaki kabilelerde 
hoşnutsuzluk uya.ndmnağn çalışı • 
yorla.TBa da. muvaffak ol1Ullr:yorlar. 
Gerek Hint g~ Afgan maltam-

(Devamı Sa.. ı, Sü. 3 dt) 

Sovyet tebliği 

Harkof'ta 
20 meskun 

yer ahndı 
-0--

Kerç'de 75bin 
Alman 

öıdürüldü 
(Yazısı ! nci 8<J.yfamt.zda) 

Bundan 80m'8 ihtifalde ha.zrr 
bulunanlar M~n parti heyeti 
ve belediyesi tarafından tertip e
dilen bir topla.naya i§tiraık etti
ler. 

Almanlar gaz 
kullanırsa 

laglllzler Jperlt 
kal üacu 

Loiadra, 11 (A.A.) - Elkl garp 
~eaı kuma.ndaiu general S1r Ro _ 
bert GordOD 1"1nla~ atar p.t.r 
sinde şunla.n yazmaktadır: 

İDk.ıl.t.p te)ıldl Kubll&y ve OD\lll 

Menemendeki &bidelll 

Amerika 
Bütün modem ailihlan 
kullanarak bir manevra 

yapacak 
V&flngton, 17 (A.A.) - Birçok 

mtl§ahJtlerin mGtaleasma gönı bu 7lJ 
11011un<lan önce Amerika Blrle§lk deT_ 
letlerl mlıhvere pek bUyük kuvvetler 
le taarruz edebilecek bir hale gele. 
cektlr. 

lıtodern harp lçln büttın usulleri T8 

bUttın .nAhlan kuUanılacak olan ma. 
neTraların pek ya.kında yapılacatma 
dair harbiye nazırltğmm verdiği hL 
ber bu mUt::aıe&yı kUTVeUendirmek. 
tldlr. 

Bu m.anevral&r V&fingUılld& llOll 

prova olarak telAkki edilmektedir • 

Meksika Avrupa muha· 
ciri kabul etmiyor 

Madrtd, 17 (A.A) - lıfeksfkad9n 

bildirildiğine glSrc Melullka hllk1UmtU 
Rusya gaz taarruZUDIL uA"rayacak yenl blr kanun neşrederek Avrupalr 

olunıa aynl §ekllde mukabele edecek_ !arın muhaceretin! yasak etmi§Ur. 
tlr. Bu takdirde İngilizler bu muka_ 1 
beleye baflıc& §lmendifer lltlaak :nok· 
talarm&, mecburi geçitlere, !ate fıet

kllA.tma ve Rus cephesine gönderilen 
takviye kıtalanna k&l'fı lperlt kul. 
lanmak suretiyle i§tlr&k edeceklerdir. 
Almanya ileride olduğu kadar geri· 
lerde de gazlanacak ve bu 11Uretle ga.z 
kullanmakla elde edeceği menfaatler 
ı[}phell kalacaktır. 

Glüçester Dükü Kudüıte 
KudU., 17 (A.A) - Orta prkta 

seyahatte bulunan GlUce.tter DUktl 
Kudil.le gelmi4 ve fevkalade komlae
rln mı.atlrl olmU§tur. Dille. yarımda 
Fili.Btln ba§komutanı general Kac 
Conneı bulunduğu halde polla latalL 
nnı tefti§ etmiftlr. 

G. sarag-F. bahçe 
spor bayramı 

.......... 
1- 4!"' --~7'!,.. _ .. """'"" " 

LA.VAL PARISE GIDJl:'OR 

Vlti, 17 (A.A..) - DUn akiam 
M. Uvi.l Fransız ve ecnebi gaz.e. 
tecile~ Amerikan notMile F~ 
sanın ceval:>m.ı: okuduktan eonm 
ga.zetecikr bazı sualler sormu§mr
drr. 

M. IAvA.\ Martinilrtoki Fra.MIZ 
gcmileırlnin esasen daha mfüoıoke-
re Ierden evvel hareketsiz bulun
duklannı söylemiş ~ Pari.s &c}'&

hati ba.kkmds da demiştir ki: 
- Pek :nkmda tekrar Pa.ri5c 

gideceğim. ~t,gal altmdald toprak
lan dyaretim iktidara geldiğbnln 
erte~f gilnU bildirdiğim prognmm 
tatbikine aittir. 

Uval'in bir aylılk taaltyeM ft 

netlcelerl 
8&okiıotm. 17 (A.A)- Dagene NJb

ter gueteei LA.val'ln bir aylık id&reai 
al'fmda elde e4Jlen neöcelert hlllAaa 
ederek ~yle diyor: 

1 - Llval Anglo-Sak.locı. eephMlnc 
dofru temaytll el:ml~. 

2 - İfgal altında bulunan hana. 
da1d Alman polla kuVTet.lert takWp 
edlıtmJf n tıethifÇl.llk artmlfln'. 

S - ıım.tıamıekelertn V1flden •Jft. 
lığı devam ebnl§tir. 
Bu~ noktanın~ bir 11Urette an.. 

18filmıl olduğunu kaydeden ga.zetAI 
<t!Srd11Dct1 blr noktanın henllz aydın _ 
lanmam11 olduğunu yazıyor. Bu nok-

(Devmm Sa. !, Bü. 3 de) 

Galataearay - Fenerbabçe epor bayr11mmdan görünU~ler: Oeçlı reeml, maçtan bir enetantane w lkl telam 
kaptanlan Atatürk büstibıe ~lenk koyuyorlar - Ya.zuıı: Uçlln<:U sayfada -

Mahalle birlikleri 1 CEPHELEP.DE DURUr ~ 1 
seçimleri yapıldı Şark cephesinin akibetini 

nasıl bir harp tayin edecek? 
Kerç'ln hAlA dll§mediği hakkında 

bazı menbalardan gelen haberlere, 
Alman tebliğleri karşIBında inanmak 
biraz güçtür. Yalnız §U var, ki Rus. 
lar burayı gerl almak ve Almanlara 
ağır zayiat verdirmek için mUmkUn 
olan !eda.kA.rlığı yapacaklardır. ~ak. 
tlyle de böyle olmU§, Kerç Almanlar 
tarafından işgal edildikten sonra Sov 
yet denlz kuvvetlerinin yaptıkıan bir 
lhraçt&n eonra ıehir tekrar Ruslarm 
eline geçmiftl. Fakat Almanların, 

bısyte bir hldlaen.ln tekerrQr etmesi 
ihtimalini evvelden d~Unmeml§ olma 
ları mUmkUn olaınu. Kıft&n evvel e.. 

le geçirilen Roatof da sonradan Al 
manlarm elinden almm!§, o vaklt Al
manlar, bu Rus muvaUaldyetinJn 1§_ 

gal edllınl§ arazideki halkın hiyaneti 
ile vukua geldiğin! bildirmişler, mUL 
hif bir lntlkam aıacaklarmı ela llftve 
etml§lerdlr. 

Alman tebliğinln bir kaç ay evv~L 
ki bu tehdidi ne vakıt fiil haline ge

lecek? Slvaatopo!un Akıbeti taayyUn et 
tikten ve Harkoftakl Rwı ta.zyiki & 
fttledikten sonra mı T Fakat mDwer 
dı§mdakl menbalardan gelen h&ber -

( Deıtxı.1M Ba. !, Si. 5 de 
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60 yıl evvel de ''Dalates 
k . . ' . d e znzz. ,, dıgor u •• 

Analiz' n askeri 
durum hakkında 

mütalaası 
Londra, 17 (A.A.) - Analis 

askeri dunım lıa.k:kmda yaz.dı:ğı ba 
yazıda §()yle diyor: 

Ma.rcşal Timoçenkooun Harko! 
kes;minde yaptığı taarruzun mu
vaffak olduğunu gösteren eaı e
hemmiyotli emarelerden biri de AL J stnnbul belediyesi, evvelki gün beğenilecek bir 1§ daha yaptı. 

Dartıl.Acezoyl kurmayn himmet edenlerin ba§ındtı. olan Halil Rtfııt 
pı:ı§3llm bunıya bir heykelclğini dikti. Halil Rrtat paşanın adını ııakin 

geçen altı yıllık sndroza.mlrğmdıı.n z.lyade valiliğinde da.ha çok yol ve 
köprU yap:ın başnrılarlyle anıyorduk. !."ilvakl Az.iz ve Hamid devirlerinin 
13 yılmda 11 sıuıtlilt yol yapılmış bir Slvns vll&.yetine ylne ayni devirde 
bu adam 8 yılda 174 ııaatıık yol kazıındırmıştı. Şimdi darlllAcczc gibl 
bUyUmcsı ve benzerinin çoğalmam 1cabeden bir tesisin de babası olduğu. 
nu öğrenmek Slroz'dıı kalem efcndlllğinden yetl§lb gelrnl§ olan bu halk 
çocuğunu Jdıı.re tarilıimJzl.n hayatı e)1cıc araştırılıb yıı.zılaca.k bl.r s1ma.ııı 
olıı.rak ortıı.yn çıl~or. Pek eyi bir klUb oldugu, hattA şiirleri de bu· 
lunduğu söylenen HaJll Rttat P8.§lllllil Sıvasta vali Jken mutasarrıflarla 

luı.ymıı.kam ve nruuye mUdDrlerinc yolladığı (11 t enbihna.me) var ki 60 
yıl evvel yn.zılıı.n bu emirler mUnderecıı.tı kadar tısmbu bakımından da 
dlkkate değer. 

' manlardan pek çok esir alındığı
ııa dair Ruslar ta'rofmdnn ileri sü
ıi\len iddialardır. 

Bu emirlerin 1 nctsJ (Rumelide pulluk, .Anadoludıı kutan dedikler! saban. 
larla eUrWercl'., ckllerek tarlalarm çok mahsul verdiğini) söylemekle bafar. 
''Ahalinin e<>k mahsul c.hnam ve zengin olması maUQbdur. Bunun için 

kutanla çl!t Bllrmeye altştırma.k IAzmıdxr,, der. Nahiye mUdUrlerine bi
rer tıı.rla stınmı11b tccrQbelertnı gli6t.erıneye davet eder. 

lklnd emir, odun bulnmayıb tıszek yaknn köy'lcr içindir. "Şimdi az 
çok odun bulan lı:öyler dD.h1 ağnçlarm köklerini .söktUklerinden gitgide 
ormn.nlnr tı:ıkenatkta coJI mkmttya uğrayacaklardır.,, der ve buna bir ça... 
re olarak ~ bcrltastn bir Mm1m yerde orman yetıştlrmestnı. mec. 
bm'fyet anmn. alır. 

Uçncn em1r J'ıkık kOpriDorlD yaptırı1ma.m Lçlndlr. Köy evlerine birer 
abdesthauo yeptmmılt dıı bu. tenbllma:me hUknmlerlndendlr. 

DCırdtlDet1::tl "'ba.pfabanelerJ azaltmak için mektepleri 90ğaltmalı,, 

~ tııt:blklen 1bm1Ddedlr. 
Bqtnctsht' a}'ll1)1la aıacagu: k1 eo yıl aoma her vnll bugtın de ayni 

tcibfbl mkrar edl,Jor Acme1rttr. 
~ ten'dbneıneıı. - Pataa clenUtsı mo.bsul ki yer elmw gibi 
~ ba J1Plbmlft IDlllm da, hayvan ela yer ve ekmek yerbıl tutar. 
Çok )uı'leldo bnDı bmm gwı1aJamrbr ve bo mahsul yntrnur yağmasa. 
ytlııe olar ve, umaır:ıDıd\ bir ınm>lek-*e ~rge d~ ve ekinleri )'(l8e 
patntnya. ıı:anır fthypez. ın.ıı ba mahaıl fuka.ra için pok faydalıdır. 

lin;ııg1 Mylerao eJdDne hm' ı.ne kend'l ldare81ne kadar bwıdan ıon_ 
m mevstmımıe eheoekttr. Ekmeyen ah&Dye ve ekdl~a mn
dilılere htikfımeUn U:nblldnl cnnı~er hakkındaki ooza icra olwıa
Clftk(br.., 

A er·kaya 
Kaçırllan altınlar 
Madrit ı1 <A.AJ - v~ 

dan alm3.n hnbrlare gOre :ntip!nle
rin c den gideceği yapılım soın mu.. 
hıırebcden evvel de mnlt\ı:m id5.. V'J
lıpin yüksek lkomismi:ne .A:merlka
ya döııme!k 'V'C a.ıtm e:sm txı 
suretle emniyet nlt:no. ahna:k emri 
veril~. mr dcn:i:altı 1le ka
çan yüksek kontiser Froncis Seyre 
Amerika.}'&() buçuk ton altm. 10 
ton gümüş, bi'rka-: ~ kağıt 
dokıı- ve bir mJlctar mllcevher ge
timı.lŞtlr. Amerlknn .Am!nı11ilt ma 
kamı bun1an muvaf.f~lc Jaı. 
çmm denizaıttJ mDrett:ehrtma maı
dalyc ve~tir. 

Alman tebllftl 
(Baştarafı 1 inci aayfada) 

Şerltta yapl:m ç:ııınşmala.rda 

132 numamlı Jstı'lıkAm taburunun 
ikinci bölllğilnthı bir ta!ı:mıı y&bm 
Zİlr muluı.rebcde tankhra k8.1'§I ko
nulmuş ,.olan 1800 mayın mT8Z'IU 

tiirhale~. 

*** 
BerJ7ıı, n (A.A.) - D.N.B. 

ajans::nm 8Skeıi kaynaklnrdan öğ
rendiğı;ne göre Harltof cephesinde
li Rus if:aa:m.ızlan eğir lmy:ıplarlB 
pUsktirl.IThnfl:i ve bazı noktakı4'da 
kUrşr hüc:u:mla.r yo.pllımııtxr,. Tanık
lanımz hUcmn tuphumm bu 
brşx lhDcnmta.r<b bı"lhas.sa muvsf
f.ıık ol:muJt;m. Ha:vn. kııvvatlerlnıi
& c!ost.&-1ec:Eğt lbardkıetlcrde Rn. 
ha ağn- &uibeler indirdik. Dütt
men bu mnhsrebe?arde 226 ıtank 
teybe~- Bmıla.mı 46 • b::ım-o 
1ba ~ tarafmdan ıtahr.ip e
~. 

• • • 
Bıteı'Pllfkı. 17 (A.A..) - M'acar gc. 

neDnırmaymm tcbllği: 

lılBıoa:r kıtı.damım Doneç oephes!n 

de -~ arp da cephe gen.sıı; 
di1ı1 'fnaJly&ttart bflbassa son g1lnler. 
& çok ~ı olmuştur. 

Holandada 
• • • 1Jenz re1zm 

Stokholm, l7 (A.A.) - Sosjal 
Demokrat.en p.1'.Ctednin Berlin 
muhabirine göre, :ytıJc:ııda Holan
danm siyasi ve ıfdarl :teşkll!tmd& 
değiıµk"liklm:: ynptJ:aceJr TC bu 
memlekette NOM"CÇteki rejime 
benzer bir rejim aaıruıacaactJr. 

H~landa. nazi p:;ı.rt.isi şefi Moeert 
Risllng gj!bl b:ışw!ldl itan edile
cek ve Ahruınyamn Holanda fev

'lil.de !komiseri. Zeşs bbrt Nor
veçte Totboven'in. haiz olduğu aa
llhiyetleri:ı aymıu ihraz edecektir. 

l.Ahl, n (A.A.) - Neçedllen bir 
resmt tebliğde deniliyw kl: 8oll za.. 
maniard& yııpılmı muhtelit muba.ke_ 
meler lılbe.t etml§ttr k1. Avrupa aley_ 
h!ndekl propaga.nda halk arumda 
kllçUk bir azınlığı llet edinmekte ve 
bu umlık teeat.çı faallyeUerde bulun· 
maktadır. Bu gibi .su.l.kutıarm tek. 
rarlanma:maaı içlıı .ı,,gaı devıeu aleyhin 
de harele~ bulunanlara taraftar 
olanlar aramıd&n blr miktar tutak 
almml§tır. 

Diğer taraftan Hollanda orduau 
teslim olduktan aonra ııerbeat brrakr 
lan subaylardan bir kumJ tekrar e. 
.ııirler kampma gönderilml§Ur. Eski 
Hollaııda orduıruna meIIBUp olanlar_ 
dan birçoğu Alman ma.kamlarmm 
a.ıtccnnplrğını suilstlmal ederek son 
zamanlarda her tUrlU Alman aıeyhtn· 

n hareketlere i§tiralt etmi§lerdir, 
Vakt1)1e ftrdik1eri .ıı. birine tıer
bcst bmılalan bu sısb&ylar böy1ıe 

yapmakla *1erhıde dmmamJl!lardır, 

Yugosla'f')'Sda pla sıtmıtm 
V&§lngton, 1'1 (A.A) - Bum 

mahfillerinde Yugoslavyada gıda 
mmtım çekildiği !Öylemnek.tedir. 
Almoolarm. bımıe.ddel~re el koyma 
lıı.n bu V82iyete sebebiyet ?enJUş 
oag~. 

Blrmaayada 
(Bal}lara/ı 1 inci sayfada) 

Sovyet başkomutanlığı esir 88.

yıs!lı::ı ait iddialarında dalma mu.. 
ted.I davranmıştır. Bu da bu se
ferki esiı- sayısı hakkında ileri sU
rlilcn iddiayı kuvvetıendirmekw-
di.r. • 

HarekA.tm ancak bir kaç günden 
beri başladığı göz önünde tutula
oe.k oluma Rus zaferinin ehemmi
yeti dıı.ha iyi a.nlaşr1ır. Sovyet kı. 
tnlan esirlerdtn 00...ska bir çok 
ta:ık top mühlmnıat ve sair mal
zcm~ de ' lmışlnrdrr. Timoçenko 
bu ehooımiyetli muvnffakzycti 50 • 
&O ktlronetrelik niSbetcn ltl.!(1. bir 
cephede büyük kuvvetler ve bil
hassa motöriü tovçu ikıta.lan tah
ş~t etmek suretile elde etmiştir. 

Almanl..ır. hic; şilphesiz, cephe • 
ııin b:ışka bir kısmında ve muhte
mel olarak Moskova i.stikameUn
dc bir tae.rnız }ı3zırlıyorlardı. Rus. 
!ar Har1tof hücumu ile bu taarru
zu geclktk:Dlşlcr belki de büsbü
tün durdurmuşlardır. 

Ahno.nla':"%Jl Kerfi zaptettikleri 
hnkkrndn.ld iddilan Sovyet kuv
vetleriniıı K&fknsya k.npxla.nndlln 
birinin isti.tıicıl:s.rm elinP. geçmeei
ne mani olamadığım göstermekte
dir. Eğer Almanlnr buradaki ka
zançlarmr sıı.ğI:nmbllmğa muvaffak 
olurlrsa KınmdM<i Uslerdcın uc,:ak
kırla taşınacak btalarla bir kaı,: 
haftaya kadar Kafkasya.ya ka.ıııt 

bir taarruza g~eleri mümkün .. 
düT. 

Kerç'den ve ~!tan gelen 
haberlere ·ild ta.rafın da son &yla.
n der.in blır sa.ba içinde kuvvetli 
ıtshkimat yapmakla. geçirdikleri 
anhı.şxlms.ktaı:hr. Bu sebeple, doğu 
cephesinde geçm fteDe gördliğU
mUz tanda. bir hareket h3l'binin 
ba.şlayrp ~ etmesi binız da. 
ha gecikebilir. 

Alganlstan ve 
la tan a 

(Baştarafı ı inci aayfada} 
lan hudırtla:rmda. sulhu korumak 
arzusunda. bulunuyorlar. Bugün 
hudutlar her zamn.ndatı. ziyade sA
klndir. MılıV'C!l' ~lerj KA.bilde 
faaliyetlerine devam ediyOl"lar. 
Felmt A.fga.n. hükftmeti, hartım be.
şmdanberi aldlğı tarafeızhğı koru
mak için elinden gelen itina.yr gös 
tennektcdir. 

M gmıılsta.nrudd dU..oaman memur
la.rı başka yerlerde de ye..ptı'k:1a.n 
gibl bu meml.ekclteki vaziyetlerin. 
don de faUdal.a.nmaktan çeldnmiye 
ccklerdir. Kabileler arasında kart. 
şıklıklar Q!karmaJc yolUlldaki gay
retleri bir ~ yaratmak i. 
çindtr. Kabile remlerlnin ellerine 
düşman altmlan akmaktadır. 

Fakat bu a.lttniar düşman da. ı 
vamna değil, Hindistan ha.rp gay. 
retlerine yaranuıkt.adrr. ÇilnkU 
bu kabile1er Hindistan hUkfımoti 
ile işbirl ği yapıyorlar. Blzz.at ka.bi.. 
le reis~ a.rasnda bile Japonya.ya 
ve orta.kla.nna karşı öyle bir gU. 
vc.n<Jizlik vardır ki kabilelerden 
Hint ordusuna l'8%flan gönilllüle
riın. saymı gitttkçe a.rt:mok.ta.dır. 

LAvaı 
(Baştara/11 inci :J<Jyfada) 

ta. Fransa tızerlııdek1 İtalyan emene. 
rldlr. IAvaı .Almanlarla if blrJJğ! yap. 
mak eureUyle buıılan bertaraf edobL 
leceğ'lni Omit ediyordu. Fakat ltıı.ı _ 
yan gazeteleri Salzburg görüşmesin· 
den aonra ve gltukce artan bir fld -
detle, mihverin Franaaya. karşı zaaf 
göeterml~ğini yaz:mağa devam e. 
diyorlar. 

Çinlilerin mnvaffaltiyeti V AKIT' A 
Yeni Delhl, 1'1 (A.A.) - Doğu ABONE 

BirmanyaCjlilda B'ı.nnanya yolu bo-
yunca. Ja.ponlar:n harekat saııası OLUNUZ 

Norveç Kırabnıa 
bltabeıı 

Londra, l'J (A.A,) - Noneçte 
mıııt bayram olan ısa anayasa.smm 
DAru yıldönUmtı mQ.naaebet1yle Kral 
Haakon dlln ak§ıı.m radyoda aöyledlği 
blr nutukt3. demiştir ki: 

Bizim nesllml.z de hUrrlyet ve ilt1k. 
1A1 savaşmı tekrnr ele almqtır. Da. 
yaJll§llJUZ h!çbl.r zaman bugünk1l lıca· 

dar kuvvetli olmamıştır. Norveç gene 
ligi, atnlıı.rımIZm bize bıraktığı mı. 

rastan tekrar fayda.n.alaeatı g11ne ka· 
dar dalma Dcrtye bakaeağmı. 

Sovyet tebllll 
!\lo..-kova, 17 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ektir: 
Knlenin cephesinde faaliyet art.. 

mııktadır. BirlSlderimiz düşmana 
ara&Z darbeler indirmekte, allker. 
lerini öldürmekte ve malzemesini 
tahrip eylemektedir. 

ıo gün)ü.k muharebelerde 20 
Alman sığınağı, 47 mitralyöz, 33 
top tahrip edilmiş ve 102 mitral
yöz, 4 top, 3 telciz verici lleti ve 
başka harp :malz...nmesi ele geçiril
miştir. Mltrnlyöz ve tüfe-k ate
{>iyle de cephe üzerlnde 3 düşman 
tayyaresi dUştirlilmüştür. 

lUo. kova, 17 (A.A.) - Kı:ul yıl. 
drz gazetesi taro.fından Tas Ajıı.n.
sma gönderilen bıil" telgrafta kay. 
dodildiğme göre llınen gölU bö!
gcslnde Alıronl:ır ta.rafından ya .. 
pıln.n m.ukıı.bil hücumlar geri pils
killtülmüştnr. Telgrafta şöyle de
nilmektedir: 

Bir ke3imde dil..~ nehir bo
yunca mUs:ıit bir hat zaptetnıeğe 
çalıımıakta Te kullanabildiği bUtUn 
ihtiyat kuvvetlerini harbe sok
maktadır. Son aş içinde Alma.n.
lar a.lelaoe!e ~ tUmenle bir
kn~ zırlılı birlik getirmişlerdir. Kt
talarnnız düşımınm vaziyetini is
lah için sa.rfettiği bütUn gayretr 
leri muvaff~tle boşa. c;ı!kannak 
ta ve dilşmmı elaylra.nnı birbI:ri ar. 
dmea. YJP18.tmaktadrr. Ağır kayıp
ltıra uğl"tl.ymı düşman paraştltçQ 
na.Dl7.edi lir-lJlderiyle iş t&buıian 
e:ra.tmı ntddl. vasıtaları kuUıman 

eratı ve htıSU:!! kıtalıı.n h&rbe sok
mak r.ormı.dn lmbmşttr. 
M~kova, 1'1 (A.A.) - Tebliğ: 

16 mayst.:a, kıınetlenmiz Kerç 
§ehıi bölgceinde taa.t2a çarp?DmJ!r 
ludlr. 

Harlr:ol ist:Dı:ametlnde, taa.mızi 
hırreketlcrde balamm lcunetl-eıri -
mtı: m11Vnttakıyetle ilerlemelerine 
dn.m ~ tpwııtmet Te eetr- al
Duşlitrdır. !!ulmrebe alamnda d~ 
ma.n bit' g(lnltDt çs.rpşnada, kul
bmrlmaz bir hele getirilmlf obm 70 
tank bnüımştır. 

Ccpheınhı diğer kesimlerinde 
lı.:ıı.yda değer bir oey olmamıştır. 
1~ mayJ.9ta ~ Ahmn uı;ağr tah. 

rip edilmiştir. Biz ıs uçak kay
bettik. 

Sovyct hatp gemi'leri ve hava 
kuvvetlen Be.rentz denizinde 8 bin 
tonıı!tolnlt bir mdcliye gemisi ile 
bir torp.!doya lıatmmşlardır. Dl. 
ğer bir dilşm:a.n torpid06Una da a,. 

ğır hasar verdi'rihrrlştir • 

K~ 3'l'kmmda mnharebfllor 

Hoska.a, n (A.A) - Bu aabe.hkl 
Sovyet tebHtt: 

Sovyet krtalan dlln gece Kerç ya· 
rnn adıuımda Kerç DChrJ yakınların. 
da kanlı muharebelere devam etmiş. 
leTdir. 

Barkota yeni kıı,-vetler 

Londra, 11 (A.A) - Röyter ajan. 

sının Alman hududundan aldığı bir 
b.tıbere göre Almanlar Harko! cephe. 
sine yeni lntalar getirmiştir. 

145 bba Alman 6ldt1.rtll41l 

llOl!kuva, 1, ( A.A) - Tus ajan.sr
nın bir telgratma gönl, Slva.ııtopol et
ratmdüi muharebelerd& 7CS,OOO den 
fazla Alman ~lm.Qatnr. Almanlan mu.. 
n.ttak1yetal2:1Jle uğratmakta devam 
edtyonıs.. l4Udatller llOll g11ıı.lerde cU • 
reW birçok alanlar ya.pml§lardrr. Bu 
~lar esn•cnda t&nkavar toplan, 
havan toplan-.. çeott11 yiyecek ve 
malUlne ele g~Ur. lıfllnferiden 
hareket edaı Sovyet &YCI erleri 1,000 
den fazla dll§man md1lrmll§lerdir. 

!O ~OD ,.er ele gflÇlıtldl 

Moskova, 11 (A.A) - Röyter: 
.Krasnaya Zve2lda gazetesi. Rualarm 

dUn Barka! cephesinde 20 kadar mes 
kQn yer kurtardıklannı yazmaktadır. 

• ~yet 80 uırda yapamadığı 
ftıraklrtyi 1xwıı ııayesindo J e.sırda 

yaptı; mmnati bu ynptığı terakkiyi 
aı mnum1 harpte kıı.ybctU! 

cenubunda. herekil.tta bu1una.n Çin Alman Jeniu:ileri 1003 
.ıruvvetleri Jnponlan Mentung §eh- tayyare düıürdü 
tindCın ntmr:şlnrdrr. Muharebede 1 N d U il ı Japonlar 1.000 rlen fazla kayıp 8 ememe 1 Brrlin, 1'7 (A.A.) - Alman or. 

• dulan başkumandanlığı dünkü teb 
vemı!..~ir. . . · ! liğinde bahriyenin 11 düşman tay. 

• Frcderik Voltcrle gUil<kı lki saat Ilinnnnyadald 1ngili7Jer Yakacak ıhtiyacmı gıderccek yar si dilşilnnllş olduğunu bildiri-
mntaıeıı. e<ler.mlş. Bu mUtalca Tolc)o, 17 (A.A.) - Japon u- her hnztr:l::k iyi, yerilldc; yalnız şu vor~u 
F.ra'DSU'.ca ()ğrenmeğe mllnbasır olma· mmrJ ka.mrgfl!ımm bugUn bildir- "M'lhnıkat .oır~·: değili - Sa'futiyetU Alman kaynaklann
J'IP ıtldr t.cntisi de çolı: olmuştur. Bu diğine göre, Birmanvadaki !ngi~ Son rcsmı t~Jdlkrde (ofis) var; da denildiğine g5rc Alm!ltl hah
mtınaacbctlo zllınlme bir htı.tıra gel. liz nna kuvvetleri 13 mayısta Hint fnkat son çı:.lı:nn kanunlarda bile riyesi harbin ba.,mda.nbcri 1003 
di B1r c1ln Saadet Gazetesinde bir - Birmany:ı hududu çevrcs!nde (m1hrulaı.t) yerine yakacak) kc· dUınnan ta.yyarrei ta.hrıp etınJşt.h
zıynrctçl "Nnmık Kemal her nkaam tamnmilc yok edilm1şt.ir. Mevcudu limesi kullanılcllktan sonra. "ille ~ • 
bir~ 8ll8t edebiyat lle t~tlgnl eder. ?Q brı knda.- ola.n Britsn) a. kıta- odunum!,, der gibi alıkoym!13t.ta 
miş .. dedi. Ve bu mUddeU azımsı.ıdı. 'hırı o gl\n 1200 kim kaybetmi~ler- ayak direyecek kim'3e olmaz, sa
:ıru:ı!ltm Nacı lae "1ler gece blrt'r &.ı.. <:!i:-. h .ronl r 121 top, 30(10 knn - ı nırız. 
at epeyce raUddettir. Çok § y elde e- ı ~·on ve baş1<cı. te...cııt ve U3 tank ele i "Ynka.ca.k ofisi .. demeli, ''mn.h. 
dlUr" dedi. g('<'i1"1nişlcrdir. rukııt ofisi,. dememeli. 

Alman kadın günü 
Berlln, l 'I (A.A) - BUtlln Alman 

milleti bugiln "Alman kadın günü,. 
nU lrn tlanu§t.ır. 

Amerika 60 günde 
bir gemi yapacak 
J.ruıdra, 17 (A.A.) - Amerika, 

dUnya te.rihinde görülmemiş ça. 
buklukla vapur yıı.pıyor. Va.şing
tonda resmi ma.kamla.rdan verilen 
haberlere göre, gec;;en harpte her 
vapur ıo ayda yıı.pılırken §imd! 
10!1 gün klfi gelmektedir. Baz: 
vapurlar 75 günde yapı' mıştır. 
Pek yakında bu müddet 60 güne 
inecektir. İhtinınl yeni rekorlar 
yapılacakt.Ir. Bu s:ne iptidasm
dan lO mn.y.ı.sa kadar 120 gemi ge
mi den.ize indirilmiştir. Bu, bütün 
geçen sene içinde yapılan vapur • 
larclan fazladır. Yazın ortalann
da her gü.n 2 gemi denize indirr 
lccektir. 

lngi.terede inşaat ayndrr. Bu
radaki inşaat ve tnmir işi ürnldm 
fevk:nde iyi glıliyor. Kanada va. 
pur inşası da a.:1.ıyor. 1 O bin ton
luk bir geminin t C"Jmesi 80 giln ı
çindC" ikmal edi'miırtir. 

Aml'rikanm gemi lmyıbr 

VıışLıı~on, l'7 (A.A) - Pca.rl Har. 
bur hAdlscslnden beri Amerikan gemi 
kayıbı ı~ dür. Bu ndedl azaltmak 
için gereken tedbirler almmıı.lttadır. 

--~~~-o,~-----~ 

Cephelerde daram 
( Ba.ştarafı 1 inci sayfau.(J;) 

ler, harbin ş:ddeUni henUz bulmadığı 
ve RUS!ann dahıı. büyük kuvvetierle 
taarruza luı.zırl.undıkları merkezinde • 
dir. 

Acaba Almanların Kerç hücumu 
bundıı.n sonra yapılacak harplerden da 
ha mı az şiddetlidir? Böyle blr hUkUm 
biraz m4.na.sız olur. Her cephe, her 
harp, mümkün olan §lddeU kullan • 
maltla zıı.fere yol açacağından AJman. 
larm Kerç harbinde Ukbaho.r taarruz 
sistemini kullandıklarım kabul etmek 
icap eder. Böyle olmaeaydı bu- hafta 
gibt kusa bir zaman içinde Kcrç gibi 
kuvvetle tahkim edilml§ dar bir saha 
l§gal edilmezdi, 

Harkof cephesinde lnlsyativin Rus. 
larm elinde olduğU, Rus tebliğlerine 
atfen iddia edilebilir. Timoçenko bu 
höcumu Alman taarruzunu öıı.lemek 

için mi yaptı, yoksa evvelce clcrpiş e. 
dllml3 bir pi.An mı Jdl? Yahut da Kerç 
deki Alman muvatfnkiyetıerlne bir 
nazire yan.bnak gayesi ile mi hare. 
ket etti?. 

Bu nç Dıtmıaı ayn ayn ,.,,_erdir. 
Alman taarruzunu ~emek için yapıl 
Z?.lf blr hareket ıae Rwılarm beDUz 

zater denecek bir durum lhda.I deme· 
meleri.n& bakılı:nıa htıcuma. bam'lıklı 
omıadlklart meydana çıkar, 1C'nelloe 
deıvlf ed11m1f bir hareket 18e, Alman 

muka vemıetınln kınlmaması, Alman -
ıarm da burada çok 1tuvvettı ve batı&. 
hUcuma hazır lbulunduklan netiees1nl 
verebWr. Ve e~r Kerç hareketine bir 
nutre olmm diye y&pılllllf i9e Ru81ar 
mut1aka bir ~r kazanmalı: için 90k 
büyük fedaklrfıklara kaUanacaklar _ 

dır. Harkof harbi, her balamdan e. 
hemmiyetlldlr. O kadar, kl burada a. 
lmacak netıce, ilkbahar taarruzunun 
takip ede~ği seyir ve ikl tarafm kud 
ret ve knblllyeUerl hakkında biraz 
daha açık bir mukayese fnıı~tı vere· 
cekUr. Gerçe Ruslar bu §Chrl geri aı. 
mak için anudlne harpler verml.§lerdl. 
Fa.kat bugün, iki tara! da kış devre. 
sinden daha kuvveti! bulunuyor. 

Ma.amn.fih, şunu da kaydetmek 
!azım. ki nı~vz.il muvaffa.kiyetler, 
iki taraf içi'l de ciddi ve şümullll 
bir mana ifade etmiyecc-ktir. Şark 
cepheei harbiınde cephe muvnffn.
kiyetJP..ri, malzeme tahribi , ha.ttıi 
meskun ve (:'ayrimeskün yerler 
zaptetme c}<.}ğiJ, bUyilk muhasara
lar ve imha ha.relretlerl bir netice 
verecektir. Alımım ordula.rmm he
defi bu 0198. gerek. Aksi takdlrde 
cephe ha.rpleri devam edip gider. 
ve 1943 kr,}.ma kadar da hi\: bir 
nettce almanıa.z. 

Askeri mahfiıller, Abnanlarm 
Kaf'kasyaya sarkabilmelcri için 
Rost.ofa da girmeleri lAmn geldi -
ği kana.atindelirler. Bu lUzumlu -
dur. Fakat bundan sonra yapıla
cak l!l8.rlana nası;} o1amk? İşte bu 
en mühim nokta.dır. Ve her halde 
Kafka.sya fizerlne yürümeden ev
vel Ahnan hava kuvvetleri fna1i
yetleri.ni bugün'kiinden bir kaç 
misli fazla ola.ro!k gösterecekle'J"· 
dir. 

Japonlu, Birmanya hudutlunder 
ki muvaffaldytlerilıi devam ettiri
yorler. Jspon tebliğlerinden, ltn.tt 
netioeııin alm.mak ilzere olduğu 
m&ll8SI ç:ıbrtlalalir. Mllttef'ık men. 
balar ise Japon k1dialarmr ye..lan
lıımakta ve tebliğleri mUbslSğalı 
bubnaltt&dırlar. Hatta Çin kuvvet 
lcrinin b:m ınuva.ffakiyctleri kay
a edilmet:kedir. 

Harbjn en sliıpriızJl ve mUhim 
durumu, Ja.ponhrm Binnnnyadan 
sonra tutacakları yolla meydana 
çıkacaktrr. 

Hindistana mı, SevlAn veya A
vustralyaya. mı hUcwn edecek? 
Yarınki yazımızda, bu meVEUu da
ha gniş suretde tahlil edeceğiz. 

ıs. 5 - 1042 

Tarihten: 
.... 1111111 11111• 

Eski la e ı ıerl 
Geçen büyUk harbin miltareke

s:i içinde, Nüzhet Sabit, 1st&nbu
lun ill§C mUdUı'lüğü ieini almıştı. 
45 gün sllren bu hizmeUnin sonra
dan hesa.bcu veren bir de küçük 
kitap neşretmişti, Bu kUçilk kitap 
o uıman fmncıl:ırdan b3Şka kırıcı 
denen .kozrneto giıbi büyük değir· 
mencilerin de ekmek işlerindeki 
rollerinin hikftycs:ile doludur. 

"ViUl.yet:n itimadmı kaybetmiş,, 
fmnlarda.n lxı.hsohınurken b.a.trr
h:.nmış bu kitnptan bir kaç fıkra 
alıyoruz: 

* İB§Cyi tanzim etmek demek 
bilyUk kilçiik binlerle ve binlerle 
tufeylilerln n!meşnı kazançl3nııa 
nihayet vermek deme-kti 

ı - laşe:ie bUyilk kazançlara 
nh~'ID'lIŞ bir çok merkez memurhn; 

2 - Vilflyet. erde iaşe :r.ııhi'resi
ni me'kel edinmiş mutnsa.rrıflıı.r, 
kaymakamlar, müdiiı'ler, komis
yon nzo.l:ar!, sevk memurları an:OOr 
mc.murlan, hatt.l köy muhte.rlan, 
hatt.fı bir ta.kını köylüler; 

3 - Tüccar malını pııra. muka
bi inde tercihan sevke alıtm1ş §i· 
mendlfer mcmurla.n; 

4 - Fazla ekme.itle geçinen 
1100 fazla ekmek mUvczzil rı, ve
sika ekmeğile t~et eden kadınlı 
erkekli bir kısTDl h:ı.lk, b·r lasım 
maha Ue bey ti eri; 

5 - B.l.r kısım fırmcılar, fmn 
ameleleri. 

6 - Bilhas..<>a unlarmı sntıı.mı
ynn tncirler ve dshn. kim bilir 
kimler .. 

* Bir gü.n nrlm('Jaş:m Atıf geldi: 
''Bak dedi; ne brue girdim 1 Sol
muş er..miş. ~t:.. Anlnttı: Na
sıl buğdayları clendo, muhtelif tor 
bale.ra koymuş. Kozmetonun adruiı 
Jnnnı iğfal etmiş. Bizim nnaliz me
murla.n tem.iz bir buğdayda nasıl 
6,80 nisbetinde ~ bulmuşlardır. 
Nihayet cUrmU meşhut halinde na. 
sıl ynkalruıa.calt ! 

Yeni Neşriyat : 

Badyo 
6 ncr sayısı çdctJ. !yi tertip e

dilmiş zcV'kle okunur b!r mccmun. 
Bu sayıda: Rad~uz namı işleti
lir! Radyonun (Ayşe ablam), :rad
yo çocuk kuHlbUnil.n eanatıkfı.rlar1. 
RadyodıL geıııç Tllı1k 1!111.DStkhları. 

Vedat Nedim 'nSrO:n bir çok meın. 
Iekctlerde radyodan okullarda da 
faydalanıldığı konwnmu işleyen 
bir yazısı maar.ifhnJzin bugünden 
dikkate atmam 'Ve hnz:J:rlık yapması 
J!mn gelen bir mceeleyi orta.ya 
koym.akta..dır, 

Matbuat umum mOdürli Selim 
Sarpcrin (Çocuklar.ımız) a dair 
ibir malta.lesi de bu sayıda.dır; sa
yın muha.rrir dzyo.r ki: 
"Zamanrmrznı en önemli lı lerln· 

den biri olan Çocuk F..sirgerne ve 
tncnk terbiyesi l~erincle her tiirlü 
himmeti devletten beklemch Jil. 
zum uzdur, ban ahvalde yanlıştrı 
bi1e •. Bu gibi i"lc:rde en bUyük \'1\• 

zile payı fertlere dU_şer, F11hnldk:ı 
hiç bir a1an<Jıı ferdin fe;frl bu a. 
landa oldurru kadar derin ''O u. 
mullU değildir. 

İlımali \eya hodgt\mbğl yü'liin· 
den çocağnnn ruha.n ve ahliUmn 
iı!<lürılli1<ten sonra, "bizim r.amnn·. 
mrzda. .. ,, ile bn lnyarak, de\ l . 
ten tııt op sinema.ya kadar her s ~·· 
de knbah~t balan bedbaht nna Ye· 
ya babnnm cemiyete lm~ lsl«>di. 
ği bUyUk gUnııhı düslinünüz. Bir 
öğretmenin tek ba.! ma bir srnıftll 
otnı kırk, elli belki de d:ıha fndn 
ÇOCUb'tlll ruhi, fflrri, medeni inl-i~a
fı Uzerfnde izlM' brrnktığmı au .. u. 
nUnli'Z. Ana, baba. 3~tmen, bun
lar birer ferttir; fa-kat bu fertlerin 
eseri bir vatandır. Bir millettir, 

büylik bir insanlıktır.,, 

Ali Süavinin yıldönümü 
BtıyUk TUrk 1DkI1Apçllrı .Al1 suavı. 

nln ölOmUnUn y:ıldl5ntımü olan 20 ma. 
yıst& maarif m~n tb.san Sungıı 
radyoda blr konUfmA ;yapacaktır. 

Bükre, sefirimiz gidiyor 
BUkreı btıyllk elçlml.z Hamdullu 

Suphl Tannörerin önllmtızdeki s:ılJ 

gUntı vn.zlfem ba§ma hareket edecet 
haber almınl§tır. 

Fuzuli'den seçmeler: 
radl!dih-i mülk, dhır.r-ü dircın 

ri,ŞYet verip 
l<'eth-ı ki ver kılmaya eyler mU

heyya leşkorl; 
YUz tesl.d-ft fitne tahrikiyle bir 

Jı:i"·er nlır: 
Ol dılhi ü lir-i cmn-ü istikamet

ten bcriy. 
Gösteren ssatu devran-1 felclı 

bir lnkı11Uı: 
Hem özü fani olur, hem le51rerf, 

hem Jdşvcri ! 
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E~IB2J~~ Mahalle birlikleri 1 

G. sarag-F. bahçe seçimleri yapıldı 1...__~~~.:...;,~nm ..... ~.:~i;::or.;...-=iıiiıiiiiıı .... !n~.01cmdH~,,.. ..... ~ 

Sp Or bay ~n:.bil-.=n:.:: 1 ~~ft-- - ş.............. sau Den, kcudi p::ıyıma gu 1ıal'blDe 
raml a'An.ı .. ........,,__. .. """'~ .....--- W 1 hlı: bir lt'lUil!ln lruınamıyormn. Bo 

mektedlr. Enelld gQn adalar 'W'C I Nafl ÇeOOci, Nurettm Mdemir, Sah ino.nı,, in an1ılt hn~umlald mUs. 
~yde aeg!m '81Xhmltır. Se· r1 A~ .Mu.st.afa Sanver mulıar- 1Udn, bir Rus telgrafı, Alman- bet dU!!lincPlcrimden de gelmiyor. 

lfüyük bir muvaf fakiyef içinde geçen bayramCfa :::md::.:.,:::;,~~ tir~ Rahmi Yağa ve' sa.ire_ lann 'Kının" dn. gn.z kulla.ndıklo.. Dunu biraz sılulıı.rnk süylUyorom. 

Galata&aray takımı Fenerbahçeyi 3 _ 1 yendi Galata, Kmıırmpa.şa, TeJmtm ye Şiş Bitiıklerin idare he~ ve reis- ~ı~r~~rn~::8?,~~!~f!~ ~: E,·et, gıız harbini engelleyen, itı-.ıe mektep, ~A,.;cılık kl'iibO., ş cıü lcri 8CÇimi bu aym sonuna kadar .. - s:ınlnrm yoma yürcclkleri, lmhm-
"""'6 " bi mnbıırebesine h:ızırla~lıldnnm nı:ınlr~'U, şan \'C şerefe, merhnme-

Oalataaara7 • FCDerlıal:IS)O mııt.okaltloıi bir arada 

ta Calataara7 • B'merbalıçe llpOI' bey ı 88l"&Y gol(hıtı a.ttı. Devrenin miltıe
ını dllD Fenerb&bçe 8tadmda bQyQk baki kıımu Ge.Jatasa.ra.yı:n be:Jkısı 

bir Jcaı1.tıelık Ontmde muvattakiyetle &ltmd& geçtiyae de devre nıetioe 
>'~ılmlftır. değŞnıeden 1--0 bitti. 

Bayrama -.at ı.a,ao da her iki kL 
IJbtın rezııc ta1rtmı•n &rMn>dak1 ma.ç İkJncl devreye J'ftıer kaleye 
'-'e be1ıanmı,ur. 8&n _ Kır.mı:a ve Sa.brlyi, fora da tbrelıimi a.lıan!t 
Sarı • J&.ctvert t.oırmaıı genç oyuncu· çıktı. RUzgln a..ıb.lanııa alan Ge.
lar blrtnct devrede hiç gol :rapama • lat:Mamylıla.r hAkbniyet:i kunnek-
12aıı 0--0 berabere keldılar. 1k1ncl dn ta gedlmıediler. Da.ha devrenin 
rede birer gol atan bu no ezen rakL. l:e.şlannda 1talednin hatasından i.s
bi.n genç takmı.lan maçı ı-ı bera.be.. tifade ed€'ll. Gazanfer ikinci golü 
re bitirdiler. de attı. · 

Cenç t&lamlardan 8CDl'& aııaya e 
laknnıa.n çıktı. Her iki takmıda sa· 
illan zaman btrlnci takımd& yer almı§ 
rtlzlde oywıcul&r vardı. Her lld dev
r,ıdc gol oim&daıı maç o--0 ber&bere 
bttu. 

Bu 1k1 taJmnm maçından aoma m 
Uu kulUbU:n mQteka.J.t oyunculannd&ıl 
lllllrekltep t&lwnlaımm OJUDUD& g&l. 
llılttt. 

Ge.latwra:r talmnmd& .A.1'01, Bar. 
han. Latıı. Nihat. Ha:yrt, Leblebi M.e1ı 
lrıet, Ku.lllb; li'enerbüQe takımında 
~tcllm, Kadri, Yap.r, AJAettın, Sabih, 

l!edrl stlıl mlll1 futbol e1dbbn1ade .,. 
'lnu, eald " meşhur o:rmıeuiaı" a, ~ 
llayordu. :tllt devrede Bedri, SldıııCl dev 
rede de AJ.Aettm ~ı. titrer p 
'lan Fenerlı&hçell&er 1DAG1 2-0 kazan 
dı1ar. 

Bu artıda 061.ataara:r ft Fener at· 
1tUeri kendi &ral&rmda ibazr müsaba
kaıu :yaptd&r. Bu milaba.kalard& el. 
11. edilen teknik dereceler aşağıdadır: 

100 JMtre: B1rlDd Kuzatter {P' .B) 
lt; ikmc& Cezmi (G.S.) 11,3; 'UçllDıı:U 
Se-. (1' .B.>.. . • 

200 metre: Blrtnc:l Kuzattcr (B'.B) 
22,8; lldDCl Bamt (li' .B.). 23,8: tıçtlncO 
l>otazı ı(G.S.). 

400 metre: Btrtnc:l Ha.taylı Ahmet 
CG.S) M,1. :UdDıOl Adııaıı (F.B) 55, 
tı~ncU ~ (0.S). 

SOO metre: B!rlDcl Rnr& Kabut (G. 
1 2,2,2; ildJlıc1 .B&t.&y1ı Ahmet o(G.S) 

2.5; llçllncQ Recep (I' .B). 

1500 metre: Blı1Dc1 Rıza lılakslıt 

((tS) 4,18,8; Odııd RaU (G.S): Uçün.. 
ttı Zimet (P',B). 

8000 metre: BtriDcl ır.,ref o(G.S) 

9.2,6; lk1Do1 Halil (lr ,B) 9,68,2; UçüıL. 
tU Nuri (r.B). 

110 mamaıı: BtriDd SUba(I' .B) 16,8 
lkl.nci SU'dl (Jl'.B), 17; QcODd1 Turhan 
1P'.B). 

tto, aoo, JOO, ıoo b&JT&k yanıı: 

~lrtnd l'elıerb&hçıe t.&k.ı:mı (Adnan, 
t.fıızatter, 8eu.1, KAmllrtuıJ 2,6,15; ikin 
tl Calataara:r talmm (Raa, Remzi, 
Cezmı, Doe"an> 2,T. 

Cirit: B1rincl Kemel (F .B) 157,40. 
lltınci Fanık (G.S); UçUncU Şerıİ 
iG.S). 
Sınk: BlriDıol Hel.lt (11' .B) 3,tO; t· 

ltınct .MuhlttfA (G.S) 3,30; UçüncU Zl
Ya {F .B) 3,30. 

YU!u;ek: Blrlnci Mehmet {J' .B> 1,63 
11cınct Cevat .(G.S) 1,60; 11çUncU Si • 
ilan (G.S). 

Uzun: Bı.rtııd Vahit (F .B) 6,t-i; 1-
ltincl Kuzatter (F.B) 6,84; UçQnctl 
l'ev:tık ( o.:s). . 

.A.Uetizm müaabakal&rmm sonunda 
bırtncı ve Dı:1DC1 gelenlere İstanbul me 
~ Abldln Daver tarafından madal 
Yatan veı1lmlft1r. 

I>un Fener stadmda yapılan Gar
lata.ııa.nıy _ Fener b&yrammda her 
1\ti klilbU.n l iı:ııci futbol takmılan 
b r daha ~- Rakibine 
t.ı taran d3.ba k:uvvcl1i bulunan sa
"' - kırmw1Ilar ma.çI 3-1 kazan
dı. Mı:ıçm tafsilii.tı: Galatasa.rayh
lar oyuna başlar ba§lamaz Fener 
ltaJc&nc indiler. :tık on daki!ka Fe
ner kalesi önlindc geçti, 11 :inci 
d3.kikada Gündüzün ileri pasını 
Yakalıya.n Cemil, Mure.dı gUzel bir 
lluın:ını ,ile atlatarak ilk Galat&-

Golden 80nra nesd. olsa yene
riz zihniyet me oynrya.n Galatasa
raylılar ~diler. Bunu fırsa.t bi
len FC!ler f orla.n sık srk Gala.ta
~ Oı:alesine bneğe başl:ı:ı.drla.r. 
Sağd&tı inkişaf edM bir Fener 
a.kmmda top N~ geçti o da~
nUndeld MUda.fil. atlatarak oyunun 
en gD.mJ pinll attı,, 

Va.zlyetin nerakc-t: tesbett.iğini 
glS?'en lllLrt - lannm fonett tek
rar fener ka.le!liıd ,ddamağ& bq
lach. Sol ~ oym.ya.n Gllndtlztın 
cank ~ atat oyumı Fener mGda.
faumıa t.eb!ilre\i dakJmlar geçk ~ 
tlyordu. 39 uncu da.khda bM.ilo 
mild&!aıayı ı>ePte takarak Fener 
kaleeioıe İllEll OUndUz fe~lAde 
bir şU:t Çekti, top kıaleye doğru 
geJirlten Cemil ~ti ve girecek 
olan golU keııcli4'i eoktu. Va:dyet 
3-1 olunc:ı. oyun ~camru kay
betti ve geri Rniı&n lmmı bil kör 
dövilştl şeklinde bitti. 

Gals.t:Man.y blhm içinde en 
fada ~ çarpan Gündilz ba.gta 
olmak ~ Hikmet, Cemil ve 
Salim dl /" 

Takımlar: 

O.S - Ol'lman • Faruk, Salim -
Mustafa, Enver, Eşfak - lllkmet, 
Arif, f'..emll, Gündüz, Gszanfer. 

F .B - Naıt (Sabri) - Muammer, 
~[on.t - Omer, Ali Rıza, Aydm • 
K. Fikret, Naci (İbrahim), Melih 
(Naci), E~a.t, Halit. ' 

Ha.kem Sami Aç*~ney maçı vu
kufla idare ettl 

HA.L{)K SAN 

Meıtıamet duyar. Çl1nkU o da 
lir Mace.t-dır, eoınra aong.indir ve 
ııllıayet b.dın.dır •• Ve ben de ona 
her hangibir iŞnde faydalı ola.
bilirim, 80lnI'8 artik burada yqa,
mame. im1d.n yok.. Tahammülüm, 
mukavemet.im kalmadı.. Oh Alla
bmı artık tabammfil edemiyorum. 
EğC'I' benim melıvolmamı istemi • 
yorsan beni bu haya.tta.n kurtar, 
yahut da bana kendimi öldilrmek 
ltııvvctini ver, yalı.ut da beni ne 
yapanııa:ıı ya.p, baŞka bir feY olsun 
da ne o1Ul'9a olsun .. Oh Atlahmı 
beni muhak.Jmk bu hayattan kur~ 
ta.r •• ,, 

Ve lXSyle eöylen~n gözleri 
~Uyümilf olduğu halde beşmı gök 
yUzllne doğru kaldmyor, kolla.nnı 
da uza.tamk, all3htan kendls.ini 
kurtaracak kuvvetin, hiç değil11e 
uykusunun gelmesmi niyaz odi
vordu. 

Saa.t on biri az geçe kapı ya.vaş
G& açıldı. Mari i~eriye girdi. Gerip 
ıey.. O gllne kadar Kadar hiç biT 
sı:ma.n Marideaı evvel yatmaımıştr .. 
Mari elektriği yakmadı ve mırıl
t.r halinde sordu: 

- Toni uyuyor mu~.ın ! 
Kadar uyuyormuş gibi göriindil 

ve cevap vermedi. Ve gözleri ka
palı olduğu ha\c!e M.arinin karan
lıkta ellerfle ouraYI burayı Yokla.. 
dığnu hissetti, sonra musluğun a
çıldığını ve bir mUddet suyun r:ıı· 
nldadığmt duydu.. Tuvaletini iik
mal edince :M.a.ri derin derin gö-

balkevi, Şişli ns.hiyeısmde -48, H, tinlecek, fnaliyete bir haziran- l~ttik. Şayet bu doğru ı;ılmrsn te değer Ycri5lerl fa.fan filan dc-
t9 ve 17 ve illh.. ilk oku1lann<1a dan sonra b:ışma.ca.ktır. Birlikler, bunu, bize yapılmış s..'lyarak ha\~ ğilclir. Ha.yır, g:ız harbini yapa.. 
toplanı~. Toplıuıtilarda idıa.re faaliyete gQçtikten sonra ma.lıa.lle- Ustllnlüt"Ü.lnüJ:iin btitiln nğırlığjlye ruazlnr, ı:;Unkü aynı sllfıbm bir gün 
heyetleri ve~ seçllmi5tir. Çok lerd~l ia.5e bUrola.n kaldtrılacaık onların üstüne ı:ökeoeğlz.,, kcndill'rinc knn lrustunnasmt'lan 
1IZUD. olan eeçöım Estesinden Şişl.i ynlnı17. her brl:iğe b'.r iaşe memur~ Dedi. çekinirler. 
nahiyesindeki bazı ma.be.lle bil'- 1 v.erilecekitr. Aynca he;r birliğin Buna Almanyada ~J5lar, ph- U1or, fperlt .ıııan, y~il nDpD ilin 
liklerlne reis seçilen 1nr bç ismi blr de Wje defteri olacaktlr. 11iyctler değil, bUfün Ahnanyayı bir ç itli zehirler, nncak ıı:avalJı 

Nafia vekili Ankaraya 
döndü 

Bir kaç gUn eıvvel ~rimble ge
len Nafia Vekili general Ali Fuat 
Cebesoy, dün aikşnmki ekspresle 
Ankaraya dönm:lşttk. 

Olümle tehditten 
mahk:Um oldu 

Gani ve arlmdaşınm Beyoğtun.. 
da beraber oturduklan bir oda.ya 
Mehmet Ali admda birisi, evvelki 
gece girmek~. kapı aı;:lmaı
ymca ma.Jmsla lı'Jerideoldlcri tehdit 
etm!şt.i.r. Dthı. ilıçUnell sulh oemda 
yaprlan rmıha1teımesi eonımda Meh 
met Ali, öltbnle ıtcaıdit l!IU.t;nndan 
7 ay hapis ceı:ısme. ça.rprhnıştır. 

Y e,ilay kon•eri 
20 mayuı çarşamba gUntı akpmJ 

saat n de Beyoğlunda Saray sinema· 
smda kıymetli aan.at.kAr KuallA Ifılay 
tara!mdan ve Ferdi VOD Stabııer • 
YuhltUn Sadak ve IAmla Anda,.m 
iftlraldyte fevkat!de btr Jr:ouer ha 
zrrıanmı§tır. Btı koın.9erde aynıca mil: 
ıı tarla ve oyunlar da oynanaca.ktlr. 

D&Tetiyeler her g1bı cemlyetın aı"r. 
kecldekt merkeziDdeıı ve al.nem& gtoe 
sinden almablltr. /""'' · • 

• • • 1 

Kongre 
Ksmmpap. A:ltmtuğ gen~l!k kl11-

bü ~ 24 mıa.yas gOıoil l!B&t 
10 da yapJJe.ca.ktrr. 

Burdurda Orta mektep 
ilanlar maı.M~ 

Yenl gelen vallmU H&tQk Nihad Pe· 
pey! ilk s,terden b1rl olaralr. yanım 

duran ort.amektep yapımm tamamlat. 
mayı ele almlJhr. 

Halk, yardımda ~ oan1Ihk gfıe. 

terlyor. 

Erzincanda bir ilk okulan 
temeli atıldı 

ErdDcan, 11 (A..A.) - Yeni Entn
e&nda lmar pıanma gen yum yapı1 
ma.n l!.t::rmgelen ilk okullardan btrl': 
sinin temetatma UJreni dtm meru1m. 
le yapılmş ve merutnıde bQy(lk ;tııtr 

helJc kQUe,11 hazır balunm.U§tar. 

Ev itlerine ~cak bir 
Bayan aranıyor 

Ktıçük çocuklu btr evcıe orta h1L 
meU görebilecek blr Baya.na ihtiyaç 
vardır. Arzu edenlerin Vakrt matba
&81 kitap kmnma mtıracaat etmeleri. 

Yazan: F ransuva Körmendi 
-70 

ğijs ge!;irdi. O 2'Jllln8n Kadar göz
lerini yavaşça~ ve karanlık •. 
ta bembeyaz 'bdr golge gördU., Ma
ri çm~rplek slliniywdu. Az aoıııra 
havluyu l.8.va.boo.un ilzerine att.Iğmı 
duydu ve snora genç kadının vU· 
cuduna geçen gömleğin hışırbsmı 
işitti, nilıaye~ k:ı~le. ağır mkleü 
attında inledi. Kadn:r yavaşça: 

- Ma.ri.. 
Diye 9Celendi. 
- Sen misiu Ton!, uyumuyor 

musun? 
- Hayır lla..'i.. Biraz beni din

le .• 

Yatağından çiktı, gitti Ma.rini,n 
knryolasma oturdu .. Muhakkak ki 
kadınla.re. !kalbiı.i açmak, kendlnı 
onlara terketmck onlarda bir an
ne şefkati, bir arkadaş muhabbeti 
yara.tabilmek ve onln'rdan teselli 
Ye ümit 1>1.ılnınk için yara.dıl~ çok 
rnUsaitti. Ilirden feveran eden bir 
yannrd:ığ glbi gecenin karanlığı 
içinde anl.:ı.br..ağn ıb:ı...sladı: 

- Oh Alla.hun, biliyor musun 
Marl, ben dalla ya.km zamana ka
dar yüksek talı.sil ya:pıyordımı, yok 
.. böylıe bir a.dt Jıc>l(a.ntadn. uşak hk 

Cürüm üstünde yakala
nan sabıkalı mahk:Um 

oldu 
&bık:a 11 yaıı:kesic:llerden M.u

ltmı diln Ha.rbiye - Fnıtih tnı.m~
lanndan birine atlamış, Mob.met 
Atay admd:ı. bi:rlsitrlııı. cebılnden cüz 
darunı çalı:ı.rken suç Ilstilnde yaka
lanarak adliyeye vcrilnrlşUr. Yan
ıke8Wj Mazlu:n., muhakeme eonun.
da 4 ay 20 gU.n h&pee, 750 kuruş 
mahlroıne ha.ra ödemeğe mahkum 
olmuştur. 

Mütterek mutbaktan 
yapılan hırsızlık 

~Y'in. h1an ve BaYJiD. J"ethi.. 
ye b.i:r evde ayrı ayn oturmakta.
dırlar. Evin mutfağı mtlşıterelcör. 
Fethiye, bu mut:taktan !kendfaiıne 
ait olmayan be.zı mutfak hılnmmı 
~I drğı !dcti3sı1e, yab]a.nara.k adli.. 
yey~ ver:llnrlş, dün Uç'lincU. sulh 
cezada ya:ı;>rlan muhakemesi sonun
da suçu sabit göıillerck 1 a.y 10 
giln h6pıo malıldım ~r. 

Bir at kuyuya düterek 
boğuldu 

Ali admde. bir anı.bacıya ait bir 
at, dfin, Fa.tllıte Se.ngllzelde aıs
da otlatken a.rlm. aya.klarmdan a.
muden ağzı açık bir Dtuyuya dliş
~ttır. 

İtfaiye, lla}998m ~m ole.ndt bı
yudan Ç?lm.nmştrr, 

Arkaaa~n parasını 
çalan 

Çorum dt.e?inde ot.uran Muhit
tin. oda erlmdaşr İbsıımm celmlden 
ıo lira ça.ldığı için e.clli.yeye ve
~. dUn ilç{incil 9Ulh eeu.da ya.
pilim mulmkeme enımnd11. !O. ay 
hn.p9e mehkQm edJlm!ştir. 

Pazartesi Salı 

18 Mayıs 19 Mayıs 

o. eneı: ı o. eneı: a 
llıar: ıs 

Vald1leır V..U 1Draa1 

OGıılefln 
clotuıJo '-• t.ı• 
Ofle lJ.10 &.'9 
bdncll 18.0'7 8.41 
Akpm 19.21 U.00 

%L19 
1.N 

1.5% 
7,1'7 

Rrzrr: H 

v...a s-.nı 

'·· .. ıı 
U.10 '-'9 
18.0'7 8.11 
Jt.U U.00 
%1..15 L5ı 

2.85 1.16 

Çeviren: Mazaller Acar 

t.emsll edon kaynaklar. cevap \'er- Rabe' erin b:ı~lamıa yağdrnlır. 
diler • Çünk!l onlarm llnı1, fenni cehm-ı 

- Almanlar, mmaffer olmak nem l'.Cbanisl Mlinc sokacak alm
lç:ln ~ Jmllanmağa muh~ değil- S1tt gU~ yol.-'hır. 
lerdir. Son gtinlcrde ıı:u gu ~ 

Dediler. Da cftmleler ele blttftn ortaya ç1kı:n.ası, ''K~, llftcmnna.. 
cihanın dona Jca.1&cat'1D1 bllcD.rea da kuUtımlo.n ymJ !dlMılann ~ ~ 
korkunç tehditlerle bitJyordu. sa ~erek. HaVJL t.oplan, kara 

Ro suretJo dövtı.~in gu: mu- pfllcrl., yıkıcıhlrts esld sll!htan 
harcbesi hakkında ne dilştlndillde- liba pek geride brralam bir ~ 
rini Ö~'Tenml' okluk. Görülüyor lr l'et gfisterdller. 
iki hraf da, gaz kull$nmayı, Jra.b- Yakında buna da ~ 
ramanlık ıtereft, ve lmanlık haysi- lart1an da konmmak ~eri bu .. 
yetDc uygun bahnuyorlar • .Karma- 119Claktrr. Btitftn meı9ele ~ 
k~ık, 1ı:r.n ve •tc§le dola dıtn,a- "84an herkesin ~4 
da ba dunu, bir te9elliıDr. Battan H AKKl SU HA GE 

HAVACILIK 

Alman taggarecili 
ğinin geni metodu 

iY azan: MütehaBlla tayyareci A. ŞARKL 
Alman JumM:ıhpun ,.en! bir talıl.. ftlllg1De yatma oluJO bir balan.ık 

~ mtemt Jmllaaarak, ~ BmfWt ;papmakta " ba lııu1anıkhk' rllly 
taJ7111"9 meyda.nlarmdakt harddLıı lUı: mam-.aıasmcıa ruıdm g"GzDDo ga 
eekteye ufrattıklan ve lazdorda ı... .makt.adrr. Gfilty0z1lnde kuyu renk 
vaeılığmın uçualarma mAnt olc'hıklan nbtınk noktala.rm balumnaYllfl d:ı 
haber wrDmekte w ba yeal tabl3"e g6l,gcl1 görO§e ııebeblyet "YCmJekteal 
metodanmı, bir nen etti lrnOaıwnak - Balbokl: :yukanda.ıı l>nkışlarcb 

tan ibaret olduğu, blrka9 ta1J'l'l"!ldıl aımhıdekl bir sllrU koyu Jckclerln 
baıikm yaparak meydanı aklcmelr -.. cıadlyetl taJ'3"1l1'ttlnln glktbıe ç:arp 
rct.ı.yle g6rtışti bozdnklan elSJitmnek- makta ft g6rllş tnm bir netlik l~ln 
t.edlr, olmaııa bile hafif da ·• ı 

Bu. .areıt'le; sis ~e ltalan ~ • ballncle rillyetı t • 

:re meydıırımdan ~ Bollya bava- tıedlr .. 
edıfmm Jralkank ~ eı1eo M ~ Tabii .tala bu kola) lı!dan )'&lllll 

man tayyarclcrtne makabeJe eıkıme • lıalotıarm tamamı,-Je u~ kiSr d 
ylşt tabii giirUlcblllr.. Ancak; aı:a1ıa DecıCk bir karanlığa ımplamwn, ( 
sis ya.pmanm bir hava blıiii;rfnl fa~ & V.) g6rmcc1en urt13 :mwuiyelcrf 
yottcn alıkoyaroğı kııbul edDcıblllr ortnyn çıkan:nJI ve pilotlar, omn mi 
m1 f. det cleııooek kadar lılr zama.u, bul 

Tabii ıd9 lıAdl!elertnln Te lıulııGa. veya m li:hıde etmfııu görmeden 
çobllmcktcıcllrkı. nn havacılara knrfı gösterdiği ~ 

mll.,ldlAtı ayn ayn neticeler 'ftlfr .• 
UÇUf üzerinde; hl9 1Jtıpbe8tzMr ld 111-

slll teıdrt vardrT. umu.-. ~ ba 
'nya karp olnn gürü~ 'tamamly
le taraMu$ tldenleri k6rlefllrlr •• Uf1'1 
olarak c1a rtllyctt tamarnM 8rter .. 
Fakat, tecrilbelor g&Jteırm11ttr kt. a. 
~ıta bulunan bir ta~ sta11 ha.. 
valarda ntJd oln,n kllrlUğllne karp. 

ldı: pimli sört\ş, net dc:ncodı: kB4ar 
parlaktır. 

Nasd olayor da, yel'den havaya~ 
ru taknll rillyetln bultmımıdığı blr sis 
bMlsesbılD, yukandaıı yere dokn! bir 
netlik: ve ımmhab vardırT 

'Yerden yukan doğru da g6~ ka
bfllyctl vardır; ancak, gökyQz.llnthı allı 

mar olmak, evler, mm.ylar inşa 
etmek istiyorum. Ve eğer bu m~ 
bu bu!u.nmaz frreatı lmçırırsam. ... , 

Mari kuvvetli elleri e birden 
Kada:rm başını itü, göğsilndro kal. 
dıniı ve keudist de yn.tnğmm içine 
oturdu •. Kısa bir sli.kflt oldu .• Son
ra Mazi: 

- Peki, dedi şimdi paron ols:ı 
muvaffak ola.bileceğ;ne emin mi-
8iıı? 

Dcnlzler4o geml kuaıı1anna at 
soğuk ıuıızoth yapdan kaim ,.e IJ 

duman tDb3kalan. fllOlarm harc!tl'tl 
mt1 w hareket fırtikameUerlnl clüs 
man dımıı.ntnllS!lllıı gözlindcn llOktıy 
bflmckttımr. Bu lmlm 4um3n tabak 
lan arkmnna sığmacaJı: filolar, dllt 
man at;estnden kcndllerfn! km1a 
vulyete girerler .• Fakat ba mal 
denlr.lcn'lo olclnfu gfbl kareJ&rda 
tatbik fl411orek hssmı meydanhı 

C!mnaııla kapamıık ve dllşm:ın ta 
reclllğlnt k6rl~ meydıuılnnn 

lıarekettdz bırakmak ~l pek de 
la 1alan g-elmemoktedlr. 

Kesit ıdslerln nruş iizcrlnde Te 

hMSa kalkış mnılannda mııiıumı ol 
catı ımıhakkalctır. Ant'.ak sl5tn mu 
vıı.kkat bir :ı.ııınan lçLu \ 'e bllba~ 

~ok kısa ır.amaoh uç.ı.ı~ hRmlesl soıı 
smda \'crccoğl zar:ı.r pek mnhdad it 

lır •• Çilnldl, slslt'nmllj bir tayyare m 
danından havalıınn":ık fllolıır, m y 
d.o.n hudotlnrmı blru g~r germ 
tabii gürll ın mıntnlınlnm gireceld 
ynhot da ma:ıyyen lrUfcı.la.ra çılt 

~z, 8h tnbal.alannın UstUne tı 

m:ınmıılt suretiyle, tclıllkc \ıırıı:ı bl 
·ru mııı olac:ıld:ırdır, 

edecek iman deıği!m ben. Ben:m 
kafamda Ulrlü fikirler var .. Ben 
mlmar o1nıak, evler, kAşanelel' sa.
raylar yapmak istiyorum .. Anlı-
yor musun? Bun.mı için de taıısil'.i· Yeni bir sıikf1t •• 
rıw devanı etmem lfı.zım .• Beni bu Mar::ıtin yUzU n.z sonra Kndar'ın 

Söylrndlğl gibi, mihver tnyynr 
llğt bnskınl:ırla. Sovyet meldanlnn 
slsllJ erek lnzıl h:ıvncılık uçuı;;lıırı 

tnhdlt ctmrlı 1 tlyorlar , de.n17.I r~ 
sı .. ıcme m 1\':ıffaklJ etinin ka•..11ar 
d:ı l er al:ırnk boozer kolal lıklnrı ' 
rece~l tahmin ctlllrmP7~ 

~falete dUşUren fa.ciayt, menhuR ;>Uztloo yaklaştı ve mırıltı halin.de 
kazayı biliyorsun değil mi?. .. Fa- tatlı bir sselc konu.'}mağa başla.dı: 
ka't ben bu sefaletten kurtulabilir, ' '- Dinle beni Tonl.. B nde 
bu hayattan uzaklaşal>il:!rim .. Bu- para var .. Ta.mnm 47 liram va.r •• 
nun için ön.Umde im1kAn var •• ım. Bu paray1 Uç sen~d~ bir.:litirdim .. 
kan var. Fakat p:ı.mm yok Bir fhtiyarlık günlerimi dUPiinüyo
tek !kuruş~ tile yok •• Bu ·İıara.yı "?11· Fakat ~u zamanı dti ~nmc>k 
bulabilmek için ne yapmalıyım'! !çın daha önunmde çok vak t var 
s:nsıni m.i öldürme!iyim? Çünkli . Dnh:ı on~ sene zarfında.~n _bu 
eğer bu nadide frrsaıtı kasmr- parayı nasıl olsa tekrar bınkt.irı. 

rim. Ru parayı s:ına veriyorum 
To.ıi. Biliyorum geri verecek değıl. 
sin.. Fak:ı.t ziynnı yok .. Bundan Uç 
ecnc evvel otuz iki ırr;m verdi· m 
Jak da bu parayı b!Uın !adCI ctmc
mi~ti. Sen c1e iade C-.miyccc:k in .. 
Ecnscn ben ele bunu b k cm·yo-

sam ... .,. 

G<iz yaşları:ııa. b.r:ışan bu sözleri 
ateş dolu :idi. Başının genç kadı
nın göğsU üzerine dlişnil3 olduğu
nun ve göz yaşlarının .Ma.r.inin 
gömleğini mlattğmm farkmdn bi· 
le değildi. Ve göz ynşlarile genç 
kadmm gömleğini ıslatırken du
dnklarmın ruıMında.n da şu sözler 
çrkıyorclu: 

- Oh :Maıi artık tahammlll e
demiyorum bu hayata bir son ver
mek laz':m .. Bu artık bu hizınet
kürlığa devam edemiycceğim •• Mi-

rum .• 

Oda gözii.nün önfinde ö~i<' b 1r ee
kiıde dönmeğc ba.<1lııdı ki haı;mt 
gUçlUkle doğru tutabiliyordu. "Jnk 
da i:ı.de etmcm.h. talil bel1 ele iade 
tlmiyCCC"~ .. ,. 

(Devamı var) 

Sis t:ıbli \'CJtı stin'I ol un, sade 
bir tın re m '3.nı Ü7.('rlnd!' lrJI 

<lukç:ı, u~us:ı t 'r rd mez \C bllh 
sa, buhranlı m;ıh:ırr dM n'IPrin 
bö~ lr bir g<'ri it tlnuıya cin im a~ 
olam:ı:r: .• 

Tnbli ~ôrüşun ) lrml, yirmi 1 

metr!'den d:ıh!ı. l.ıs:ı old ~ 1 11 h:ı' 
lardu, l:'rıın ı.c. h:l\ a l oll:ı.rının 'r. 
glllz lmp:ır;ıtorlult ı nltllJ l'C'IJl~;ıııııı 
rh; Le HOU"t:'l'S illi') d;ın!ylc Lnnclrn 
nıımıdaltl mıı n 1'11 pferlr.rlnl ) nr. 
l!ırı.ııı ' b ı mul'ld M"ft>rlcrln b l 
7.Ünd n Mr ,u'l o1 un alu:ım:ıdı 

) lhee it olur; ı., 1 •n l;!r mu' :ı 
be '. t.i)t'Und'" n d reOl') e lmd:ır 

<'U' Uzrrlııd mlı lr olııcağı kc ti 
lı.:blllF- Unldı ı.ı; tnbll oları.ıl: ,11 
bulu alaler ııadCf>e Lir [Q('yd:uı tM 
1n:h d~fl'U, lr.ızı d<"fıılıır \'(': l'kserl 

j le ) ü:JcrcC' ı.ııomrtttllk sahnlıırda 
(Lflt/en sayfayı cevlrinf 



Dünkü at koşuları-1 
nın neticeleri 

•• ıkara, 1'7 (Vakıt muha.birjn
den) - At ya.rış!a.rınm ü çüncü 
hafta koşu lan bugün 20 binden 
fazla bir me!mkh önünde yapıld ı 
ve oldukça normal Mticeler ver
eli. 

Qugünkü ra dyo 

7,80 Program, memleket saat ayarı 
7,33 Radyo salon orkestrası 7,45 mü_ 

zile 8,15-8,30 Evin santl. 12,30 prog_ 
ram 12,33 Rast makamından ,a.rkılar 

12,45 ajans 13,00-13,30 garlu ve tUr
kUler. 18,00 program 18,03 Radyo 

dans orkestrası 18,50 Fasıl heyeti 19, 

30 saat ayarı, ajans 19,45 serbest 10 
dakika 19,55 Saz eserleri 20,l:S Rad-

.Birinci k0ı1u: 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yarımknn İ:ıgiliz at ve kısrak ' a.n
na mahsus koşu idi ve mesafe 
J 8!10 me tre idi. Neticede Sekban 
birinci, Yavuz ikinci, Alceylıi.n ü
çUndi o~dula.r. Müşterek bahis gan 
yan 245 kuruş verdi. Muvasalat 
farkı ynron boy, yn.nm boy. 

üc; yaşmdcıki Arap e rkek ve d i
şi !.ayltı.ra mahsustc. Mesafe 1200 
m e tre idi. Ali Ersaıun Rindi ko. 
fU)'a iştil'ıı~ etmedi. Neticede Milı 
racc l>:rinci, Süv'!yti ikinci, Seyya
re üçUncü oldulnr. Muvasalat far
kı bir buçuk boy, bir boy. Ga.n
rnn 655, p 'ii.scler 280 ve 135 ku
ruş verdi. 

yo gazetesi 20,45 bir marş öğreniyo_ 
ruz 21,00 Ziraat takvimi 21,10 şarkı 

1'e tUrkUler 21,30 kODU§ma (Pa.ta 
kutusu) 21,4:S radyo aentonJ orkestra 
aı 22,30 ııaat ayarı, ajans ve bonı&lar 
22,45-22,:SO kapanif. 

ile sabah, 6ğle ve ak,am 
t~-:iincü koc;u: 

n11 ve daha yu.kal'I yaşta İngiliz 
a.t ve kı:snı.klan ara.C\lnda yapıldL 
Mesafe 1600 metre idi. N oticede 
!ı..lişah birinci, Umacı i:ki.nci, Da.n
di UçilncU g:ldHcr. Muva..cıalatta.k! 
fark bir bu<:uk boy, yaran boydu. 
G!ınyan 320, plaseler 115 ve 145 
ku~ verdi. 

Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman di•leriniısi fnealayauz. .. ................................. . 
İkinci ko~u: 

;>ılı olur •. Bö)IC geni' nuntakaların 
sl81e örtWU bulunduğu zamanlara lnhJ 
sar eden uçu lannı muntazam yap _ 
mak lmkAnma malik bulunan tayya. 
nıcillğin, memlı-ket müdafaa.ııı .lıiayp-

11lyle, bir iki kllometrelllc bir anha. ı
çlade kapalı kalan sis hAdisclerlnden 
mütee.lr olmaal dil§liniilemez. 

Dördüncü ko~u: 

üc; yaşınıiaki yerli halis kan 
1ngil.iz eııkeı'< ve di'.?i taylara mah· 
sustu. Mesafe 2000 metre idi. Ne
ticede Buket birinci, demet ikinci, 
Çoronkru ilçüncil geldilel'. Muva
rıalattaki fark ı.lti boy, bir baştı . 

Ganyan 190. pl§.scler 135, 205 ve 
2rn kuru.s verdi. 

Beşinci koşu dört ve daha yu. 
karı halis kan Arap at ve ktsrak-
1armn mahsustu. Eu koşuda To
murcuk birinci, Bora ikinci ve B<ız. 
kurt Uçilncü g elrniHlenlir. 

'üçUncli Y.? dördün.eli koşunun 
çifte b:ıhsi Al~ i1e Bu.ket 600 
kUTU§Vermiştir. 

SATILIKEV 

llstaabal Levazım A•lrl:llblU• verilen 
Askeri Kıtut ııaaıarı 

------------------------------'! Aşağıda yazılı etler pazarlıkla aatm alınacaktır. Taliplerin 22.IS.942 
Cuma gUnü saat lll de Bolayirde ultert Mtmalma ~om.lııyonunıda buluıı. 

mal arı. 

Clnıl. 

Sığır eti, 
Koyun eti. , 
Burma keçi eti. 
Kuzu eti. 

I 

Mikt&n 
Kilo 

37,0QO. 

37,000 
37,000 
37,000 

• •• 

Tutu 'l'emtna&:ı 

Lira Ura 

87,000 277fS 

24,0IO 1083,45 
44,'°° 8380 

(324'1-M:S:S) 

13.5.042 de llıalesl il!n olunan 90 ton kuru tasuly ya talip çıkmadığın. 
dan tekrar pazarlığa konulmuştur. Evllll.f ve hUSUBl §llrtları komisyonda gö. 
riilebiıir. 1' aeulyalarm cwslerile munammen bedelleri ~dakl §C'kildedlr. 
Tal!pler ne cin.il mal vereceklerse1 fiyaUa.rmı ona göre teklif edeceklerdir. 
İhtılesı 23.15.942 cumartesi saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin katı temlnaL 
larlle Harbiyede Yedek subay okulunda satmaıma komlayonuna mUr11,
caatları. 

Faaulyalann clnal 
Yumu§llk çalı ve Anadolu sert 
utaklan tumbuL 

Alman havacdıfmın aun•i slııler ya_ 
panııJc Sovyet meydanlannı 11l11lelllefll 
v•uçu,ınrmı m ldll ve hnttA lmkAn. 
ım bir h&1e getırebl.lmeııl bir tahmin 
ve !:-Ok zayıf bir kanaat olarak götıf.e. 
rtlebillr •• Sisten çok daha kesif de ol
-, uçucularm sıhhati Uzerlınde mneı.
ıdr olmaya.<"&k bir gaz l11tlm&ll UÇUfU 

tahdit edemez ve battA hf9blr veçhlle 
darduramaz.. Ancak, phıalann zara_ 
nna veyahut da, motörde, benzin ve 
Jıavanıa blrleemeıılyle meydana gelen 
karborMYODa alllndlr dablllnde yan _ 
ma lmkAlıı bırJ'lmuyacak bir duman 
tabakasıam bava meydan1anna Mır _ 
ptlmesl takdirinde, slAleıımlf denecek 
uçuı meydanlarmdrur.l faaliyet körte, 
tlrllcblllr. Şah111lar Uzerlne teAlr ed~ 
cek gazlann kullandmuı de'VleUcr 
hukukunca lmldnaız görfilooeğlıulcn, 

Sovyet meydanlarındaki bava faaU -
)etleri mutlak olarak sbleme Ue dur 
durulnyorııa da motör faaliyetine ır.a_ 

rar veren bir sl11 clnslnln kullanılmak 
ta olUfO. araziyi 11lsllyerek pilot gö _ 

rüşünll tabıtit etmekıen çok daha uy. 
gun ''8 akJa yakın gelebDlr ... Yoklla, 
lilıı uçuşu dıırdnrmaıı: •• 

OskUdarda Şemsipaga civarında 
Ruhi Mehmet p&§a mahallesinde 
çcşmel cedit sokağında dört odalı 
beg numaralı hane satılıktır. Ta
liplerin Mirahorda. kireççi Salt'e 
müracaatları. Elektrık, ve kuyu_ ı 

su vardır. Denize nazırdır. 

Horus 
Dermaaon 

X:M 
30 
M 

• • • 
(3282-~00) 

~ağıda yazılı mevadın eksutmelerl hizalarmda yazılı geklllerde 28.~. 
912 gllnU saat 10 da. Elazığ askeri ıatmalına komlayonu!1<1a yapılacaktır. 

raııp!erln ka.palı zarflar için ihale aıı.ıı.tlnden bir saat evvel kanunJ veslka
larlle teklif mektuplarını komlayooıı. vermeleri. Ve 8Çl1< eksiltmelerin ta. 
llplerl de saat 10 da komisyonda bulunmalan. 

A. ŞARKLI 

KayıtJı mengene 

SAHİBİ : ASIM US 
Umumi Neşriyatı tdare eden 

R~fik Ahmet Se,:~ngil 
Basıldı!ıı yer: VAKİT MATRAASl 

1 Torna tezgahı "Roverver ılıternlnde ıs m/m den 25 m/m e 

kadar fltrell ve Amerikan aynalı,, 
l - Tahmin olunan mecmuu bedell "8i95., lira olan yukanda cins ve 

mlkdarı yazılı Uç kalem egyanm 20. Ma.ym. 942 çar§amba gtlnU saat 14,30 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'! teminatı (1819) lira (25) kuruş olup §llrtnamesl her gUn 

komlsy,mda görUlcblllr. 
3 - lstek!Ucrln belli gUn ve saatte Kasmıpqada bulunan lwml.ayonda 

ha:r.ır bulunmaları. (5589) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 

"HJ33.03'' lira ola n bir mcvkidr> 
yaptırılacak elektrik tesis:.ıtmm 

pazarlık eksiltmesi 20. 5. 942 çar 
şamba giinü saat 14 de Kasırnpa
şada bulunan Deniz Levazım Sa
tınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Kafi teminatı "289,95" li-

ra olup ~a.rtn am i hC'r gün i<: sa 
ati dahılinde nıezkiır komisyoı.
dan bedelsiz alınabılir. 

3 - !steklilerin 2490 sayılı ka
nunun istediği vesikalarla bir
likte belli gün ve saatte adı ge· 
çen komisyona müracaatları ilan 
olunur. (5517) 

·ı ftrkıye cambarıvet. 

ZiRAA T BANKASI 
Konılllf ıarthJ: 1888. - SermaJml: 1000,000.000 rtlrl& Una. 

Şube ve Ajanı a dedi: 265. 
Zirai ve ticari hn nevi banka muameleleri. 

Para blrtktırenlere 28.800 Ura lkram!ye Yeriyor. 

4u"&at Ba.nkaamda kumbaralı ve lbb:ırSt:I' lasarr•JJ aeııapıarmcıa er. u 

)4) il.ram bulunanlara 9ellede t cıeta çektlecek ırura ile &f&fıt1&1D 
ota.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

e • 600 'C.000 • ı :eo • tO &,.socı • 

• so:ı :.ooo • 120 ıo 

• • ~(I 1,000 • l 6C • CCI '° . 100 4.000 • 

DIKK.Nl' : Heaaplarmdaıtı paralar t>lı sene lc;lnde 60 Urad&.D &şaft 
:ı~aıtyeruere 1kramlye çıktığı takcı.trde 9'. 20 ta.zlallyle ferlıecektır. 

Ke,ldeıer: U Mart. 11 Haz.tran. ll EylQ.l U Blrt.ııclka.ıM&n tarihi• 
rtnae yapııır. 

Mlktan Tutan Temlna&ı 

T on Ura Ltra 
Zeytin yağı. 

Sabun. 
10 lG,000 '1125 

' ~ o,oeo •rso 
Kapalı~ 

• 
Beyaz peynl!, 5 3,flO .. 
Çay. 0,300 :S,100 

" Pirinç. 1 440 

431,2~ 

382,50 
38 

150 
165 
83,75 

Açık eklJUtme. 
Zeytin tanesl. 2 2,000 -- .. 
Helva. 2 2,200 ' . 
Tuz. lO 850 • 
UzUm. 8 J ,100 l!ff,llO ,, 

(3288-5808) _) • • • 
Tahmin edilen bedeli 4790 li- 1 ma ~ yapr1ıa.caktır. 

ra olan sahra pili yapmağa malı· Her pa.rtinin. talı:mUı. bede-li 2(),000 
3US 1 kalem makine 20 5 fua temin.alı ihale bedeli Uzerin-
942 çarşamba günü saat ll,3(l eten % 15 almacsktır. Ta.liplıerin 
da pazarlıkla satın alınacaktır. helli V'llllritt.e kamlsyoııa gt'lmelerı. 
Muhammen bedeli 718 lira 50 (3283. 5601) 
kuruştur. Şartnamesi her gün ko • * • 
misyonda görülebilir, Jstcldilerin 50,000 liralık koyun , sığır ve-
belli gün ve saatt.e Fındıklıda sa- ya keçi eti pazarlıkla satın alına
tmalma komisyonuna !!el~leri_ caktır. İhalesi 21. 5. 942 per-

(3271 - 5J79) ~be günü saat 15 de Hadı.mköy 
~ * • civarında Uşaktabya askeri satın 

Ankara.da !itı,69i hra 38 kuruş alına komisronunda yapılacak • 
kqıif bedelli iki pavyon kapalı tır. Sığır etinin kilosunun tah
zarfla eksiltmeye konmuştur. tha- min fiyatı 120 kuruş, koyun etL 
lesi 23. 5. 942 cumartesi gilnü sa- nin 155 ku.ruftur. Taliplerin 7500 
at 11 de Ar.k.a.rnda M. M. V. satın lira kat'i teminatlarile belli va
abna komisyonunda yapılacaktır. kitte kon.isyana gelmeleri. 
İlk teminatı 4477 lira 30 kuruştur. (3261 _ 5508) 
Bu iŞc gireıeeklerin M. M. V. in- .ış•.y. 
~t dairesinden vesika almalan 23 tak.mı Haki elbise. 
şarttır. Taliplerin kanuni vesi:kala- 23 çltt çizme. 
rile tekllf mektupla.rmr ihale saa- 23 adet manevra kemeri. 
tinden bir saat evvel komisyona 23 büytık unıtorma. 
vermeleri, (3152 - 5248) Yukanda yazılı malzemeler talip-

• * • !erin getirecekleri numunelerden be. 
Beher adedine iki lira fiyat ğP.nllmek ırurettıe Karaman'da SUvnri 

tahmin edilen 1500 adet araba btnt~ıuı: okulunca mubayaa edllccek_ 
po}Tası 20. ::>. 942 çarşamba gü- tir. Husus! §artıarınm okuldan iste_ 
nü saat 10 da pazarlıkla c:atın 8 · nllmesı ll!n olunur. (3246-:S4:S7> 

hnacaktır. Nümune ve !?artn:ı- * • * 
mesi her gün kom;syonda görü- Esklı,ıehlrde 39,38i lira 30 kuru~ 
lcbilir. Muhammen bedeli 30()(' ke~lf bedelll Erba§ ;>atakhaneslnln ft_ 

lira olup kaL'i inatı 4GO lira- marn lnşaatı mUteabhld nam ve he. 
dır. !stcldilerin belli gün ve sn- sabına açık eksiltmeye konmuıtur. 
ntte Fındılı;hh .. eon +.·--. 1 ,.,.,-ı kcmis- İhalesi 20.5.942 Ç-1.rııamba gilnU saat 
yonuna gelmeleri. (5269 - 5577) ııs de Ankarada M. M. v. Hava satın 

* * * alma komisyonunda yapılaraktır. İlk 
lki mevkkie ayrı ayrı veya top- teminatı 29:54 lira :S kurugtur. Şartna_ 

t(ln çayır olu biçme, balya. yapıp mest 197 kunı§rı komisyondan 11.lınır. 

C00,000 kilo tc<ılim etme işi pa- ı Eksiltmeye ırtrecekltrin ihaleden Uc 

zıırlrkla ek~·ıtmeye l;omnuştu:r. 1- c-tın evveline kadar vPkAl~t inşaat da_ j 
haleleri 20, 5. 042 ç.:ı:rt;am"ta günU !resinden veSika almaları garttır. 1 
cıaat 16 da Sôkede askeri s:ııt.ın al- (3090- 5093) 

Niimune bakiyelerinden olup ek. 
le !'-8.lih olmayan 280 kJ.lo 400 gram 
cıadeynğı S.."lhlacııktır. Pazarlıkla 

1 arttırması 21. 5. 942 perşembe gil
ı uu sat 14,30 da Tophanede Lv. 
fıntirliği satm alma komisyonunda 

1 

yıpılac:ıkl:r. S.'lde yağlar Sirkeci
de Doroirkapıde. amirlik ambarm-

1 da göriililr. Taliplerin teklif ede
cekleri fiyat üzerinden mal bedel-

lı••••••••••lli•••••••••••~~---•' ırile beraber komisyona gelmelerıi. 

Beher a.dedi:ıe l 6 kuruş fiyat 
tahın.i.n edilen 15,000 adet sakan
dırak kayışı almacaktır. Mütea.h
lıit nam ve hecıabuıa açık eksilt
mesi 25. 5. 942 pazartesi günll sa
at 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yaprla
cakhr. tik tem·natı 180 liradrr. 
Nümuncsi komiCJyonda görülür. 
lsteklilerln belli vakitte komis
y~na gelmelen. (729 - 5282) 

(744 - 5607) 

T 

~ Devlet Deniz Yollan ltletme 
Müdürlüiii llicılan 

u ..... \ 

18.5.942 - 24.5.942 taTihine katlar muhtelil 
Hatlara kalkacak vapurların iaimleri ve kalkq 

gün ve saatleri ve kalkacaklaTı rıhtımlaT 

BABTIN BA'ITJ 

MUDANYA BA'rl'I 

KARA.BiGA HATTI 

lMBOZ BA'rl'I 

AYVALIK BA'rl'I 

tzM1B BATl'I 

- -.. 

a.ıı '900 de :ınur.a. o... ..... 
Aka G&l&ta Jllbtımmdp 

Clllnartul 18,00 de K8det 8IJUet ~ 
tmnndan 
P ertembe 8,00 dıl ır..al Tcpbıane r* 
tımmdan. 
Puarte.1. Çaqam.W. .,.. CUm& .... 

Sua, CumartMI 14,.00 de KarakaS. 
P uar 9,fSO de Su. Galat& nbtnnıMaD
P uarteal, Çarfıı.mba .,.. Cllm& 8,00 dl 
Trak Galat& nbtmımdan. Aynca Çar. 
,.mm 20,00 de lılel'liıı Ye eumartıe-' 
20,00 de ~ya 'J'(JpbaDe mtmuzı. 

d&n. 
Satı Ye Cuma 19,00 da Bartm ~ 
ne rı!ıt:ımmdaıı.. 
Pazar 9,00 da Kem&! Topbaae mts
mmdan. 
ÇarflUllıb& 12,00 de Bur-., c.narW 
12,00 de Meraln Slrkect nhhmmdall
P a.zar 13,00 de hm!r a&iata rılltr 
mmdan. 

NOT: Vapur llderlert bakkmda ber *8rHl malfmlat ...,._ tehi• 
numaralan yazdı llıOflllfıelerlmkdell öfresı ...... 

Ba~ Aoenta Galata Galata nbtnm Uıns=hr mm111 

mttcttlrlQö ...... ....... Uld 
Şube AoenteUtt Galata Galata nhtmrr ....... Umu 

RetaUtt btnMı ........ ..111 
Şııbe Aoentellfl Sirkeci Sirkeci ,..ıea al-. D'HI 

'('5692) 

TUR Ki YE iŞ BANKASI 
l MI IKM.AMf™ 

K i.icük T llsarruf ı ad.c 2000 ı..tra1ds - IOOO- Ura 

He~aolan • ~ 1000 • - IOOQ,,... • • • 100 • - ıaoo- .. 
19'% .,RAMlYI: PLANl • • GOO - l600ı.- • • 
tu:ŞIUl&LEK: ı Şaııat.. t lO • tOG • - llMJO..- • 

tO • 100 - 6000.- • ~la),., ! 'tuıııo.. 1 brD • 
DO - 1IO • - aıoo- • 

el"°"rtD tartıııerladl 380 • • • - IOOG.- • 
~ta. IOO • ut • - !000.- • 

I unit Deniz Satınalma Komi•yonunJan: 

Cinsi 
Koyua eti 

Kll08U 
55.000 

Tahmin flatı 
Kuruı 

122 

Temine 
Lira 
4605 

Sı~r 55.000 92 3780 
1 - Yukanda cln8 ve mlktan yasılı iki kalem et ayn iki tartnıuned• 

a} rı ayrı taliple:ıı lhale olunmak suretiyle ve kapalı zarf usullyle eJulltme" 
ler! 20 mayt1 1942 çargamba günU eaat 16 da İzmttte Tel'l&De kapımnd&Jd 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri 336 1'e 2M kuru§ muk&bUlnde koml.IYondaD atma. 
b!llr. 

3 - İateklUerin bu 1.§lerle Dg1ll olduklarına dair Ucar.t 1'8IUcalarmı -
M90 uyılı kanunun t&rlfstı Teçhile tauMa edecekleri tekllt mektuplarıJll 
hizalarında gösterilen temlnaUariyle birlikte belll g1ln n aatteıı tam bit 
saat evveıme kadar komisyona vennelerl. ( IS122).. 


