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19 mayıs geaçllll 
bayra•ı ,_ _____ _ 

19 Mayu saılece geçmİ§ bir tarihten ibaret değilJir. 
Dün geçirilmiş olan imtihanların yarın tekerrür etmi. 
y.:efini temin etmek kimaenin iktidarında değildir. 
19 Maya• bayramını kutlamakla Türk gencliii, kahra. 

man Atatürk gençliği ne•linclen olduğunu 
ilan etmif oluyor. 

Yazan : AsUH Us 
ı 

BagtllJ bütiD 'Il1rk gen~liğinin 
bayramıdır. Htir Türkiyenln hür 
Cençleri hilr bir vatan evli.dı ol
~ verdiği halda büyük bir ıw
vlaç ve saadet günti yaşayaca\<
ludır. Fakat bu gençler aynı a-
8-nda 19 Mayuı, Atatürkün Sam· 
.... ayak bastığı günün yıldönti
.. elduğunu düşünerek gençlik 
.. Jl'UIUDDl kendilerini milli bir 
'VU.UeJe davet ettiğini de hatırlı
~. 

geçmiş bir tarihten ibaret olmadı· t 
ğını ~i>s!erlyor. Dtin geçllirllnıl§ o. 
lan ımtahanlann yann tekerrür , 
etmiyeclğini temin etmek klmıte . : 
nln lktldannda deitldlr. Bu itibar-
la 19 mayı'i baynunmı kutlamakla · 
bue;ünkü Türk ge-nçllği kendi!llnin 
dünkü kahraman Atatrük gençli
ğinin neslinden olduğunu Ui.n et
mi' oluyor. 

llmtc9n yirmi uÇ yıl evvel At&
tlrk )'&bulcı iıgall altına glrmlş 
olan t.tanbuldan çıkmış, mayısın 
on dolnmmcu giinll Samsuna çık
mqtı. Samsuna bir avuç fedakar 
Vbdıafla ayak basmış olan Ata
t Irk o gönden itibaren Ttirk mll
letbıl ..U vatanın kurtuluşu için 
•vata çağırmağa başlamıştı. Bu 
ear.tle başlayan Anadolu hareke
ti laer itin biraz daha genlşleye· 
rek, ber gilıı biraz daha büyüye
l'ek pek az zaman sonra bütün 
•emleket ölçüsllnde büyük bir 
lblD1 mücıadele mahiyetini almqtı. 

Bugün Türk gençlerinin büyük 
&e\inç ve saadet duy~an ıeinde 
katladıkları gençlik bayramı bu 
llnlbddes möcadelenln Merldir. 

Yirmi üç yıl evvel Atatürk 
tabuta.. Saımnma giderek milli 
... lcadele •va§mı açtıfı zaman 
0....h imperatorluiu Ahnanya, 
A.nstmJa ve llaeariatan ve Bul
.......- beraber girmiş olduin 
._..~- .,,...._a...-. 
..... 1ılr .mlltuelre ile ........ -
kerlert memleketin en ehemmi-

Cumhur reisim izi e 
Romen Krah 

arasında 
Ankara, 18 ( A.A.) - Romen 

milli bayramı münaeebetile CUm
hurrelai lsmet İnönü ile Roman
ya kıralı ha.şnıetlü Mihail arasın
da tebrik ve teşekkür telgtraf
lan teati cdilmıştir. 

f" ~ 

Almanya 
lsveçi işgal mi 

edeeek? 

., 
• . ı-\. 

~ 

•• 

!Gençleri zararlı içkilerdll 
nasıl kurtarmah? 

..J 

Samsun - Lozan ve ötesi 
Büim hayatunrzı, pren.iplerimizi anlamıyan. 

lar, bia ya aoayalist veyahut ıcın.t kapılarında 
taavvrır ettiler. Halbuki biz gecen bir dünyanın 
değil, gelecek dünyanın aentezini ilaJe eden bir 
hüviyetle ortaya çıkmııtık. Sam.un • Lozan' elan 
aonra ''öteai" budur. Dünyaya yeni bir ufuk acan 
devrin lıapuı. 

Yazlif!"-.nm DT .. ' 
(Yum S ftncli sahifede) 

Jtli stn.tjik me,·'.i1erini l§pl al
tma alnu,U. O zaman saltanat ,.e 
luWet yerinde oturan hain V3.b
dettln yine Wz a.mat Ferit hükfi-
111~ ile bfrleeettk kendi şalıısla
naı korumak için Ttlrk mllletinin 
Vubpnı ve lstlkliHnl düsman •arın 
eline ı.nm ve Türk milletinin ö
ltbn karan demek olan Sen mua
bedeaini imzalwnakt.a biç tered
dlt göstennemişlerdi; sonra bu 
kadar ağrr olan muahedeııln zorla 
t.tblkl için Yunan ordusnun tzmı
l'e çıkanlmaama kaf'3ı seyirci kal· 

Mıldloba, ıa (A.A.) - (Brip) 
SalWyelll mUphlUer, lsveçln A.J.. 

manl&r taratmdan iaUluı endl§at • 
Din burada tekrar hüküm .t1ımefe 

baııtadığuıı görmektedirler. llk ola • 
rak Almanların, l.sveç demlryollarmr 
elde ettikleri takdirde R~ tim& • 
ünde bulunan ordularmm malzeme 
ihUyacmı daha. bUyUk bir kolaylıkla 
temin edecekleri &ıe sürlllmektedir. 
. Bundan b&§ka HlUerin, t.vec; harp 
tilOıtUnu da emrinde bulundurmak ı.. 
tlyeceğl. sanılmakta, en önemli ve 
son olarak da, müttefikler Norv~ 
isUlA edecek olurlarsa, Almanyanm 
Rus ordularlle mUtteflk ae.fer kuv • 
veti araıımdaki mUnakalA.tı her ne 

BugDn· yapılacak 
şenlik ~töreni 

• ıtalya 
Faşist idareden 

memnun değilm? 

l 
1 

Alman tebliği 

Harkof a 
324 taall 50 tanare 

Bugli.n, büyük kurt.ancı Ebedi bayramı olarak kabul edilmiştir. 
Şef AtaıtünkUn Türle vatanını ve Bu münasebetle he-r vi!Ayet bir 
iıstiklllini kurtarm8.k üzere .Sam- kutlama tör?ni hazırl1lı1!UŞhr. ls
smıda, Anadohı topr:ı.klanna ayaık b:nbul vilAyeti de bayre.mı aşağr. 
bastığmm yddön{)mUdür. Bugün l daki şekilde k:utlayacalı:tır. 

tabrlp edildi 
Kerç'te 

•111arcb. biltün Tllrki,ye iiçn g~lik ve spot' (Devan" Sa. !, Sü. 5 de) 

Alman ıubaylan 
boğazlanıyormu§ ! Sovyet kuvvetleri imha 

edilmek üzere ı,te Atattlrk be§ına g~tiğl 
IDilU milcıadcle hareketi ile aynı baha.sına olursa olaun kesmesi lA.zım 
IUDallda bütün bu dtlıımanlara hep geldiği kanaatl hAldm bulunmakta • 

1tirdeB eephe &im•!! oluyordu. Dıı- dır. 
.. doiran tarih boyunca hiç bir l Jılutad durumu ll'lnlAndlya .,.. Rwı 
zaman esir yapmamış olan Türk yaya karıı olan İsveç ordUBUnun qtı. 
lbllleti adına Tilrk ~ı;Jerlnln az. yUk kısmmm cenuba doğru tevcih e
lblnl, lmanmı, f~rhğmı bütün dllmif bulunmaaı manidar bir oıay 
cltlnyaya karf1 temsil ediyordu, O. gibi kaydedllmektedlr, 
11an içindir ki Türk gençllli mllli 
ınö.-adelenln ~langıcİ olan 19 
lllayıs gtinllnU kendisi için de genç. 
ilk b&yrahı yapmı,tır. ,.,, bunu 
Japmakla da ,Upheslz ~ok i1Jabet 
etmitttr. 

Zira yeni cihan harbi ~ıkhğT 
RtindenbeTİ etrnfmuı:da olup biten 
biltUn 1eyler ı 9 Mayıs'm sadece 

Şark cephuinJe Yunan 
gönüllüleri 

l'i.şi, 18 (A.A.) - Atinadan 
iş'ar edildiğine nazaran şark 
cephesinde Almanlarla beraber 
harbetmek üı.ere bir Yunan g~ 
nüllü kıtası teşkil edilmi§tir. 

Beden Terbiyesi Direktörlilöü · 
M ·ı V kal ı· b · ı k Prensöjen aan e e me ag anaca lngiliz tayyarele-
~ 11 (VAKiT) - Spor tet.. I net dlrekWrlüfü teşkilltmm maarif h 

ldll.tmı ftlmullendlrmek ve bu teşki veklleUne bağlanma.sı için tetkikler rinin . Ucumuna 
1ltı daha .sıkı bir kontrole tA.bi tut. 

1 
yapılmaktadır. . ·.:ıh~·, 

ID&k makaadiyle beden terbiyesi ge_ uğradı 

f CEPHELEP.DE DURUM 1 21 IDgWı tanare11 
- - dlllrlldl 

Japonya Hindistana mı, Avusturalya
ya mı saldıracak ? 

Kere; hUcumu, Rualarm Ha.rkofa 
htıcumıan kadar, dilnya harbinin 
inkilafı bakmıından Japonya.nm 
Binnanyadaki durumu da mühim
•.Bil ili barp aham, iler:de a.a-
811 bir yol takip ederse etsin, bu
run birl>irJııi deateklemek zoru,ıı.. 

dadir. Bu fikri müdafaa edmler, 
Almanların Kafka.syadan inerek 
Japon kuvvetleri ıle birleşeceğini 
ileri sürmektedirler. Bunun için 
ta.kip dilecE-k yoi Ye engelleri 111-

nı.lıyorlar. 
(Devarm Sa. ı, Bü. 3 de) 

BerJln, 11 (A.A.) - Alman tebll. 
flnden: Denizaltı gemileri Şimall A. 
merikanm doğu aa.hilinde Karaib de. 
DizlDde ve Kialalpl agu açığında top. 
yekQn 1015 bln tonllA.toluk ı 7 dUşm&n 
tıcaret gemlBl batırılml§tır. 

lngilterenin oenup sahilinde hatu 
bomba tayyareleri Folkeıton w 
HaUng Uman bölgelerine muvaffalu. 
yetıe taarruz etml§lerdlr . 

' (Devamt Ba. !, Bü. 4 de) 

Japon 
1 
Frans;ecil;" llalya 

filosu arası gerginleşiyo 
Avusturalyanın Londra rsdyoeu biılgarca neşri· 
. 

1 
d ld yatmda dentişü.r ki, tta' ya.n mil-

şıma• ın e go·· ru o ~ti meyustur. Htikümcttcn mem-
nun değildir. Halk nazarında fn. 

(Yazısı 2 nci sayfamızd4) 1 (Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

Beri~ 18 (A.A.) - Askeri bir 
kayna.klan bildi'-:ıtd!oğin.e göre, 12 
may:.st.a Hal'kof bölgesinde topye
kün 324 Sovyet tanla tahrip edil
mi§tir. Dün cereyan eden şiddet
li hava. muharc-beler.i csııasmda 
Alman avcıa.rı bUtllıı doğu cepbe
sindP elli Sovyet tayyaresi dlişilr
mUU!iler, yerde on Sovyet tayya. 
mnn; t2hr:u etmi§lcrdir. 

(Devamı Sa. ı, Sü. ! dl) 

Millet Meclisinde kabul ve müzakere edilen kanunlar - -- - --· 01.mrlk ve IDldıarlar Veldlfala beyaaabadaa: 

Kahve y rine öğütülmüş kiremit tozu, çay 
yerine kuru otlar satılıyor 

Devlet Limanlan Umum Müdürlüfüne 314 milyon 
tala.i.at verildi - Filmlerin gümrük reaminJen indi • 
rilmeai hakkındaki karar taJik; kahve ve cay inhiaarı 
kanun layiha.ı maddelerinin bir lıımıı kabul edildi. 

r1n lılaarlf Vekilliği kıamında. defi • 
fikllkler y&pılmasma dair kanun lA. 
ylhuınm lki maddesi kabul edUmtı. • 
tir. 

.Ankara_ 18 ( A.A.) - BUyük MU. 
let Mecllal bugUn ŞemaetUn GUnalta.., 
ym reisliğinde toplandı. Devlet Ll • 
manian işletme umum mlldUrUlğUne 
3U milyon liralık munzam taluıl-.t Kahve ve çay lnbL9a.rı kanun llyi. 
verilmesine dair kanun tlyihaııı ka. huı da tercihan ve mU.tacelen mllza 
bul ve sinema filmlerinin gümrUk re- kere edilerek lkl maddelll encümene 
ılmlerlnin !ndlrilmeııi bakkmdakl ka. verilmiş ve muvakkat maddelere ka. 
rar tasdik edilmiştir. Bundan 80llr& dar olan kıamı kabul edllmifUr. 
fevkalAde hallerde halunz olarak mat MecU. çarp.roba gQnU topıanaca&. 
ııahlbl olanlara da.ir ka.nun lAyUıaaı tır. 

nm birinci mUzakereal yapılmlfbr. A.akara. U (.AA.) - GUmrllk w 
Memur aylıklarmm tevhit ve teda. inhisarlar vekili Raif Karadeniz, "ah 

vtııUne dair kanunlar& ballı cetvelle.. (Devamı Sa. !, Sü. 5 de), 

Sovyet tebliği 

Almanlar 
12 bin ölü 

verdiler 

Cephe gerilerine 
indirilen Alman 

paraşütçüleri imha 
edi1di 

(Y a.Nı ! noi aay/atflWIJ) 



2 VAKiT 

Sovıet tenıığa ıAtmanlar Norveçte Japonlar Hint R syanın Londra 
llaekova. 18 (A.A.) - Ruslar· d d Selirl dedi ki : 

Hart.of keshn.tıde biraz daha faz4 askeri h U U una 
ıa nerıemi.~lerdir. Bugün Mosko- ' A/manya·9ı 
vadan bi!di:r.ild.ğine göre, Alman · t db" 1 ld yaklaşı11or 
lar 12.000 ölU vermi~lerclir. Ti- l e ır er a 1 7 k . . 
ml)Çenko orduları ga:rba doğru i- ı Tokyo, 18 (A.A.) - Japon ek& yenme ıçın 
1erlemektedir. Almanlar bu ke- J...ondra, 18 (A.A.) - Norveç telg.. perlerl Birmanya.da Maleve keslmin. 
simde 365 tank kaybetmişlerdir. 1 raf ajansı. Almanların, Norveçin mut de cereyan eden hareketler neticesin- Gavretıerln geniş 

lefikler tarafından muhtemel istllA • J 
1500 AIAIAN ÖLDtiRtJLDU de Japonların Blrmanya. Hind hu. ölça•e arfırılm811 ııına karşılrk olarak askert vesair ted duduna 6 kilometrelik bir mesafeye 
~oskova, 18 (A.A.) - Gece ya. birler aımağa devam ettiklerini bı.ı.. kadar geldiklerini bildl.rm.l§lerdl.r , IAzımdır 

rısı n-redilen Sovyet tebligv nin diriyor a 
~~ · Tokyo, 18 (A.A.) - Domei a.Jan.st. 

ekı0nde k.aydedild"!hne göre pazar Alm&.n makamları 11imdi Narvlk 
- .. " • nın bildirdiğine göre §lmaıt Birma.n. Bu maksatla memleketleri. 

miz mümkün olduğu kadar 
sıkı bir i§birliği yapmalıdır. 

gUnU Harltof c~phesinin bazı ke- ten 'I'romsoı ve Haratada. giden yol .. 
Sı·-ıerı·nde 1500 Alman o"ldUrUl • yada Kalevada Japon kıtalan 16 .,, ıarı kapıı.mıJllllr, i:ıtiana.! ehemmiyet:_ 
mü:tıı·r. "'• ... art.....,.ı gu"nu·· cephe- "--- mayısta 300 kişi tara.fmdan mUda. • :: ....,,._.., ...... ~ tc mUnakııla.t lçin husuat m..._..de a- İn 

nı·n muhtelı·r k ... ...:mlcr.·nde Sov•:et taa. edilen bir giliz mevzllnl zorla • 
,...,, J Jıı bilenler bu yollardan iBtlfade ede. fAudra, 18 (A.A.) - Dün Br.lg

htonda yapılan bir toplantıda. Ma.
iski'nin blr mektubu okummı~tur. 
Sovyet sefiri bu mektubund& şöy. 
le demektedir: 

ıava kuvvetleri 45 tank, asker ve blltyorıar. Bu karar muhalif hareket mı_şle.rdır. Bunlardan 200 U öldtırül • 

('eph .. ne taczty"' .. 90 k"myon ve ~5 t 1 mU.ş veya yaralanmıştır. Aynı gUn .. .., ~· ~ .. edenler şlddetlı cezalara çarp tn a. , 
yük vagonu ta.hrip etmişler veya cal<lo.rdır. Japon le§kllleri K.alevanın şima_ 
ı18 .... ..,, ug-r"tmn•»--d-. ta Unde Katha kesiminde Çu.nkl.ng kt -
• """'... " ..;;ıııw " Narvlk Alman deniz komu nı tı. 

nRtyA ... TSK KES".· ttNDr:, . 1 b talan tarafından mlldafaa edUen mev ı., _ ı:. caret ve balıkçı gemıler nl urala.rda. 
zılere taarruz etm.lşlerdir. Dll.şman 

"Mücadele, Hitler Almanyasını 
kat'i surette mağlitp edebilmek i
çin memleketl~rimiz tarafından 
sarfedilen g:ıyreıtlerin çok daha 
geniş bir ölçUde n.rttırılınasma lü
zum gösteı-...n bir !lafhaya girmiş
tir. Bu ma.ksatıs memleketlerimi· 
zin mümkün olduğu kadar l!lkl bir 
i!:bir,iği yapması lazrmdrr.,, 

l\lo!iko\·a, 18 (A.A.) - Mosko-
a radyosunun bildirdiğine göre 

son günlerde Briansk cephesinde 
düşman hatlarmm gerilerinde ya
pılan çete muharebeleri esna.sın -
da t'?O Ahnn.n S$keri öldürülmüş
tür. Garp cepbesinhl bu kesimin
de Almanhır ric'at hareketleri es. 
n:ısmda ağır kayıph'ra uğramakta
dırlar. Bu keıııimde yapılan bir 
hareket neticesfnde .Almanlar bu 
s::ıhada 50 ölü btrakmışla.l'drr. 

SOVYET TEBLIGl 
.Moskova. 18 (A.A.) - Gece ya

nsr ne~ilen Sovyet tebliği: 
17 ınay.ı:rta Iata1a.rm:ı.ı:ı Harlı:of 

istikametinde taarruz hareketleri
ne devıı..m ederek yeniden ilerle
miııler<hr. 
Ke~ yarrm. adBsmda latalan -

mız Ke:rç şehri civamıda şiddetle 
Çal"plŞ?Ila.Jci:adJl'lar. 

Cepheıniıı diğer kesimlerinde 
kayda değer bir ~y olmamıştır. 

16 mayısta 65 Alımen tayyaresi 
Cllftlrllhnüştür. 20 Sovyet tayya.. 
nsl kayıpt.tr. 

Be.renu dmizinde harp gemiıe. 
atmfz 6 bin tooluk bir dUşman nak 
]iye gemisini ba.tı:rmışla.rdır. 

ALMANLAR PARAŞ'(J'l'ÇU 
tNDlRttO.R 

--lf.oak.ova, 18 (A,A.) - Pravda. mu. 
ha.biri, Almanle.rm H&rkDv cephesln.. 
de paraştıtçWer kullandık1a:nın bil -
df.rmektedir. 

Alman parqlltllilleri so:ıı birkaç 
gUn. zarfmda. 50 ve 30 ld§ilik grup • 
!ar halinde tnmeğe teşebbüs etmi§ • 
lerse de, birÇolda.rı: daha. toprağa a., 
yak basmadan yokedilmişlerd1r. • 

• * * 
Loodra, 18 (A.A.) - B. B. C; 

ttur.lar, ilerleyişlerine devam ede
rek Harlcoıf §00..>ine biraz daha ya.k 
lqmıştardir. Sovyetier beş günde 
Alma.n.lara. 12.000 ölü zayiat ver
dir.mışl &rdir. 

Bu sabah Mookovada.n gelen bir 
habere göre Ruslar salı günü Har. 
kof bölgesinde Alıma.n hatıarmı 
yarmışlar, Alman ka?şı ta.am.ız • 
hı.nnı püskiirtmiişler ve.ga.rba. doğ
ru ilerley:l.~erine devam etmi'}ler
dir. 

Rusle.r, son günlerde 20 - 60 ki
lometre d~inde ilerl<ımi~ler, 
300 den fazla meskfuı yeri geri 
ahmşJa.r, 365 top, 25 t.ank, 46.000 
mcmıi, bir milyon fi.~ek, 1200 esir 
ve mühim miktnrda harp malze . 
iDESİ. almışlar, 400 tank, 210 top 
\ı'e 147 tayyare tahrip etmişler • 
dir. 

Gece yansı Mookova.da n6§ı'Co
dBen resmt Rus tebliği Kerç civa
l'mda şfddetli muharebeler oldu
ğumı kaydederek Ahna.nJarrn yap 
tdttan taarnrzıdan fazla ba.hsetmi
JIO!'. 

Diğe.r eepıheJeıde değişildik oL 
nadığmı fl.A.ve ediyor. 

JUS,1:ere g6ro Hs.rlrot ee phesin -
• 1ct b6}oük tank~ 
a:ma Rusfa:r illmi zi1o:edilmiyen 
~ yahırz M:. harfiyle kaydedilC!l 
-.. Alma.ular ta.rafından lcwznn 
&ırsi1 ola:rsk kuikım1ıen bir ~ 
zaptetmişJenJir • 

'AJrrııaoJaz., ~ tabiye 
kuvvetleri gef:izdilderlnden mu. 
hal'ebeler dvam ediyor. 

M.M...\NLAR TAKvtn 
ALIYORLAR 

Lcrıdıa, 18 (A.A.) - Bir Röy
ter mulıalirinm bild1M.tğine göre 
Alnısnlar nıtihim ını'lttarda. tank 
~. Rnsar tarafın
dan zaptedilıen M şeiır1 bir leva.. 
mn depo şehri ohnakla ehemmi. 
yet:lidko_ Aln:mnlar buradan çeki
Urken dpolan beıriıa.w. etmek i.ste
nıitle!' fakat ol:omattk silabla;r'la 
tnücehhez Rus e.skererinin serl 
ttı:ildahaleei kat'Ş?Smda bir ı:ıey ya_. 
pama.dan kaçm.ışlardD'. 

İ§ga.1 ~diği bildir.ilen bu -M
şehrinden maada birçok mc.<ıkiın 
ıne.he;Ilcr de RusJann eline geçm}ş
tir. 

Ksmki&r, r.ic'at eotmekte olan 
hbmuı kııVV"J.tı~e :ığrr zayiatlar 
Yerd mrne!rtedir1P.r. 

mtlerin bu kesmı.e mühim mik
a.ıda tııAtıw- lrl!aT.m ~~ 
... A&!dtr. 
HM"lmf k'eı!ı!mtnde Almanlar dut' 

taaliyette bulunmaktan men.eden bir 
geri çekilmek zorunda. kalmııt ve aa. 

emirname neşretml§tır •• 
hada 200 ölü bırakmıştır. 

Staniijord ile Bramanger arasında lılandalay ve La.shlo araımıdald ke. 
hiçbir deniz faaliyeti yapılamıyacak., simde Japon harekft.tı muvaffakiyet
trr. Bramanger, geçen noelde Com • 

mandoıların hareket yaptıkları nok,, 
tanın ya.kınında Vaagaoeyin tam ce. 
nubundadır. 

Alman tebllll 
( Ba.-slaı u rı l ıııcı ~av fada) 

Berlin, 18 (A.A.) - Askeri bir 
kaynadrta.n D.N.B. aja.rumıa h~r 
veril'<liği.nc göre, 1 mayıstan 17 
mayıac. kadar topyekün 434.800 
toni!Atoluk doıksa.n yıedi düşman 
ticaret gemisi Alman denlzalttl&n 
taırafmda.n ba.tınlmek sureti.le ye
ni muvaffa.kiyetler el'de edilmi§tir. 
Bunlardan topyekün 480.500 toni.. 
Iato tutan 82 gemi a.tlantik ve A
merikan sula.rmda be.tırrlmıştrr. 

Berlln, 18 (A.A.) - .A1ma.n ordu • 
l&rı başkumandanl.Iğınm tebliği: 

Kerç yarımadasında bozguna uğra 
lJllf olan düşmanm geri kalan kısım 
1imltll bir mukavemete ra.ğmen yok 
olm&k Uzeredir. 

Harkof kesim.inde muka.bil taar • 
ruzlarmıı:z .ızırblt vasıte.ı.a.r a.raımda 

blr muharebe ile neticelemnt§ ve bu 
muharebe esnasmda düşmanın 66 tan 
kı tahrip edil~tir. Diğer M ta.nk 
hava kuvvetleri tarafından muhare. 
beye zorlıİ.m:ıuftır. 
İlmen göUl kesiminde Alman tay. 

ya.re t8'killeri dU§mamn aakert mfı. 
naklarm& ve ytlrllyllf halindekt tak • 
viye kuvvetlerine tahrip edici darbe
ler 1ndtımf41erdlr. 

&rlin, 18 ( A.A.) - Alman 
başkumandanlığmm t.ebliğinde 
beyan edildiğine göre Kerç yarr 
madasmın şimalinde üç noktada 
dar bir sahada srkıştırı1mış olan 
bolşevikler, şidetle müdafaa.ya 
devam etmişler ve 15 · 16 mayıs 
geoosi neticesiz karşı hücumlar. 
da bulunmuşlardır. Bu hücumlar 
ümitsi7.ce kütle halinde yarma 
teşebbüslerini andırıyor. Müte
addit dalgalar halinde yapılan bu. 
karşı hüeu.mlarda müteaddit 

süngü muharebeleri olmuş ve 
bolşevikler aifır zayiatla püskür
tülmüştür, 

DONEQTEK.t HAREKAT 
Berlln, 18 (AA..) - Alman ordu_ 

tarı be.şkumandanlığI Doneç havzasuı 
da. hareket yapan Alman kıtalarmm 
cumartesi gtlnU bUtUn Sovyet hUcum 
l&rmı pUskürtttlklerlnl bildirmekte -
dir. O gtln erken saatlerde mUttefik 
kıtaları topçu hazırlığından ııonra 

savaş tayyarelerinin yardnru ile ha
rekete geçerek Sovyetlerin Rumen 
mevzUerine kar§ı yaptıkları kuvvet. 
11 bir hUcumu püskUrtmüşlerdir, Al • 
man kltal&n, kendllerinl mııvattakl
,etıo müdafaa. ettikten mnra maka· 
bil taarruza geçm.l§ler ve kuvvetli 
veeait1n desteklemesi ile dtlfmanı 

tardetml§lerdlr. Dft§man mukaveme. 
t1nt kıran bir Alınan grupu Ug ~ 
denberi dllşman tarafmdan işgal e.. 
dilmiş bulunan blr Alman istinat nok.. 
tasma kadar ileıieml§ w dOşmımla 

flddetll çarpXf!D&lar neticeslnde bU 
noktayı muhafaza etı:nJttir. 

Laponya.da Macar kıtaJarmm geri. 
elnde topr&k kazançları temin eden 
7enl taarrruzlar netlceelnde gllnler. 
ee ırllren savaşlardan soıım Bol§evi.k 
geteıerinden mürekkep bir d\lşnıan 
gUrupu yok edllmiftir. 

Moumanılkin deniz bb1ge8Jınde Al -
man hava kuvvetleri. beş bUyUk deniz 
ta.şrt.ma tam tsabetl-;ır kaydetmişler. 

dlr. 

* •• 

le devam etmektedir. 

Amerikanın gemi 
inşaat programı 

\'a,lngton, 18 (A,A.) - Deniz ko. 
misyonu gelecek cuma gUnti Birleşik 
Amerika.da. 30 şilebin denize indirtle. 
ceğinl bildirmiştir. Deniz inşaat prog 
rammm tatbikma başlandığı günden 
beri denize indirilen en bUyUk ticaret 
gemileri kUtıt'si budur. 1932.42 dev
resi için 23 milyon tonluk 2300 gemi., 
nin ın.şaıı kararl8§tırılm~tir. Bu ge. 
mllerden 130 u sene baomda.n ltlba. 
ren tamamla.ımı.ıştır. 

.Japon ıııosa 
Mel'burne, 18 ( A.A.) - Kuv

vetli bir Japon donanmasının A.. 
vustralyanm şimalinde görüldü
ğü söylenmektedir, Adaya bir as
ker çıkarma hadisesinin yuku 
bulması muhtemel görülmekte
dir. 

Tokyo, 18 ( A.A.J - Japon 
keşif u~arı salomon adaları 
doğusunda iki uçak.gemisi, kru
va.Wrlcr, torpitolardan mürekkep 
bir Amerikan filosunun rnevcu· 
diyetini tespit etmiştir. 

C:epbelerde daram 
(Baştarafı 1 inci sayfa®) 

Bu takdirde Japonlar, son gelen 
haberlere göre altı kiilometre k&
dıaır ~ HiDıcMstazıa Bi:l'
nı.an.ya. zaferlınden ::ronm hücum e
deeelk:l~. 

Buna ihtimal vermek mümkün 
olabilirdıi.. Fatkat Avustralya. gi.t. 
tikçe kuvvet.ini artırır vazl;yeıtte 
bulunurken, Japonlar H.iındistan 
işine girişem.iycceklerdir. Japon
ların Hiındistanda. i"fierinl kx:>lay
laştıracak şey, dahili bir isyan ol~ 
bilirdi. Ha.lbu!ki fünd kongxre6i ma. 
lfım olduğu iioore Kmi.ps'iın tddif
leri.ni reddeıttJkten sonra muhte
mel bi.r hücumu a:Wnle ka.rşrla
maık. için bi.rlıeşrn.iştir. Hmd lider
leri, bir hücuma. ka.1'ŞI bütün !kuv
vetlerini tekıs:if edeceklerini gö&
termişLerdir. 

O takdirde Japonya. Birm.anyada.n 

~~~--ı0'-----

ltalya faşist idaresinden 
memnun degif 
(BG§tarafı 1 mı:ı sayfuaa,) 

~ist :idarenin itibarı kalmamq;t.ır. 
Ancak 250 bi.n kişilik Al.ma.11 ordu
su sayesinde tutu!Ilı3ibilmektedir. 
Bir çok §Chirlerde Alman subay
la.n geceleri boğazla.rıanış o arnık 
bulunmuştur. 
Aynı radyo diğer bir neşr·yatın

da gene şunları söylem.§tir: Ro
ma ordu.sn.unun &pikeri İtalyan 
donııaıruısmm gece gündüz İtalyan 
sahillerini müdafaa ettiğini, bi.r 
gazete de İngi).teren!n Maltayı 1-
taJyaya. taa.rruz için elinde tuttu
ğunu yazmıştir. 

* * ... 
İngili:ı: rıadyosunun bu neşriystı-

nm ne dereceyıe kadar doğru ol.. 
duğu b.iJinmi.yorse. da Mussoliıünin 
cenuıbi ttaıya.ya. eeyaha.ti bununla. 
Hgili sa.yılıyor. 

- Radyo gazetai -
.y. • • 

Frama ile ltaıya aresmda 
gerginlik 

Lontlıa, 18 (A..A.) - Bcm ve 
Stoldıo1m.den ayııı zamanda gelen 
haberler, Fransa. Ue 1ta.ıya a.resm
dakimünasebıtleıriın hala buhrana 
doğı-u ~~ otıduğuau bil
clirmektedir. Bunm sebebi, 1ıtal
yanm Fm:rvııadaıı ist.ed'.lği toprak 
tavizlerini:n ve bi.lba.ssa Nıa, KOI'
silka ve Tunusun ilh:aıkma ait ıisteık
lerinin biır an evvel t.alı.alkkukuın.ıı 
görmek arzusundan ileri gelmek -
ted:ir. 

ttaıyan.Jaır, Madagaskar işgalinin 
bir ~ Fransı:z mahfilleri: tıa.mfm
dan tasvip edildiğini görmekle de 
mü teessiırdirler. 

Bugün Roma.da y&pılan Faşist 
parti.si mdlli meclisin.in ola.ganüstü 
toplantısmds:n mühlrn karaırla.r çıık. 
ması be'.kle:ırmektedir. 

Preasöjea 
sonra ya Avustralya veyahut Seyla.na (BG§larafı 1 inci sayfadaı 
saldırmak istiyecektlr. Bu aralarda Holanda sa.hll1 açığında me.yin ta.. 
da zafere ulaştıktan sonradır ki, A rama. gemileri ve ·karakol gemileri 
merikadan sadece hava. va deniz teh,.. İngiliz sert bollarile giı'l§tikleri bir 
ilkesi kalacak, bu da i!tıJal edilen a.. çarpışma esna.smda bir dllşman tek. 
dalarda kurulacak kuvvetli üslerle nesini top ateşi ile hasara uğratmış. 
önlemeğe ça.lışı..Jacakt.ır. Ve bundan lardır. 
sonra bir iHndlatan macerasına girl. Alınan avcııarı Ma.nş sahlll Uzerin.. 
9ilecektir. de hareketler yaparak 15 İngiliz tay. 

Bununla. beraber, Japonya, ba.rp yaresi dUşUrmll§ler kendileri hiçbir 
devam ettiği mllddetçe sık sı:k zafer. kayxba Uğra.maml§lardır •• 
ler elde etmek zorunda kalacaktır. Şimal denizinin §imal bölgealnde 
AVWlt:ralya ve SeylA.mn çetin bir mU. İDgillz tayya.relerinden mürekkep 
cadele istediği.ne kanaat hA.ınl edilir. kuvvetli teııklller Prens özen kru.. 
ae, Hindıetan üzerin.de de bir bUcum vaz6rllne taarruz etml§lenıe de m1L 
te,EıbbCsll yaptlaıbllir. . vaffalayet elde edemeınl§ler ve çok 

Şark oe.phe.91 harpleri bUtUın §idde. atn' kayıpl&rl& ptlskUrttllmtlfler<Ur .. 
tiyle denm. etnıek.tedll', .Aakerl mü. Kruvazör ve ona refakat eden tek. 
teb!INW!lar, ne Kerçte ve ne de Har. neler bu ta)'Y&relerden yedialni, a'V'CI 
kotta Alman ve Rusların bir yıldı:mn tayyareleı13'le uçak.aa.var b>pçuau 22 
harbi yapa.madttdarı kanaatlndedlr. sini dtışürml1şlerdlr. Bu mU& d1l§.. 
ler, Bir Ru h&bel'i, Alınanların cep_ man. tayya.relerinden yanyı mUteca.. 
he gerilerine parqü.tçll kuvvetler in. viz kıımım.ı ltaybetm.l§tlr. 
dlrmekte oldukla.l'Jlll bildirdl Bu ha. Alm.a.n körfezi. Uzerinde Uc !ng1. 
beri mUbJm telAkki et.nrek JAzmıdrr. liz bomba tayyaresi batı Baltık de.. 

Almanlar, yarm öbür gün bu tec. nlzi 1.lzerinde beş İnglllz bOmbe. tay. 
rtı.'beyi çok geni§ mikyasta. de. tatbik ya.resi düşnrmUşlerdir •• 
edebilirler. Muvaffak olunduğu takdir Bu savaşlar Alman ha.va kuvv&t. 
de şark cephesinde mühim hAdiseler ıerine ancak üç av uça.ğma. mal ol. 
olabilir. muş, bu uça.klarm tec.hlzaıtı da kur-

Bir haber, A.lmanlıı.rm 1Bveçe hü • tanlmışt.Ir. 

cum etmeleri ihtimalinden ba.bset .. Amerika sahili açığında. Alma1l 

ViŞ'i, 18 ( A.A.) - O,F.1: Kerç mektedir kl dUnkll yazrmızda. işaret denizaltıları tara.fm~an kazanılan 
yanmada.sının şimal ucunda Rus ettiğimiz gibi bu, Almanların geniş muvaffakıyetler esnasında Korvet 
kuvvetlerinin imhasına devam e. bir muhasara. plAnı tatbik etmek nı. kaptanı Sc.hacht'm idareaiıııdeki de.. 
dilmektedir. Şimdiye kadar Rus- yetıertne deWet eder. nizaltı bilhassa. kendini göııtermlştır. 
lardan alınan esir miktarı 60 Bir batarya gedikli baııaçvuşu olan 

bini bulmuştur. Esir adedi müte- ı 1 Mueller 17 ma.yıs gfuıü 11 düşman 
madiyen artmaktadll". - Ne dememeli ? tankı tahrip etmiştir. 

madan karşı ta.a.rrux.a. geçmekte '-(•A-.A-) _işar_e_t.N._r._b_ir_t_e_Jgır_a.f_h_a.- Amerikada birkaç ay 
fakat ağır 7.ayiat vererek püskür- berin.de a:rtrlt (Atinada.n iş'ar e- sürecek nıanevra 
tülmektedit"ler. dfüliğine nazarsın) ib:ı..rcsi bulun-
Hrıva ha.kimi~·etinl ele almak j. mnlı ınrdır? 

çin ~rprnan Almım haya kuvvet.. ı (Bildirildiğine. yazıldığına g(;. 

lcri ">ıiçbir netice ddc edcmeaıif · l'e) r!eıncli; (iş•:tr ectndiğine na-
lcrdir. Z:lran) dememeli. 

Lizbon, 18 (A.A.) - Vaşingtondan 

bildirildiğine göre, Amerlke.n ordasu. 
nun bUyUk manevralsrı iki hafta son 
ra b:ı slıyacak ve birkaç ny devam 
edecektir. 

19 - 5 - 1942 

ihracat lisansları hakkında 
verilen malumat 

Anbra, 18 (Vakıt muhabirin.
den) - İhracat li.saDslan hakkın
da soıı gUııJerde neşredilen karar 
name miinaseıbetile Ticaret Veka
letJınde roalfı.matma müracaat et
tiğim al8.kalı: makamdan şu malü
ma.tı aldım. Karar.namen.in gazete
lerde neşir tarzı ilik defa. olarak 
ihraca.tın lisansa tabi tutulduğu 
intibamı vermeıktedir. Filhahi'ka 
mutat surotte 1hraç ettiğimiz bü
tün maddeıler iki buçuk seneden
bcri lisıa.n.s usulüne 1:.4' bi bulunmak
ta idi. Son zamanlarda normal su
rette ihraca.tçm olmadığımız ve 
hatta ithal ettiğimiz bazr mallar 
içinde h!ırlçten 8.letler a lmdığı an
lcşıldığmdan bunların da vekalc. 
tin kooıtrolü altına. sokulması mak
sadiyle mevcut li~ usulü yeni 

Tören 
(Baştarab 1 inci sayfada) 

VHaynt kutlama komisyonu ta.
rafından tc:rtip cclilen programa 
göre, t.Orene; Kad.ııköy Fener ve 
Beş:ştakta Şeref stadyomla.rında 

saat 10 da ba.şlanacaktrr. 

Fener stadmdahl törene lise ve 
cğrctm.en okulları, beden terb;ycsi 
miikelefleri ve sporcular, Şeref 

stadındaki törene de orta okull'9.l' 
i~tirak od~ektir. 

Belediye hududu haricindeki 
kazalarda ve nahiyelerde kutlama 
komisyn:>'an tarafından aynca tö
r,mler tertip c<lileccktir. 

iran izmir fuarına 
iştirak ediyor 

lzmlr, 18 (A..A.) - İran hWdlme. 
ti 12 nci İzmir Enternasyonal Fuarı,. 
na i,ştirtl.k edeceğini belediye reialne 
resmen blldirmiştir. !zmir Aimaın 

konsolosu da refakatinde sergiler ve 
fuarlar mütehassısı olduğu halde 
belediye reisini ziyaret et~ ve ha.. 
zırlanaea.k Alman devlet pa.vyonu 
ha.kkmda görllşmilşlerdir. Bu pa.vyo. 
nun bu sene çok zengin olmasına ça. 
l!§ılacak ve arka tarafında. da bir sı. 
nema tesls edilecektir. 

Hazirana mahsus ortalama 
çek tiyatları 

Hazira.n a.yı içinde gözönUne alr • 
nacak ortalama çek fiyattan tesbit 
ediJmJ.§tir. Sterling 522,75 kuruş, do_ 
le.r 13129.75 kuruş, lsviçre frangı: 

3029,75 kuruş, pezeta. 1200,50, İsveç 
kuronu 3100.25, rubi 3908,50, regiater 
mark 24,6070, Danime.rka. kuronu 
26.4542. Non1eç kuronu 28.7983, Ax • 
n.avut f.,rangı 41.6432, Hongkong do _ 
lan 32.6650. Arjantin pezoeu itbalAL 
ta. 32.661'0, ihracatta 38.7141, riya.1 
7.3970, ruble 24.7736, çek kuronu 
5.2034, M:mr, Kıbns, Filistin, 1rak 
llrıı.sr 5.2264, Suriye lirası: Parls Uze. 
rinden 0.15918, Liyon üzerinden 0.5848 
altın sterling merkez bankaın. rayici 
tl.?Jerinden 10.2389, Londra rayici üze
rinden 10.2830, altın rayşmark mer • 
kez bankası rayicl üzerinden 0.5012, 
altın pengll merkez ba.nkasr rayici 
üzerinden 0.3680, altm 1sviçre fran. 
gt merkez banka.ar ra.yicl üzerinden 
0.2832, ihracatta rayşmark mukabi
li 150.50, ithala.tta. 50.76 kuruştur. 

Millet Mecusi 
(Btl§Ja1af' 1 inci aayfada} 

ve ve çaym iDhMlar akma. almmaama 

dair lkaıum lAyDıa.smm mllake.real 
sı:raamda Medlate ~tta blJlun ., 
mU§tur, 

Vekil, Jml:l'lııe va ça,yın iDhLlar aıtı,. 
na aımmuıı ıucrtDLn nası dOfduğ'wıu 
ha:tJrWbktan S011ra deği§tlr ki: 

"- :Bu jf giirüııJdGili lmdaı- ba.slt 
değlldk. Ç8lf w kalıvenID. gUmrükler. 
de Jatlb1'k wrg1ab'd aıt:ırma.kla me.. 
aele ha1ledllma ve ~ a.kııl te
ıMlıeri -tıesaba lrMmak Jammdlr. Nite. 
kim ma.ııtta. alman ba kararlar ç~ 
ve ılıad:ıwe tiyaüan art:ırıldı:ktan .eonra 
bliŞi! i§laıri gıellİf ~ a.rtnuF. 
AlW. babedeıe gölıe. ~Jdımıa kah,. 
wıpa ~ öıemtt tozu, ça.ya 
birtakmı bel1nılll otlar kanftırılnuş. 
tir. Bttttn ıhmı1an Jı:aqı1a.mak vazı. 
test ıhnki\meıtıe ~or. Biz yaımz 

~ paayx alalım, hallı: ne 
ic;enıe !çalın fikri. ne tımı<>mette ne de 
yükselt mecns.t.e ilöt.Mı göremez. Tat· 
!tİ.§ meselem. mühlın değildir denildi. 
Bir vatandaıf 18 Jira1a bir kilo ~y 
alır da. banim yans kunı ot olura& 
118 MlkWıet de buna ... Ç!karma.zsa. 
vaz1?et cldclen garip olur. Satı§ı ser. 
best olduğu mü.ddetçe de -kontrol ve 
k~lığı &ıleıınek kola.y olmrya.cak 
br. Çe.y ve kahre sab§rıu lnhlsar 
t~tma. t W ek dı.ayetı 44<1.000 
:ttraMcdlııli- f ,.. __ al*1ııl'tır. 

ikararruı.m-e ile ~letflmişfi.. 
Yeni kare.memede maddelerin bl • 

rer birer sayılınaımıa mahal görül.. 
mediğ:lnden ihracatın llaa.n.sa. U.bl tu. 
tulduğu ifade edllml§tir. Mutat ihra_ 
catmuzm hemen tamamı çoktanberi 

lisans usuıune U.bi bulunduğuna. gö 
re yeni ka.re.rname ile bu usule lthal 
edilen maddeler btıytlk oir miktarda 
değildir. Diğer taraftan bu karar 
namenlrt sa.lr hUktlmleri tatbikattan 

istifade edllere kyapılan bazı degi -
şikllkler mllstesna tutulursa. evvelki 
kararnameler hUkUmleı ıden !arklr 

değildir. Binaenaleyh normal lhra • 
cat maddelerimiz hakkmda tatbik e. 
dllmekte olan lisans usullindc tUcca 
rııı:ıızı all'l.kaılar eden bir değişiklik 

yoktur. 

FENER STADINDAKİ TÖR.E!N 
Okullar ve sporC'Uhr "aat tam 

9,45 de Fener et.adında .;crlcr".ı.n 

a.lınrş ve teftişe ha.zır bulunacak
lardır. Sa;aıt 9,50 de vali v0 bele
diye reisi Lütfi Kırdar, İstanbul 
komutruı.ı, ha'kevleti mtimess:li, 
maarif ve beden terbiyesi müdlır
leri ile beraber ha.zir bulunan spo::-
cuları ve gençler !teftiş ederek 
bayramla.mu tlırik edeceklerdir. 

Tbrikten sonra vilayet ve bele
diye, parti, mUkellefier, sporcular 
ve okullar ta.nı.fınd.3.n Atatürk 
büstüne birer çelemıilt konacaktır. 

Bilcihıre bütün sporcular ve genç 
lik hep bir ağı:;dan 1sti.klal marşı 
söyleyerek geçiıt resmine başla.ya
caklnrdır. Geçit resm•nr!en sonra 
okullar saha ~de kendilerine 
ayrılan mevkii.eri işgal edecekler. 
dir. 

.Şenlikler başlama<la.n evvel vi
e~aye.t adına. vah ve blediye reisi 
Liitfi Kırdar, ol:ull:ır namına kız 
öğretmen oıkulwıdan Türkan Zo
bo, beden terbi~ teşkilatı nazm
na Fürtıza.n birer söylev vererek 
bugünün obemıiyetiui anlatacak
la.r ve bililnre ~nliklerc başlana
caktır. 
Aynı şekilde Beşiıktaş stadında 

da tören yapıla.caıkl:tr. Buradaki 
tör(>~ orta. okuıl.lıar }etira.k ede
cektir. 

Öğleden Sôntt'a Fener stad mda 
saa.t 14,15 de spor kufilpleri tara. 
fmdan müsabaıkalar tertip edile
cektir. 

Kalk.evleri de kendi mmtaıka
lamı.da gece ve gilndüz muhtelif 
eğlenceler, spor müsa:bakalan ter
tip e l:..m.işlerdil'. 

İstanbul okul!an spor kümesi 
başkanlığın.dan: 

19 M.a.~ Gençlik w spor bayra
mında İStanbul beOıen tel"htyesi 
direktörlüğüne mensı:rp gençlıik ku
lüpm futbol muht.eliti!le kar:ırlaş
mak ilzere, okull:ır muhtelitine se. 
çilen a.~ okul ve islıınleri ya
zılt futbolculıı.rm. sa.at 15 de Fe
nerbahçc .21.adyam.uoda ham- bu
lunmalarr tebliğ olunur. 

Hayriye lisesinden: Faruk Ya
vuz, Faruk Hasan, Recep, Sülcy
man, 
Haydarpaşa lise&nden: Sezai 

Numan, Halil, Halit Deringör 
Müzdat. 

Boğaziçi lisesinden: Ali Kızılrr
mak. Mahmut Kefeli, Nfyazi Kal-
kan. • 

Galatasıa.ray lisesinden: Şahap 
~n. Işık liscs!ndon: Bülent, 
Darll...cışa.f aJta lıiac6inden : Galip ve 
MUmin Gök\'&. Yüoo Üllkü lisesin
den: Kadri. 

19 Mayıs piyangosu 
bugiin çekiliyor 

Mn1t Piyangonun 19 Mayıs 194 
tevka!Ade çekilişi bug1m saat H d 
Ankarada Serglevi binasmda yapıl 
caktır. 

:ınıu Piyangonun bu çekilişi yur: 

dun her taratma radyo ile nakledil 
cektir. 

KAYIP ERKEK ÇOCUK 
18. 5. 42 pa.za.rtesi gilnü saat ı 1 

üe F.eyazıt .Balarcıla.rda 2,5 ~
da Takfor adm.dA bir erkek çocu
ğu kayboJımuştur. Gören ve bulen 
lamı illS3D.iyet namm.a aşağıdald 

sdrese b~rini :rica ederim. 
Beyazıt Mühürdar Eminpaşa. so

kak No, 19 nnnesi Nucmzar. 
(39898) 

Fuzuli'den secmeler~ 
"Sada.-yi ney haram olsun!,, de

din, ey sOft-i siUü.s; 
Yele ,·erclin, hrliit-i "er' ile n&

müsun i~liimın 1 
Da endam ile vecdiyylittan dem 

\ nnnak istersin? 
ilahi, ney gibi_ surih .-.Urih olsun 

cndsnım! 
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19 - 5 - 1942 

~i1~ 
Samsun - Lozan 

ve ötesi 
0a.._~ ...... 1ı1rc...a 
~ ........ girdi. Bu gemt .. 
~~~ Mutafa &emil vardı. 
.:-uaeld .... ftıtr ~ bir 
~ üldm .. ....,., irade
.. "• ıı.mıe.; idi. Ba inde, .... 
~ hayat SJÔI p ı.ntb, .... 
'1 gibi tuDift ~ te.lllılerle 
..:.~ o.. banıl tarafllldaa 

~ .. 7.:. ':"::!ie ~-: 
~ ~i g6l'lnllllL ...... 
~ - Louıı ve öı.t,, di7e ad· 

clırdıimm ba hap&, dar ~ 
teıv içinde mUtalea eddenwıL 
"I. &örilf aasd htiel'QI talalll ede
~ .tuau yapa ,,.,. Jaaıa&ı ifade 
_-aJen öltl parçalar tlstbde b-

um. "Sunam - Loaa 
'iıa ötesı,, de Byleee dar heBdele-

haıhadmaduı tatar. O ballı -. 
bir hayattır. Dtblya ta.rihbain 

tlhaamoı olaylan ba ulak içiade 
tlzgir gibi eser. 8amsuDa. or. 
lbiifettlşj olarak ayak atan ift.. 

biz sonra lhtll&lei tef hlh"f· 
görttyonaz. a... latlldi.J da\·amun JQm:U Jıa. 

ruthyonız. Tarlhi:a mabd· 
.. ~ ... ·-- değiştiren ldltleain ana-

lıı..~~!°da bir bayrak lmtaqe
-.:--0~ Nilaayet eeldT• tıa
telilen ll08YSI toymetled 'bir 

kabuianu 90JU' gibi llOJUP 
• Je politika, dit politika, 
~ril~U, '1\gn kalbinde ya
kıymtlerin değiş1!1li hep bu 

L -. ........ _- - ,.Lozan,, yolu ti:zerfn. 
--er merhaledlr. 

"-nan ~in lırtikW harbi, bu 
• idare eden zihniyeti, Lozan 

un nıhunu, ba nıhaa iç ve 
Polltlkadald teahtirlertni bir
den ayırmak, blllllan ayn, 
hldis~ler •ymak mtbnkiift 

• ir. Milli bayatmm öyle bir 
lfettir ki Oll1UI her pupa. Ja.. 
1 harbine, ~ ı.o.a n-

a..~ baihclır. 
:--ınsundan g~n yol ilk ı.m

Loamn Jahslyet.iai yvattı. 
dan IODradJr ki ordalu b. 

dt1 ve istDdll clavuı Badece 
filıir olmaktan ~Jrtı: hayatın 
l&aad..a. bir hareket narh baU
tlrdl.. 
~ lluMaln eeftehn '-7-

hllrrlyetini bah,etti. Ve ba 
le hürriyeti Losanda beteri, 
bir hllvlyet aldı. Lozan ma
inin bikim esulan bize ol

kıular iDIQbk ida de meınıt 
latikl.lı vaadedlyorclu_ Onu 
~lal &unsmadan ~ yol 

insan kuu, insan zeki
.._ atkı He yoirulmut vep 

İIU. Loan muahedfillbıin 
.. yatı kla dtblbtdlil Deri 

İPier dllnya t&ıafmdan za-
...... edileMlmit olsay

lilaahaldıak ki budn dtinyanm 
bahmduia çdnnu, harika

lrorkao .............. meyda
lehnetıdl. Ne yapmalı ki, be 

~·-n İMUI olank ulayan, 
mlılavt haklar tanıyan 

_ .... pllplerin ka. 

yer ~.. meafaatle-
'-&Jı lnbde iuan rabana, 

cl8nya1UD varmak htedlii 
i4rlk f'det ba dhniyet 

VAK 1 r 

-·~=--~= ~= ......................... ~~ 
Kapatılan fmn sahipleri 

Milli Korunma 
Mahkemesine verildiler 

ıcapatrıan 17 fmrım unları ct.n. I Unlan keallen 17 fırıncı da mUII 
rmcıaıd flrmlara dalrtdJıulıtı, Tilt.yet korunma kanunu hllkllmlerine göre, 
f&Zl& un al&n brmlan. blr tebligat mahkemeye verilmlflerdir. 
yaparak sat.J§ tubeleri açmaıannı bil. Fırmlann sı'lu ırurette kontrollert. 
dirmlftir. Fınnlarm budan bu fllbe. ı n• dnam edllmekı.cttr. 
lerlD teatatne heflamqtardrr. 

Lise ve orta okulların imtihan 
komisyonlan seçildi 

Orta tedrlat mQemeııelertnln ımtı. 
ban hazırlıklan tkmal edllmlf, ımtı. 
ban yapacak okullarm, lmUban ko • 
ml.8yol1lan tellblt edllmlıUr. 

Lllıe dmet olgunluk lmtlham 8 o.. 
kuıda yapılacaktır. Bu okullarda H 
lı:omLsyon kunılrftUftur. 

Resmi llM bitirme imtihanı 13 o • 
kulda 578 1mtihaD komlayoou tara. 

fmdan yapllacaktır. 
Devlet ortaokul lmtllıam 119 okul. 

da 766 komlayon taratmdan yapıla_ 
c&kt:ır. 

Teknik öğreUm okullarmm lmtaa
nı da 7 okulda 128 komisyon tara,. 
fmdan yapılacaktır. Komı.yonlarda 

vazife alan mOmeyylzlere tebligat 
yapıbm§tır. 

Yeni navlun tarifesi hazırlanıyor 
llQn•hltt Veld.letı, :bal• tatbik 

edilmekte olan k6mtlrden gayri 411)'& 

için navlun tarlfulnl detıftlrmete 

karar vermlfUr. ötrendi~mlze g6re, 
vek&Jet bu hu..ta yepyeni bir tart. 
fe b.uırlamalrtadır. Şimdiye kadar 
yevmiye heubı llzerlnden ödenen ta. 
rifeoln kaldınlma11 ve bunun yerine 
mm.takalar& göre haztrlanacak bir 
tarifenlD tatbiki lçln tetkikler yapıl. 
maktadır. Bu tarifede kereste yWdl 
lçbı metre mikt.bı, kömllrden gayri 

ytlkler iclD ton - kabul edilecek • 
tir. 

Bu 191ı:ll, hem )'QkleytclDtn, hem va 
pur .ahlblnlD lehinedir. Çt1Dktl 7""• 
mtyoe heabr t\Mrlndell çalıfddJtı va. 
tut tuıbbuı1ar vukuunda eık9erl:r& 

ki r..ıttelerf hlli harp ön~ man
tJfı ile ö~k ktlyenler, 19 unca 
amn siyaset felM>feııd zavlyelel'iD. 
deaWIA..__. .... ....._ 
..... prmsiplertmkl aalıMnacldar. 
Harpta llleeld dlaJ81UD ..... 
kalıp fildrleıt ile •ikim vennekte 
mrar edelller bizi J& ~t, ya
hut falkt bmplanncla t:uavvar 
ettileır. Halbuki lılz, geçen bir dttn· 
yaam deiD. geleeetı bir dtinyanm 
&entesinl ifade edem bir hüdycıtle 
ortaya cdmuştık. 

Tllrlriyenln ba hlvlyeti gttclde 
daha dyade inkipf etmekte ve 
cılhaa,Umal bir manmra ~ 
dır. 

Türk lbtlWinln, Tiril istlkl&t 
harbhıin ve onun cloiarclup netl
celerln yannki clthtyanm bir 1-f
Janpır oldapna Javat, yava,, iıl· 
rlık edenler ooialıyor. 

'lalllllUll - Loandan SODra 
"ötefll,, badar. 

Samnn, d8nyaya yeni bir afuk 
açan devrha bprmdır. 

SADRI ERTEM 

nlaım•zlılclar oluyordu. Yeni tarife. 
nbı tatbiki için bir koordlnuyoa ka., 
ran çıkmam lbımdır. Bu karar da 
yakında Defl'9dilecetklr. Bilbıdlll gibi 
flmdfkt tarifede Jcoordlnaayon tıeyeU 
tara.tından lıtMıul edilmltU. Ondan ""· 
vel pazarlık u.ult\ cart idi. Bu tarl,. 
leler kara n1anmma f&IDlldlr. TQrk 
kara auıarmm 9 mmtakaya a,nıma. 
m mubtemelcllr. 

Vapurlar iatiabdan 
fazla yolcu alamıyacak 

Uman rel8Ull. tıuı vapurtarm w • 
tiap hacm•Nlım tasla yolcu a.Jdılda. 

ı:mı nuan dikkat. alarak vapurları 
kontrole bqtanıııtır. Bu puar SU. 

Dil, deDisde eaall bir kontrol yaptı.. 
mı§tır. Ba aNda. Adalan. 00 suhu • 
rat poetuı ghderllmlftlr. Bug1ln de 
vapurlar ...ıı 9Urette kontrol edile. 
oeklerdir •• 

Deniz motörleri 
nakliyat birliği 

'"KUçtl'k. den.iz motörleri nakliyat 
biıiltl" baklanda hurrlan&D Dlzam • 
namenin bugtln1erde mt\nakal&t w _ 
k&letı taıafmdan tudlk edilerek la. 
tanbula göııderilmea beklenmekte • 
dir. BiJ birlfte, l50 tona kadar olan 
motör ahlpleri preceklerdir. Blrll • 
fla ,akında faaliyete geçecefl llmlt 
edlllllektedlr. 

JfAKLlYAT TAClBL&BI 
ANKABAYA ıu:rn:T 

GöNDEBlYOR 
Nakliyat tacirlerin.den blr heyet 

Ank&raya çatırıJıımftır. Tacirler, he. 
,eU lıugQnlerde 9eÇllerek haalraDda 
A.nkarada olacakta. 

Albn fiyab 
DOn bir aJtmm fiyatı aş,a:s Ura:ra 

kWçe aıtmm bir f""ID ft,atı ı.e. 460 
kunı§tU. 

Boğaziçi ve Flur
yaya otomobil 

gitmeyecek 
Alman bütün tedbir ve kon

troHere rağmen ~törler benzin 
ltalmadığuu ileri stJ.ret.ek heea.p
larma uygun geh.iyen semtlere 
gllmemelrledirler. 

VilAyet bu durumla me§gul O· 

'arak bu huısusta yeni bir karar 
vemıittir. 

Bu ka.ranL göre, ~ur, t.l'elı ve 
ctoblls işleyen yerlere tak!Sle: 
itletilmiyecek, bu BUretle diğer 
dar.a mahdut mm takala2'a işleye
ceklerdir. 

Şimdiki halde, Florya, Botu
. çi, Pendik ha.tlarma taıksiler gi~ 
demiyecektir. 

VHayetln tebliği 
Kinin komprimeai 

yapanlar beyanname 
verecekler 

htanbal VDA7et.ladfm teltlq eclU., 
mittir: 

Rumi Guetentn lf.1G/H2 nllılba. 
lllllda bıtıp.r eden 322 A)'lll koorcU.. 
n&8YOfl heyeU karan mucibince Jdnln 
komprimeJl yapan btlQmam h&kild 
ve hllkmt pıhJlll&r bu karamı Defrl 
tarihlnden itibaren bef gQn zarfmda 
ellerindeki toz ve komprime klııbı 

mlktan ile ellerindeki 100 gramdan 
fazla devlet ve Kızılay komprimele.. 
rkıden gayri klıılD komprimesi bu • 
lunduraıı eczaneler, ecza depolan n 
Mir phmlar ve mt\eueeeler lfbu tos 
ve komprime kinin miktarmı ~te • 
rlr tanzim edecekleri beyaımameleri 
24.:S.9'2 g1bı11ne kadar vUl.yete ve:ra 
bulundukl&n mahal ka,Jmakaml*la. 
rma vermeleri tıeblll olunur. 

Ekmek kartlannı 
kaybedenler 

IDkmek kartıarmı kaybederek ye • 
niden almak tızere vilAyete mllracaat 
tdenlerln aa.ymı çoğalmlflır. 

VUA.yet bundan llOlU'& bu gtbl mU. 
waan dllcb.te aleoeıırtn'. 

YalnJz l:ıaSlraD bqmda hulraD 
kartlarım kaybedenlere yeni kart ve. 
recektlr. 

Bakliyattan paata 
yapanlar yakalandı 

Tabtak&lede Mustafamn fmruDda 
Tahir, Eytlp, BtHtyman w Niko adm. 
dakl phudar bh1e,erek fuulye n 
nohut unundan pandiapanya yaptık • 
larmdan yakalanarak adliyeye vem_ 
ml§lerdlr. BIUndl~ gt-bl bakllyat unun 
dan puta ve benzeri ,eY1er ya.pmak 
yaaaktır. 

Bandajsız tramvaylar 
Tramvay haU&rmda band..,....,"1 

yllzODden '10 an.ba Mferden ayni. 
mlfbr. Tramvay ldareel, bu lhtt,.er 
&ııemek llzere Romanyadan bUldaj 
getlnftk llzere te,ebb681ere gtrlflDIL 
Ur. 

Hmitsizliğinı, içıinden yU.kıelen 
patlamak arzuaunu yeıımek için 
Mariye ar.idi .. Patlamak, Ü8t.Üate 
defalarca yllzüne ''hismetçi.. hiz
metçi..,. diye bağınnek ıatedi. M&. 
d hiımetçl idi, ve o bu hiunetçi ıi
ğe tahamW edemiyordu. ÇUrııkil e. 
fendi olarak doğmuş, efendi ola
rok va,.maık. istiyordu.. Fakat itte 
!!imdi bu hizıne~ ona paraMDJ ve
riyordu .. Kendisi için daima yeme
ğin gUzel pa:rçalarmı ayJl'dıktau. 
gecelen kollan arasında arzulart · 
nı tcakin ettikten 90IU'a ıimdi de 
paraamı veriyonlu .. ,. Jak da bu 
parayı ba.aa iade eunemioit. Tabii 
sen de iade etmiyeceksln .. ., Bu sö
ze ne- cevap verilebiltrdi ?. Bu •
rada 'Maı1ntn lnrneül kollftnm o
muzlıın tlr.?rinde hll!lsettl.. Genç 
kadın Kad_..ı yaV8§ yavaş rrkarak 
vücuduna dofnı çekiyordu .. 

Yazan: Franınıoa Karmentli Çeviren: Muzaffer Aear 

- Ziyanı yok Toni diye mml
dandı. Ben sana 5eve seve bu pa
rayı vereceğim .. Ben daha ilk gün
den senin bizim gibi, meeell be
nim gti, ihtJyu Kordu glbı, ma
dam gJN olm:ıdıfmı anlamıttJm .. 
Sen nihayet gtınOn birinde her ne 
vaziyetle otura oleun muhakkak 
buradan c;*ıp gidecektin.. Eler 
ben aıma bu paıayı vermeaem ba • 
~ma bh' fellket seWıtUr. ttte bu
r.un için 91D& lark bee lira verece
ğim .. Eler bü' gtln ama ettiğin 

gibi seııckı olul'an o --. .••• 
Kada.r'm genç 1-fmı vllcuduna 

doğru çekerek dıe-vun etti: 
- Bilıtyor mmun Toni blı ..ı.h 

mllalılde allp da gri kcıetlmfbıie 

• 

11-
çıkıp gittıiğiın zaman ben deriıal 
mühlım bir h1d1eerün eeifinde- ol
duğundan şilph.e etmiffD\tim .. 

.Marinin ~lan başını daha zi· 
yad ~ çeitti ve duymaktan 
ziyade ya...trle.n Uzerinde lılarinin 
ıu aözlerini lümettJ: 

- Tooi bu ps.nı.ya dikkat et. 
Sen daha çocubun •• Bir kaç turu
§U bir kemre koymanın ne kadar 
müşk:Ul olduğunu bilmezabı • 

Şafakla beraber eıvvell Kari 
kalktl ve Kadar'ı da uyandırdı 
Ya'V'BŞ adnnla.rla yataklanndan in
d!ler .. Kari el yorde.mile dolabm 
yanma kadaT gitti, alt çekmeyi ka
rıştmnağa bqladı. Kadar bir a· 
nahtvm kilitte döndUğtlnll duy
du, sonra yatafm kenarma otura
rak liralan aayma<'Fa başladılar: 

"Bir .. iki .. be, .. on .. olu .. kırk .. 
kuic bq .... Bu k"' beş ira Kada
nn ça.nataamı 3tıdrdi. 

$sat henüz dörttü ama Kadar
öa tekra.r yat..ms.k arzwnı katiyen 
yoldu.. Giyindi, pencerenin kena
naa oturdu. etnfı ~yretti sonra 
cmnm lçi:ıde bir müddet dolqtı, 
tekrar peaceredea dJtAnuK aey
rettl. Stat belde Kari de kalctJ, 

giyindi.. Ta.hammill edilemiyecek 
kadar uzun bir milddet mua. ba
ımda Jı:arşt karşıya ve bıLr tekke
lime lroımpnadan oturdular. B8-
zan Ma.rini!ı dnd*1an aanld bir 
Şey aöylemek :!stiyol'ftlut gibl oy
nuyor. fakat yine de llUıkötu mu
hafaza ediyordu. lkiııi. de kl)Jlu.~ 
muyor, birbirler.ine bakıyorlardı 
Nihayet Mari kalktı, ışinin -bqma 
g.tti .. Glln ~ ağarmcaya 
kadar Kadar yalnız başına kaldı, 
l"d:ınm içinde dolqb. Etrat tama
me"I aydınlamnca çıktı doğru ban
yoya gitti.. Sa.bshm bu !58&tinde 
asri banyoda l>emen hemen hiç 
nmseler yoktu. Banyo yapmak 
ha.kk: idi .Cebinde kırk bet Uraaı 
vardı. Tem!%, berrak ve sıcak eu
ya boğazma kadar gömilldUktcn 
sonra diişilndU: "'Cebimde tamam 
kırk beŞ lira var •• Fakat bu para
!'! muhakkak iade edeceğtm .. Hem 
de tamam ytız lira olarak •. Şimdi, 
hemen bugün Berkley ot.eli c.ı,·a
rmd'l bir panııiyon kiralamalı ve 
yann derhal Madam Meyer'e tele
fon etmeliyim.. Cebimde ta.maır: 
kırk beş lira var.. Fakat şimdi 
hazır bu para varketı e1yala.."lftlJ 
doğruca Viktorya ganna nalrl~tti-

19 Mayıs. Ttiı'k takvimine sığmı
yarak, 1'tlrk tarlhlııe geçen, bü
)'ilk ve ,.ah bir hamlf"nin dönüm 
yeridir. 

Herke51n ''bitti!" dediği, bir 
mfllet, Yt"PYeDİ ve dipdiri bir ge. 
~ fet.lıiae, o gün çıkmıftl. 

Bir saatlik bir geee perdesi, k08. 
koca gtineşl saklamağa yettlti gi
bi, Samsun buamap da, mauum 
bir ka\·ganm, altın bayraklı bir u
ferin ve eŞ81z bir devrimla peec
al olmu.,tu.. 

Zift .bbarplan f8hrem tah
rem yanlmrş, tıknefes bir gemty. 
le Bojudan çıbn adamın, uıul 
bllyllk bir eemiyet olduğuna, kim
se 8eZ1lledl. 

Sabahtan ön~ yddnlar DMıl 
panldarlana,. Avrupa da öylece 
kendi prur yaldızlarına g&nlll
mii&ttl. 

Elinde mtttueke kadehi, bafm· 
da kibir sarlloşlağu, ytlrejiade 
lbtbu earpmtalyle kendinden 
g~ftl. 

S.m•an, bir tüslyette bir mil
letin dlnunit olm111 varhlnu k:ar-
11ladı. Ne ba)'l'ak, ne bando, ne 
alloşt .. Ufaklan ..,..., koylan o
ğaldat.an hiç bir .. dU)'11bmıdJ. 

1 

Onda TUrkiin C!eVber nıhu, ye
niden dövüldü. Tekrar allMclr. 
Bilytlk, parlak, )1izil dönmez lb 
kılıç oldu ve tuıh Atanın elinde 
alevlt"Ddl 

Bundan sonrasnu, alıll almu. 
Zihin potası, ona mut.ık bhpl .. 
mıa dökemez. Öyle ,eyler okla, 
oyle harikalann boynu baldlldti, 
ki balla evvelden bir sö;yleyea pi. 
Na, bütün fliinyayı gilldtirilrdti. 
Dağlan, onlan, mnaklu'I ve 

ya;y1l1aıile btittin vatan, bir b8J1k 
destamıı ulılfeal baUai Mnllh. 
Biz o destanın her ll&tıı'lllı kendi 
>iinilmizln altnma dtifman kuuJ· 
la eze..ek yudık. 

Samsan, ba vatan 1eh.......,n 
ilk IDllH'Udll'. 

Ata, kendi 8dma katlaun ba 
gUnU. gmeBlde yaplaftı. l•t.ecll, ld 
geıçmltln 1UJ, saferi, kahrwnelı. 
ğiyle. geleeetbı tlmftleri bir gtlnde 
elele venin. Ba, bir feı"&ptt.l Fera 
pı. ea b8yUk IWllll veren bir 
fel'llpt. 

Buglla llt.e ll&ede dalpl·
bapaklar banan lala, &lllaıea 
t.plar bamm için. ,.... ti19-
1er, geeftler ..... ~dlr • 

HAKKI SVHA GEZGiN 

Dokuzuncu işletmeden bir 
he vet Bulgaristana gitti 

Avrupa hattının Bulgaristandan geçen 
kısmı üzerinde müzakereler yapılacak 

Dokuzuncu İfletme lılUdtlrtlJıUD ...._ tir. Heyet, .BuJcari,.tanda btr .batta 
lalitinde blr heyet, dOn Bulgarlatana kadar kalacaktır. Avrupa lle dolnı • 
sttmııtır. Bu heyet, Bulprı.tan ve dan dolnıya tren mllnakalltmuz, 
Yunaııl.atan arazlainden geçeıı n Dev ktlprWerlıı bltme8f.nden 80llra kuv • 
let DemirJollan tarafmdall lfl•ttlme. vetu bir iıbttmalle 15 hulraDda '-1. 
iline karar verilen tren baU&rma alt lJyac&ktır. 

iller üzerinde "teım.ulard& bulunacalr.. 

AtatOrk kitap sergisi 
Bugün Ankarada açıiıgor 
Bugün aaat 16,30 da A ıı k a r a 

H a 1 k e v i n d e bir kitap aergW 
açılacaktır. Bu sergide Ebedt Şel A· 
tattırktln hakkında §imdiye kadar 
turkçe ve ecnebi dillerde ne,redllml§ 
<250) kadar eı1er bulunacaktır. 

Sergide ayrıea J!lbed! Şefin kitap 
t\Jıerlnde çalıftnaıarını gö9teren kıy. 

OtomobH aksamına el 
kondu 

03rlllen lllzwn Qzerlne ber tUrl11 
otomobil ve yedek atmamma lqe 
KOdUrlllğtl tarafından el konmUf • 
tur. LAırtlkler bu karardan bariçtlr. 

SAHiBi : ASIM VS 
Umamt Neşriyatı idare eden 

Btfllr A hmel S~nofl 
Basıldılı yer: VARiT MATBAASI 

rip Mat ()il birde kalkan treııle 
memleketime döD!lelD. H&YJI" •• ha
yır. ba.y!r •• Bu çılgmllk olur .• Ele 
geçen fırss.t kaçır:dmJlmlılı .. Yan
na kadar bile ~tmeden Madam 
Meyer'e bugUn telefon edece-
ğim.,. 

meUl veeu.aıar, el yazılan, kitaplar, 
ve flirler tefb1r edllıecektlr. 

lılemleketlmisde bu mevzuda ilk 
defa açılmakta olan bu serst bUttlD 
mllnenerlerlmlzl çok Ugllendireoek 
ve 19 mayuı gtıııOne bir hwıua179t 
verecektir. 

late Müdürlüğü 
Dördüncü Vakıf hana 

tqmdı 
1ate KQdQrltllllDe aımacak memar 

larm mtl•helra lmöbanı dt\D 'nc&Nt 

Odur aloalarmda J'&Plblulbr. --
bakaya as naamıet ıtrmlft:lr. ı.,. 
lıl0dllrl11111 dllDdan itibaren DGrdlll. 
oG Vakit banma t"fll'l"'f t 1 ' -
tadır. 

Evlemne 
lbracat ttıocaıiarmmdaı B&J' S.. 

an Omer A.rula kıymetli «llntlnen 
Ba)'&ll Adalet ErttlrkOn ııtkNıları se. 
oen cumartea g0n11 &JOllu llllElb 
memurlufmıda ıcra edllmlfUr. Tan. 
feyne meaut bir yuva tememlllıOe 

tebrik ederiz. 

Quıünkü radyo 1 
12.30 Program, memleket aat &79. 
n, 12.33 Şarkılar, 1U15 Ajau, 13 
Fuıl heyeti, 18 Program. memleket 
saat ayan, 18.03 lılllZlk, 18.415 Oyun 
havalan, 19 KonU§JD&, 19,115 Fuıl 

Biraz geç ot.de döndü ve ihti
yaz KOl'das'a ert.eei gUıııden it.lba.
ren taUl yapacağa ve bir hafta 
için eşyalıumı alıacağ:mı aöyiedi .. 
Sonra çJktı, gitti, Pikadilli ma
halleeiııde dola.~mağa başladı .. Bu 
mahal1edeki çok pk gtnel evlerin 
hemen hepsinde aan ~k aHe- programı, 19.30 .Memleket saat ayarı 
ıcr otarmalcta idi, hl.; bir evin n- Rjau. 19.415 Serbest 10 dakika, 19.1515 
,;erinde pa.nsiyon levhasını görme- ı Fasıl proeramı, 20.115 Radyo gazete 
di .. Regent Strttt"e doğru çıktı. ı 20.45 Keman solosu, 21. Ziraat tak. 
Bu cadde ona pek yabancı elmi- vlml, 21.10 Müzik, 21.30 KonUfm• 
yordu, önünde, meydana karş1 21 415 Kit.sik Ttlrk mllzlğı 22.30 Kem 
bir otel vardı: Laııgham ot"lt. Bir leket s at ayarı, ajanı. 22.415 Yann. 
an fc:in yolunu değiştirmek, ora- ki program ve kapanlf. 
Ja.rdan kaçmak arzusunu hissetti. 
Fa.kat yapmadı, ağzında acı bir 
1.ezzf't olduğu hnlde ot.eli sevretti. 

- Şimdi girip 208 numarah o
da aakbıl ile gö~ek istesem .. 
diye dUşilndU, fakat vazge<;t', )',\. 
zUnU bu~durdu ve gt'C:ti ~tti. 

Öğleye doğru Berk ey oteline 
beş dakika mesafede bir caddeden 
geçmen birdenbire pk bir evin 
üzerindeJd siş'llh kilç{l.k bir levha 
gözüne çarptı. BJı le\"hada alhn 
sarm ~erle !IU k~ı;neıer :razı-

1 
b ldt: Viyana pa.n8iYOllU ••• , mer
dJvm!eri d~rder dlh'de'r a tlays-

1 
1'ek UçUnctl b.ta kadar çıktı. 

( DfM:mıl OOT) 

& Salı çarşamba 

ı 9 Mayıs l 20 1'I. ayıs > 
~ -

1 ., C. evvel: 1 1 c. Evvel: .ı - 1 Rmır: 14 B1Z1r: 15 

!Valdtl•ı , .... l&zanı '...ar .. ı.un 

ODnetlr 
4.38 9.16 4.87 91' dotu .. 

Öğle 12,10 4,47 12.10 4.46 
İkindi 16.07 8.48 16.08 8.46 
Alqam 19.24 12.00 19.25 1200 
Yatsı 21.13 1,:58 21.18 1.11 
lmelk 2.83 'l'.12 2.12 UI 
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Askeri Kıtaat ilanları 1 

·---------------------------~ .Aşa#tda ynLllı mevadm pazarlıkla eksilbneleri hizalannd&. ya~ıı gün, saat ve mnhallerdekl aakeri aatınalma 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde alt oldu~u komisyonlarda buıunmal::rı. 
Cln!li Miktarı Tutarı Tt.>miruıh tha.le gUn, saat ve mııh:ılll 

Lira Lira 
Koyun eti Kilo 11,000 H,300 1073) 

11000 919) 

19 • 5. 1942 

Sığır eti 
Sade yağı Liralık 

Ispanak 'fon 
Taze bakla. .. 
Evrak tabı 
Soğuk hava doltı.?:ıı tamiri 
Odun Ton 

2500 
10 
10 

80 

12.~0 

ıo parti 
26/5/942 14 B. Çekmece Mimaralnan 
19 ,, ,. U,30) 
20 ., " 15 ) 
21 ., ., 15,30) Halkalı 
20 ,. ., 15 Çorlu 

20 " " lô Çorlu 
325,20 25 " " 14 H. Köy KarMğa~ 

23 .. " 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Yün çorap Çift 50,000 ilA. 70,000 beher çUU 70 Kr. . :/- "' 
10 Konya t C A B 1 N D A G U N D E 3 K A Ş E A L 1 N A 8 1 Ll R (3283-5624) 

Aşağtd3 yazılı mevadm pazarlıkla ekslltmelerı hizalarında yaz·ıı gUn, 
s:ıat ve mahcllt!rdtkl askeri !lııtınalma komisyon'annda yapılacal<tır. Ta. 
llplerin belli vakıtıerdc alt olduğu komisyona teklif mel;tuplarile kanuni ve 
slkalarını ihale sııatıerinden bir IN\St evvel vermeleri. 
Cin ı .LUll<tan Tutan Teminatı İhale gUn, Mat ve 

Kuru ot 
Koyun eti 
Sığır eti 
Sı#tr etl 
Sığır eU 

Kilo Lira IJra mahalli 
1,000,000 75,000 562:'1 26/5/942 15 Maraş 

10.000 63,000 4725 2!5 .. .. ı:s Tokat 
62,500 62,500 4375 20 .. .. 16 Adapazarı 

l50,000 150,000 8700 22 ., ,, 16 Adapazarı 
62,500 62,500 4375 21 ,, .. 16 Adapa:ı:ı.rı 

(3107-5J51) 
• • • 

5.5.942 de 1halesl ll!n olunan 22 ton sade yağına talip çıkmadığmdnn 
tekrar ~azarlıkla mUnakaaaya konmu,tur. Evıar ve husuııt ,artları ko. 
mJsyonda görülebilir. Satın aımacak aade yağia"ın cl.ruılerlle muhammen 
bcd<ellerl aoa.fıda gösterilmlftir. İhalesi 22.5.912 cuma günü saat H de 
ya.pılacaktır, .22 Ton aade yağı toptan ahna:..~ıeceği gtbi daha az mlkdarda 
tlı:. veya be§er tonluk partiler halinde de aımablllr. Taliplerin kot'! temi_ 
natiarfle Harbiyede Yedek eubay okulunda satınalm.a kom!syonuna mü· 
racaatıan, • ,,.. 

an.ı 

Urfa 
Dlyal'b&kır (Eritllmif) 
T<ar8 Arda.han 

lluhanınıen bedeli 
Kunış 

210 Toptan beher kilosu 
204. .. .. 
207 

" (3277-5595) • 

• • • 
5.5.942 günU ihalesi ilA.ıı olunan 19 ton sade yağına talip çrkmadığmdan 

tekrar pazarlıkla münakaaa.ya konmuştur. Evıaı ve husıut prt.1an ko_ 
miayond& görülebilir. Satuı alınacak sade yağların clnslerlle muhammen 
bedelleri avağıda gösterilmi§tlr. İhalui 22.5.942 Cuma günU saat 10 da 
yapılacaktır. 19 ton sa~ yıı#t toptan alınabileceği gibl daha az mUtdarda 
da veya be,er tonluk partiler halinde de almablllr. Talipl.erln kat'l temi. 
natlariie Harblye<le Yedek ıubay okulunda ıatınalm.a komisyonuna mü· 
rıcaat:ı.arı. / 

Pazarhkla 25 ton sa biın alma
cak tır. E~af ve hususi şartları 
komiAyond:ı görülebıiıir, 25 tondan 
daha :ı.:: miktarına talip çıktığı 

takdirde dP. üınlesi yaprlabilir. t
hale'!i 22. 5. 942 cumıl günü saat 
17de yaprl:ı.ca.kt.Jr. Taliplerin kati 
temiMtla.rile H~rbiyede yedek su
oov oku.unda se:tmalma komlsyo. 
nu~a müracaatları. (3281 - 5599) 

* .... 
J 2. 5. 912 de kapalı zarf usulile 

ihalesi ilan olunan 390 ton sa.d~ 
yağuın talip çıkmadığından tekrar 
pazarlricla mUna.kasası ya.p:lacak
tır, evsaf ve husust şartları komis. 
yonda. görtiWbilir, bu miktar ı.ı.de
yıı.ğr bir t3llbe Jı.ha.!e ~ eceği gibi 
her a.n.be.r ih tiya.cı ayrı ayn talip. 
lere ~ya iki t:ı.ksicle talip çatığı 
ta.krlirde ihale e<lilebilir, toptan 
beher kilOC'lll.tnmı muhammen be
dP-li (185) kuruştur. İhalesi 22. 5. 
!~ ~2 cuma günü !mat 15 de yapıla
cAkt~r. T:ı.liplerin ks.ti tem;natla
ri'e harbiyede yedek ımbay oku. 
unda satmalnuı komisyonuna mü. 
racaa.Uan. (3280 • 5598) 

* * * 
Pazarlık günü talibi çıkrr:ıyuı 

150 ton sığır veya koyun eti 20. 
5. 942 çarşamba günü saat 11 de 
pazarlıkla iha.le edilecektir. :\Iu
hamrr.en \:edeli sığır eti için 
180000, K. eti için 270000 lira
dır, Kat'i teminatlan sığır eti 
için 20500 lira, K. eti için 29100 

OSMANLI BANKASI 
t LAN 

Gcn('lik vo Spor Bayramı dol:ıylsllc 
Osmanlı Banka.cımın Gala.ta merkezi. 
le Yenka.ml ve Beyoğlu şubeleri 19 
.&layıa 912 Salı günU kapalı bolwıa. 
caktır. 

dan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. 

( 3292--5627) 

Müteahhld nam ve hesabmıi 21.5.:>42 
pervembe gUnU saat u de ihalesi ilt.n 
olunan 150 ton kuru incir eksU bne .. 
sinden kaldınlmıı olduğundan Uln o
lunur, (3305-5645) 

~ .. 
Beher kiloııuna 95 kul'UJ flat talı. 

mln edllen 10 ton toz veker 21.lS.942 
perşembe gUnU ııaat 10,30 da pazar. 
lıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 9500 lira olup katt teminatı 

U25 liradır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda satmalm& kom!s .. 
yonun& gelmeleri. (3296-5631) 

* *"' Beher kilosuna 30 kul'UJ flat talı. 

Cine! 
Urfa 
Dlyarbakrr (Erltllm.1§) 
Kars Ardahan 

\luhammen beden 
Kanış 

210 Toptan beher kflow 
20"' .. .. ., 
207 .. .. 

(8278-5596) 

' liradır. Şartnameı:ıi her gi!n ;,co
misyonda görülebilir. İsteklf!e_ 
rin belli gün ve saatte Fındıklıda 
satınalma komisyonuna ge.mel~ 
ri. (5497) 

mln edllen 50 ton horoz cinsi kuru 
!uulye 20. 5. 942 çal'§llmba. günü ss. 
at 14 de pa.zarlrkla satm aıma.caktır. 
MU.hammen bedeU 15.000 Ura olup 
katı teminatı 2250 liradır. Şartname_ 
si her gün komisyonda görüleblllr. 
lıteklilerin bent ı;-Un. ve saatte Fın. 
drklıda satmalm& komisyonuna gel
meleri. ( 3304-5639) 

~ .. 
• • • 

11.5.942 de ihıılesi filn olun.an 20 ton Hde yağma taltp çıkmadığından 
tekrar _pazarlıkla mUn.akaaya konmuttur. Ev•~ ve hususi prUarı k~
mtııyond& görtılebillr. Satın aı.mauk ade :rallamı e\n.a~ muhamı:neıı 

bedelleri apğıda gösterilml.§ttr. İhalesi 22.~.942 cuma günü ıaat 11 de ya.. 
pılacaktır. 20 ton l&de yatı toptan ..ımablleuği Gibi. daha az mlkdarda 
dıı veya beter tonluk pe.rWer hallnde de alınabilir. Taliplerin katı temt. 
naUarlle Harbiyede Yedek ırubay oku\Ullda aatınalm.a komisyonuna mü· 
racııa tıarı, 

oın.. .. ı 
Urfa 
Diyarbakır (Eritllmlt) 
~rs Ardahau 

Muhammen bedeli 

Kurut 
210 Toptan beher kiloau 
204 .. .. " 
207 .. .. .. 

(3279--5597) 

••• 
Kapalı zar! ueulile {!00) ton zeytin yağı münakaaaya konmuştur, Ev. 

sat ve busual ııarlları komıeyo:ıda görUleblllr, ·(!00) ton zeytln yağı btr ia_ 
tekllye ihale edilebileceği glbl 75 şer tonluk partiler halinde en az bir tak· 
sıdlne talip çıktığı takdirde de ihale yapılabilir. İhalesi 27.5.942 çarpmtıa. 

gUnU sa.at 11 de yapılacaktır. Muvakkat temlnatlan aa!t derecelerine göre 
aşağıda göıterilmıgtir. Taliplerin ihale aaa.tındaıı bir saat evvel tekli! mek. 
tuplarlle Harbiyede Yedek subay okulunda aatmalma. komLsyonuna mü-
racaatıarı. 

A!ı..ıtn dereC'e9l 

% 1,5 uitll zeytln yağlar 
tc;ln . (Eklstra) 
% 8 aaitli zeytin yağlar 
!(in • (Eklıtra) 

Muvakkat t.emlnab 

19230 Liradır. 

18990 Liradır, • 
(3108-151lS2) 

••• 
Beher kilosuna 85 kuruş tah

min edilen 101,000 kilo sığır eti 
müteahhit nam ve hesabına açı:k 
eksiltmeye konmuştur, İhalesi 
25. 5. 942 pazartesi günü s:ı.at 11 
de Erzincanda askeri satın alma 
komi&yonunda yapılacaktır. llk 
teminatı 6438 lira 75 kuruştur. 
Taliplerin belli vakitte komisye>-
nn. gelmeleri. (3192 - 5333) 

* "' • 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla 

eksiltmeler! 21.lS.942 perşembe günü 
14 ten itibaren Hadtmköy Upktabya 
aakeı1 satmalmıı. komisyonunda ya. • 
pılacıı.ktır. Taliplerin belli vakitlerde 
ltomlsyona !)elmclcri. 
Cinsi Mlktan Ftatı Temlnatl 

Liralık Kuru, Liri\ 
Koyun eti 115,000 135 1125 
Sığır eti 2500 108 187,50 
Sığır eti 2500 ıos 187,50 
Sade yağı 2300 ıss 187,50 
Zeytln ya~ 2SQO 115 187,60 
K. Faıoulye 2300 28 187,50 
Sabun 2500 so 1S7,50 
Bakla 2500 20 187,60 

(3280-1SG2;)) 

... * * 
B~hcr kilosuna Uı; kuru, !lyat t.ııı-.. 

min edilen lGO ton odun 22,5.~H2 ı;a·. 
p.mba ~nU enat 11 de pazarlıkla 

sa.tın alın:ıca:•tır. Mulısmmen bed~ll 

4800 lira olup katı teminatı 720 lira. 
dır. Şartnamem her gün lı:oınlayonda 
görtıleblllr. lsteklilerin belll g1ln •e 
saatte FmdOOıda satmalma komlsyo_ 
n·•na gelmc~erl. (3303~8> 

70,000 kilo çalı fasulyesi kapa
lı zarfla eks\!tmeye konmuştur. 
İhalesi 26. 5, 942 salı günü saat 
15 de Konyada askeri satın al
ma komisyonunda ya.pıla.caktrr. 
Beher kilosunun tahmin bedeli 
20 kuruş ilk teminatı 1312 lira 
50 kuruştur, Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri, 

(3189 . 5330) 
.. * • 

52,000 kilo sığır eti kapalr 
zarfla. eksiltmeye konulmuştur, 
İhalesi 9, 6. 942 salı günü salt 
15 de Amas\'ada Mkeri sat~11 ni
ma koınisyo.nunda ya.p:laca.ktır. 
Tahmin bedeli 31,200 lira ilk te
minatı 2340 liradır. Taliplerin 
kıınuni vesika\arile teklif me!<
ttA.,ılarmı ibaie saatinden bir sa
at evvel komis:rona vermeleri. 

( 3259-550f3) 
••• 

Aşağıda yaz;lı etler kap:ılı zarfla 
eksiltmeye konmuştur, İhaleleri 10.6. 
942 <'ar§ıı.mba glliı41 hl7.ııtarmda. yazılı 
saatlerde TrabzJn askeri eatm!!lma 
koml:Jyonundıı ynpılacııktır. Tnllple • 
rln ka.ı:r:ı:ü \'CSikalar1le tekli! mck. 
tuplarını IJ:ıa.le aaatinden bir ııaat e,._ 
vel komisyona vermeleri. 

Cin 1 mlktan tutan teminatı lbaJe 

KoyuMti 
S~r eti 

kUo 
36,000 
36,000 

llra lira 18atl 
18,000 l~ 11 
14,400 1060 10 

(3299-0634) 

.... 
Beher partisi 25 tondan iki 

parti 50 ton sığır, k~i veya . ko
yun eti ve :500C> kilo eıme kuru
su ve 100 ton çimento, 90 lfüo 
emülsiyon, 8 adet mala, 4 adet 
şakül, 3 adet taşcı gönyesi, 8 dı
vn.rcr çekici, 8 mırç, 4 taşçı ta
ragt, 3 tesviye nıhu, 2 yumak si
cim, 3 adet varil, 2 ders malası, 
2 emülsiyon fırça, 6 tırmık, 10 
yaba, 30 balast çekici, 30 taşçı 
gözlüğü pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin kat'i teminatla
riyle 22. 5. 942 cuma günü saat 
10 da Topkapı Malt:eoes;nde as
keri satınalma komisyonunda bu
lunmaları. (3276 - 5584) 

* * * 
42.102 lira. 43 kuruş keşif be

delli bir er pavyonu kapalı zarf
la eksiltmeye kon.muştur. tık te
minatı 3157 lira 70 kuruştur. t. 
halesi 26, 5. 942 salı günü saat 
15 de Eskişehir Hava askeri sa
tın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Keşif evrakı komisyonda 
görülür. Taliplerin kanuni vesi. 
kalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (3196-5537) 

* * * 

Yedlkule haatahaneılnde bulunan 
8 ve hayvan hastahanesinde bulunan 
35 ki, cem'an 43 araba gübre 25.5.94.2 
pa.Arteal güDU saat 11 de pazarbkla 
sa tılaeakbr, Her 1ki hastahanedeki 
gübreler ayn ayt't taltplere de ihale· 
edllebillr. İsteklilerin be11i gün ve sa. 
atte Fındıklıda satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (3300-563lS) 

~·~ 
Beher kiloauna 23 kuruş fiyat tah_ 

mln edilen 25 ton taze bakla 22.5.942 
cuma günU aaat 10 da. pazarlıkla sa_ 
tın atınac:ıktır. Muhammen bedeli 
5750 lira olup katt temlnatı 862 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi her gün ko. 
misyonda g<irülebillr. lsteklllerUı bel • 
il gün ve ııaatte Fındıklıda satmaıma 
komlsyonuna gelmeleri (3295-56301 

* • * 
Beher kilosuna Uç kuruş fiyat tah,,. 

min edilen (160) ton odun 22,5.9U 
çarp.mba. günU aaat 11,30 da pazar. 
lıkla aatm alınacaktır. Muhammen 
bedeli 4800 lira. olup kaU temlnatr 
7?.0 liradır. Şartnameleri her gün ko .. 
misyonda g8riilebillr. lateklllerln bel. 
11 gün ve erıa.tte Fmdıklıda aatmaı. 

ma komlayonuna gel~eleri. 
( 3297 - 5632) 

Beher kilosuna !iç kuru§ fıyat tah
min edilen 160 ton odun 21.5.912 per. 
§embe günü saat 11 de p:ızarlıkla sa
bn aımacaktır. Muh:ı.mmen bedeli 
4800 lira olup kaU teminatı 720 lira. 
dır. Şartna.meai her glln komisyonda 
gtırüleoillr. İsteklilerin belli gün ve 
ıwa.ttc ındıklıda !!atuıalma komla , 
yıınuna gelmeleri. (329S-5633) 

:;. * :(. 

Ankara civarında 34,431 lira 
92 kuruş keşif bedelli anbar bi
nası inşası kapalı zarfla eksilt
'TICYC konmuştur. İhalesi 28. 5. 
912 perşembe ~ünü saat 16 da 
Ankarada M, M. V. Hava satm 
alma komisyonunda yapılacak -
tır llk teminatı 2582 lira 40 ku. 
ruŞtur. Bu işe gireceklerin asga- Delıer kilosuna 23 kuruş fiyat tah_ 
ri 15,000 liralık bir taahhüt ve mln edilen 12 ton taze bııkla 22.5.9'i2 
ikmal etmiş oiması şarttır. Ta- cuma günü saat 10 da pazarlık'a. sa. 
liplcrin kanuni vcsikalarile teklif tın ıılınncnktır. Muhammen bedeli 
mektupiarı:u ihale saatinden bir 2760 lira olup kaU teminatı 414 lira. 
saat evvel komisyona vermeleri. ctrr. Şartnamesi her gün komisyonda 

(3201.5342) g•kUleblllr. bteklllerin belli gün ve 
, ~•:!o santte Fındıklıda satınalına komlı • 

Kapalı zart usulile (300) ton sabun yonuna gelmeleri. (3301-5636) 
mllıınkuaya konmu§tur. Evsaf ve hu· ~·*:/o 
susi şartları komisyonda. görülebilir. Behı-r kilosuna 9~ kunış !!at tah.. 
ı 30~) ton ııabun bir istekliye ihale mln eti ilen 10 ton toz ~r.ker 22.5.942 
edilebileceği gibi 7:5 şer tonluk par- şarçamb'l gtJnli saat 10,30d!i. pazarlık 
tiler halinde en nz iki takeldine talip lıı Batın alınıı.caktır. Muhammen bede 
ç-ıktı~ı takdirde de ihale yapılabilir. 11 9500 lira olup kati ter:ıinatı HZ."i l'. 
İhalesi 27.5.942 çarşamba günü saat rauır. isteklilerin belli gün ve saatte 
15 de yap•ıacaktır. Muvakkat tt.>mina- FuıdıkJıda sat.ınalma komisyonuna 
tı (111!10) liradır. Taliplerin ıhale, g»lmclcrı. l3Su~5637> 

::oaatıııdnn bir s~ut ev'\lcl teklif mek. ~ • )#. 

tuplarile Harbiyede Yedek subı:.v o_ ~ağıda ya.züı mevaJuı paz:ırlılda 

kulunda clmalma komisyonuna mU· e.kslltmeleri 21. 5. 942 günü saat 16 
racaalları. (3112-51~6) da Kırklarelin.d~ Mkeri satmalma k() .. 

• * "' mlsyonundıı. yapılacaktır. Taliplerin 
Beher kilosu SO kuruşta.n 250 ton belli vakitte kom!Byona gelmeleri. 

nohut pazıırlıkla ııatın alınacaktır. Clel Mlktan Tutan Teminatı 
1!halesi 22. 15, 942 cuma günU sıı.at 1~ Kno Lira Llra 
de lzmıt postalla.ne karşrsında a8ker1 Sadeyağr 6000 9000 676 
aatınalm& komisyonunda ya.pılacıı. k • Ze,;tınyağı SOOO 5500 U2,50 
hl'. Teminatı 11.2~0 llradır. 25 ton.. I (3291-~626) 

. .... - . .... .. .... . . .. . . _· .. ~ " . ; 
İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava birllklcri ihtiyacı lçln "1000., çift siyah erbıı§ fotlni pazarı~ 

satm alınacaktır. İateklil'!r kat'l teminat tutarı olan ''1950,, lirayı Baktı'· 
koy MalmU<lilrJUğüne yatı.-arıık makbuzları !le birlikte 21.lS.942 per§caıbO 

glinU saat 11 de Yeni pc>Stahane kar111S1nda Büyük Kınacryan han ikıııcl 
kat No. 9/10 da Hava Satmalma komlayonuna müracaa.tıan. (lSlS94) 

İst. Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava birlikleri ihtiyacı lçln "10000,. adet kar gCSzJUğU pazartııd• 

sa~r.ı almacaktır, 

2 - Taliplerin numune, Flat murakabe komisyonundan tasdikli filıt 
teklif mektuplan ile bu teklife göre hcaapıanan kat't teminatını BakrrkllY 
MalmUdürlüğüne yatırarak makbuzları ile birlikte Yeni po.stab:ıne kar§I' 
smda DllyUk Kınacıyan han ikinci kat 9/10 numarada Hava Satmalm.a kO• 
m{.gyonunda 22.5.942 Cuma günü saat 11 de "bulunmaları. (5.,51) 

·~~~~~~~~~~~~~~~---"' 

esı-.şcn.ı cer a teıyeııı ıçm teavıyecl ve tornacı au~acaktır. sa.ı:ıııt 
imtihanı Haydarp~a deposunda yapılacaktır. A~garl S. 2 1ı:çl dereccaiıldl 

bulunanlar tavzif edilecek ve ücretl imtihanda göstereceği 1'\yakata görf 
tcıbit edlleeekUr. Tallplerln Haydarpaşa işletme müdürlUğüııe ınUracsıı1 

etmeleri llAn olunur. (3362-~388) 
••• 

Muhammen l>edell (8250) lira olan 1500 Kf. Dana derlai ''vakeı-• 
(27.5.1942) Çarşamba gtlnU aaat (15,30) onbq buçukta Haydarpqad" 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usul!le ııatm ali· 
nacaktır. 

Bu l§e girmek isteyenlerin (618) lira (75) kuruşluk muvakkat tcıııf.. 
nat, ksınunun tayin ettiği vesikalarla tekllllertnl muhtevi zarllannı a~ 
gün saat (14.30) on dört huçuğa kadar Komlayon Reisliğine vermeleri W 
zımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parıuıız olarak dağıtılmaktadır. 
(5312) 

İzmit Deniz Satınalma Komisvonundan: 
Cinsi 

Toz; ~ker 

Kllo.ru 

4:S.OOO 

Tcmlnatı 

Lira K. 
6{12 150 

Toz §eker 15.000 14250 2137 50 
1 - Yukarda mikdarr yaztlı Del kalem §eker ayn ayn pazarlıkla eıcaUf

melerl 22 Mayı.a 1942 cuma günU aaat H de tzınıtte Tersane ka? 
amdaki kom!ayon bins.ııında yapılacaktır, 

2 - Şıırlnam~lerl komisyonda görülebilir. Taliplcrln hlzalamıda ypjll1 

temlna~larile birllklo belli gün ve saatte komlııyona ınUracaat:ıat1-

(lS572) ./ 

Ka.smpa.~ iaşe mcmuduğwıda:ı 

alm·§ olm!§ olduğum 13981/13982 
na..TJtnralı iki adet ekmem ka.rneml 
zayi ctliın . Yenisini :ı.lacağım es
kisinin hükmü yoktur, 

Kac;ımpa::;a. Dörtl..-uyu cadrlesin. 
de berber l\fıılımut. (89882) 

••* 
Çorum vilayeti Sungurlu kauı.

r.md1n aldığım nllfu-s kiı.ğıd.-rcı 

17. 5. 42 paZa.r giinli Floryada zayi 
et.tim. Yer-l<>'nl alacağımdan eski
ı:ı.lnin hükr.ıü yoktur. 

Yrdilmle Dibekçi sokal< !'\"o. 8/ 1 
nceer Arp~. (39883) 

*** 
Eyüp i~e bürosundan aldığnn 

17~::7, 6127, 6128 6126, 6001 nu
~:ıralı kam.eter zayi olduğundan 
hiikmü yo'ttur. (39884) 

.y..;: y. 

B:ıyoğlu kaymakamlığından al
d•ğım 719 numar:ıh :ıskcr ma.a§ı 

cü7Jarumı z.-ıyi ettim. Yenis'ni a·a
-:.a.ğımd~n cs:t:slnin hiiıkmü yok
tur. 

l'aiısln: Yeni:;.ehlr B~n3k Tev
fik efra<li sokal< No. JO ~IarU•a 
ı<: ı <;iirmcz. ( 3 9802) 

.Y.*.Y. 

Em.niyet müdürlüğü 2 nci şube
dt"!'. nclığrm 192! ve 1925, 1926, 
1927 nıuma...'":llı 4 adet ~s lclct p!Cı
kan•ı zayi etAim. Yenisini ıı.laca

gımd"'n esl:.':>inin hükmü yoktur. 
naıat bj-.11\~Ct!;l ııu~e~in Sotan. 

(39824) *. * 
İstanbul Toprnk mahsulleri ofi-

s'nden al.J':Tın 289 ~yı't un alma 
c~-ıt-ır.mıda yazıh boş ~u7:ı.l he
saplori!e. ~"!ır".:miz m ıht'?lif değjr
menlPrinrden ım ~ima tarih ve he· 
ı;apls.rlle, fntunılıın hıwi. cnzdıı.ru 

kaybeıitif;•j.'11<,len yeımini çıkaraca· 
~ım; ~:nin hlikmü yoktll'l'. 
KııragümrUk Sa.lmıı.tomruk cad. 

"o. 105 fırıncı Yani Bayrami<ll". 
(36895} 

~·~ 
Beyoğlu Flruz:ağa mahallesi Def. 

tcrdar yokufU mümessilinden aldığım 

lstanbul Levazım amirliği 
Satrnalma komisyona 

ilanları 

Beher kilosuna 87 kuru~ fiat tşlJI 
rnin edilen 10 ton kadar sabun alın" 
caktrr. Pazarlıkla eluıiltmesı 26.5-94' 
sah gUnU saat H,30 da Topııan~' 
Lv. Amirliği satınalma komtayoııll~ 
da yapılacaktır. Kati teminatı 13 
liradır. Evsaf ve §artname91 k~ 
yond:ı göriiıebllir. tııteklilerin 1>11 
saatte koll!isyona gelmeleri, 

(747-Ş62S~ 

t!slrudar ııs.!iye hukuk hiJdPl.ll' 
i;inclen: 

942/713 
Üsk.Ud.arda Toptaşt c&ddesı.nıi' 

401 No. lı evde oturan Mehpa.t' 
tnrafmdan ay:u evde oturan ö.ıııel' 
1 nna.k aleyhine açı's.n boş~ 
ı'invası üzerine M, aleyhe tebliğ ~ 
damek Uzerc gönderilen dava i,SÜ' 
dası suroti ik:ımet.gAlu meçl-ıul ol' 
dıığund:ın te.b1iğ cdll«niyerek ge• 
ri göndtrılmiş ve ms.hkemece dt · 
i"aııen tebliğat iero..coıa karar ,.C' 
rilerck tahklk:ı t 18. 6. 942 pe~· 
be günü szat 14 de talik ediJıtJŞ 
ve bu b:ı.pta ycızrl:ı.n davetiye da.\11 

ıstidnsı sureti m:ı.lıkcme divanhll' 
nesine asılmış olduğundan yirıı1' 
gün z'lr!::nda istid'.lSına cevap vef' 
mek ve yevmü mezkurda M. alıc:)il 
Ömer mahkemeye gelmek Uzcrt 
keyfiyet ilil..!ı olt:.nur. 

ağır işçi ekmek kartunı kaybettJıı-ı
YcniBinl alacnğımdan esı<lslnln ııuıı-
mu yoktur. 
Flrumğıı Dcfk>rdar 

marıMla Ale!tBandros. 

* ~ * 
Kadı:k5y iaşe memurluğundan nl• 

·t dığım ma~ haziran ayına aı 
101 - 28 numarrı.lı 3.ğır işçi eıkıne1' 
karnemi zavi ot.tim. Yenisi'li alıı' 
l'ağı:rndan ~·ruinin hükmU yoktut· 
Kadıköy Körler sokak 4tt1 JtıY 

mn.ra.da O<Jm.'\n Tarnkçu. (890o01 

'*** 
Tıp fo.küıtesltıden nJdığrm paso-

yu kaybettim. Yenisini alacağJtO' 
dan eMisinin hükmü yoktur. 

8145 Tahir Yıhnazer (39881) 


