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Hilli $et lnönünün gençliğe hitabı 
• 

ilkbahar 
yağmurlarını 

beklerken 
Yazan: Asım Vs 

CDmHuriyet sizin sağlam 
dayancınız ve istikbalinizdir 

Vatanın geniş ve dar zamanlannı yalnız kendi haksız 
zenginlikleri için ınarifet fırsatı bilen soysuzlara 

nefretle, iğrenme ile bakınız t 
:r. Harp belalarından olan ahlak örneklerinin mumlart 

Geçen sene istihsalindeki kifa
yetsizlik Ye şiddetli ,.e ftürekli kr
~m sebep olduğu zorlu'idar dola
l'f5>İle hükfünet ilkbahara girerl;;cn 
bütün memlekette zirai scferber
Ük ilô.nına lüzum gördü. Ilerkcsiıı 
her va.sI1:a.ya başvurarak yaz mev
simi için bilhassa mısır, dan, pata· 
t.es ekimine ehemmiyet nrmesini 
~tedi. Bu yoda. çalışacaklara. hü
kfunetçe mümkün olan her türlli 
yardnnlann yapılacağını bildirdi. 

1 darlık ve palıalılık vücutlar 
üzerinde olduğundan ziyade 
ahlak üzerinde de sarsıntıla
rını hissettiriyor • 

çok kısa sürecektir. 

:r. insanlar arcaında ıyı ge. 
çinmenin, hatta milletler a. 
rasında yakın tanışmanın bir 
esaslı vasıtası spordur • • İlin edilen zirai seferberliğin 

bir çok yerlerde hal".t tarafından 
gereken dikkat ve aliik.a ile kar
~ılandığma 5üpbe yoktur. Sonba
har ziraatinin kıştan giirdüğü za
tarlar ilkbahar ekimi ile karşılan
nuştır. Ancak geçen seıı<'<len daha 
İyi mahsul alabilme'k i~in bir şart 
\"ardır: Hava vaziyetinin yardım 
etmesi; yani ekinler kemale erin
ceye Itada.r muntazam surette yağ. 
ınurlarm yağması. 

Şimdi bütün memleket toprak
lan artık bu ilkbahar yağmurları· 
nı beklediği için zirai seferberliğin 
ekim devresi sona ermiş gibidir. 
~lıSJr patates ve bakliyat denilen 
lnahsullerin ekimi zamanı bitmiş
tir. Yalnız dan için daha. yirmi 
gün kaclar bir ekim fırsatı varclır. 
llazinµım onuna kadar <lan eklle · 
bilir. Ellerinde lmkin olan vata.n
daslar bu yirmi günlük fırsat dev
lini kaçırmamalıdır. Zira bogiin 
kilosu altmış kuruşa ~tılmakta o
lan dan da yerine göre in~an~ar 
için en kıymetli bir gıda olabilir. 

Bu münasebetle meyvalar için 
de tıonlan ka_ydede1im: Meyvalar 
bizim memleketimizln bir ~ok yer
lerinde kıymeti bilinmeyen gıda 
ı11addeleridit. Ya.z me,·siminde ye
tlsen bu gıda. ınaddcleri kısmen 
taze olarak yenir. Fakat geriye 1 
kalan kısunlar çürüyüp gider. Dün
Yanm bugünkü vaziyeti içinde bu 
~l>i gıda maddelerinin bu şekilde 
heder olup gitmesi affedilmez bir 
tni1li israftır. 

Ta.re iken ihtiyaçtan artan bo 
gibi meyvalar güneşte kurutuıa
ı-ak saklamak gıöi en basit bir ted
birle kış mevCJimi için kıymetli bir 
~rda haline getirilebilir. 

Hülil.sa bu sene gerek tarlalarda, 
gerek bahı;elerde yetişen her tür
lü mahsullerin yeti~esine ~ayret 
edihUği kadar yetiŞenlerin müm
kün olduğu kadar gıda ihtiyacına 
Yarayacak surette muhafazasına 
dikkat olunmak Iazundır. 

r 
lngiliz başvekil muavini 

Atıe'nin 
belJanatı 

Japonlar 
Hindistana da, tAvustural 
yaya da hücum edebilirler 

Loodra, 19 (A.A.) - Başvekil mu_ 
aVin.l Atlee, bugün Avam Kamarasını 
ac;IIU§ ve §U dmeçte bulunmuştur: 

"Hindiatandaki kuvvetlerimizi art
tırmak lçln ellmiZden geleni yapıyo. 
l"Uz. Japonyanm Hindistana hUcum 
edeceği henüz kesln olarak bilinml. 
Yor. Japonya belki Avusturalyaya 
hücum edecektir. Eğer Avusturalya 
Ya kar§ı tehlike hAlA mevcutsa Mer_ 
can denizindeki muharebe buna çok 
tesirli bir engel teşkil etmiştir. Eğer 
Japonlar Avusturalyaya hUcum ede
cek olurlarsa şiddetle karşılanacaklar 
dır. Uzakşartaki her noktaya Ora
ntn icabettirdlği nisbette lmvvet te. 
ctarlk etmemiz elbette imkd.osrzdrr. 
Ve Japonya başlıca hedefini ortaya 
koymadan evvel ana kuvvetlerimizi 
herhangi bir bölgegde teksif etmemiz 
&ktlsızca bir hareket olur. Havalar_ 
da denizde ve karada kudretimiZi tek 
rar bulacağımız ana kadar, ıııkı dur. 

malıyız." 

AUee, Avusturalyadan bahsederek 

denıi§Ur kl: 

(Devamı Sa. 2, Sii. 4 de) 

:r. Ümidiniz ve ne§'enizle, 
büyüklerin hırslarına dur
gunluk ve muhakemelerine 
kuvvet vereceksiniz, 
:r. ŞCIJıranların türlü ahlak 
hezeyanlarına kar§ı, CO§a
rak akan bir çağlayan gibi 
temiz ve §ellal kalınız. 
:t. Muhakkak biliniz ki kötü 
fırsat düıkünlerinin ve kötü 

11- Vatan müdafaası için titri. 
yen, vatana hizmet iıi için 
hazırlanan Türk milletinin 
neş'eıinde saadet ve kederin 
de felaket bulan temiz sport
men ahlaklı, Türk cemiyeti. 
nin bu gününde ve yarınındfı 
muzaffer kalacaktır· • 

Büyük Atatürkün şanh adını candan sayg: 
ve sevgi duygularınızla göklere yükseltiniz 

Ankara 19 (A,A.) - Cumhurreisl Milli Şef lmıet 
:tııönü, 19 JDal'lı> ı.t.adyomunda gençlik ve spor b:ı.yra
nu törenlnde Türk gençliğine aşuğıdald hitapta. bulım
muşlardır: 

Size her zaman iyi ahlll.klı olmayı, lıı.aau m~yet
lerlnln b~mda gösterdim. Harp faeialarmın, milletle
rin ahlllkı llı:ertnde acıklı yıkıntılarını arttırdığını iö
rUyottız. Harp belAlarmdıuı olan darlık ve patıalılık 
vüciltlar UzerlDde olduğundan ziyade ahll\k tiz&rlnde 
aanmtıınrmı bluettlrlyor. 11mldlnlz ve nett>nlzle. bO... 
ytlkleriD lunılarma durgunluk ve muhakemelerine kuv 
vet vereeekslınlz. Şıı.şıranlann türlü ahlAk be7.eyao]an
na ka?'lı, c°'arak akan blr çağlayan gibi temiz ve 
şeffaf kalmıı:. Vatanın gentıı zamanlannr ve dal' ,.._ 
mantarını yalnr& kendi ha.ksız zengi.nllklerl lçlo marL 
(~t tu.<Hı-tı bllm~J'llu:ıla-ra nefretle, Jğreume t]e: bar
kmız. Muhakkak blllnlz ki, kötü fırsat döşltDulertnln 
'\'tı kötü ahl4k örnekJerinln yalancı mwnları, umdulç. 
Ia.nnda.n çok kTIJ& blr zaman t\lteb\leceldlr. Vatan 
mUdafıwıı Jçln tıtrlyen, vatana. hizmet lııl lçln hazuı_ 
Janan Tlirk milletinin •ıetesl.nde &&adet ve kederinde 
felll.ket bnlaıı tenllz sportmen ahltıklı, Türk cemiyetinin 
bugününde ve yannında muzaffer kalacaktır.Bütün in.. 
sanbğı aaraıı belilar içlDde fed&kArlık karan ile, im.. 

Türk geııçlerl: 
Se\·glli ve df'ğerll varlığımız olan alzlerlD gençlik ve 

spor bayramınızı kutla.ınak için ara.oız4& bulıınuyo. 

ruz.. Sizin lyl yetlpnoo.iZe ne kadar dikkatle ooktıtı
mw farkediyor mUBUnoz '? Hocalarınız, ana, babaları
nız ve devlet adumlannız, vatanın gelooeğtnl temiz ve 
kudretli ellerinize koymıık içlo a,k Ue ha:ıırlanma.nızı 
.bıiiyodar. İyi.y~lzl kolaylatmak için, •ize ;bs 
vasıtayı ted81'lk etmeye çah!Jıyoroz. Slzln bayatmızm 
Rthhatll ve neııell geçmeel IQln, bizim çok göreceğimiz 
fedakarlık yoktur. Sizden ahlAklı:, çalışlcan \lmltll ve 
kuvvetll olmanızı isteriz. Kii.inat içinde bir zerre olan 
bu yer yüzünde, tabla.tin en mUkemınel n\imnneel o
lan insanlar, bugün blrlbirlerlnl öldürmekle me<Jgul. 
dürlcr. tnsanhğa hayret veren bu manzara karnııında 
gelecek nesillerimizin daha kudretll ve hazırlıklı ye.. 
tl3mesl, baıtbca dUşiincemlz olmalıdır. (Devamı Sa. 2, Sü. 1 de) 

Alman tebliği Sovyet tebliği 

Kerçte Harkofta 
149.256 esir ahndı ilerlemeler devam 
Öç Soyvet ordusu ediyor 

· ı Berlln, !~~~G·~~an ordula. 

-0--

rsyanı bastırmata 
sevkettiğl orduya 
b.zzat teltlş etti 

rı başkumandanlığının tebliği: 

Dtlşma.nm Kerç adasında kalan son 
kuvvetlerinin yok edilmesi çok yakın 
dır. 

Harkof bölgesinde düşmanın yeni· 
den yaptığı şiddetli hUcumlar pUskUr 
tülmUştUr. DtiDkü gün dUşmanm 80 
tankı tahrip edilmiştir. Alman hava 
kuvvetleri bundan başka daha 31 
tankla 1500 den fazla her çeşit ara.ba
yı harp dışı bırakarak düşma.nm 

zırhlı •asrtalar bakımından kayıpla. 

rmı harbin b~mdanberi 4'17 ye çıkar 
mışlardır. 

(Devamı Sa. 2, Sü. 5 de) 

Muharebe gittikçe 
şiddetlenmektedir 

'loskovn. 19 (A.A.) - Sovyet 
gece y:ırı:sı teb'. iği: 

18 mayısta, Harkof kesiminde 
kuvvetlerimiz ta&ITUZt hareketler
de bulunnı.uş ve ilerlemelerine de
vam etmişlerdir. 

Kerç yarımada.smda, çarpışma
lar Kerç şehri civarlarında devam 

etmiştir. ı 
17 mayısta, 64 Alman uçağı tah-

rip edilmi.}tir. Biz 21 uça.k kay -
bettiY (Devamı Sa. 2, Sü. 5 de ) 

Ali 
64 Yıl önce 

SUAVi 
bugün öldQrüln1üşlü . 

Tahran radyosunun verdiği bir ha_ Bayatı • mflcadele
bere göre 15 kişilik bir parıa.mento - 1 
heyeti isyan mmtakasma. hareket e_ ıerl • Çırataa sara. • 
decektir. Şehinşah kabul etliği he. blcam etme 
yete şu beyanatta bulunmuştur: JIDa • 

- Uhdenize verilen vazifenin ehem 
mlyeti çok bUyliktUr. Bu hareket, 
meclisin itimadına gUZel bir delildir. 
İsyan mmtaknsındaki halk üzerinde 
çok iyi ve teskln edici bir tesiri ola_ 
cakttr. 

Ora halkı, çok ıztırap çekmiştir .. 
Ve ha.lA çekmektedir. Güzel yurt par 
çasındaki esef verici isyandan milte. 
essirim. Oraya sevkedilecek kuvve. 
tin teçhizatını kendim tetkik ettim. 
Bu kuvvetlerin sllkütunu iade edecek.. 

ıerine kanlim. 
- Radyo gazete:;i -

den ince Bas!ret 
gazetesinde neşret. 
tıtı bir yazı. Bası. 
retın tavzihi ve Ali 
Saavlnln öldürDIC· 
şü hakkındaki 

tebllit 
(Yazısı 2 nci sayfamızda) Alı. ı:ıuavi 

Şeref stadında At.a.türk vo İnönü biiı;IUm~ çelenk konuyor, a.ltta 
krzları:ıııız ~it rcamlnde •• 

Gençlik bayramı 
Coşkun tezahüratla kutlandı 

Ankara., 19 (A .. ~.) - Milll Şet ve 
Reisictlmhurumuz bugün gençlik ve 
spor bayramı mUn.asebetiyle 19 mayıs 
stadyomunda yapılan merasime hu. 
zurlarile şerc! vermişlerdir. Milli Şe. 
timiz okulltı.r:rn ve nıUk.elleflerin be
den hareketlerini yakın blr alı\ka ile 
sonuna kadar takip buyurmuşlardır. 

Okul talebeleri ile harp okulu genç 
lerlnin başarıları devlet reisimlzl çok 
memnun etmiş ve harp okulu komu_ 
tanı Mustafa Eremle Maarif VekillL 
ği beden terbiyesi ve izcilik mUdUrü 
Vildan Aşir'i ve beden terbiyesi öğ_ 
retmeni Mübeccel Gtınışık lle Faik 
Gökay'ı huzurlarına kabul buyurarak 
kendilerine iltifat etmişler ve gençle. 
rin başanlarma. karşı takdirlerini be. 
yan buyurmuşlardır .• 

:(. :!{. ~ 

19 mayıs gençlik ve spor bayramı 
dün §elırlmlzde bUyllk tezahUratia 
ku tıarun:ıştır .. 

Bu mt.lnasebeUe dün Fener ve Şe
ref stadyomlarmda spor ~enllklerl 

yapıldığı gibi muhtelif haı " 'rinde 
de muvaffak mUsamereler t t P' ip edil-
mi§tir. • 

(Devamı S üncü sayfada) 

Politika 
-- 1-1 z::w::;:ı awwwa~ 

Fısıltı: 

Parti genel sekreteri 
Memduh Şevket 

Esendal'ın 
ateşli nutku 

Ankara, 19 (A.A.) - CümhurL 
yet halk ıpartsi genel sekreteri 

Memduh Şevket Esendal bugün 
yurdumuzun !her yıı.nmda kutlan. 
mış olan gençlik ve spor bayramı 
ru aşağıdaki nutku ile açmıştır: 

"Yüce Mi1l1 ŞefimiZ, s;evgili va. 
tandaşları:ın; 

Maarif Vekilimlz ve sevgill ar. 
kadaşımız Hasan Ali Yücel'in §il 

anda rahatsızlığı dolayı.siyle onun. 
sayın adına, ben, cumhuriyet Halk 
Partisi genel sekreteri Memduh 
Şevket Eaendal 19 mayıs gençlik 
ve spor bayramını açryorum. 

(Devamı Sa. 2, Sıi. 6 da) 

Vurguncunun siperi 
Harp, dUn~·anın hnrpton eV\·elkl ııfza.mmı tama.mile değiştirmiştir, 

Jnsanlar vı~ memleketler b:ı.mb:ı5ka bir tınyıı.t sürmek ıztırarmdadırlnr. 
tti,yatlarmıızı 5uurwnuzla tadll ederek yeni hayat şartına. uymağa. mec. 
bunız. KUt)enln nıhunu teşvtrt ederek içinden nırmak ıstıyenler, 

vardır. Her gUn sokaklardan pa:ıa.rlara, pazarlardan dü.kkAnlnrn., evlere 
ve bürola.m kadar ağ'ın1 imraıı vurguncuların fısıltıları dolaıııyor. 

Bunlara. inanmayınız ve bu gibi dedikoduların ba,101 bıtlduğunuz yer. 

de ezin.iz. 

Yazan: SAiRİ ERTEM 
ler harp mutat hayatı değişti

rir. Harplerin tabiatı budur. Fa
k9t biı; bir harp bugün i~lnd" bu
hmcluğumuz harp kadar ne vüsat, 
ne de mahiyet baknnındıın müt
ni5 olmamıştır. 
Dünyanın ntes sltmd"' olmayan 

yerleri parmakla. sayılacıı'l< kadar 
nahclnt ü11<elcrdir. Harbin mnhj. 
ı·ct itibarile dclı'§eti ise onun bü
iin ahşılmış olnn şeylerden lnsan-
'arı u:ıaklaştnma.<;iyle bir kat <l:ı •• 
'ıa artıyor. En:eıa, harp yollan 
'tc4'ti. Artık her memleket ister 
j!;temez kendi kabuğu i~inde bir 
lıayat sttmıektedlr. Bunun ifad~ 
ettiği mana şudur: Asırlardanberi 
dünyayı süra.tli nakil nsrtalan lle 
emrine amade gören insanoğlu ~m-

di kc>t:<li t-Opra'kl:ın üstüne dıır bir 
tabi:.ıt. Ye elindeki teknikle ba.,b:ı
şa kaldı. Her memlek<'t kendi ken· 
eline kifayet mecburiyetini yalnız 
derinden hissetmiyor. Bu zarurei i 
<lnymalitaki müşlüilleri de yenmek 
zornnda kalıyor. Bu mücadele, mü
cadelelerin en gücüdür. 

Çünkiı insanların sulh seneleri
ne göre nizamlaclıklan hayat sevi
y~I ne derece a.<jağı olursa. olsun 
bu~ünkü harp şartlarına göre }·ine 
Ustiindil. Bu üstün seviye onlann 
itiyatlarını yarattı. Hayatlarının 
oe~csi biraz da bu itiyatlarmm ok
şanması ile temin e<llliyordo. fJlm
di be~riyet itiyadı .,_..,~ ... 
nlrli btr ha~tahlc halindedir. ~·a . 

(De'\."IUDI S Uncü sahifede l 
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Mil 
( B<J§taraf ı 1 inci say/ ada) 

rakterll ve portmen durumu Ue her yerdt' rl:ıyct 
ğl bir çol< l<Udrctler vardır. Bunlarm hepsinden ebem. 
mlyctll 1, C3lı manm insanda. uwkll bir &eY olabilme.. 

gôren Türkiye eumburlyetl, iz.in sıığla.m d.uyancınız., 

sağlam 1 tlkb:ılinlz.dlr. 

1 ve nerede, nıunl olursa olsun herhalde çııl~mak lçln 
anu bıılunmasıdır. 4t-0 spor, lnsıuıın bünyesinin hüc. 
rclerlııe çııtııımanm bu esas kudretlerini vermek lçtn 
ba§lıcn fhlr<!lr. t~i vatand ~· verlmU vatauda.ıt ola
bilmek için iyi sportmen olmıya ç.alrşıın ve iyi sport. 
men olmak için de maddi kudretLnl kesici, yıpratıe1 

zehirlerden konıyıın, ahl!iklı ve iradeli ,·asıflarl& be.. 
zcnerelc yetişen vatandaş, doğru yolların en tylslııde
dlr. 

1.'Urk gençleri: 
Sporun bayramını, milli kudretin kııyn.nklarmdan 

biri olarak Jauııılıyoruz. lruıantar nra11mda iyi geçin 
menin, h:ıttA milletler ara ında. yakın mnı mıının bir 
esaslı Tıısıtası spordur. fnıınnlann, hele genç ve ateııll 
çıığlarındn, sportnıenlcrln ba§ındıın geçenlere atışm:ı. 
ın.n, onların blrblrlle münll.50betlcrlnde çolc teslrll olur. 
1\luvaffo.k olm:ının ortak zevki muvaffak olmanın gc. 
ıı~ yürekle, dlişmıınlık duymadan k.nlmlU hUL.-Umleri 
urkmeden, taşkınlığa dllşıneden k.nrttlnmnk tabiatın 

, e her türlü prtların tesirlerine sağlam sl.nlrle bak
ma, JriilllM Jıaşkalarmrn iylllklcrlnl benim eme ,.c 
başkalnnnm eksiklerini boş görme, sporda idman edl. 
Ur. Hele ııu noktayı hlo hatırdan çılcarma)'lnız.. Her 
)lift& \-O her prta uygun ve elrerl~ll bir spor, çalı:ımn 
zevki ,.e lrlldeslnln başlıca bOeğldlr. Çl\lı maıım istedi. 

Genç arlmdıışlnnm: 
İnsanlığın bUtüıı elenılerl, acılan, vatanın bUtUn sı. 

kıntltan ve dllşüneelerl fuıtUnde herkese, blltUn dUn. 
yaya Unılt ve neşe vermek lcln gllrbllz clğerlorlnlzln 

ırovvetll nefcslle lınykırmız.: yıısasm gençlik. 
Sl:dn kudretli \"tırlıt'lllız. ve temiz ııhl&kınız.da va

tanın sağlam gclece,-ını her zanıa.n ıWylemııı olan bll. 
yük AtatUrkUn şanlı adını candan saygı ve sevgi duy. 
gulannız.la gl>klere yükseltlnlı.. 

Ali Suavi 64 yıl evvel bugün öldürülmüştü 
lsmail Hlı.mi Da.nişmend (Ali 

Suavi'nin türkçülüğü) adı altında 
toplanıp !kitap haline getlıilen ma... 
kaleleri ncşrotti:kten, Fnlih Rıfkr 
Atay da bu ne riya.t üzerine Ali 
Stlnviyi canlımdırdmtan eonra Çı
rnğan Jıad..~ kahro.manı dalın 

ı;:ok dik'kaıti çekmeye başla.dt. İşte 
onu ilk olarak ölUmUne rastlayan 
bugün geniş :bir ölçUde anıyoruz: 

Bu <tkş::ım. M.a:uif mUsteşa.n sn.
ym İhsan Sungu, r.u:lyoda. 'b\ze A
li Sılavf ilzcrine lbir konferans din
letecektir. Aldiğmuz bir davete 
göre, yine bu akş3Jn 18 de Üsk.U
<i:ır h:ı:Ikev.i:nde bir ıtoplantr yaptlıı
caktır. 

Hakikatte, llısa.n Sungu Ustadı
mız, bir çok lba.hislerde olduğu gibi 
bu ha.histe de 1llt ve tek salfilıi
yetimizdir. Bilgin tn.rihç:i ni!fuziy. 
le Ali &la.viyl unutan devir içinde 
bütün hilviyet.iyle lke.sfeden odur: 
Hayatını, ilmin", kavgaJarmı, ihti
lat hareıketlerini, cBerler.ini her 
ilim heveslisine ömclt olacnk me
rak ve dikkatle :Thsa.n Sungu'nun 
hfıfızasmda, muhakemesinde, nakil 
ve hilcayesinde ve hele kUtilphane-
6inde mükemmel lbir tas:ırlf gör: 
mUş olduğunu lbiliyonrz; bu a.k
~am lbunkı.rdan _,bol bol diycmi
yeccğ.iz, ç!L"'lıktl nı.dyo saati pek kan 
dnm değildir- birer parça. tn
dacnğız, folm:t her !halde nz zama
na ço..lt kıymet sılaştmnak h ün.e-

nden çok fnyda.lıuıaeağrz. 

*4* 
Ali Süa.vt.. 
1 '255 = 1839 birincikAnıınım 8 

ıı . ci pazar günü bir şeker ba.ynı
nunda Cermhpaşada. doğmuş. Ba
b:ıs.ı Hüseyin Ağn o.dm.da fakir bir 
kağıtçı:. Bir lstanbullu ihanımla ev
lonmiş. Dedeleri (V.ıranşelbir) 
toprağmd!ln. .. Hangi Viranşehir? 

Emekli albsy Mustafa Tuğtekin 
a.rnştnmış: Ç.S.nkmıım Çerlteş ka
zasına bağlı Mecidiye = Viranşe
hir nalıiyce!nden ve bu nahiyenin 
şimdi (Çaylı) denen (~y) köyün
ôcn ... 1st.:uılııulda Davutpnşa :isltele
s: mektebi ril~esinden çrktıktan 
somu Uç yıl !kadar seraskerli'k.tc 
bir kaleme devam ediyor. 

17 - 18 ya.,md:ı ıikC!l Hicaza. gi
diyor. Simavda. Koşulu medrese
ancl('I milder.rislik 00.iyor. c12ss = 
1839) Sima.vda biır Hacı: Hafız oğlu 
hadisesi üzerine Bursa.ya gelip 
rilşdiyede lblıiiıcl mı.cı.Il.im oluyor; 
oradan An Paşanm daveti ümrine 
!sta.nbula. geliyor. Sofyada tiearct 
mah'kemesine re!s, Filibede tahri
rat mildfirU oluyor. 

!st:ı.nbuldn. (Muhbir gnzotesile 
neşriyata OOşhy:mı.k MDlct mecli-· 
Si istemeye koyuldu. Kııstııınaıuı
jll sürüldü, oro.dBn İn.eboluya m
'9UŞ:9.mk Perlse Jaı.çU.. (Muhbir) 
gazetesini Loıııdrada ç&ardı. Pa.
riste (Ulimı) ga:ret.esmI neoretti. 
1870 hft.dlsclcri tızeri.ne Pa:rist.en 
çıkJp Liyrxıda gazetegin1 (Muwk
bten) adı:yh ~devam 
etti. Padişah Abdfilha:mjdin t:ıhta 

QkmMr ilzcrlne mcmiekeUne dön
dft. Bir mnddet mn.bcyinde laı.ldık
tan somn Go.ln.tns::ı..ra.ydaki mck
teb-1 sultani müdıenisi oldu ve bu
rasm:ı mil~in i!k adımi
m attI. Be!ld. içytlzn lbudur, çekil
~ moobu:r oldu. 

Ve bu.nıdaın 1nm 64 )'11 evvel ... 
Ruslar A~ lındn.r gel
mişler_ Sulh mukn.ddemelerhıin 
b:tneşmestoo mani olmayı kuran 
Simi, tam 64 yıl evvel lbugUn Be
~ Sultan 1ılıı:rsdt tEkmr hüküm. 
dar yapip Ab'lfHhamtfi pa.dişah
hkteıı:ı dUşürmek i9hı ttr bhı.'balhl.
la Çırağan mmıymr bastı ve. .. ora.. 
ya yetişen Hasan P:ı.~ takmun
dan kurt:ulınak için pencereden a.t
J~n. ~ sopası altında. cnn 
\'"E'lnli. 

Çırağau lıBdisesjni :tan'h gereği 
gti aydaı.kta.me.tnışb. 

Ycııieini c;ılaı.rmtılt jçin eskisini 
indirmelit CY.ımanlı 'truıi.hndc görilJ
memiş şey d~; fa.kat Ali Su
afnbı idare etti~ bu teşebbUsün 
- g&;llmemfş ta.ra.fr, padişahlı~ 
oturtulm~lı: tste!ıcn !biçareyi öne 

geçirip AbdUlhamidi tahtmda.n in- ı telef olarak levs-i vücudu ııahlfe-i 
dırccek hareketin lxı.yrağnu da li.- hcstiden mUndefi \C zflil olmul} ,,.e 
detn onun eline vermek istenmiş önayak ob.n erbab·l fesad bir ~r
olmasm-Oadir. zlmc-i kalilc olub bunlardan liizım 

Ha.raket muvaffak olsaydı ne o- gelenler elde bnlunmasiyle ve iş
Jurdu 1 Abdlilhnmid.in 33 yıı sU- bu r.emiyet-i tesadiyyenin diğer 
ren fstibdedz belki baf:mda.n bo- şruıb:ıt ,.c teferriin.u olmamasiyle 
ğulmuş olurdu; fakat hareketi öy- sllye-i emniyyct lııye·I bazret-i pa.. 
le kolıı.y başarıltr ve bir kere ~- <ll~hide halkça muhıll-1 emn-ii i
§ebbils edince de kuvvetlerini artı. siiyiR bir hal bulunmaınJ5hr Ye 
racak yardnnlar birbiri a.rkıı.sm- ıncrkumundan derdest edilcnle
dan gelir sa.nacak kada.r hafif tut- rln clerh:ıl istintak ,·e muhakeme
mak, muvaffnldyettizlik hn.lln- !erinin ic.mslle halı:klrmda er'an 
de zaten vehimli olan Abd.Ulhami- ,.c kanunen terettüb edecek mü
din bil.<JbütUn şahlıınmasma. yol ~ . cauıtrn lcl'ftSı emr-li ferman-l a
mak demekti ve öyle de oldu. o. daletbeya.n-1 ceniib-1 hılafetpenlhi 
nun için bilyilk milliyetçi ve bil- mnkteza-yi Ulisinden olarak fca
yUk inkılapçı Ali Süavi'nin fiil ve bmm icrasma mU araat olunma§· 
icra halindeki ihtilfilcl sıfatına bir tur. 
mesuliyet :ıynm..<ı.k ha.kSiz olmaz. BASİRET 

Ali SUavi aslen halkçı ve halk ıda
resi taraftan olmakla beraber Os
ır.anlı impa.ra.torluğunun o günkü 
vaziyeti baJammdan samimi bir 
meşrutiyetçi idi. Neşriyatındaki 
edaya bakılırsa Mit.hat ve Kemfil 
tnrafında. cümhuriyetçiJiği ıcin
de 53.kla.yn.nb..r bulunduğunu ka. 
bul etm.eık doğru olur. 

~~~ 

Çmı.ğan va.kası ilzc.rine takip 
görenler ara.sına bir de gazeteci ka
t"JŞmll)tı. B:ısiret gazetem salıibi 
Ali Efendi Ali Stiavi'y:i takdir e
denlerden ibiri idi. 

Ma.YJ3II1 7 nci (Ali Efendi bu ta
rilıi 21 mayıs gösteriyo'r0

; yanlış
tır) cumartesi günü Ali Efendiye 
bir 11.§ak Ali SUavi'den bir te7.kcrc 
getirmiş ve bu varaka .Basiret'in 
ertesi p:mı.r nU~hnsmm ikinci 6!1-

hifesine lkonınuştu.r. Varaka 11u
dur: 

"Ilerlıes, ve hep evrak-ı ha.\·a
dis hlU-i hfl.zırm tehllk~'lnden hah. 
M!tmekt.cler... Jrakk-ı ieiziinernde 
mcvcud olan emniyyct.-i fimmcyc 
mebni söyleyece[,rfm Şeyi her'kesiıı 
dinleycce[,rfne iphem yoktur. 

Mü kllıi.t...i hazmı. pek biiyüktür; 
ili.kin ç:ı.resj pek kolaydır: Yarınki 
nUsluunızclıı, cllmlenin milsnadesf. 
le, ha çareyi kı acacık §Crh ,.e be~ 
~·an edeceğim. 

Bugün, sn mektubum, yıınnki ne 
re, enzar.f umumiyyeyl cclb i~lıı
'lir, efendim. 

Ali Suavi,, 
Ertesi gün Ali Suavi'nin ısöylc

ycceği çareyi öğrenmek isteyen. 
ler resmi bir füive ile vn.kadan hn
bcr nl~ 'ar ve AB Sır.ı:vi'nin ne 
demek istediğini o zaman anlamış. 
lardır. 

Dcmôk Ali Sua.vl teıtıbini cu
martesi gününden tamamlamış ve 
piUinıru paz.'.l.l'ksi sabahı ieroya 
koYrınyı kararlaştı:rnuştJ. 

O gUn Basiret lbir ıilfive ~tlqı.rn. 
c:?k ve Ali Sım:v:i'nhı. bir padiş:ıh 
değişi.kliği surct.intleıki tertibini 
belki de Ol'ada k:enifi lisanından 
dinietccekti. Fc.l:at pazantesi Ba
siret'& tek b:iır harf yolrtu. 

Sah günkü Basiret ise Ali Su-

~~·~=:~ee, cJ~alı!: 
şam ilii.ve-i mahsusa. ile neşrolu
nan) kaydiyJ.'e şıı rcsm1 iUını koyu. 
yor, nlrtma da Ali Sua.vi'ye bir 1fı
net ıfıkr:ısı eıkleym-du. 

RESMi 1LA • 
ötedcnberi 6C1" \ 'e mcfseclotlo 

meli'ıt ve nCC-O hiynnet ''e devlet 
ve millete lhnneti halkça <lahl 
mııhud ve m.'lnıf obuı Ali SnMi 
nam ~hıs minel'knclim caygir-i za... 
mir-i lıaoosetscmirl olan mcfsc
dctl fi'le getirmelı: niyyct-j ahsi
yc iyle mlUı-1 Iınlin on sckfzinci 
işbu pazartc.<,i gtinü sabahleyin sa. 
ot diirt r.ıddelerimle nik.U bed'l 
1.cmyiz" mıf.ımdcler olnuı:rnn bir ta. 
kım scbUJannğliım hakll~t-i mad
<lC'<lcrı lınt'an haberdar etmeye. 
rek Çcmğ:ı.n s:ırnyı pişnoübına t.op
lnyıp bir mll.dıın dtı.lıll-i sa.my-i 
Jtümnyfina fürceylib·i cluhfJI olmuş 
ve manmliab-i tn:Wl. bir fesa.<1 ko
parmak tcsebbil ünde bulonmus 
ise do fohillhn.mdı ycfmlnnc serian 
ittlha:ı: olunan tedabjr cmercsilc 
cemiyetleri dı>rhnl t nımıır cd!l
ınl 'c mUeUif-1 fc ad olan mer
lmm 8tın\ i'nhı csnny.j arbedede 

mun.ı din-Ü devlet \'e mel'un-i 
<:bcd·mfüldet merkum Suavi'nln 
pazar gUnJ.11 nüshamızda fmmslle 
bir ,·a~ ı \'ardı. Mel'un-1 "m.er 
kum cuma.~i ~nü aksanı üze
rj bir adamiyle bu varakasını irsal 
E.dip ynmıkl gazeteye ginncsJnl 
''e htr de bcnd-l mn.hsus yazaca
ğını haber göndermesi Uzmine 
rnr.J'unun ııir e\·.rak-ı havadise 
bend-i malı uslar yazıp ne .. rettlği 
gibi biz do bu kabll<lcn olarak va
nıkasını deroctmlstfü. 

l\leğer mel'finun niyet ve efkin 
hainlikmlş. Her halele huUis-i niy
yctfmlz sadakat \'e istikamet oldu
~rıı cihetle mel'ftnun bu hainllkte 
bulunması zerre kac:lar hayal ve 
lıntıra gelmemiııt.ır. 

Her ne ise, hiiin-i bidinin \iİ. 
euıl-i hah!lset alôdunun ortadan 
ı alkması hezarke.re tcı;ıekkiir olu
nacak mevadda.ndır. l..Anetullihl
a.lcyh. 

Ba \'akada meliinden on alb 
telefat ile yirmi krular mecnıh O• 

1 ~up (ölenlerin 200 den fazla oldo
go \"e sa.rnya gelenlerin GOO le 
ı 000 arnsmda bulunduğunu Basi
retti Ali Efendi ynzar) fa.kat asa
kir-1 nizamiyyc 'ii iabtıyye-1 f;llhu
neden dahi bir kaç 11chit \'Tlku bul. 
ıııu..,tnr. 

\'akanın zuhunında 1stanbcılda 
Jıcrkes i5in ne olduğunu an laymoo 
ya kadar Çıı.rsfı-yi J{cbir '\'e Mıı.h
mutpn..o;a bnsı taraflarında diilddin
Jnnn kıı.pruıması gibi hal~a. bir 
dereceye ka<lıı.r tclfis \ııku bul
muş ~ de zabıta forafmclan olu
rıan llcdanı üzerine, hnmdolsıın hiç 
bir gfınc uy~nsuzlıık nılcu bul
mayarak herkes dükkanlarını ~· 
mı tır. 

Devlet.in \"e memleketin böyle 
hıılırnnlı znnınnmcla bn gibi hnl Ye 
Jınr<'kutta buhınanlnr h<'r Mm olur. 
!>n. olsun hnln ,.e mel'un olacağm
<lan mel'i'ın-1 mc:rkum Sna.l1'nin ve 
mıa hempa olıuılann dahi llaycv
mclkıyiim Jiinct. ile yiidolnnncağı 
cmr-i A.5ikiirdır. 

Ağaoğlunun kabrinde 
DUn ötleyo doğru rahmeW tıstad 

Ahmet Ağa.oğlunun hat,n'M1JU anma'k 
için bir Cok ıtakdirkArlan alles1nlu 
Teşvfk!yedeki evinde toplanarak Fe. 
rik8yUnclekt kabrlni ztyarot etmlşl-er. 
dlr. 
Öğleden eaııra da ruhuna. hediye 

edilmek tızere bir mevlit okutulmu§. 
tur. 

Tank taşıyan 
denizaltıları 
Libya cephesine silah 

götürecekler 
Loındra, 19 (A.A.) - Röyter: ıs. 

vlçreden gelen haberler, ltnlyanlann 
Alınaolarm idaresi altında çok daha 
büyük denizaltı gemileri yapmakta 
olduklarını bildiriyor. Berncde dola. 
şa.n rtvn.yeUere göre, bu yeni denizal. 
tı gemileri ağır top ve tank yükliye. 
bileceklerdir.. Bunlar Augsbourgda 
yapıl!JlJ§ husus1 tip bir dl?.el moUSrü 
ile mUcehhez olup Libya cephe.sine 
slltı.h. mo.lzeme ~c mUhimmat tııeıya. 
cnklardıt" •• 

Tifo serumu 
bulundu 

Paris, 19 (A.A.) - Kollej dö 
Frans profesörlerinden Clovis 
Vincent tifoya karşı müessir bir 
serum keşfetmiştir. Bu profesör 
vaktiyle T. A. B. aşısını bulmuş
tu. Profesör tifoya kaf'§ı mües. 
sir bir silih bulmak için 50 ytl 
çalışmıştır. Bu keşif tedavide 
büyük bir inkılap yapacaktır. 

Gandi 

Ottava havacıhk 
konferansı 

ottava. 19 (A.A.) - Ottava b&.. 
vacılık konferanıımdakl müttefik mil.. 
leUer mümessllleri dUn muhtelif ko. 
misyonlart seçmişlerdir. 

Amerlkadakl Çin hava kuvveUerl 
kumandanı general Şenasen konfe -
ransta demiştir ki: 

'"Ç'lnln büyük sayıda tayyıırecllerl 

ve tayyare meydanları vardır. Ç1n1n 
muhtaç olduğu §CY tayyaredir ve tay 
ya.resi oluııca ela Japonyaya havadan 
taarruz edebU'Ocektlr. 

Mecusilerle mUslUmanlarm .., d k k 
anlaşmasını ısuyor Bugday an auçu 

\'eni Delb.i, 19 (A.A) _ Gandi .Amerlkadan garip bir haber veril. 
demiı>tir ki: ml§tir. Ncvyork zlrnat nazın, A:me. 

Mecus:ilel'le mUslümanlal" ara • rlk&n kimyagerlerinln buğdaydan ka. 
ı;mda mllzakcrelcrin tekrar bqla.. uçuk yapmayı lceş!ettlklorlni blldlr. 
nuıaına muvafakat e<liyonım. Kong ml§tlr. Nazır, buğdaydan yapılacak 
rcn1n tetkik komitesi tarafından kauçuğun çok pahalıya mal olacağı.. 
tayin edilen beş mlimessil birliği nı, fakat harp' §arUan içinde buna 
de bunu istCJ'Se ve eğer iki ta- bakılmıyacağını UAvet etml§tlr, 
rafın benim yardmımı olsun olma. - Raclyo ~zetesi -
sın, uyuşa.bilirse, dünyanın en baht 
it adnm.ı ben olacağını. 

Birmanl}ada 
Japonların ele geçirdik. 

leri yol 
T~yo, 19 (A.A.) - Maruf İs

veçli kA§l;f Sven Hedin, Tokyo Ni· 
tinişi gazetesf:nin Stokhohn muhıı.
bırine verdiği demeçte Japonlar 
t.ars.fından tamamile !kesilen Bur. 
ma yohuıım yerini tutacak hiç bir 
yol mevcut ohnadığuu ve bunun 
tahayyül ibfle edDemtyeceğini söy
lemiştir. Sven Hedin'e göre, Çi~ 
Jiletin Romaya iPek götll:r.ınek ü
zere bunchn 2000 yn önce orta. 
Asyadn.n geçmek 81.ll"6ille )1lptık
la.n ipek yolu hAIA eskisi gibi ipti
dai §eklini mufuı.faza etmektedir. 
Bu yolun ibüyük Ur kısmı ancak 
<ievletlerin geçebileceği ~ çöl yo. 
!undan baş1m bir eey değildir. 

AUe'nla beyanatı 
(Ba§farafı 1 inci sayfada) 

"Blrletılk ..Amerikanın AvusturaJya. 
yı takviye etmek mes"ullyeUııı kabul 
etmesi blzlm tarafımızdan lAkayıtıık 
g-österildlğl manasına gelmez. 1htı •• 
yag hlssedUinee Avusturalyanm mU. 
dafaası için bqka bölgelerde !her_ 
hangi mUbataraya g8~ germeğe ba. 
nr bulunacağız.. Blrmanyada gene. 
ral .Aleksa.nder ve krtalan Çin kuv. 
vctlerile birlikte kahramanca. artcı 
muharebeleri yapml§lardır. BOyUk 
bir mahareUe ve inatla idare edllml§ 
olan bu muharebe, blz kuvvetlerimi. 
zl lıava, deniz ve ıkara yolu ile çek. 
mekte iken dU§manm harekotinl gc. 
clkUrmeğe matuftu. Faknt bizim • 
kuvvetlerimiz ve Çin kuvvetleri düş. 
maua insanca çok büyük kayıplar 

verdlrml§ler ve çolt iyi döğllşmüşler. 
•lir. 

DeniZyolu kaybedildikten sonra liln 
ıllstanıa Blrmanya arasında muvasa. 
la güçlükleri çok 'bUyüktUr. Japon. 
lann Çine karur ynptıklan hücuma 
devam veya Hlndistana taarruz ede. 
•:ekleri açıkça lbllinmlyor. Bu iki ih. 
Umal için de hazır bulunmamız 1A.. 
zundır. SeylAndakl kuvvetlerlml1.J.. 
arttırdık. Ve iyi hazırlanmış ınllşte. 
rek harekete çok güzel bir örnek teş. 
itil eden Dlego Suarezin lşgulıyle 

muhtemel Japon taarruzunu önledik. 
!Hint denizinde durumumuzu aağlıyo. 
ruz. Fakat Japon kuvvetlerinin bn,ş. 
kıı bir lstlknmcLtcn A vıısturnlyayıı ve 
:leni Zelandayıı taarruza geçmeleri 
mtlmkO.ııdUr ." 

AUee, Avusturalyaya yardımda lbu. 
lunmak ve kuvvet sevkeLmeslnl tngu 
tereden güç ve Amerlkadan kolay oL 
duğunu ve esasen iki htlkiımeUn lbu 
mevzuda. &nl8§mlf <>lduklo.rınt belir. 
terek &15zlcrlne §Öyle devam etmiştir. 

"Son aylar mrfmda Avusturalyada 
asker kuvvetleri muntazaman tahşlt 
edll.ecekUr. Ve Mac Arthur'un ku. 
mnndaeı altma girecek olan bu an. 
kerlerln Japonlar tarafından Avus. 
tumlyayıı taarruz yapıldığı takdirde 
onlan §iddetıe kar§ılıyacnklıınnıı gtl. 
'Veneblliriz." 

"Rusyaya malzeme verme progra •• 
mımızı idame ediyoruz. Bu iş ~olay 
değildir. Murmansk tarikiyle deniz.. 
yolu çok gUçtUr. Bunu yapmak l~n 
deniz Ucaret filomuzun ve donanma... 
mızm bUyük gayretler sarfetmelcrl 
ltlzundtr. Rus müttefiklerimize yar. 
dını için mllmkUn olan her şeyi yap. 
mağa devnm etmenin muhntaraları 

ne olursa olsun yolunda. hareket cL 
Uğlmlzc eminiz." 

Manisa valisi 

Sovyetlerin yeni Tokyo 
elçisi 

Tokyo, 19 (A.A.) - Sovyet
ler Birliğinin yeni Tokyo sefiri 
Yakof Malik §irndi,.ye kadar Ja· 
pon hfikiımct merkezinde. Sovyet 
sefareti müsteşarı sıf atıyle bu_ 
lunrnakta idi. Geçen §U.batta. se
fir Konstantin Smetanof'un 
Kuybi§ef'e gitmesi dolay-ısiyle 
Malik maslahatgüzar sıf atiylc se. 
faret işlerini idare etmekteydi. 

Sovyet tebllll 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Barcntz denizinde Rus hava kuv 
vetleri bir düşman destroyerini ba
tırnuşlardır. 

* *. 
Londra, 19 (A.A.) - Bir haf. 

tacb.nberi devam etmekte olan Ti
moçenko ordula.rı:nın ilen hareketi 
dün de muvaffııkıyetll neticeler 
vemrl6tir. Sovyet gece yansı teb
liği taarruzi hareketin devam et
tiğini bildirmektedir. Alma.nlann 
bir tank te~lc.ili fle yaptıklan karşı 
hücum pUsk.UrtlilmUı.ı ve 30 Alman 
tankt tahrip ed~Ur. 

Sovyet tebliği öiğer kesimlerde 
kayda değer bir §~Y olmadığını j. 
lave etmektedir. 

&vyet ylikıtek kuman elan hğına 
göre, Kerç yarnnadasmda Kerç 
eehri dolaylarında şiddetli çarpl§
malar devam e1mektedir. 

Almanlar havada da ağır uyJa. 
ta uğramaktadırlar. DUn 21 Rus 
uooğına mukabil Almanlar 64 uçak 
kaybe~lcrdJr. 

Barentz denizinde Rus hıı.va 
kuvvetleri bir Alman muhribini 
battrm.ışlardır. 

Naziler kwruındant durmadan bu 
kesime ta.ı...""Viye krtab.n göndcrdi
ğinden muharebe gitgide ş].ddet
lenmektedil". 

Sovyet radyosu çarpışmaların 
giln geçti.kı:e arttığını söylemekte. 

Alman hava kuvvetleri müdafa
r.ya ge~miş bulunmnktadrrlnr. 0-
vıılnr düşürü l en Almı>.n uçaktan ile 
knpnhdır. 

Bir muharebeye .4.lmımlar 90 
tank salmrşla.r fakat bunların 46 
s: trıhrip edi!Jniqtir. 

24 saat zarfında Rus'ar 60 AI. 
m:ın tankı tahrip etmişler ve bazı 
köy ve meskun mahalleri işgal et. 
miı;lcrdir. 

Ric'at eden Alman kuvvetleri 
köyleri y?..kmakta ve halkı garbı 
doğru sUrmelctedirler. 

Sovyet radyosuna göre, Alnıruı
lar Smolen...<lkte 3 haftalrk bi'r ta.
'im gören eski hava ve bahriye e
ratmı cepheye sevketmeldedirlcr. 
Bu akil.de cepb.eyc gelen bahriyeli. 
Jer:i:n adedi 40.000 kadar vardir. 

( Ba:ıtaraf ı 1 inci sayfada) 
Doğu cephesinln orta ve §imal ke

simlerinde yapılan muvaffakiyetll 
Alman mevzii hilclluıları esnasında. 
merkez kealmlnin gerile.rinde kuvvet~ 
U bir bof4evik çet.eaı yok edilmiştir. 

La.ponyada Alınan kıtalan hudut 
bölgesinde cereyan eden §iddcUI mu. 
lıa.rebclerde iyi neticeler alınrıılardtr. 
Düşmanın mukabil taarruzları plls • 
kürtUlmllştUr. 

Kola yanma.dası sularında bUyük
bi.r taşıt bombaların öyle kuvvetli ı. 
aabetlerine maruz kalmıştır ki kay. 
bcdflın!ş sayılabilir. 

Mourmana. k&r§ı yapılan hava ta· 
arruziarı liman bölgesinde çok bU -
yllk hasarla!" yapmıştır. Hava savll§. 
lannda Sovyetıer 13 U Harikan ol -
mıık llzcre 43 uçak kaybetmi§lerdlr. 

Cenubi Afrika BaJvcldJi dl.Yor ki: 

Orta Şark 
ileride yapılacak 

harekata üs olabilir 
Londra, 19 (A.A.) - Cenubi 

Afrika Başvekili general Smut:s 
Mısırı ziyaret etmektedir. 3200 ki
lometrelik bir yolculu:ktan sonra 
bura.ya varan başvekil general 
Smut:s şunları söylemiştir: 

''Orta eaı1c ileride ynprlaca.k bir 
taarruza fi.s ola.bilir. Bi7.ce büyük 
clıemiyeU va.rdtr. 

Bir askeri kampta. SU'ba.ylara da 
eu tarzda hitap etm1şt.ir. 

' 'M.adaga.skar Cenubi Afıikarun 
arka. kaptsıdır. İl erlde Hint deni
zmde mühim valrahı:r cereyan ede
cektir. Bunlara Jm.rsı evvelden 
tedbir ahmş olmalıyız. Kati neti
ceye gelince bundan hiç bir §tip. 
hem yoktUJ'.,, 

Memduh Şevketin nutku 
( Ba:ıtarafı 1 inci say/ada) 
Yurtta§larım, 

ÖlCimUnden .ııonrakl 19 mayutan 
beri gcçeıı 4 yıl içinde blltUu mil.. 
letçe hep beraber andığımız bllyUk 
kurtarıcı, ölUmsUz knlıraman. eı
slz insan AtııtUrk, bugün, 23 ae. 
ne önce ölllmlerden Jrurtardığı b11.. 
yük Türk mllleUnln kalbinde sön. 
mlyen ate,ını yine öz nefesiyle ye. 
niden alevlendiriyor. Hangi ana 
evlMmı, hangi çocuk ba.baamı, 

hangi sevglll gönUllU.sUnU, Türk 
mllletinln onu sevdiği kadar aeve. 
bllirdl? Türk mllletlııln ona beı. 
lcdiğl özlemi haııg1 evlAt ILI1UL. 

na, hangi çocuk babasına, hangi 

sevgili gBUllllaUne duyabilirdi? 
AtatUrkU hatırlamak lçln Türk ta. 
r1h1nin her anı, 19 mayıstır. Onu 
her ne sureUe, her ne veelle ile a. 
na.rsak ana.ımı.. yUreğlmizde parlı. 
yan dugu, mlllf sava§ ve 1at1klA1 
yıllarının heyecanı oluyor ve her 
zaman böyle olacaktır. Onun bL 
ze emanet ettiği lhUr ve lSzgür va. 
tan UstUude yaşıyan her TUrk, 
muıı eaVll§ ve lsUklAl nıhunuu gö. 
zU pek, kalıra.man birer koruyu_ 
cusudur. Onun 1Çindir ki Atatürk 
yaşa.makta ve yann doğup yqıya. 
cak bUtUu TUrklerln ruh ve mana. 
halindeki idealleridir. 
Yurttqlanm, 
Türk mlllcUni.lı varlık n blrllk da. 

yası için AtatUrküUu yıllar önce ya. 
ratuğı kudsnl meş'ale, §imdi aevglli 
Şefimiz, Büyük Ba§'buğumUZ, lnönU. 
nün ell.ndecilr. G<Szlerimlz anım gö. 
zUDde, can kulağımız onun aözünde, 
gönUllerlm.lz onun özUndedir. lnönU 
TUrk m11lctlııln ba§md.a., lnönU TUrk 
milletinin önUudedlr. Onun ark&sm •• 
da.n gidiyoruz. Onun dediğini yapıyo. 
ruz. Onun gösterdiği yoldan yUrUyo. 
ruz. O, bize doğruyu &15y1Uyor, o, 
blzi doğru yola yUrütUyor. Onu, en 
aydın bir blllnçlc, onu en p.§IDaz blr 
bulunçln dinliyoruz. Dört yanımızda 
yangnılnrın tutuştuğu. ilice devlet • 
lerln yer s~rsmtısına uğra.mı,, gibi 
titrediği bu d"Cvlrde, lçtnde bulun.. 
duğumuz her gUçlllğe çektiğimiz ve 
belki daha da çekeceğimiz her sıkın. 
tıya hep beraber göğüs gererek tarL 
hl ve mllll vazlfemlzl onun emrinde 
yerine ,geUrlyoruz ve yeni vazifeler 
için onun yeni JşıreUerlni bokllyo • 
l"UZ. Her TUrk, TUrk mllletlne dUşcn 
ve düşecek ödevin bir parçasını öde. 
mek için, UzUcU, yorucu, yıpratıcı,.. 

düşüncelerden içini temlzleyfp büyük 
Şefinin, lnönUnUD parmağına göz.Un!l 
dikmelidir. Herkes bilsin ki §lmdl. 
ye kadar b6yle yaptık, bundıın sonra 
da böyle yapacağız. 

Gençler, 
Bütün bu sözleri aöyterko.n gtizlc. 

rlm sizden n.ynlmadı. Size bakarak 
Türk milletinin elzln gibl gUzeI ya. 
rmlarm.ı, s1z1n bahU.yar geleceklerini 
görllyoruz,. Bu gtlven verici n.aıf. 
ları ahl9.kınrzla, çalıgmanızla, ruhta 
ve bedende S3ğlamltğımzla kazanıp 

dcvnm ettlrecekslnlz. Bugtln. Ttlrk 
Ç'ençllğl için iki kat bayram, iki kat 
tarihl gün olacak, biraz sonra, baba 
yüreğiyle sizi çok seven ve sizi çok 
dUşUnen BUyUk Şetlnlzl dlnllyeceksL 
nlz. 

Sevgllt Türk çocukları. 
Hepl.nJzc, bu tarih1 gUn ... e t&rih1 

bayramı sevginizle dolu glSğsUmUn 

but.Un SICaklığt De kutlanm. 

lngiliz filosunun 
Yeni Akdeniz kumandanı 
.Akdeniz; fUosu ne.zdlndcld Röyter 

Aj:ııısmm muhabiri bllıllrlyor: 18 (A. 

A...) - R1o de la Plata muba.rebeslnln 
kahramanı AmV"a.J. Harvod İskende. 
riyeyo gelmi§ ve Akdeniz fllomınun 
kumandasını eline almt§tir. 

Manisa :ıo (Husı.~i muhalıiriml1-

deo) - Yeni vali Akif lyidoğan Ma. 
nls:ı.ya gelmiştir. İyldo.,"'ıın Zongul -
dak, KITkağaç, Akblımr ve Maniaada 
hararetle karşılanmıştır .. 
İyldoğan ZonS'\JMak, Gaziantep 

Kars ve Sl\'IUJ valll!klerlnde bulun • 
muştur. 

.Bt'rUn, 19 (A.A.) - Kerç yarrm 
adasında biten çarpışmalar es:ııısm. 
dn, Alman ve Romen kıtaları Uç Sov 
yet ordusunu yok etmişler ve Alman 
umumi lcarıırı;tı.hı tııratındo.n neşre. 

dilen hususi tebliğde de blldhildlğf.. 
üzere H9.2M esir alm~lardır. ı 

l.ımdrn, 19 (A.A.) - Amlral Cun. 
n!ngham, Brltanya Amlralli{; heyeti. 
nln başına geçmek Uzere Vqlııgtona 
gitmek için BUyU~ Britanyaya gel
miştir. 
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sıperı Sahtekar fırıncılar ilkoku öğretmen
lerinin mesken 

bede leri ~fi'ff. ~ ~ Bir fırıncı daha tevkif edildi. 20 firıncı 
~ -:..~:ı::-rm~y=:: hakkında takıbat yapılmaktadır 
t.f gayesine, milli varlığın mü-
4e ...._ bMretmek mecburiyetin- Fırmla.rın ekmek imali ifin1 konL meklerln •UraUe teVZi edilmealnl te. 

IEaımalandır. rol etmek ve sıkı surette alllalan. m1nd1r. 
~ eden ve,. etmiyen biç bir mak lmere vall ve belediye relal dok. 
.~tte tmrta1Qf11D başka ~ tor Lftttt Kırdar belediye tettlı he. 
~ 1oldar. Btn.._ıeyh artık gı. yetlzı.1 l&m kadroeiyle ae~rber eL 

'il~~- aıvl ihtiyaçlar meııeJeel ~ı:ban ekmek imal eden, kartaız 
..._ wr fert meselesi değil, bir Am-
~~i~ halinde mlitaleuı bir 6lanek veren, tam kart teslim etmı. 
• ~'l'et haliııl almıştır. Devletler yen fırmların flddetle cezalandırılma. 
!'llnetJerin iktısadl meselelerlnl aı lçln bUtUn tedbirler alınmıştır. 
~ bll~e tanzim eder gibi ka· 
, ka&e.n ııizamlamak mecburi
~ kalmqlardır. 

"ıt.a itlerin nbama konması ko-
1.!,.~eiildlr. Ekonomik Ur ve 
t.:!81 servednl artmna faallye.. 
~ mtldafaa lılmıethıe yani 

Unlan keallen 17 fırından maada 
ayrıca 20 fırın hakkında da yolsuzluk 
ya.ptıkları iddia edilerek şiddetle ta.. 
kip edilmeğe ba§lanml§tır .. 

Ba.zı fırmlar da ekmekleri halka 
vermek için gündüz ımuayyen aaat _ 
~rde ekmek çıkarmaın&kta ve halkı 
"kapıda bekletmektedirler. 

Buna sebep de nok.ean çıkan ek. 

Belediye bu durumla dıı. alA.kadar. 
olmakta.dır. Ekmekler muhakka.lı: 

aurette pl§tikten birkaç saat •oııra 
satılacaktır. Fırında hazır ekmek 
bulundurulmayan fırınlar hakkında 
§lddetıı takibat yapılacaktır .• 

Beyoğlunda fırıncılık yapan İhaan 
adında blNI, fınnmdan ekmek ala. 
ra.k kendiaine Uatealzı.1 ve.ren Sen 
Jorj haat.ahaneal ekmek mutemedi ta.. 
temat'ın listealnd&kl 88 rakamını 388, 
82 rakamını da .S2 baliDe aokarak 
1ate bUroeuna mUracaat etmlftir,. 

Ancak, İhaanm bu açık gözlUğUnU 
!arkeden !ate memurlan kendl.alni 
yakalaDUflar, ıının Konmm& mUdde. 
lumumtUfhııe teslim et:ıniflerdlr. 

İlk tedrlaat öğretmenlerinin 1932 
yılına alt olan mesken bedellerlnin 
mUhfm bir kı.ırmı ödenml§tir. Gerı 

kalan miktarın da ödenmesi lçln alA... 
kadarlar gereken letklklere batla-
ml§lardır. 

942 mail yılı bUt.çeıı ne bu paraları 
ödemek Uzere tahsisat konmuştur. 
Şimdilik yalnız ukere gidenlerle, 
buta ve bamlle olan öğretmenlere 
verilmektedir. 

Daireler bugün açık 
19 mayıs bayramı münasebetiyle 

kapalı bulunan daireler bugün tek. 
rar açılarak faaliyete gec;:eceklerdlr. 
Meraal.me i§ttrak eden okullar buglln 

de tatil yapacaklardır.. İ!Jtirak eL 
mlyen derelerine devam edecekler • 
dlr. 

'IUı. l8Uhlik faaliyetine geçme. 
~ lktıııa.dl l&lcrbı 808yal poU
~ mihveri halini alması hl~ 
-.._~e bir anda ve kolayca ol
~tır. 

a....ewtttn bir dünya düzenini dehi
~ aneak kitap üzerinde mtlm
~llr. Fabt hayatta bu müt.lılf 
~yi bir istihale ve aksaklık 
~ geçirmeden hiç bir m..ıe-

....._ 1-t&nmamıfbr. 

Orta tedrisat imtiham yapacak 
mekteplerin listesi 

Yiyecek · maddesi gizliyen 
bakkal mahk6m oldu 

Takaimde, ctmıhurlyetcaddeainde. 
89 numarada blkkallık yapan Vaail 
dllkktnmda aklı pirinç, uıı, merci • 

""1 ..... gll~ yalnız karar almanın 
lııL1l_iandan değil, kararlarm kar. 
~iı engellerin fazlalığmdan-

L.~ defa iıısanlann itJyadı eski 
~ devamını ister. Binaenaleyh 
ı;:taa hattketler berkesin pslko
fıt~ arn1Juna rağmen olmakta-

~er taraftan memleketlerin ik
'-' • bllny~~ıi dejişmekte har
\; H!ap ettirdiği prtlara uygun 

~almaktadır. Bir takım men 
-.ı,11_-_: pek alddetli bir Arett:e 
~ele sahnesine ~dmıuı • 
~· Bu menfaatlerin mlleade
>t laer yel'de, her ekoımılk Mln
'~inde kendtnl hiuet-

.,_•~ 
0

kazanç mevzuu olan işle· 
ı...~ hlzmefi hududu içinde 
~ eclllmesl menhat mtlcade
~-i daJıı• keskin bir hale koy
~· Baglba d8aJU111 ........ 
'.M.. • Bb de bu dbyuun ~
-=.:. ~leyh yapmak, milleti 
.;.,_-.ıa tatmak itin itJyatlanmrn 
~uzla, mantığmmla tadJf e· 
-._ Yeni bir hayat IUtı yarat. 
'ı ~ ~. Yeni hayatın ye. 

Orta tedrlaat mUeaeeeelerlnln im. 
tihan yapacak okullariyle, imtihan 
komlayonlarının mlkt&rmı )'UDllf -
tık. İmtihan yapacak okullarm adla. 
n ıunJardır: 

a) Vefa llseal ile Pertevnlyal ıı.e. 
si llH bitirme lmt!hanlannı İstanbul 
erkek llaeainde, diğer ortaokullar ken 
dl bılnalarmda, 

b) Resml okulların ve 1lae orta kı. 
mmlarmın eleltlil ve 9ÖZIU imtihanla. 
n kendi okullarında, 

c) Muadeleti taadlkll TUrk bu.aua! 
okullarından Hayriye, t.Ukl&ı, Yüce 
O'lktı, Dartlffefaka. UMlerlntn ıı.e bl. 
Urme, devlet ortaokul eleme imtihan. 
lan İetanbul eı'kek ll.eelllnde, 

d) Şlfli Terak'ld, f4ık 11Mleı1 Use 
blt.lıme lmtDıanlan Galata.saray Uae. 
Binde, Botaziçl llaesi llae blt1rme im. 
tfbanı K&be.la§ erkek lıteslnde, Şl§li 

Terakkl ve ~ık Jlselerl Devlet ortao. 
kul ele?M lmtlhanlan Nl§anta§ı kız 

oırtaokulunda, BoCaldC1 lLilelil eıeme 

tmUbanlan Kaba.laf 11-lnde, Yeni 
Ko1ej DeYlet ortaokul eleme imtiha • 
nı TakalDı erkek llıleslnde yapılacak. 
tır .• 

M:uadeleU taadlkll Ttld< hullUıl! o. 
kullarlle Yent Kolej, Devlet ortaokul 
ıııızıu lmtllı&nlarmı yukanda adı ya. 
zılı okullardan alaca.klan mlhneyyiz. 
lerle kendi okullarında yapacaklar • 
dır. 

Azm1ık ve yabancı okullarmdan 
Devlet ortaokul ve l.Lle bitirme bntl. 
b&nlarma girmek l.ttlyen talebenin 
baDgl okullarda imtihan edilecekleri 

~ağıda göeterilmlftlr: 

a) Azmlık okullan: CUmhurlyet 
kız llaeslnde. 

b) Yabancı okullardan: 
Franaız okullan: Galata.saray er. 

kek Uaeırlnde .• 
Alman ve İngiliz okulları: Kabala§ 

erkek llaNlnde. 
İtalyan ve Amerikan okulları: İIWS. 

nu kız u.eainde. 

BUtün okullarda. .ıırzıu imtihanlar 
saat 9 da ba§layıp 19 da nlha19t bu. 
lacaktır .. 

941 - 9'2 den yılı haziran devreal 
olgunluk imWıa-nlan &§&ğlda göateıi. 
len (7) bölgede yapılacaktır: 

Anadolu bölgeei kız llaeleri: Eren. 
köy km lile91Dde. 
Beyoğlu bölgesi erkek llaeleri: Ga. 

lata.saray erkek Uaeainde. 
İstanbul bölgelll erkek ll.welert: la

tanbul erkek lLeeslnde. 
letanbul bölgeat kız llaelerl: letan. 

• mek ve beyaz peynlr varken mU,t.e. 
rllere aatmaktan imtina etınlf, yaka. 
lanarak 1 :numaralı Mllll Korunma 
mahkemesine verilmlfttr. 

Mahkeme, bakkalı 115 lira ağır pa. 
ra cesıuıma, 115 gün dükkA.ıunın ka. 
patılmasına ve mezkftr tQallarm mlL 
sadere edilmcaine m&hkQm etmlft1r •• 

Kocaıının tabancaaiyle ya. 
ralanarak öldü 

bul kız lf.aealnde, Kasımpatada Hacı HU.rev mabaL 
BofU1Ç1 blSJc..t km liMleri: Kan.. leainde, aralı'k aokalmda, 21 numa. 

dilU kız Urııılade. rada oturan Hamide &dında blr ka. 
AD&dolu ~ erkelr: ıı.eleri: Hay dm. kocuınm ta.ba.ncaemı temizler -

darpqa. erkek U..ldnde. ken aiWı patlalJUI, karnından yara. 
Ecnebi ve ~ruyet okulları : Per. lanm11tır. 

tevniya.1 erkek lleeldnde. Hamide kaldınlmıf olduğu Beyotlu 
Ecnebi okullardan olgunluk im.ti. haatabanesinde dUn .sabah ölmU,tUr. 

hanma Fransız Uaaıu ne girmek 18-1 Vak'aya mUddelumumtıık elkoy. 
Uyen talebenin imtlhanlan G&lat&aa- mU§, kadının ceeedl morga kaldın. 
ray •l'blc u...ıade yapdacalrtlr. • 1 !arak taılldkata ..... nm•ftır •• 

Sarhoşlukla yanhş eve giren 
Alber beşinci kattan düştü 
G&latada Mandız .sokağında 26 nu. 

marad& oturan Alber &dıDda blrtal, 
evnlk1 gece arlradafı Kemal ve Bo. 
borla l.çml§, ha1ll AJ'bot okluktan 

Bir ekmeli 50 kuruta satar. 
ken yakalandı 

Tabtakalede aeyyar balıkçılık ya. . 
pan SaUlı Çorlulu admda blriai 600 
gramlık bir ek.met! Hatıoe adında. 
blr kadma 50 kurup. atarken cUr. 
mUmefbut hallnde yaka&lnınuttır. 

1 numaralı ıınııı Korunma mahke. 
muine verilen balıkçı, duruııma-t eo. 
nunda 80 l~ aA'tr para cezuma mah j 
kQm edilmlf, ekmek de mu.dere O- ı 

lunmuıtur •• 

90nra da: 
- Haydi blzim eve gidip orada 

devam edellm! 
Diyerek arkadql&rmı ~e eötUr. 

mU§, be§lncl kata çıkaMJll§tır .. 

Alber, cebindeki an&btarla ikapıyı 
açmak için bir hayli utra§ı:n.1§ lae 

de muvaffak olam&llllf. bunun Uze • 
rlne yanllflrkla kendi evlzı.ln bltlfl -
ğlndeld eve geldiklerini anıa.mııtır. 

Bunun tızerlne dönmek iatemffler. 
8C de bu mrada aarbofluğun tMlrlle, 
beflnCi kattan t&§lıta dQfmUf, ball 
patııyarak ağır wrette yaralanlDJftır. 

Alber ifade 'Veremiyecek bir halde 
Beyoğlu hastahanesine kaldınlml§ -
tır. 

1 

[ tpıiip d~§i.§ti~~! 
'asamızı keskini ştirelim 

Birkaç 88.lıra, bazan ne bUy.iA< 
dertler, acdar ve facl&lar sığıyor. 
Dünkü gazeteıerdt• "nihayet asılacak 
mı'.'., bn ,lıklı kUçl\cUk haber, bu tür. 
IU .)1tzılıı.rdandır. ''Dlularl.)e" taruf. 
larıncla bir t!VC giren, uç U til .)"Ukala 
omca da, bir dalırınlık U.Ol.)cslnd n 
lsUfade edert•, ev sahibi paUsl, kun. 
duracı bıçağlyle vurup uldilreo hır. 

sız, meğer hAlA safını,. O mendebur, 
çellmıılz katıl, k~arkPn bir bt kÇIJ ı de 
J&ralamıM, baı;kasının da burnunu un. 

np koparmıştı . 
Dağ gibi polis, bu sıskanın bıçağı. 

na de.tıı. k~dl kafaAlllda • .)"afıyaıı 

kanun düşUnt'etılne kurban gitti. Ta. 
baaca kartıaınıla elleıinl kaldıran, bu 
korkak maskarayı vurmıwnl§ vı• bek. 
lemedlğl bir hücuma utramııtı, 

Şlını!I, itte bu kanlı olaJın kı\ğıt. 

lan mec-Uste lmlı. Oruı onaylal"llB, 
katil aeılac.-ak. 

Bugünkü kMonlann, çok insanca 
ıteJ ter olduğuna ıUpbe yok. Amma 
yine bu insanca kanonlar yanın&\ 

J ine bildiklerini okuyan ha.ydut, lur. 
SJZ, nunoMOZ kifller balumQ'Or. 

Elıktdeın, cıan clbl mal Ye "harim., 
de mukacldeetl.. Kanon ev 891ılbl. 

ne, evine clrea luremı vurmak luık. 
kını nrtrdl. Buctbı. mal ~n bunu 
çok sörtl7oroz. GORI ! Faka& ııt.e ya. 

kandaki ornok mala kaadeclM.ln, 
c ıı da saldırnnktan çeklnmedlj'inl 
uç ü tUne ıuç ı,ıedljinl ortaya ko. 
Juyor. 

Biz, evimize giren "barim" mlzln.. 
lmtııal havasını pis nefesiyle ktrlr
ıcn, efJ&DUZı Çalo.tı I0)'9UUUI, blze de 
ki.) mıyaeağ'ını null ve nereden kesti. 
reblllrlz ! Yanında sllAb var mı 'I' yok 
ıııu ! blllr miyiz? Hücum için onun 
llllhı çekm ini beklemek, kalaıa. 

manhkla ab±ülıktan aoaba haa&1sl. 
dlr? Vı· bu yenıiz ıtövalyellk lılzl de, 
Dlzdartyedekl poUı gibi, ~ 
sürüklemez mi!· • 

Kananlann za.mandan, oaulyetlu 
ıçlnde yaeıyan gerÇeklerden 11.baım aL 
ınaaı ,;erektir. Bugün, bll'90k llfllaep. 
lerle, kanunlarımıun ke9ıldnl9f1Uı'O • 
rneel zorundayız. Hınız, polis klMlar, 
lu\k1m kadar ev ubtblndea de lml'k.. 
malıdır. Bıı korkuyu, onun yQrellD.. 
de, ~ine kanun yaratır. Bu alt~ 
melunlar, eter zor'tadıklan kapmm 
arkaııında, .UrdWderl aamm lerlııllD. 
de, kendilerine ç.evrltmlt blr telb•
namhıının parladıfmı MUrlene, im.. 
lay kolay kirli lflerlne ghtl6 ıııd:er. 
Artık yet.er, &'ÖflümOS kallmn ... 

çağı, insaf ve ralılnetlınlda owlmılla 
bllemlyellm. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

AtatDrkten bahse
den 200 eser 

Allıkan, 19 (Vakit) - 23 yıl önce 1 Sergide AtatUrkUn lıllllt Kta.dele 
AtatUrkUn Saıruıuna ayak baatıklan yıllanndakl ÇalllfMa maaaaı, Ud ~ 
gUnUn bir anıl11ı olarak açılan 1 br ve hareket orduınmun ~ 
sergide llılillf llılUcadelenin batından girdiği gUnUn ertesinde çıkmata .... 
bugUne kadar Atatürk hakkında Türk 
ve yabancı dillerle çıkan blrçok eaer. 
ler teı,ıhlr edilmektedir. . 

Bu mUddet içinde Ebedi Şefimiz 
ve bllyUk lnkllAbımız hakkJNSa Def. 
redllen eaerlerln ayuı 800 kadardır .. 
Ve bunların mUnlıuıran .A.t&Ulrkten 
balıaedenleri 200 U bulmaktadır. 

Sergi bu gerlerden yalnıs 186 mnı 
lhUva etmektedir. 

lamı§ olan "Şanlı Ordu" ~ 
lntf§ar eden "Ka<lit t.Updat" yaJmt 
"Kırmızı hler" adlı •liri, el yamlmn 

ve kitaplar Userlnde yaptıklan -... 
hlhler bulunmaktadır. Çok b1 lılr 
eekilde tertip ve tanzim edilmlf ve 
Atat1lrkUD dlSTislen .,., totoAT&flan 
ile .oeleıımif olan bu eeıgtyi Halkev 
kitap arayı komıteei baflra:m Falk 
Retılt. Unat blr 86yle'Yle açmıftır. 

19 Mayıs piyangosunda 
kazanan numaralar 

Mıll1 Piyangx>nun 19 mayıa 1942 

fevkallde çekili§l dUn Ankar&da eer. 
gi evi binasında saat H de çekllmfş 
ve çeklll§l kalabalık bir halk kUUesl 

takip etmiJUr. 
Bu çeklll§te ikramiye kazanan 

numaralan s.p.ğıya yazıyoruz: 

50.000 lira kazanan 
366952 

20.000 lira kazanan 
165957 

ıo.ooo lira kazanan 
112954 

5.000 lira kazananlar 
3057515 118761 29008 181580 

2.000 lira kazananlar 
2557156 131781 219781 1152958 8318515 
272836 384230 236592 19109 176689 

1000 lira kazananlar 
23111 172201 70237 240377 36819 

38(501 29639 368017 77•71 37764t.. 
200896 2207157 290640 356084 177365 
21361 8ıK:n u1382 837003 83961& 
891091 62629 l30M3 136863 ISS2915 
149504 63005 186U. 3467151 806110 
4384 322047 239122 22698 2&146 
380473 267914 38908 25M38 102G03 

500 lira kazananlar 
8736, '4215 ile nlhayeUenen büeUer 

500 er lira kazanmlflardır. 

100 lira kazananltıT 
673 ile nihayetlenen biletler 100 er 

Ura kazanm1tlardır. 

50 lira kazananlar 
7H, 464 ile nihayet bulan lıılıletler 

elll§er lira kazandılar. 

10 lira kazananlar 
ıss ne nihayetlenen blletıer 

lira kazanmıılardır. 

Amortila 

10 -

h:! _dhnJyetl olmak gerektir. 
t...~ taraftan menfaat mttea.. 
~ de milli müdafaa ceP
~i taiacalız. Bunun için bir 
~ gibi, yekpare bir kale gibi 
"."letJn yanında yer üuw.in. 
ı.!,entaat mtleedelesi yapanlar 
~ tllrltl sil&JıJarla kaıpıuza 
.,,_~Gitar. Ve çıkM:e.klardır. Her 
~ lrencline g6re hileleri, mttca
S 119alleri meveattur. Bunlar
Sa gam ~in. Fakat bun
~ anamda ea mtlhiml bnun
lıı.:. 4eiudlr. Kananlar eğer insan
~ llUllnDcl& psikolojik bir ko,._ 
~ Wr aJılü preasiplne, bir ah
L: ~iyetlne mip delilse 
~ha bqkalarmm eline ~r. 
~ lil&la gJbldlr. Kaknmumı bl
~ )illtin elinde mlkkfaa ve ta
-~ kuvvetidir. 
~-DlJ1D mtldafM davumı ileri 
~ bhe kup menfaat mü
~le.t eepbealnl kuranlıann en 

Gençleri zararh içkilerden nasd koruyabiliriz? Gençlik bayramı 
4, 7 ile nihayet bulan bl1eöer ~ 

Jlra knınmııt&rdır, 
Bu çeklllfte 50.000 Ura klu•n 

366952 numaralı bilet Ankarad9dır. 
20.000 Ura kazanan 165967 mıma.. 

!'.'lllı bllet İ&tanbulda, ~lr .o&hlan pdur: 
.. tleJi içinden vmmak ! 

Bir hukuk talebesi 
sOylDyor r, lttıt.1e lçladftl vuralur? Bir de

~ \tın.m rahu tetviı edilir. Pa\'4 atratıbr. De\•lete olan it.ima- Gençleri zararlı içkilerden, roman 1 Ne de ola& analık baba.lıktır, nalll • 

(Ba.§larafı 1 inci sayfada,,' 
Fener atadyOlllUPda: 
Buradaki mera.sime aaat 10,30 da 

Şeblr bandOıSUnun çaldığı ve binlerce 
talebenin ağızla l§t1rak ettlği laUk. 
W Kartı ile bql&nD>.Jflır. 

lılUteakiben, valf ve belediye relsl 
doktor LQtfl Kırdar, refakatinde l&
taıibul parti relıd Rept llılimaroğlu
ve letanbul Komutanı olduğu halde 
muhtelit spor teoekkUllerinl. teftl§ eL 
ml§Ur. Vali, evvel&. kız, sonra erkek 
talebe beden terblyesl mUkellefierlni 
tefUf etmiş, gençlerin bayramını: 

- Sporcular, spor bayramınız kuL 
lu olaUD! 

ı.. ta)'lflatılır. Bundan &0nra.kl ar- için alınması lA.zımgelen tedbirler hatıer, tekdirler ve daha Uerf gidile
"11 "1ırguneu için k&rdır. hakkında latanbul üniversitesinden nık -gayri ahl&ld bir uaulle dayak 
t1.._&o.. ,,,...,...ıanıa gıda ve bazı ih- s. ö. Alp ıu mutaıA.alarda buluıı. atarak bu lften vugeçmeai için ken. 
~ maddeleri tizeriade menfaat mu~ur: dilerince hayırlı s&nJlan tetebbU.lere 
~elecllertnin sık sık karmak Dalma severek okuduğum Vaklt glri§ilml§tir. Fakat 1§ i§ten geçmi§. 
Ilı...~ pusularla kanıı1a,ıyo- gazetesi -bir gazete olarak- vata- tir. Buradan itibaren cemiyetin mu. 
~ 8aoun yeni bir hayat lt~rlsl- nt vazifelerin en mUhlmlerlnden biri. dahaleeine ihtiyaç duyulur. EvvelA 
),.~)ent girdiğini, hentiz huna iti- nl ifa hususunda ön aa!a geçml!J bu.. -ana baba ve yakınlardan ibaret 
~'.q »eyda edemediğini bilen şa1ı. lunuyor. l.eabetıe intihap edilen an • ailelerle- d&lmt temuı temin .1Uretı. 
~ ~aat mtlcadelcsl onun ruhu- ket mevzularının, ekserisinin bilha•. ıe onlan, çocuklan üzerinde ahla.kan 
ı~Wplıelerle doldurmak, ona aç- ea; gençllfl alA.kadar edl§l -(Genç- mUeaair olabilecek aeviyeye çıkar -

'""l d k ) e k ı"-undır Ondan ııonra """U~' irkl aleyhinde kontera.nalar vermek; 

~
tehdit etmek, ha suretle pa- leri zararlı içıu er en oruma - m ma nz; • """' &.. " 

1 du.nı.. rı ı ö u rlni genclnl gUvenerek kendi 8 - Memleketimizdeki Ye•ilay ku. atratmak istiyor. eelesl Uze.rlndek w-ceıe m • Y. - e n - • " 

~lr_. gtln bir fl!lıltı sokaklardan lemlye vesile oldu. Genc;:ILk namına lerine emanet edebiliriz. Bunun için: rumunun faaliyetlerine azamı geni~ 
'-- ,.. ı kk bl bo 1 "'··-•- mecmu• kitap radvn ııı1•ı temin etmeaı -ki, bUgtlnkU ça. 1\ •...-., pazarlardan dükkan a- tqe UrU r rç sayarım. - .,.._...,, -. . ~ ~ b 

t\ 41til&lnlardan e\·lerc, bUrola- Bu bakımdan gençlığe karıı olan gibi De§riyat vuıtaıarınrn ııırf eUtun tııma aslA. kA.fl değildir- Kızılay 
lo ~ aimı kuruyor. Ve her gün vazlfelerımiz, onu kendi ııuuru ne ha.,. doldurmak, ayfa karartmak, ve söz. I gençlik teıekkUıO gibi Yeşllaym da 
;t_ >:."ni yalanla kitleyi ağı ](ine reket imkAnlarına eablp bir varlık de mızatı vAdllllnde boş vakıt geçlr.

1 

mekteplerlmlae gırmes . talebeye !en 
.ı,. ""'il istiyor. Vurguncu sokaklar- olarak hazırlamaktır; desek nokaan mek makııadile yazıp aöyledlkleı1, dereleri okutan hocalar tUft.!ından 
~ harlarda, bürolarda, evlerde bir şey söylemiş olmayız. Zaten daha bekrl fıkralarından, sarhoş1ura dair hiç olmazaa on beş gUnde, daha oL 
'":1'lt kurmakla me,guldür. tazıaaını yapmanın da biraz zorca o•. mahkeme röportajlanndan ve hattl mazsa ayda bir defacık bu mevzuda 

'
~ymı:ı ba fısıltıya. inan- 1 c\utu meydandadır. -mahiyeti millt iktıaadı alAkadar konferan.elar verilmesi, tınat dU§UlJr. 
haa, hiç bir zaman balıkçı dal- j Dilnyaya gözUnU açan çocuk, kar. etse de umumi sıhhat ve neslin ee. çc samimi hasbihallerle mevzuun her 
~1 kurarken balı'ldann kulağı- şısında babaamı veya ağabeyini elin- lA.metl namına içki ve sigara mlellhi an daima canlı olarak gözönilnde bu. 

~Yırlı şeyler söylemez. ! de içki kadebl, önUnde -tablrl &.dlai geylerln reklA.mlarından azami teda- lut uruımasının temini mutlaka el • 

ı ~\ llrguncular küfle;t i ına.sum bcı.- ıle- çlllngir ao!rası, ıruıatmda alga. kA.rlık yapmak; zemdlr. 
lal' ldbl a\laınal< istiyorlar. rası, çubuğu, gözler kızarml§, burun,. 2 - Fabrika, ifçl kampları v.s.

1 

Bu işler baştan bozulur, baıtan 
... ıırltı ve dedikodu \'Urguncunun la görmU§ ve bunun tabU olduğuna yerlerde çalif&ll iııçı gruplarına mu. dUzelir. Tıpkı balığın bqtan koktuğu 

~"tttitffr. Dedikodunun be mı bal- iD&nır olmuı, daha eonralan bu iş aYJWD samanlarda bu l§e memur e. gibi. Onun için bu yolda maksada u. 
llılunıız )<'r<le eziniz. 

1 
böyledir diye katlyetle kanaat getir. cU1m1f gezici ldmaeler tarafından ha.

1 
laımak ancak ailenin tenviri ile mum 

ı mi hattA tecrQbeye de bafl•m11tır. ! yatı mrrsular etr&fmda dolaprak kUn olacaktır kana.atfndeylm. 

TemennUıi ile aelA.mlamıttır... . 
Şetti eıtadında: 

Buradaki merasime saat tam 10 
da ba.ılanmııtır. İstlklAl Marşını 

müteakip Be§lkt&,t kaymakamı S&b.. 
ı1 Sörler bir nutuk aöyllyerek 19 ma. 
yuım manuuu anla.tmııtır. Kayma. 
kamdan sonra Yeni Kolejden Nuran 
Çakmak ve Be§iktq orta okuldan 
Bedia birer a!Sylev vennlılerdlr. 

Atatürk ve ln!SnllnUn yanyana bu. 
lunan bU&Uerine c;:elenlder konulduk. 
tan sonra resmi geçit yapmııtır .. 

ıı;MtNONü HALKEVİNDE 

19 mayıa münasebetiyle dUn öğle. 

den aonra EmlnönU Halkevlnde muh. 
telif spor gösterileri yapılmıştır .. 

Mera.sime 1stıkHU Marılylc ba~lan.. 
mııtır. Bundan sonra Ev spor kolu 
bafkanı BUrhan Felek kısa b rkaı; söz 
aöylemfştlr. Daha sonra muhtellf
muaabakalarda luızananlara mOkA.fat 
lar verilmiştlr. 

Evin spor koluna mensup kızlar. 

güzel aportlf hareketler ve baleler 
yapml§lar, muvaffak olmuşlar alkı • 
lanmrşlardır. Erkek sporcuların ha. 
reketlerl de şiddetle alkıf)anmı;ıtır. 

Eminönü Halkcvlnln spor koluna 
mensup en bllyilğU beş yaşına olan 
Uç çocuğun hareketleri de takdirl 
karşılanmıştır .. 

Beyoflu 'e diğer HaUcC\ ıerlnde 
Beyoğlu Halkevindc de 19 mayısın 

manasını anlatan söylevler verilmiş 
muhtelif BPOr harekeUerl yapıllDJftır. 

10,000 lira kazanan 112964 numa. 
ıralı bilet Tokatta ııatılml§lır. 

15.000 er bin lira kazanan numara. 
lar Diyarbakır, Sivrihisar, Balıkesir, 
ve Tarsusta satılmqtır .. 

2.000 er hra kazanan biletle. 
rln iklşer tallt\81 Ankara ve İltan. 
bulda diğerleri Zonguldak, Fethiye, 
Dörtyol, Akhisar, Esk§ehlr .,., Ber. 
gamada, 1.000 er lıra kazanan bll"l
lerln 12 tanesi l.stan.bulda, 3 tanerıl 

Eskışehirde, 2 tan!BI Ankarada, iki. 
oer tanesi Kütahya, Kırıkkale, Erzu. 
rum, Malatya, l:> tanesi de Yurdu.• 
muzun muhtelit yerlerinde satılmı§. 
tır .. 

' 1 çarşamba Perşembe 

lO Mayıs j ~ ı Mayı~ 

- O. En: t'l : 4 l Hı7.lr: 11\ 

Öğle 12.10 
tlclndi 16 07 
Akıam 19.24 
Yataı 21.16 
tmat.k 2.SS 

9.16 

4.47 
84 

12 00 
l,58 

7.ıı 

o. evvel: l\ 

llıı:ır: 18 

4 37 914 

1210 ~us 

16.08 8.46 
19.25 12.00 
%1.lPı 118 
t.aı 7 .. 



lstanbul muhteliti 
muhtelitini 6 -

19 Ma.y-.s Spor ve Gençlik ba.y- ı Beyoğlu.spor arasında İstanbul 

V~ KIT 

ı .. , •• 

*** : '!.mmm son hareket: lstanbu_ muh 1 hendboJ birinciliği yaprlm1' ve Fes.. 
teliti ile mektenlc:r muhteliti ma- h:ı.ne r:ık'b!.ni 5-2 ymeı-ek kupa

Toşya askerlik şube.sinden almış 

l)lduğum asker tezkeremi zayi eltim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

çı odu. Sebebini bir türlU öğrene- yı almıştır. 
ıacd;ğimiz ufak bir hiıd sc, Mek- 1 
tepler muhteH~nde Faruk, Mah
mut, Semih, Sezai ve Turgamn 
oyıuı.rıuı.ma..rımı. sebep oldu, 
Hn!t~ Ş:ı.zi. Tczc."'..llın idare et

tiği maça takımlar şu kadrolarla 
iştirak e.til<>r: 

ıc:. * 
Büyük maçtan evvel İstanbul hUkmU yoktur. (39902) 

m busu Abidin Daver, Beşikt.aşı Tahtakale Kebapçı han No .. 12 
llk, G.S ya !}ild, Feshn.neye hend- Osman oğlu Kadir Pazarcı Sl9 te. 

bol ve ikinci kilme grup birincile- 'iiii"İİİ."İİİ'İİİliiİİİtİİİıuiii.İİİİİİİİİİİİİİİİİnİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 

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

Jstnııbul muhtelit i: Osman -
ibrnı.ım, Fc~zi - Ömer, t: .. at, 
l\lu5tafa - ı-·~;.crct, Arif, Hakkı, 
~iil\rü, J!:..,ref. 

Mcl•teı,ıcr nıuhteliti: Faruk -
l"ın uz, 1'"uman - Siılc~ man, (Ga
lipı Ham, Ali - I\n<lir, Uiilent, 
Şahap, Niyazi (Müjılnt ), Halit. 

İlk devre mektepler muhtelit.i
nin hik.imiy<ıti e ltmda oyruı.ndıy
sa da, for hnttmı teşkil e<l n oyun 
cul:ırdan Niyazi, Halit ve Kn.drl
r.in bozuk olması, 45 do.kikalrk .ba
r.iz hakimivetlerinc rnğmen yalnız 
l:ıir gol a.t.'Tl:ı.ln.rıru:ı. sebep oldu. Şa
ha.hm attığı bu gole, çekilen kor
nere iyi kafa Geken Arif cevap 
ve~di: ve devre 1-1 bitti. 

Bütün cn.crjilerinı b:.ıinci devre
de harca.yan mektepliler ikincı 

devreye yorgun olarak ba.'.Jladılar. 
Hnddizatinde 30 ar dakikalık ik1 
devreye nlrşik ola.o mekteplilerin 
yorulması pek tabii idi. tik devre 
anlaşruru>.nıı5 bir takım manzarası 
veren M:uht<'ılit l.kinci devre kom
Nnı:> bir oy1m oynayarak genç ra
kiplerini acı bir mnğlfıbiyetc uğ-
rattılar. Devrenin b:ı..,ından sonu
na kadar mkip kalesi önünde oy. 
n~y~ mu.11 t~lit ınr:ısiyle ikisi Ari
fin, rkisi Şükrünün biri de Eıırefııı 
nyıığyle 5 gol atantlt maçı 6--l 
~ekle soktular. Bütün Qyun imti
dn.d:nca c.anla ~la. ça.l.ı9an mek
t.e.k!er muhteli.ti içinde en faz1.:ı. 
çnl~ Bülmt ve Yavuz oldıı Ha
kem Şazi bu mıı.çı iyi ida.re e;tt.i 

Galip Sayal' 

• * * 
Kadıköy halkevinin tertip etti

ği kürek müsa.bakalan dün Moda 
koyun<la ynpıldı. Meraklı bir se
y:rcı kütlesinhı ta.kip ettiği mli3a
bak:ı-'ar çok h<'ye<:anlı oldu. Tek-
• ıi'.t netle<' lor şunlardır: 

J<;rkeklcr - Tek: 
1 - Pctro (G.S), 2 - Ahilya 

('foksim), 3 - Mustafa (F.B). 
2 Çifte 
l - Fethi, Reha Reşat (G.SJ, 

2 -Taksim. 
t Tek: 
1 - Güneş, 2 - G.S, 3 - G.S, 
fiaynn'ur - Tek: 
l ·- Nazlı Yiır ((G.S), 2 - A

siye (F.B), 
2 Çifte: 
l - Nazlı, Suzan (G.S), 2 -· 

G.S. 
:~ticede G.S lılıır 13 puvanl3. 

b:r:ııci olmuııal'clır. • Derece nlan
Jnra ıpek ixa.yraklar verilmil}tir. 

"' * • 
DUn Fl'ner stadında Feshane i'e 

Y e~ilay konseri 
20 Mıı~ ıs ('arşamhtı glınü akşamı 

aaat 21 do Beyoğlıındn Saray Sine. 
mıısınıla Alaturka vıı . \lafrnnga rev
knl de bir kon ·er tertip edlbnl tir. 
Kıymetli ııarıatkArlarımızdan l.\luaı. 

Ilı Itıılay \'e urkadaşlıırı ile Ferdi "\'on 
Stat:ıPr - Muhittin Saıfnk \e LAmla 
.Andayııı l!!llrak edecekleri bu Kon 
erdo uyrıca milli rkı ve oyunla; 

da \orılır. 

Daletlyeler hergün ooın.iyetın SJr_ 
keeldekl merke:rJnden \'C ııinem& klşe. 

inden ahnablllr. 

1 Bu __ gu_n __ k_ü __ ra __ d_y_o__.f 
7,SU Program ve memleket aaat 

ayarı, 7,33 MUzik, 7,46 Ajans haber. 
lerl, 8.- MUzlk, 8.115.S.30 Evin saati. 

12.30 Pr~rnm ve memleket saat ı' 
o.yarı, 12,33 MUzlk, 12,46 Ajans ha_ 
berlerl, ıs. 13,SO Müzik. 

18, - Proriram ve m:ımleket ııaat 
ayarı. lS.03 Müzik, 18,45 Müzik: Fa
sıl heyeti, 19.SO Memleket saat ayarı 
ve Aj:ıns haberleri, 19.415 Serbest 10 
d:ık !<.ı. 19,55 Mfiz.lk : Şarkı ve tür_ 
ktiler, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Müzik. 21.- Ziraat takvimi, 21,10 
MUzik: saz eserleri, 21,30 Konuşma 
21,45 Müzik, 22,30 Memleket saat 
ayarı. Ajans h:ıberlerl ve borsalar. 
22.45.22.50 Yarınki program ve kapa
nrş. 

Or'ImA TÖJl 

Jlalid Ziya Konuralp 
İMNC't cı:ım \Hl DOÇE2"'Tt 

B yo"'lu tsı klll. l Caddesi Elhamra 
Ap~ptırnnnı 1 Numaratla 

gtlıa rotıecım ııonra '7 ytı kftdurl 
Telefon: 4220.l 

rlnin knpala...-rm:: verm~:;tfr. il iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

lstanbul Levazım iimirliğiı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Beher çiftine 100 kuruş tahmin edi· 
Jen elli bin çl!t mahmuz alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 21.5.942 Peqem 
be gUnU saat 14 de Tophanede lst. Lv. 
Amirliği sallnalma komisyonunda ya
pılaca l<lır. İlk teminatı 3750 liradır. 

Numunesi komisyonda görUlür. Talip. 
lerm belll vakitte komisyona gelme. 
teri. (740-5442) 

••• 
4500 giyim at nalı ve 6000 gi

yiın katır nah müteahhit nam ve 
h~abı~a alınacaktır. Açık ek
s•ltmesı 6. 6. 942 pazartesi günü 
saat 14 de Tophanede Lv. amir
l iği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 9645 
lira ilk teminatı 723 lira 38 ku
ruştur. Taliplerin belli vRkitıe 
komisyona gelmeleri. Nümune ve 
ı:;artnamesi komisyonda görülür. 

(743 - 5575) . "' . 
lOOXlOO eb'adında beherine 

sekiz lira tahmin edilen 1500 a
det tahta ızgara müteahhit nam 
ve hesabına alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 25. 5. 942 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede 
nunda yapılacaktır. tik temi
natı 900 liradır. Nümunesi ve 
Lv. amirliği satınalma komisyo
şartnamesi komisyonda görülür 
tsteklilerin belli vakitte komisy0-: 
na gelmeleri. (742-5574) . :(. . 
NUın~ bakiyelerinden olup ok. 

le salib olmayan 2SO kilo 400 gram 
eadeya.ğı satrlacaktrr. Pazarlıkla 
artt.Irmacır 21. 5. 942 perşembe gü
n\l sat 14,30 da. Tophanede Lv. 
funi.r!iği s:ıtm alına komisyonunda 
yspılacakt.T. Sade yağlar Sirkeci
de Dt-mirka.pıda Amirlik ambann. 
da görülür. Taliplerin teklif ede
cekleri fiyat üzel'inde:rı mal bedel
Jrile beraber komisyona gelmeleri 

(744 - 5607) 

Bakırköy Sulh Hukuk IWdmllflu. 
den: 

9f3/90 tereke 
BakırköyUnde Zeytinlik mahalleal 

Fi§ekhan.e sokak 66/2 No. lI evde 
mukim iken 9. l, 942 tarihinde ölen 
doktor Dimoslenln terekeaine mah. 
kememl.zcc vaz'iyed olunarak taatı
yesine bqlanmıı ve ölUnUn menkul ve 
gayrimenkul malmm satılmaııı:na !ka. 
rar vertlmif olmakla tahrlr edilen 
menkul e§ya.sı yukarıda adresi yazılı 
66/2 No. 11 hanede aleni mUzayede 
ile 27. 5. 942 günU saat H den iU. 
haren aatılacağından taliplerinin ma. 
hallinde memuruna mUracaatıarı ve 
ölUnUn uhteyi tasarrufunda bulunan 
BakırköyUnde Zeytinlik mahallesi.. 
Bilgin sokak 27 No. lı aokak kapı. 
sında zemin kata girilir mermer dö • 
şemell bir koridor aağ tarafta 1 oda 
1 inci kata çıkar ahşap merdiven aL 
tında odunluk karşt cihette bahçe ta. 
rafında zemınl çimento döşemeli mat. 
bah bahçeye çıkılır bir kapı mut
bak yanında zemini çimento dö,eme. 
ll mermer kurnalı el yıkama m'lhalli 
ile mermer taşlı aptcshane ve bahçe 
içinde müşterek 1 kuyu havi ve ze. 
min katta H tahta basamak merdi. 
venle 1 inci kata çıkılılıkta ı sofa 
biri sokak biri bahçe cihetine nazır 
2 oda sofada. yerli bir dolap ve sora. 
dan 13 basamak tabla merdivenle 
çtkılır ço.tı ara\ığ'ının havi ve elek. 
trik tesisatlı kA.rğlr ve U/40 metre 
kare bahçeli eve ehlivukuf tarafından 
1100 lira muhammen kıymet takdir 

edllmiıııtır. 

Mcz.kQr hanenin l ıncl arttırma. 

!ı 24. 6. 942 çar§nmba gUnU saat 14 
de.n 16 ya kadar ve 2 ncl arurma.aı 
S. 7. P42 çarşamba ~unu ııaat 14 den 
16 ya kadardır. Muhammen kıyme. 
tin yUzıle 75 ini bulmak şarttır. Bul. 1 

ınadı~ı tnkdlrde 2 net müzayede gU. 
nU mUz!lycdeye devam olunacaktır. 

MU.:ayedeye i~tlmk edenler yUzde 7,11 

~~a~k~:~t~=ı~~~t~~::~~:k:;;en n:~: l 
zayedeyc iştirak edcblllrler. İhaleyi 
müteakip bir hafta zarfında bedeli 
mUzayedenln verilmesi ve aksi tak. 
dlrdc icra ve i!lt\s kanununun 133 
Uncu maddesinin tnt'blk olunacağı L 
IAn olunur. (39903) 

UOKIOH . • • • • .. • ..; . • _,.. ·- , r ~ : : .-.~ • • . .... : 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM., 
U.Ulll.JVl' i\rtlTEHAS~l!'J 

Otvanyolo IOt SATILIK EV 
Osküdarda Şemslpaşa civarmdn 
Ruhi Mehmet pıışa mahallesinde 
çeşmei cedit sokağmda dört odalı 
beş numaralı hane satılıktır. Ta. 
Uplerln Mirahorda kireççi Salt'e 
müracaatları. Elektrik, ve kuyu. 
su vardır. Denize nazırdır. 

İzmit Deniz Satmalma Komisyonundan: 
Cinsi KJloeu 1'1. Beıdell Temi.nah 

Ura Ura K. 
Toz oeker 45.000 42750 M12 M 
Toz şeker ııs.ooo 14250 2137 50 

1 - Yukarda mikdarı yazılı iki kalem şeker nyrx ayn pazarlıkla ekBUt. 
meleri 22 Mnyııı 1942 cuma günü .saa.t U de İZmltte Tersane kaP1' 
sındaki komisyon blnasmda yapılacaktrr. 

2 - Şartnameleri komisyonda görıtteblllr. Taliplerin hlza.lar:nıda yazıı; 

temtnaUarlle birlikte belli gün ve saatte komiayona müracaatları. 
(51572) 

l ___ is~ul Levazım Amirliğinden veri!en askeri kıtaat ilanları 
~ağıda yazılı mevadm ekslltmeleri hlzal.o.rında yazılı §eklllerde 28.15. 

942 günü saat 10 da Elazığ askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Talıplerin kapalı zarflar için lhale saatinden bir saat evvel kanuni vesika· 
larile teklif mektuplannt komisyona vermeleri, Ve açık eksiltmelerin ta. 
!ipleri de saat 10 da komisyonda bulunmaları. 

Cinsi. 
Zeytin yağı. 
Sabun. 
Beyaz peynir, 
Çay, 
Pirl.nç. 
Zeytin tanesi. 
Helva. 
Tuz. 
Üzüm. 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Ton 
10 

ıs 

5 
0,300 
1 
2 
2 

lO 
3 

Llr& 

15,000 
6,000 
5,750 
ıs,ıoo 

440 
2,000 
2,200 

850 
2,100 • 

••• 

Ura 
1125 

450 
431,25 
382,150 

S3 
lM 
1611 
63,7ıs 

157,50 

thaJ.e ıekll 
Kapalı zarf .. 

" 
Açık eksiltme. .. .. .. 

(3288-5606) 

A§afıda yazıtı mevadın kapalı zarfta eksiltmesi hizalarrnda yazılı gtın, 
saat ve mahallerdeki aakerl satmalma komlsyonlarmda yapılacaktır. Ta. 
!iplerin kanun! veaikalarile teklif mektuplarını ihale aaatlerinden bir saat 
evvel ait olduğu komisyona vermeleri, 

CIMJ. Kilo IJra 

Sığır etl. 
Koyun eti. 
Koyun eti 

Keçi eti. 
Koyun eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eU. 
Sığır eti. 

Miktarı Tutan 
60,000 
90,000 
60,000 

150,000 
1ıso,ooo 

180,000 
180,000 

27,000 
27,000 

-t:S,000 

90,000 
112,500 
Hi,000 

90,000 
29,700 
21,600 

Temtnatı 

Lira 
1799,10) 
3038 ) 

3375 

6750 
8(37 
8(150 
5750 
2227,50 
1620 

• • • 

ihale glln, ııaa\ ve mahalli 

3/6/942 H Gireaun . 
27/5/ .. 14 l/Iar-.. 
29 .. " 

115 lıla?a§. 
29 .. .. 1( Maraş . 
215 .. .. 16) 
25 .. " 

17)Kayaeri. 

29 " .. 16 Kütahya. 
29 .. " 15,30 Kütahya, 

(32H-15379) 

A§ağıda yazılı etlerden hangisi be#'Cnllirae o cins et pazarlıkla sa.tm 
alma.caktır. Taliplerin 215.5.942 gUnU aaat H de Büyük Çekmece Mlmar Si. 
nan köyündc

0
askerl aatınalma kom.layonunda yapılacaktır. 

• Mıktan Tlltan Teminatı 
Otru~I, Kilo Lira Ura· 

Koyun eti, 
Sığır eti. 

J - .. -·"' ... ' • 

'3750 
3~ 

(3094-ıs097) 

Aşağıda miktarları yazılı etlerin pazarlıkla eksiltmesi 27.5.042 gUnU 
saat 16 da Bandırmada asker! satmalma komlayonunda yapılacaktır. Ta. 
liplerln belll vakitte komisyona ı;-eİmeleri. 

1'1iktan Temlınatı 
Cinsi. Kilo Lira 

-
Sığ'ır eti. 90,000 8437,50 
Koyun eti. 90,000 9787,f>O 
Sığır eti. 20,000 1950 
Koyun eU. 20,000 21715 
Sığır eti. 55,000 51156,25 
Koyun eti. lS!S,000 5981,25 
Sığır eti. 2ıs.ooo 2343,75 
Koyun eti. 25,000 2718,76 

I 
(8185 5326) 

• • • 
Apğıda yazılı etlerin kapalı zarfla ekslltmeleri hizalannda yazılı gUn 

ve t:aaUerde Adapazarınd:ı asker1 satınalma koml~yonunda yapılacaktır. 
Talıplerin kanuni veslkala:-ile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
~aat evvel komi.syona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda ı;ö· 
rillür. 

I\llktarı Tutarı Teminatı ihale gün \"O 
('Lnııl. KIJo Lira Ura !ll!l&tl 
Koyun eti. 62,600 86,2ısO 5562,50 4/ 61942 16,30 
Koyun eti. 1ıso.ooo 207,000 11,600 5" 16,30 " Koyun eti. 62,500 86,250 5562,50 3 " 16 " Sığır eti. 20,000 17,000 1275) 
Koyun eli, 20,000 27,000 2070) 15/6/ 942 11,30 

(3174- 5582) 
• • • 

13.5.942 de ihalesi i!An olunan 90 ton kuru fasulyaya talip çıkmadığın. 
da:1 tekrar pazarlığa konulmuştur. Evsaf \'e hususi §artları komisyonda gö. 
rh,eblllr. Faııulyalarm clnslerile muhammen bedelleri aoağıtlıtki şeklldedlr. 
raı•pıer ne cins mal vereceklerse fiyatlarını ona göre teklif edeceklerdir 
thelcsı 23.5.942 cumartesi saat 10 da yapılacaktır. Tallp!erin kat'ı teminat~ 
arile Harbiyede Yedek subay okulunda sııtınaıma komisyonuna mUra. 
caatıarı. 

F:ırmlyalann cin 1 
Yumuşak çalı ve Anadolu sert 
uf:lklan tumbul. 
liorus 
Dcrmaeon 

SAHfRJ : ASIM US 
Auıldı~ı yer: VAKf1 MATAAASI 

Bedeli 

/ 

X26 
30 
34 

(32R2- 11600) 

Hmumt :'IJP~rl:votı ldartt f'dl'D 

Hefilı Ahmet 'uı•enQil 

.A§ağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeıerl 2ıs.5.942 gtınU saat l~ 
de l{ırklarellnde a11kerl satınalma komisyonunda yapılncaktır. TalipterP' 
belli vakitte komisyona gelmeleri. -

Miktarı Tut&ı Temlnaf.J 

Lira Clruıl. Kllo Ura 

Sade yağı. 
Kuru fasulye. -
Barbunya f&8Ulyı 
Sabun. 
YeoJl mercimek. 
P.irinç. 
Nohud. 
Kavurma. 
Kuru aoğaıı. 

1,000 
10,000 
10,000 

3,000 
5,000 
5,000 

l0,000 

Sığır eti. Bulunmadığı 

8,000 
15,000 
17,(08 
17,408 
17,408 
86,000 
86,000 
97,000 
97,000 
36,000 

Keçi eti. takdirde, 
Koyun eti. ,. 
Koyun eU. ,. 
Keçi eti. ,, 
Koyun eti. ,. 
Keçi eU. ., 
Ayaktan CanlI etğrr, 

20,000 kilo koyun veya sığır eti ka.. 
pah zarfla ekelltmeye konmuıt.:ır. t
halest 29.5.942 CUma günU saat 15,SO 
da Adana askeri ııatmalma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Koyun etinin tah 
m.ln bedeli 20,000 lira ilk teminatı 

1500 llradil'. Sığır etinin ta.hmin be
deli 10,000 Jlra ilk teminatı 750 lira. 
dil'. Tallplerln kanun! vealkalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir ı.nat evvel komlayona vermeleri. 

(326ıs-5ıs36). 

* * .. 
325,000 kilo koyun eti kapalı 

zarfln eksiltmeye konmuştur. !ha.
lesi 21. 5. 942 perşembe gilnU saat 
1 O da Trabzon da askeri satın al
ma komisyonunda yaprlacakltr. 
Tahmin bedeli 260,000 lira i:k te~ 
minatr 14,150 lira.dir, 
Ta 1ipleıir. ka.>ıuni vesikaJarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komi'Jyona verme-
leri. (3132 - 5200) .... 

00,000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
ekBiltmeye konmuştur. İhalesi 3.6.942 
Ça1"'§3mba gUnü saat 10 da Zara as. 
kerl Batınalma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 67,500 lira ilk 
tomlnatı 5062 lira 150 kuruştur. Talip. 
terin kanuni veslkaıarllo teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat ev_ 

ve! komisyona vermeleri (3262-5533) 

* :(. * 

1775 133,12 
2200 16l5 
2448 183,60 
2550 192 
1600 120 
3250 248 
3200 2(0 

10,400 780 
2850 2C3,76 

17,(08 1305,60 
19,148,80 U36,16 
20,889,60 1566,72 

l03,200 7740 
9f,600 7095 

116,400 fl!3 8730 
106,700 8002,50 

21,600 1620 
(S2f7-M68) 

• • • 
Beher kilosuna 23 kuruş tlyat ta!I. 

m1n edilen 2ıs ton tue bakla 22.ıs.114' 
cuma g1lnü saat 10 da pazarlıkla tJl
tm alınacaktxr. Muhammen bed 
6760 lira olup katt teminatı 862 utf 
ıso kuruştur. Şartnamelli her gün Jeti' 
misyonda görWebllir. İsteklilerin tıel
ll gUıı ve saatte Fmdıklxda satmauıı' 
komisyonuna gelmeleri (329ıs-36S0 .. .., 

Beher kltosu 30 kuruştan 250 tol 
nohut pazarlıkla eatm alınacaktd 

1.halelli 22. ıs. 942 cuma günU aat ı' 
de İzmit postahane karoımnda a.ırkJ 
u.tmalma komisyonunda yapılaca1' • 
tır. Temlna tı 11,2150 llradrr. 215 tol" 
dan aşağı olmamak llzero ayn a~ 
taliplere de ihale edilebilir. 

(8292-5627) 

~·"' 
Beher kilosuna üç kuru,, fiyat taJlı 

mln edilen 160 ton odun 22.15,9f2 çtıf• 

oamba günü !laat 11 de pazarıııd' 
satın almacnktrr. MUhammcn bedeli 
(800 lira olup katı teminatı 720 11.P tı 
dır. Şartnamesl her gün koml.syondl il 
görülebilir. İl!teklllerln belll gtm ~ 
ııaatte Fmdtklıda ııatmalma komisY°' 
nuna. gelmeleri. (3303-5638) 

*** 
Beher kilosuna 915 kuruş fiat W 

A§ağtda ya111t mevadın pazarlıkla 
ekslltmeleri 21. 15. 942 gUnU ııaa.t 16 
da Kırklarellndo askerl satınalma ko. 1 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

mln edilen 10 ton toz §eker 21,5.94 
pcr§embe günü saa.t 10,SO da p~' 
lıkln satın alına.caktır. Muham%13el' 
bedell 9500 Ura olup kaU t.cmı.natl 
1425 liradır. İsteklilerin beJU gün ~ 
saatte Fındıklıda satmalma. koml9 • 
yonuna gelmeleri. '(3296-6631) 

• * • 
Beher kilosuna Uç kuru,, fiyat taJI,, 

mln edilen 160 ton odun 21,15.942 petı 
oembe günü saat 11 de pazarlıkla s5' 
tın aımacakttr. .Muhammeıı bedı:tl 
4.SOO lira olup kaU teml.natı 720 Ui'S' 
dır. Şartname.al her gün komlsyond' 
görilleblllr, 1ateklllerin belll gün ~ 
saatte Fındıklıda satınalma komiB • 

Cl"l ::\llktan .Tutarı Teminatı 
Kilo Lira Lira 

Sad~yıığı 5000 9000 675 
Zeytinyağı 5000 5500 412,50 

(3291-5626) 
• • * 

32fı,OOO kilo ~ığır eti alınacak
tır. Kapaiı zarfla eksiltmesi 21. 5. 
ll42 perşembe günü saat 11 de 
'frabzonda. askcrl satınalma ko
r.ıisyonund~ yap:lacaktır. Tahmin 
bedeli 162,500 lira ilk teminatı 
!1375 liradır. Taliplerin kanuni ve
sika 'nrile teklif mektuplanın ihale 
saatinden hir saat evvel komis-
yona vermeleri. 3131 - 5199) 

:(. • * 
Beher kilosuna Uç kuruş fiyat talı.. 

mln edilen ( 160) ton odun 22,5,941 
çarşamba gilnll 11aat 11,30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 4800 lira olup katl teminatı 
720 liradır. Şart.nameleri her giln ko.. 
misyonda görUlebllir. İsteklilerin bel.. 
il gUn ve saatte Fındıklıda sa.tınaı. 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3297-5632) 

yonuna gelmeleri. (3298-5638) 
.Y.*.Y. 

Beher kilosuna 23 kuruo fiyat ta.lJ. 
mln edilen 12 ton ta7.e bakla 22.ıs.9"' 
cuma günü saat 10 da pazarlıkla ~ 
lm alınacaktn'. Muhammen bedeJI 
2760 lira. olup kaU teminatı iH Iir9" 
dır. Şartnamesi her gün komlsyond' 
gürUleb!llr. lateklllerin belli gün ~ 

1&atte Fındıklıda sa tına.ima komi• • 
yonuna gelmeleri. (3301-5636) 

.Y.•.Y. 
Beher kilosuna 95 kuruo tiat taJı. 

min edilen 10 ton toz 51eker 22.5.94' 
§arçamba g11nU .saat 10,30da pa.zarllll 
la ııatm alınacaktır. MUhammen bedl 
ll 9500 lira olup kaU temınatI 1425 I~ 
radır. İsteklilerin bclll gün ve saatti 
Fmdıkuda sntmalmıı. komJ.syonunJ 
gı:lmelerl. (3302-5637). 


