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3 CUMARTESi 
YIL: 25 :t. SAYI: 8736 

ldatt evt: A.nkara <.i. Va.&aı l'ur~ 
f l(urus l'eıeıoo: tdstt <24s10>, YM:I <zıus) 
L l'elg: bt&nbuJ Vak:rt-Po~ lnltmro:~ _J 

Zam gören ilkokul 
öğretmenleri 

1Yazisı3 üncü sayfada 
L _J 

Dün müessif bir kaza oldu ır 4\ 
~luhtelif kaynaklardan gelen 

Aksaraya diişen bir merml-ı ~.. 1 

den 3 genç ö dl.19 kişi yaralı ~~:~~~~:r 
Merminin dananmanın manevrası be~~~ğ~ra:.=:ay ~~~ asker 

sırasında kaza neticesi düştüğü anlaşıldı ~~~~~~~~:~i~~E~ , çıkaracaklar 
J., ~ Merminin dona.nma.m.rzın dcruz 

Örfi idare komutanı kaza maballi.ııde 

Milli Şef in Türk gençliğine 
hitabesi münasebetile 

Diğer bir habere göre: 

A.lmanva ıle in
giltere arasında 

sulh 
yapılaca 

Kırips Avam 
kamarasında 

nıanevra.sı esnasında bir kaza ne
ticesi ola'rak dü.'.;tUğü anlaşr- llllIŞ

tır. Mermi deponun önün.deki mey 
danın ortasına düşerek infilak et
miş, bir kaç t.a.şı parçalamıştır, 1n~ 
filak ta:n ve etrsfa sxçraya.n taş 
parçalarından yaralananlar vaka 
yerine yetişen zabrta memurları 

tarafından Cem:ıhpaşa ve Haseki 
hastane~~ne kaldrrılmışla.rdrr. Ya
ralrl::ırdan biri otomobille hasta
neye giderken, biri de hastanede Yeni sulh §artlarına: As er k taların ve 
ölmüştür. Meydandaki kavsi dön- 1 
mekte ol:uı Orta.köy - Aksaray 11,JmaD m ileti es .. b8V8 kUVVetJer Dlft 
tramvayı~ ~an da parça- uı tatulmıyac k• 
lanmış, içındokı yolcuLa.rdan bir ö 1 Uzak mesafelere nakil 
~~:~~c bile-t.çi ve vatman yara.Ian- ı ~vrupaya asker çı:karma mcse- işlerinde uğranılan 

. . . lesı srk sık orta.ya atrlmaktadır. A- •• k.l,., • h • 
. Öl.enler şunlardır. Pertevnıyal merika.dan ve diğer kaynaklardan muş 1 atı ıza ettı 
t~~~:nd~5 295 ~~:ıı ~~dı gelen haberlere göre müttefikler T..ondra, 22 (A.A.) - Kı:r.ips 
d ~ve CU:~m za'r .ısnım- bu yaz Avrupa.ya asker çıkara- ça'r§a.mba günü Av::ım Kamarasm-

e0. ~ ~o ... ur .. h Uz "-b·t d' caklardrr. Bun.d:uı l;aşka 1ng.ilte- da cen!:,•an eden müzakerelerin 
ıgerınını ısm:ı. en ....,,.. ı e ı- d . d · d tt• ~ bi t kt 

1 em
. tir re c Almanya ha.lcbda tatbık e- S-Onun a ıra e ı5ı r nu u • a 

em ış . d·ı k sulh bugünk' .• 
Y ltl · -·-'--"'· 42 ı ece carttan etrafında da harp kabinesi azas.mın u ara ar lSe ~u.w.ı:ı.n.ur: ya- • ,... . 

şında Mehmet oğlu Ziyaeddin, 49 (Devamı Sa. 2, Su. 6 <la) (Devam1 Sa. 2, Sü. 1 de) 

' Şark cephesinde 
••• , .. .-....-.. --.--••• .._ www--. .. 

Umumi 
taarru2 
Başlamış sayılıyo 

Almanlaı 
ve Ruslar 

300er tümen 
Asker sevkettiler 

Alman müttefıkleri de 
Külliyetli mikdarda 
yardımcı kuvvetler 

gönderiyor 
Şaııkta. uıınumi tıa.aırruz ne m.

ma.n başlzye.ca.k ? Son günlerde 
cephede muhtelif !kesimlerdiki ha.. 
re.kata bakarak il.iltbahar ta.an-uzu ... 
nıın başla.mı§ olduğu da. söyleoo
bili'r. Neteklnn hıa.rcl<.atm gitt!i-;kçe 
hızlanarak umumi taa.ıTuz halini 
a lmaaı bek1cnmektedir. Her :ilki ta
nıfm yrğms.k faaliyeti devam e
cliyor. B~ta.mf ikıa.ynakla.rdan ge
len aıberlere göre Macarlar Rı:s 
cepesine 70 - 80 bin asker gönder-

(Devamı Sa. 2, Si( 6 da) 

Falih RıfKı Atay' in bir yazısı 

''AHLAKIMIZI DA T PRAGIMIZ 
KADAR ESiRGEYELiM!,. 

l yaşında Bekir kw Safin.az, 47 ya
şında Mehmet oğlu Mehmet Ali, 
40 yaşında Hasan oğlu Htiseyin, 
17 ya..,c:unda Nazif oğlu Mustafa, 16 
yaşında Mahmut oğlu Ma.zha.r, 
ı O 44 nu.ma.ra.lı tramvay bilet.ç.lst 
Hakkı, 14 yaşında Diımi tri kızr To
dora, 1 O yaşında Pa.n.deli kızı Rat
ka, 34 y.aşmda Şirin oğlu Melı

me t, 18 yaşında Tayyib oğlu Ha
lim, 51 ya.5ında AH oğlu Lütfi, 9 
yaşında lsm...-:ı.il oğlu Kenan, 16 ya,. 
şmda 1sma.il oğlu Nazif, 28 yaşm... 
ıla Sadık krzr :Mü.rvet, 40 yaşında 
İsmail .kızı Fatma, 60 :vaşmda Şev

iaşe el ıer· ıs Haziran 

Falih Rrfkı Atay bugünkü U
lus'da ''Ahlakmım da toprağımız 
kadar esirgeyelim,, başlıklı bir ya
zı yaznuşbr. Muhıı.rrir bunda Ş<)y
lc demektedir: Milli Şef ahla.k sa
vaşında hedeflerimizi açııkça gös
terdi. Bi.zim iki mücadelemiz var: 
Biri kendimize yan darlığa, paha
lıırğa. geçimi zorlaştmuı belalara 
ka.rşr. !kincisi va.tanın dar ve ge
niş zamanlarını fırsat bilen soy
suzlara karşı. 

Namussuz ve Şttefsizlere ka:rşı 
ahlakçılar cephesi kll'rD1ak lazrnı
drr. Bir memlekette ya.nkesiciJ.,c-ı
olınası ayrp sayılmaz, Çünkü yan. 
kesici kendisini gizler. Her'kcsi.1 
pençesi onun arkasındadır. Bir ku. 
ruş fazla isteyen bir adamın yan-

kesi~ldeın farkı yoktur. Elıi:miz o· 
nun yakasm.da olmak, hepimizin O· 

nun peşinde olmamınrz lazrmdır. 
1'arlıgm ve ptihalrhğm başlıca ça· 
resi maddi ve manevi teşkil.atlan
maktrr·. Bu ha:rpten yalnız kan ve 
fopmk ka.ybetrrılyeıre'k değil a.ym 
zamanda ahla.kı zayıflatmryamk 

çıkalım. Başbuğun Türk gençli
ğine ve pe.hlmize gOO.terdiği yol 
dur! 

Numan Menemencioğlu 
geldi 

Hariciye Veka.letı. umumt ka.tibi 

Numan Menemencioğlu 

şehrimize gelmiştir. 

Ankara dan 

ket. 
Diğer iki kişinin is.i.nıleri hen.üz 

teı.<Jbit edilememjşti.r. Kaza.dan son
ra örf! idare komuta.ru, vali, müd
deiumumi kaza yerine giimişler
d:i:r. Kom.utan.la va1ti. g~ va.kit has
tanelere giderek ya.ııalila.rm hatrr- ı 
larmı sormuşlanlır. 

Başvekilim.iz Ref"ı.k Saydımı ka
zayı: öğrenince ,~.1 iye telefonla e
mir vemni.,, öleınlerin cenazeleri
nin hülrlimet ta.ra:fmdan kaldrrıl
masmı ve yarıa.Jrlarm da hlikfımet 
vamma. tedaviler.i.ne ihtimam edil
mesini bildirmiştir, 

B. Millet Meclis;nin dünkü io'f)lanlısı - ~....... a_.a ~-- -

ispirto ve ispirtolu içkiler 
kanun liyihası etrafında 

JNHISARLAR fi Ef(/LININ DEMECi 
Ankara, 22 (\'akıt oıohabirlnden)

BUyUk Millet meclliıl bugün Dr. Ma.z. 
har Germcn·ın reisllğinde toplanmrş· 
tır, 

Madenlerin aramna. ve i§letilmesi 
hakkındaki kanun ıa.yihasmm 3 mad.. 
desinden maada diğer maddeleri ka... 
buı edilmişUr. 

Bundan sonra ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı hakkındaki kanun ıa... 

Yilıasmm heyeti umumiyest Uzerinde 
ınüzaırereye geçl~ ve Dr. Sadi Ko
nuk (Bursa) şara.p satışının ta.mamiy 
le serbest bırakılmaması, Nevzat A · 
yas (Bursa.) her neviden şarapların 

lma.ı ve satışları da başka. ispirtolu 
lçkiler gibi inhisara ta.bi tutulması, 

Dr. Osman şevki ınuda.ğ (Konya.), 
bir ispirto sanayii meydana. getiril -
tneal, Raif Karadeniz 

Belediye memurları koopgratifi 
teşkilatı genişletiliyor 

Karışık yağ yapmak serbest oıacak 
Vali ve belediye reisimiz Dok

tor Lütfi Krrda.rb Örfi İdare ko
llı.uta.m korgeneral Sabit Noyırn 
dün a.kşa.nı üstü Basm B1rliğinin 
l3eyoğlundaki merkezinde basm 
e:r • . uşla.rdu'. 

Muhteliıf meseleler üzerinde ya
pılan ve 52.8.t yediye !kadar süren 
bu hasbüh:ıller s.rosmda mahlUt 
yağ imalinde belediye memurları 
kooperatifi admm kullanllınası ve 

(Devamı Sa. 2, Sü. 2 de) 

Kasını GUlek (Bilecik) ispirtonun 
sadece bir varidat menbaı değil, bir 
sanayi mevzu olarak ele alınması ve 
te§vik edilmesi, 

Ziya Gevxıer Ettili (Çanakkale) §8-

rapçılığ'l.n bir ihrıM; maddesi olarak 
ele almması, 

TUrkAn örs (Antalya) ıa.yibanrn 

bir defa. da sıhhat enclimeninde tet -
kik edilmesi, 

Hamdi Dikmen (Konya) şarap imA 
linin inhisar altına alınmayarak ser
best bırakılması mlltaleasrnda bulun· 
muşlardır. 

Mebuslar umumiyetle hafif alkollU 
iç.ki diye tamim edilmek istenen şa.ra 
bm memleket gençliğine zararl..r bir 
hal almış olduğuna. ıııareUe teşvikte 

devam edilirse gUniln birinde siğara 

kadar kolay bulunup ..,ı~ueeek pek teh
likeli bir içki olacağı: üzerinde dur -
m~la.rdır. 

Bu meyanda. sert alkollü bir içld 
olan rakı istihlA.ldnin azalması kas. 

füylc §ara.hm terviç edilmesi keyıtiye-
1.inin, yalnız şarap iBtihlft.kini artır -
makıa kalmayacağı, eldeki istatistik.. 
Jere göre şarap istihlft.ldnin son yıL 

lar içinde üç misli kadar artmış bu. 
ıunmaktadır. Rakmm da. eskisi kadar 
içildiği rakamları verilmiştir. Hatip
lerin çoğunu doktorlar teşkil ediyor
ıiu. 

Doktorlar nesle zarar veren bir g~ 
ı·abm imO.ll serbest bırakılması mU.. 
hiın zararlar tevlit edeceğini ısrarla. 

ileri sUrmllşlerdir. 

(Devamı Sa. ~' Sü. 3 de) 

k dar da"' ıtılacak 
Ekmek kartı usulü 

Yeniden bazı vılayetlere daha teşrr il edılecek 

Bir Amerikan gemisi inşa halinde 

Sovyet tebliği 

Har kof 
kesiminde 

Timeçenko orduları 

Alman 
mDdafaa 
hatlarını 
yardılar 
Kalinin kesiminde 

Almanlar 

Binden ö ü zayiat verdıler 
(Yazısı g nci sayfamızda) 

Alman tebliği 
Harkof çar
pışmalarında 
Düşmanın karşılık 

taarruzlan 

Püskürtüldü 
KerÇ'te 

19.942 esir aldık 
Berl•n, 22 (A.A.) - Alman ordu

ları başkomut:ınhğ ıtebllğl: 

Kerç yarrmadasmda. çarprşma.larm 
sonunu teşkil eden temizleme hare -
ketleri esnasında alınan 19,94.2 esir 
bundan evvel bildirilen rakamları ta. 
mamlamı§lıı.rdır. Bundan başka S4 

(Devamı Sa. g, Sii. 5 ere) 

Ankru'&, 22 (Vakit muhabirin
den) - Nüfl.J2 kağ'ldı vazifesini 
görecek ve iaşeye mütealJ:i.k her 
türlü muamelelerin görü m('s.:ı:nc 
yardım edeceık olan iaşe lbe:geleri
nin vilayetlerde tevzi.ine başlan
mışt.rr. Verilen malümata gfu'e lıa.
ıecı. cOm'ıeği kmne ile yiyenlleıin 
ea.yısı üç buçuık milyon kişi kadar
dır. K.aırne usulünün bazı yerlere 
<laiha teşmili suretile bu miktarın 
beş milyoo.a çık.arıla.cağı söylenil
mektedir. İaşe ibelo"'elerirun viı a
yetlere dağırtılmas:ı işi 15 ha:ı:ıira

na kadar devam ed.ocek ve talin. 
edilecek bir pamr günü mahalle 
birlikleri ekmeği Jmrıı:ııe ile ynyen 
vatanda..ı-1.arı evlıcr.i.nde ziyaret et
mek sureıtaı:e ikendilerine lbu belge
lerden birer tane vereceklerdir. 
Bu belgelerin içinde nuınaıralı bi
rer ikupon İbulu.na.caık ve bu kupon 
lamı ntılll3J:"3la.r birer bi.rer kesil
mek suretile yi~ ve gi.yecek 
eşya.nm h:ıika tevzi jşi tam bir m
tizama girmiş oı!ıaca.kt:Jr. Num.aZoa
lı kuponlar bittikçe yetine yemte
IeTi verilecıelkt.i:r. Karne ile clkmek 
tevzi.ine başlandığı gün.denberi ba.· 
ZI vi.18.yetlerde mevcuıt halk nüfu
sıında.n farua e1 de ekmek ka.r:ııesi 
buunduğu hakkında. bazı şayialar 
<lolaşmaJd.ad:ır. Veırilecek olan ia
!?e belgeleri bu gibi yolsuzlukları 
tamamen önlemiş ola.ealk ve heır 

karnesini kaybettiğini söyleyen 
vatandaşlaıra. rastgele yendden kar 
ne verilmi~ektir. 

Bir ltail}an 
denizaltısı 

32.000 tonluk 

Bir Amerikan 
zırblısını batırd 
Roma., 22, (A.A.) - İtalyan ordu 

lan umumi karargAhmın 721 numa· 
ralı husust tebliğ'i: 

20 mayısta, Roma, saa.tile 2,50 de 
Brezilya kıyılan açığında. Fornandc. 
de Noronha. adasının 100 mil batı.sın 
da, Korvet yüzba§ısı Enzo Kro.981. ko 
mutasmda.k.i Barbariko denizaltısı c 

nuba. doğru yol alan birleşik Ame · 
deniz teşkiline taarruz etmiştir. Ko 
ruyucu torpido muhripleri ar83md 
geçen Barbartko denizaltısı, bir 
yüz metre mesafeden, Mariland sı 
nıfmdan 32 bin tonluk ve 406 mili 
metrelik 8 topla mUsella.h bir zırhlıy 
karşı bir torpil sa.lvosu atmıştır 

Baş tarafından iki torpil ise.beti a 
lan muharebe gemisi çok kısa 
mUddet zarfında. batmıştır. Koram 
geml.Mri lıt1;bir hareket yapmamr~ 
lardır. 
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--- 23. 5 -1942 

~ij~ 
Erzast hakikat: 

Ş~ohe ve tereddüt l a m g ö r e n ş e h r i m i z SPOR i 1 k ......_._...,.._ __ .... ___________________ _ 

il IIer eyden §ilphe ediyoruz ı,, t d 1 11 

~~g~s!~~c:~~mı8:::: e rısat og., retmenleri 
t<le..o, niçın r Düııya bir ~k za.-

~aııJ.al'da imMını kaybetmiı iÜP- a· . . L. 
l'Qelere ~ÜjDJÜ!f, ''es~eseler onu Jıa.- ırıncı ıste 
1 tı etmiş; fakat hiç bir dedrde 
~11günkü kadar tereddüt insan ru. 
tına hakinı olmanuştır, Büyük ve 

~bedi sandan imaıı.la.rm zelzeleye 
t~ttılan bir kat.ed.ra.l kubbesi gibi 
ı,.11_ktUh11 de"irlerde insanlar nıh
~da bu kadar korku, ıztınp, 
::ı•tısizJIK h.issetmemi§lerdir. Bll· 
) eri her ~y kökünden y&ılı. 
~ 0r~ Kitaptaki mantık bir kere da· 

Uk tedrlaat ötretmenıertnden 1941 • Eyüp 86 ncı okul Gevher Gökmen, 
yılında terfi edecek ola.nlarm adlan Eyi.ip 37 nci okul famct Hepe.rı Eyüp 
bir liste halinde hazırlanarak Maarif Kemerburga.z okul öğ, Zehra P:kmez. 
;ek~tlnenl gönderılmiştl. VekA.let bu ci, Eyüp Kemerburgaz okul öğ. Sa.dl 

ıt ill!s etti, 
ıJ Otorlteler birbiri ardınca hata
ğı,ıı.n hataya dUştfiler, ölçUJer de. 
t §tl Dünya. harit.asma bakıp harp 

9 
esın_i t.cbli~i okuyup dllnyanm bir 
b~t sonra a.Jacağı vaziyet ba.k. 
:'111la hüküm vennek ne kadar 
~11·~~-Uldür, 
~ lnsan.1.ar bu müıküllerl yenmek 
(1~retinl bulamadıkları için istik· 
"tUden ba.hsetmek ilt.emiyorlar 
~ . 

~ ' sıkı ağızlarını kapayorlar. Çün 
n U artık .ka.f;ı.larda birer deniz fe
k:tı istikamet gösteren sosyal h.a.
~~tler, felsefi dü~ünceler, mantı
~ e aslar birdenbire söntivenn.1,. 
b l'dir. Yeni teJm1k. ye.ıd bir as
"tr) fg bütün teferrük tarzını alt
~at etti. Bütün sosyal oaza.riye-
1-t~ Iara.ziycler blr anda bu yeni 
ııı ilik öollnde hiç bir izaha yara· 

'3>an mettnıer halini aldılar. 
~n~''l'upa.nm ideolojileri Ue, teş
~~~ıhk kudretleri ile kütleJeri 
d ilkıeJ en sürü sllrü devlet a
a~lan, şefleri artık rea11te ile 
t ~lannda . müthiı? bir uçurumun a.. 
1
"qakta olduğunu görüyorlar. 

#re e erin raporlarını tetkik ede. ozan.soy, Beyoğ'lu ı ncl okul MUrvet 
rek zam görmelerini uygun görmüş. Özyalım, Beyoğlu ı nci okul Sacide 
tur. Ataş, Beyoğlu 15 net okul Halide GU_ 

Bundan b&§ka İstanbul maarü mü- ven, Beyoğlu 43 nctl okul Nadide Bil. 
dUrlUğO ikinci bir zam listesi daha ıt0y, Beyoğlu Klı.ğrthane 2 ncl pıı.ns!
tanzlm. etmiştir. Bu liate bir iki güne yonlu okul yarbaşöğ'. Turhan Kılga, 
kadar tasdlk edilmek UZere ıt maar Beşikt~ 52 nci okul Bclkts Ayhan,· 
vekA.let!ne gönderilecektir. Beşlkta 3g ncu okul Fatma Atak, 

BtRtNCt LİSTE Sarıyer 28 net okul Mebrure Yılmaz, 
85 Liradan 40 Uraya terfi edenler: Sarıyer 30 ncu okul Tayyibe Ersam, 
Bakırköy 4 ncU okul başöğretmeni sanyer 33 neti olml Leman Hıza!. Sa-

Hakkı Ortaç. rıyer Kumköy okul ba.şöğret. Zahit 
SO Liradan 35 Uraya terfi edenler: BörtUce, Kadıköy 8 nci okul Yaşar 
Sarıyer 33 ncU okul başöğretmeni Gürel, Kadıköy ıs ncı okul Ferdane 

Sami Ayral. özgUç, 1JskUdar 48 ncl okul NllUfer 
25 Liradan 30 liraya forfl edenlerı Çatak, Beykoz 34 ncü okul Bedia. Çek, 
Yalova Teşvikiye öğ. Münevver Beykoz 40 ncı okul Fevzi Tosun, Ba. 

0Jl9&Ç. kırköy Füruzköy okul öğ. Semiha tY. 
20 Liradan 215 lira.ya terfi edMler: nal, Yeşllköy çocuktan kurtarma yur 
Eminönü 2 nci okul öğ. Kadri Er- du öğ. Saadet Gtlnalp, Silivri Celll.liye 

doğan, Eminönü 61 ncl okul öğ. Mu. okul öğ. Hakkı Şaka, Slllvri 4 ncU 
azzez Akm, EmtnönU 61 nc1 okul öğ. pansiyonlu okul öğ, Tevfik Tnçer, SL 
TUrkAn Yazıcı, Fatih 16 ncı okul öğ. Uvrt 4 ncl.l pansiyolu okul öğ. Zahide 
İsmet Aksan, Fatih 19 rıcu okul öğ, Azer, Çatalca. merkez 1 ncı okul Le
Fahriye Ungan, Fatih 32 ncl okul öğ, man Kücc Çatalca Baklalx okul öğ. 
Penbe Erar, Fatih 34 nctl okul öğ. Sadettin GUner Çatalca. Hadtmköy 
Perihan ·Arel, Fatih 63 ncü okul sı_ okul ö/t. Fatma Bllgoo, Şile Kurtanı 
dık& Akgün, Fatih 63 neti okul Me. okul öğ. Musta!a Tüzün, aÇtalca Is.. 
l1ha Çakar, Eminönü ö nci okul H. tıranca okul öğ. Fatma Bilgen, Şile 
Semiha Çelen, Fatih 31 nci okul Ha- 6 ncı pansiyonlu okul öğ, Müveddet 
tlca. D~er, Fatih 55 ne! okul Vedia 1 Akça, Şile Teke okulu öğ. Ltltflye 
Sayhan, Eyüp 23 ncü okul Dündar Ar- Noye.n, Yalova Çınarcık okul öğ. Ha
gun, Eyüp 36 ncı okul Meliha Ertan, 1 flze Acar, ' 

1 1039 harblnnde yanl13 ölçü kuJ-

~;ınıa yüzünden öyle hatalar ya- p ki t k 1 
g··dı ki, bunun verimi harbin bu- amu u mensuca upon arı 
1

111lkli ~klini alması oldu. Bu ha.. 

~arnı her biri, bir kaç milyon 1 dagw ıtılma. sına devamediliyor 
ııu ~n kan.mm akması ile bir kaç 

· ~ıne ~rln tarla haline girme- Y-lı· mallar d ·· b d b k 40 1 ile ödendi. .... oazarı ort şu e en aş a 
. llUtün muharip eefler yuıiq öl- bayilik ihdas etti 
~ Ylizllntlen bugünkü dünyanın 
diaet8.larmı biraz da.ha keeıı.fetlen-

tdiler. 
lô'akat bugünkü msan bu hatala
~ Verdiği §8.~kmhk içhıde lıi.l& 
llı~lara son sözünü dahi söyleyeme. 

1 Ur. 
llı'§Uptıe ve tereddüt ruhunu ke" 
l'ıı'lınektedir. Asıl sulh, in.sanlar 
b hlarmaa. sükuna eroi'klerl, şiip· 
~~ 'Ve tereddütten kurtuldukla.n 
Un taJıakkuk edecektlr. 

~ lleıe büy\i.k bir kı~tan !'40nra. he. 
~ kati ntlceler verecek hare
r tlerin başlıunad:ığı bu devirde 
b~ı>he Ve tereddüt da.ha. büyük bir 
~le ile insanlara hükmetıneğe 
'l&d.J. Aıneribdan, Japonya.
~ , İngilteredcn gelen haberler 
r rikuıadedir • .Japonya. Basra. kör
~e ve Şapdenlzlne geleccğlnj 
·v,vlUyor. 
~ lngiltere bogUnJenle 1000 uı=ak-

ı\lıoanynya akma hazırlanıyor. 
~-:lnerilm sekiz dakikada bir u-

yapıyor. 

~tllı1an dinleyen insanlar iı:in 
ıı_ da.ha s\iplıelenmek, biraz da
~.tereddüde dü~mek mukadder-

\! Çunkft n.itlerin aksini görmeğe 
Tl 'San iruıanlarm ümitleri de yüz
~ ttbı olmalrtmı uzaktır. İnsan 

''-"ı daha çok zaman hakikat ye
~· l:ın şüphe ve tereddüt erzutr 
~ beslenemez ve bunun i~in mu
~tl.pıer w.it ve söz yerine ciddi, 
d'll tı Jıareketler yapmaya mecbur
l\ı.ı~ar. Bilhassa müttefikler bu 

"l:.lldan na7.ik blr durumdıı.dırlar. 

Yerli mallar pazarl.4.rında.n 5 met· 
re pamuklu mensucat aıma.k tlzere 
halka dağıtılan kuponların tevzi i§i 
yarm da devam edecektir, 

Pazarte.al .unu halka .atlf& bafla.. 
nacağı kuvvetı. muhUt.meldir. Kupon 
lann .<Jafıtıımaeı için Yerli mallar pa_ 
zarları müesseseler mUdürlUfü 60 kL 
11I1k bir ekip &yırmlftrr. Bu ifle biz
zat mUes8811eler mUdUrll HAmid Ko· 
ray mel}gul olmaktadır, 

Postahane 
kasasından 

Beş bin lirayı çalanlar 
yakalandı 

Bir m11.ddet evvel, İstanbul posta.. 
hanesinin nakliyat ka.saam.a anahtar 
uydurulmak suretiy!e açılmı,e ve ~ 

bin lira para çalımnııtx. Yakayı mu.. 
teakib zabıta tahktkata el koyınu§ 
ise de failleri bulunam&mı§b, 

Nihayet bu esrarlı hırsızlık hA.dise. 
sinin dtiğUmU çözUl.mU, ve hırsızıarm 
nakliyat müvezzii Salın ile Arkadatı 
seyyar satıcı Ahmet olduğu öğrenile
rek her ikisi de yakalanmışlardır, 

Saim münasip bir zamanda, kasa 
anahtarının resmini çizmiş, Ahmet de 
bu resme göre anahtar yaptlJ'arak 
bir akşam üzeri kasayı açıp 5 bin li· 
rayı çalmışlardır. 

Ancak, müvezzi de, seyyar satıcı 

da paraları meydana çıkaramamışlar 
ve Ahmedin anası Münevver namına, 
bu para ne Ç&r§ıkapıda. Yeni Turan 
gazinosuna. ortak olmuglardır. 

Verilen malfımata göre şehirde 

mevcut dört yerli mallar §Ubelerinden 
baflta ~ bayilik daha ihdas edilmiş. 
tir, Bayilerin listesi gazetelerle ilM 
edlle<:ektir. Bu tevzi.atta her hangi se 
beple kupon ala.mıyan halka, her tür_ 
ıu kolaylık göaterilecektır. Tevziat. 

tan istifade edebilmek için şimdiye ka 
dar ntıfus tez;keresille işaret düşül -
mek sureUyie pazarlardan mal alma· 
mış olmak şarttır. 

Bir genç kıza 
kür~aj yapan ebe 

Dün sorgu hakimliğince 
tevkil edildi 

Beyoğlunda oturan Desplna. a.dmda 
bir genç kızm, kUrtaj sonunda ölUmU 
ne sebebiyet vermek suÇiyle yakala.. 
nan ebe Arakst, dUn adliyeye veril -
miş, sorgu hA.kimllği.nce sorgusunu 
müteakip de tevkif edilmi11Ur. 

Sahte ha vale ile para 
alan genç mahkUm oldu 
İstanbul postahaneslnde memur bu· 

ıurıduğu sırada tertip ettiği sahte bir 
na.valo ile arkadQ§ı Kemal vasıtasiyle 
100 lira para alan Vasfi e.dmdakl 
gencin muhakemesi birinci ağır ceza_ 
4a bitirilmiş, suçu sabit görillerek 1 
sene 8 ay müddetle hapla cezasına 

mahktlm edilml§tir. 

150 kilo kaçak pirinç 
satarken yakalandı 

L ~seler arası 
Atletizm bayramı 
bugün yapıllyor 

"tz,·estiya." nın, ''Harkoi,, böl
geı.indcki habercisi, t..elgırafmı: 

- Cenk meydanı, cehennem gi
bi tutuşmuş ya.nıyor. 

Bu.gün öğleden sonra Fener
bahçe stadında. l'.f;.cler arası atle
t.izm. bayramı yapılncaıktır. 

cümlcsile bitirmis. "Rö~·ter,. inki 
de buna benziyor. 

Rrızvelt, "ToyJrn" yu yalcan A· 
mcrikan uça'kçıJarına "<;ercf ma
tlalya.~r,, ıu \·crıni5. Ba<:oka bJr a
jans, Nol'\'eçten kalkacak Alman 
Uc:an kalelerinin N eryorlnı bom
bardıman etmesinden korku1dnğu
nu bildirdi. 

Bütün bir yıl içinde çok büyük 
muvaffakıyetler gösteren ookulla
rımızın atletizm mtisahakaıımda da 
bilyük bir varlık olduğunu bugün 
yapılacak mtisa.balralo.rl:ı bir ele.fa 
daha isba.t edecektir 

tstanıbul maa.ı:if mÜdiir muavini 
eski sporcularımrzdan Vahi Okta
yrn büyük himmetiyle ve dev a· 
dnnlnrile gayelerine Ula§.lllakta 
olan mektepliler1miz bugün spor 
snhasında bliyiik bir varlıık haline 
gelmiştir. Ders yılı içinde kız ve 
erkek liseler aıı:ısmda yapılan vo
leybol ş..ı.mpiyonaları ve erkek li
seleri ara.sm.da oyna.nan futbol 
maçları bunu bize tam manasile 
göste.rm.işt:ir, 

Bugün yaptla.cak atletizm mti.s&
ba.kaları kız ve erkek talebe ara
sında ayrı ayn ola.cektır. Bu ara
da bir çok rekorl.a.r.m da krrılmak 
ihtimali vardır. Atletizm müsa.ba
kalarmda.n sonra. Beyaz küıne §0.lD 

piyonu Haydarpaşa lıisesi ile kır
mızı küme şampiyonu Işık lisesi :ı.

rasmda bir futbol maçı yapılacak
tır. 

Mevlidi nebevi 
İkinci Abdülhamit vakfı müle

vcın lkaym:ıka.mı merhum Milrteza 
Göze'nin ruhu iç1n bu ayın yirmi 
dördüncü pazar günü öğle nama
zından sonra yılduda Hamidlye 
camii şerifinde mevlidi ne.bcvi 
okıı tturulaca.ktır, 

Teşekkür 
Vefatı, hepi.m±ıi a.cI!era garltedoen 

kı.vmetli büyüği.imiiz, Şehremaneti 
nıuhasebesinoen Salahattini.n cena
Ze merasimine bılrıza.t iştimk eden 
ve bizi teselliye uğra.şan sayın eş 
ve 1dostlarmı:ıza iıçten gelen tcşek
kül'lerinı'zi bildi.rirdz. 

Merbuınwı ailesi efradı 

lstanbul Levazım amirliği 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

ıooxıoo eb'adında beherine 
sekiz lira ta.hm.in edilen 1500 a
d.:ıt tahta ızgara müteahhit nam 
ve hesabına alınacaktır, Pazar. 
Irkla eksiltmesi 25. 5. 942 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede 
nunda yapılacaktır. llk temi
natı 900 liradır. Nümunesi ve 
Lv. amirliği satmalma koınisyo
şartnamesi komisyonda görülür. 
tstcklilerin belli vakitte komisyo
na gelmeleri. (742-5574) 

:(. ~ :f. 

Beher kilosuna 535 kuruş tahmin e
dilen 4 ton kunduralik vaketa alma.. 
caktır. Pazarlıltla eksillmesi 27.5,942 
Çarşamba gUnU .saat 14,SO da Topha_ 
nede Lv. Amirliği satma.ima kom.isyo
ııunda yapılacaktrr. İsteklilerin teklif 
~decekleri miktara göre ke.t'i temi
natıarile belli saatte komisyona ~1-
wneleri. (752-5742) 

"":/o~ 

Beher çiftine 110 kuruş tahmin edl. 
len 50,000 çüt mahmuz almacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 Çarşam 
ba günü saat H de Tophanede tal. 
Lv. A.mirllği satmnlma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 4000 lira_ 
dır. NUmunesi komisyonda görUIUr. 
tsteklllerln belli saatte komisyona 

Dünkü gazeteler de "Ne,·yoı"k,, 
da lııwa tehlil<e i58J"eti ,·erildiği
ni yazdılar. Bugün radyolar sus. 
mu~. Non·crte Amerika arasında 
en~in denizler \·ar. Bu denizlerin 
arkaı;ına. sığınan de,·Jetin, hiç bir 
şe:rden korkusu kalma7. sanırdık. 
Fakat işte, görüyoruz, ki artık ne 
engin denJz, ne sisli Juyı, ne uzak
lıldar bir fopl"llğı koruyamıyor. 

Son gelen İngiliz mccmua.larm
da "Riliihlanao Amerika,, başlıklı 
korkunç l'eSimler var. Top, tank, 

İstanbul beşinci icra memurlu-
ğundan: 

39/1706 
Bayan fsta.vriniye ma.sraıfsız 

(1500) lira vermeğe borçlu Marya 
Otiadon.un tasarrufu altında. bulu
ııan ve tama.mr (1221) lira muham 
men kıymetli, Feriköyünde eski 
Hacı Mansur yeni Hanını.oğlu so
kağın.da eski 25, 25 M. yeni 52, 54 
sayılı ve tapu kaydına nazaran sa
ğı Piruz hanesi Solu tnı.nlı Nurul
lah Meşhedi hanesi, arkıası Va.r
han Acenıyan Apart.mı.a.m, cephesi 
tariki am ·Ue çevrili (215) a.rşm 
nıiikda.rmda (25) numaralı ahırı 

müştemiı ve 25 M. No. bir bap ha
nenin Li,,,<YOr kizI borçlu Maryaya 
ait 4 hisse it.ibatile 3 hlsscsiJrı.ıı 
(2004) numaralı ka.nuna tevfikan. 
paraya çevrilmesine ka:rer veril
miştir, 

Gayrimenkulün evsafı: :Altında. 
54 numa.ralr diiltıkruu bulunan a.h.
şap iki ka.tlı olup mdldir dük'.ki
nm cephesi kırık camlı ve kepenk
li zemini çim~ntolu evvelce ahır 
halen boydan boya kapalı bir dülc
kan mahallidir. 

Birinci kat: Cepheden 52 numa
rıı?ı kapıdan girilerek ufak bir sa;. 

hanrkta.n ahsap mer&.venle çrkılır. 
Dolaplı iki sofa üz.erinde dört oda 
bir heU\ bir muıtfalk ve arkada bir 
daraca. vardır. Gayrimenkul ah
şap ve eskidir. Tamire muhtaçtır. 
Odo oda. kiraya verilmektedir. 

Salıası: Tamamı 111.00 metre 
murabbaıdır. 
Kıymeti: Gayr.ımenkulün bulun

duğu mevki ve vaziyeti ha.zrra::n, 
civarındaki emlak ahm ve satım 
piya..~sı na.zara alın.arak tamamı
na <1221) lira. 'kıymet takdir edil
miştir. 

İşbu gayrılımenkulUn e.rttırına 
şart.n.a.mesi 9. 6. 942 taıihlnden ıtl
ba.ren a.ç.tktrr. lıanda Y8Zllı ola.n
la.rdaın. fazla mallı.mat almak isti
yenler İstanbul ıbeşhıci icra me-
murluğun.dan 39/ 1706 numa..nım ile 
memuriyetim.ize müraca.a.t etmeli
dir. Artırmaya iştirak içm mu
hammen kıymetin % 7,5 nisbct.,i.n
de pey akçesi veya millim t:ıa.n
kanın teminat mektubunu tevdi 
edecektir. Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler art.ırm9. şarr .. 
rıamesini olrunıu.cı ve lüzumlıı ma
lfımatI almrş ve bunları tamamoo 
kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. 

~RI ERTEM 

[Bugünkü rad;;;-ı 
11cinci sulh ceza mahkemesinde sor. 

guya çekUen suçlular hakkında tev_ 
kif mUzekkereııi kesilmiştir. 

Yemişte Asmaaltında, Canbaz ha
nında 11 numarada ticaret yapan Şa. 
pat 150 kilo pirlncl bakkal Avrama 
faturasız olarak yüksek fiyatla sa • 
tarken suç Uzerinde yakalanmış, mim 
korunma mahkemesine verilmiştir, 

gelmeleıi (751-15741) 

Gayrimenkul 3. 7. 942 tarihinde 
cuma günii sa.at 14 - 16 ya kadar 
dairemizde en çok artt.ınma. ihale 
edilir. Şu ikadar ilci arttrrma bede
li gayri menkul için tahmin edil
miş ola.n kıymetiın. en az % 75 iıni 
bulmak ve satış istiyeni.n alacağı
na rikha:nr olan diğer alaca.khlar 
o gayrimenkul ile tem.in edilmişse 
bu suretle rüçhlllll olan diğer a.1a.
caklıla.rnı mecmuundan fazla ol. 

--~--~ .... o--~~---
Yeni vilayet ve belediye 

bütçesi 
Altın fiyab 

s 

utak, demir araba, mitralyöz nam
lılari1P. kJrplyo dönmüş seliJ• oto
mobiller ,.o hep böyle ölüm ha· 
berclleri. 

"Kerç" boğazlaşması ~ladığr 
gün, radyolar, yeni siliihla.rdan 
söz a('mışlardı,. Demek Almanya Jn 
daha keskin, daha. runans ı 8jli'ıh

lar p~in<ledir. 
"Danima.ı'ka." ya yağan parn"ül

çiilerin bfç biri tutulamamış, El
bette bunla.r indikleri ycı ler<ic 
hos clıınnuyorlar. 

llareşal "Görlng", son nutkun· 
rfa, Alman işçilerinden daha. fen.t 
JMtlar içinde, dalın büyük bir t.a
hammülle Qalrşmalarmı istedi. Za
fer, hiç bir ~ğda bugünkü ka.d;ır 
pahalıya mal olmamı5trr. Şbndil•i 
5aVaşta, iki tarnl da, bütün var. 
lıklnrmr ortaya koyup dö\'iişüyor
lar. Yenilen yerlere serilecelı., a
ma yannm galibi de ancak diz ü),-· 
tü durabilecel< 
Doğrusu şu, ki, bugün bu kanlı 

işi haz.ırlaya.olar da, başlayanJar 

c:Ja, oon kaygısiyle silii.Jıa sanla.n
lar da ipin ucunu ellerinden kaçır
mışlardır. Dünya, nereye doğru 
gittiğini bilmiyor. 

HAKK.l SUHA GEZGiN 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Yün iplikleri tarafı.mızdan ve. 
rllmek tiZere "27000'' na. "30000., met. 
re muhtel!! renk şalinin imaline ait 
pazarlık eksiltmesi 25. 5. ~ pazar. 
tesi günü sa.at 1{ de KaıımpB§Qda bu. 
ıunan Deniz Levazım Satın alına ko_ 
ınl.syonunda yapılacaktır. 

2 - Beher metre gali im&linin tah. 
mln edilen bedeli "50,. kuru, tlk temi. 
natı 1125 ::Jra olup prtnamesi her 
gün iş saati dahilinde mezkO.r ko
m.isyondan bedelsiz a.lmabillr. 

3 - lste.klilerin 2490 sayılı ka. 
nunun istediği vesikalarla birlikte a. 
dı g~ komisyona mUracaatlrı ilAn 
olunur. • (6691) 

'1 ••• 
1-Tahm!n edilen bedeli ''1'762,60 .. 

lira olan''41S,, metre takriben"84000,, 
kilo .zl.nc1rin mevcut evsafı mucib!nce 
2.6.5.9~ saır günü 1aat 11,80 da Kıı
srmpaşada bulunan Deniz Levazım 

Satmalma komlsyonun.da pue.rlığı ya 
pllacaktxr. 

2 - !ık teminat? "1106.55,, lira olup 
f&rtna.nıesi her gUn ı., saati da.hlllnde 
mezkür ko.mi.syoııdan iıedel.ıiiz alma. 
bılllr. 

3 - lstelrlllertn 2490 sa.yılı kanu_ 
nun istediği vesikalarla birlikte adı 

geçen komisyoıııa mUracaatıarı. 
(15690) 

.Y.*.Y. 
1 - Tahmhı edilen bedeli 3990.00 

lira olan 1500 adet bujl, 50 kllo solüs
yon, 200 kilo tecridiyet verniği, 20 
o.det tutyalak.lanşe, 500 kutu valf a· 
lıştırma. macunu ve 2 kilo pa.muğun 
25.5.942 pazartesi günü saat 11,30 da 
Kıuımıplı§a.da bulunan Deniz ıevazım 
satın.alma komisyonunda pazarlığı ya. 
pılacaktıl'. 

2 - Şartııa.meai her gün .ı, saati 
dahilinde mezktlr komlııyonda.n bedel. 
siz almab!Ur. Mezktlr malzeme ka_ 
lem itlbarlle ayrı ayn kimaelere de 
ihale edilebilir. 

3 - İ.lteklllertn 2490 sa.yılı kamı
nun istediği vesikalarla. vo toklit ede
cekleri fiy&tıarm yüzde 15 n!.sbetl.n
dekı kat't temlnatlarlle belli gtın ve 
saatte adı geçen komisyona mtirace.
&Uarı UA.n olunur. (5763) 

~·~ 
1- Tahmin edilen bede11"16583,60,, 

lira olan 129 adet muhtelit devir ve 
beygir kuvvetinde a.lmacak olan mo_ 
törlerin 27,5,942 çarşamba günü 8&8.t 
15 de Kamnp~adş. bulunan Deniz Le
va.zmı .satmaıma komisyonunda pa· 
zarlığı yapılacaktır. 

2 - nk teminatı "1243,77,. lira o. 
lup prtnaıneııı her gUn i§ aaa.tl dahi. 
tinde komisyondan bedelsiz altnabL 
lir. 

3 - tstekliıerin 2490 sayılr kanu
nun latedlğt vesikalarla birlikte adı 

geçen komisyona mürııcaatınn. 

?~.ao program, memleket eaat ayarı 
a l<rı.nşık program Pl. 7,45 ajans 
~Oo--a,so Senfonik program PL 18,30 

~~· memleket saat ayarı 13,33 
~t ltçe pl~lar 13,45 aja.n.s 14,00 riya 
lca 1ctlnılıur bandosu 14,30-14,40 An. 
~~a. at yanşlarınmUkbaharmUzb.·-
lt l'e. Ukba.har at yarı:şlarmm tahmin.. 

0~~ 18,00 program 18,03 radyo dans 
ı., tatraımım her telden programı 18, 
~ I>-adyo çocuk kulübü 19,30 saat a. 
ı:l't, ajans 19,45 serbest ıo dakika 
t •55 Şarla ve türküler 20,15 Radyo 

Yeni vilA.yet ve belediye bütçesini 
tasdlk ettirmek üzere dün akşam be
lediye muhasebe direktörü Ankara.ya 
göttlrmUgtUr. 

DUn bir a.ıtmın fiyatı 33 lira, külçe 
aıtmm bir gıram fiyatı !ııe 460 ku· 
TUŞtU. 

Keşif bedeli 919 lira 50 kuruş olan 
bir adet cUmle kapısı yaptırılacalttır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 Çarşam 
ba gUnU saat :L5 de Tophanede Lv. 
Amirliği satrnaJma komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnamesi ko
misyonda görtlltlr. İsteklilerin belli 
~aatte lwmisyonıı. gelmeleri. Temlnatr 

mak ve bunda.ı:ı. ba.şkıa. paraya çe- , 
(15688) f 

~teaı 20,45 Kısa fasıl programı 21 

1~11~a 21,15 Dinleyici istekleri 21, 
~, ltonUşma (şiir ve nesir saati) 22,00 
~, <lyo salon orkestrası 22,30 saat aya. 
t~ aja.ns ve borsalar 22,46-22,50 ya· 
~ogram, kapanış 

Askerlik kampları 
t.ıae ve orta olmllarm talebe kamp 
rı bu 

Glüten ekmeği 
yapılmıya batlandı 

Ekmek kartı mukabilinde her has. 
taya 125 gıram g!Uten ekmeği verile. 
ceğlnl yazmıştık. Ekmeklerin yapıl _ 
ına.sına başlanmıştır. Pa.zarteaı günü 
hastahanelerde satışa başlanacağı ha
ber alınmıştır. 

--------~o~-------

Deniz harp sigortaları 
yapılacak 

Akreditifli malların deniz harp si-

Satılık ve 
Köşk 

ıralık 137 llra 93 kuruştur. (7153-5743) 

virme ve p:ı.ylaştnma masraflarına rilen mühlet i.çinde parayı vermez
teca.vüz etmek !i&itır. Şayet böy- :ıe arze.t.mi~ oıduğu bedelle almıı-
le bir bedel t eklif edilm('Z'Se en 1 ğa razı olur.ın ona, razı olmaz veya 

Fatih üçüncü sulh hulmk Jıakim çok a.rttıranm taahhüdü baki kal- bulunmaz.sa hemeıı yedi gün müd-
Acrbadoınde Esat Paşa. sokağın- JlğiniJcn: 912 1478 nınk üzere arttırma 10 gün daha 1 detle arttrrmaya çJkanlıp en çok 

da 4/ 1 No. lı kö~k hem satılrk hem Halen B:ıkwköy hastanesintle bu temdit edilerek 13. 5. 942 talihi- arttırma.na ihale edilir. İki ihale 
kiralıktır. ııman Be<lin. Fiıkretin n.lal ha.c;talı- r.ıc te..c:.adüf eden pazartesi glinii arasında.ki fatk ve geçen günler 

1ki kat üzerine sekiz oda, iki ğma müpteH olduğundan hacrilc eaat 14 - 16 ya kadar yine daire- için % 5 den hesap olunacak faiz 
hela bir ufa.le lkillzi.ne, etrafı ba.1- Ması Hticc Nimetin velayeti altı. miz<le arttırma. bedeli satı~ iste- ve diğer za.ııı.rlnr hükme hacet kal
kon dahili boyalı, elektrik ve ha- 11,1 konduğu ilii.n olunur. (:ı9925\ yenin alacağına rüçhanı olan ala- rnaksızm memuriycti.mlz.ce ahcı-
vagazı ve su tesisatı ve bodrum caklıla.rın mecmuundan fazla ol- dan tahsil olunulur. Alıcı arttır-
katı, evin etrafı büyük çamlarla \dalar sulh lcra.'imdan: 942/51 mak ve bundan başka çevirme ve ma bedeli haricinde yalnız tapu 
qevrili (2000) metre murahbama Bir borçta.'1 dolayı mahcuz olup paylaştırma m:ısrıı.flarıru tecavüz ferağ harıınıı ve 20 senelik taviz 
yakın bahçe dahilinde mütc3ddit pınya çevrilmesine karar veri- Ptmek şartiylı> en çok arttırana bedeli i le ihale karar pullarını ver 
mutena meyva ağaçları ve bir dci- lı'n sekiz telli bir Mandolin ile al- ihale edilir. meğe mecburdur. Müterakim ver
nü.m emsalsiz bağ, ıki kuyu ve su tx telli bir kitara 6.6.942 tarihine Gayrimenkul kendi.Si.ne ihale e- giler, ica.rci vakl'iye bedeli müza
lama tesisatı ve havuz, ayrıca balı- nıfüı:ıdif cunuı.rtesi günü saat onda dilen kimse de1·hal veya verilen yededen t.crızil olunulur. !<>bu gay

gortalan için varılan bir anı~me.ya <;ede ahn-, uşak odası. mutfak ve Hcybeliada ça.~ısmda satılacağın- mühlet içinde parayı vermezse r. menkul hissesini alınak istiyen-
_

---~~~~~~~~~~·~ı~o~r~~~k=u=m~~~n~y~a=~="~~~=d:a:n~a~m~~~~e~~~~I~d~u~v:a~ı~~~ç~e:w~i~l~i k=~~~~~~~-:.w~~~arm~~Jim~ar ~ek~f~~~k k~i. lu~~~n~~M~~~ 
n ...... .._.....,......,~uu.ı.;w:w.....ıw.b...l.Ll.llYce.D~~e~l.....Je~nL:ı~··~~___;t~c~k~li~ft~e~~b~u~l~bes~i~n~cı~·!ic:ra!_m~cım~ur::::lu:•gu~-~n~a~m~U~·-~J 
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Askeri Kıtaat ilanları 
A§ağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmelerl hizalarında yazılı glln, saat ve mahallerdeki askeri ıatmalma 

komisyonlarında yapılacaktır, Taliplerin belli vakitlerde alt olduğ'U komisyonlarda bulunmaları. 
Tutarı Teminatı 

CLnıl. Miktarı Lira Lira İhale gün, eaat ve mahalU. 

Sabun. 
Kuru tlzUm. 
Patat~. 

Patates. 

Ton 50 
~o 

50 
50 
36 
30 
10 
10 

35,500 
31,000 
17,000 
17,000 
ll,462,50 

27/5/9•2 16 İzmlr Lv. Amirliği. 
27 ,, ,, 16 İzmir Lv. Amlrli!!i. 

2~0 

2550 
28 ,, ,, 15 Gelibolu, 

.. 28 .. .. 15 Gelibolu. 
Kuru fasulye. 
Patates. 
Zeytin yafı. 

Sade yatı. 

27 ,, ,. 15 Gelibolu. 
.. 6,800 

ıuoo 

ıs.~ 

1020 
1710 ) 
2775 ) 

27 ., ,, 15 Gelibolu. 

• • • 
26 ,, ,, ıo İzmit postahane kar§ııır. 

(3326-5744) 

Tekli! edilen fiyatları pahalı görülen aşağıda cina ve miktarları yazılı 
sığır veya koyun etleri 3.6.942 Ça!'§amba gOnU hlzalarıntla g.isterllen saaL 
lerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda gö. 
rül<blllr, tateklilerln belli gün ve ııaatlerde kat'i teminatları ile birlikte 
Fmdıklıda aatınalma komisyonuna gelmeleri, 

Miktarı Muh. Bed. Kat'I teminatı Pazarlık zamanı 

Saat Dakika 
10 

Cinai 
Sığır eti 
Koyun .. 
Sığır etl 
Koyun,, 
Sıfır eti 
Koyun,, 
Sığır et• 
Koyun ,. 

Ton Lr. Kr~. Lr. Krş. 

100 105000 13000 
100 165000 19000 
200 240000 26500 
200 
150 
100 
100 
100 

360000 
180000 
270000 
120000 
180000 

* •• 

40300 ... 
20500 
29100 
14500 
20~ 

10 
10 
10 
11 
11 
11 

30 
30 

30 
11 30 

(3330 5748) 

Aşağıda cini, miktarı ve eb'adlan yazılı Otomobil dıt ve iç lA.stlklerJ 
25.5.942 pazartesi gtlnU blzalaruıda gösterilen ıaatıerde pazarlıkla satın 

alınacaklardır. Şartnamel'!rl her gUn komiıyonda görülebilir. İsteklilerin 
belll ctın ve aaaUerde kat'ı teminatları ile Fındıklı aatınalma komisyonuna 
gelmeleri, 

Cl1111 ve eb'adı 
Miktarı 

Adet 
lo.:10 X 16 İç ve Dtt Ot. LU. n8 

20 
30 

t88 
15 
60 

9 

900 x 16 " " " .. " 
8.25 x 20 " " .. " " 

Yt-k6n 
600 x 16 " 

33 x 6 .. 
30 x 5 .. 

'\'ekb 

3• x 7 " 

" " " 
" " " 
" " .. 
" " " 

" 
" 
" 

" 

84 
20 

Muhammen 
bedeli 

Lr. Kı. 

213359 M 

1503• 80 
6145 00 

tf!mlnatı 

Lr. Kı,. 

23835 90 

2255 22 

Pazarlık 

Günü. 

Sa. Dl. 

10 

10 30 
921 75 11 30 

(3327-57•5> 

* •• 
Beher JCilosuna 85 kuruş tah

min edilen 101,000 kilo sığır eti 
müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
25. 5. 942 pazartesi günü saat 11 
de Erzincanda asken satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llk 
teminatı 6438 lira 75 kuruştur. 
Talipler:n belli vakitte komisyo 
na gelmeleri. (3192 • 5333) 
... ••• 

70,000 kilo c:alı fasulyesi kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
lhalcsi 26. 5. 942 salı günü saat 
15 d-e Konyada askeri satm al
ma komisyonunda yapılacaktır . 
Beher kilosunun tahmin bedeli 
20 kuruş ilk teminatı 1312 lira 
50 kuruştur, Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona v-enneleri. 

(3189 • 5330) 
• * • 

52,000 kilo sığır eti kapah 

Tahmin bedeli 10392 lira 85 kuru§ 
oı&n 165 kalem oto ve araba tamir
hane llet ve malzemui 25.5.9•2 günU 
saat 14 de pazarlıkla eatm alınacak· 

tır. Şartnameal her gün komllyonda 
görülebilir. tateklUerin belll gtln ve 
saatte 1558 lira 93 kurutıtan ibaret 
katı teminat ile birlikte Fındıklı U

tmalma komlııyonuna gelmeleri. 
(8828-M~) 

••• 
Tahmin bedeli 14725 lira olan 17 

kalem Oto ve araba tamirhane ve L 
let ve malzemesi 25,5.942 gllnü ııaat 
14,30 da pazarlıkla ııatm alınacaktır. 
Şartnameal her gUn komisyonda gllrU
lebllir. lat:ektllerin belli gün ve saat· 
te 3208 Ura 75 kUrtıf temlnatlan ile 
birlikte Fmkıklı ııatm alma komi.aya_ 
nuna gelmeleri. (3329-5H7) 

••• 
Beher c;ıttlne 1000 kurutı tahmin e_ 

dilen 3000 çift kundura pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 25.IS,942 Pa· 
zartesi gUnü saat 14 de Ankarada M:. 
lıC. V, Satınalma komlıyonunda yapı_ 
ıacaktır. Kan t~minatı •725 liradır. 
Taliplerin belll vakitte komisyona gel 
meler!. (3335-5753) 

••• 

R 
l!'\75 pl§.k.a nwnara.lı otomobil 

p!aka.mı zayi ettim. Yenisini Bla
cağmırlan eskisinin hii.kmil yoktur. 

Beşl'kta, vı,ne zade :'i numarada. 
fı.mall Glirsilr. (89982) :(...,,. 
Kasnnp3.Şs 2 inci kızorta okulun

dan aldığını tasdik!ıarnemi zayi et
tim. Yenisini alacağmıdan eskisi
nin hllkmü yoktur. 
B<'yoğlo Hamalbaşı Tutkalcı so. 

kak 6 N'o. da Htisnüye Uygur 39985 ,,. .. 
Muamelei askeriyemi gösteren 

nüfus cil:zdanunı zayl ettim. Yeni 
:nizdım aldnn. Askeri vesi.kam için 
de mllracaat l"ttim. E9kisinin hük
mU olmadığını ilin ederim. 

Fatih Sofular cadd~I 41/1 No. 
r.elibolu tbni Şimşlt ya:ım zade 
mahn.lle!Jlnden 826 doğumlu Meh
met oğlu Ahmet ÖZa.k'iOy. (39988) .. ,,. 

Emekli maaş defterinin 33 nu
m!'lr:ı.smdan Uluburlu malsandığın
d&n almakta olduğum eytam, era
nıil nu.a·rna ait Ayşe Dince:- tat· 
lıik mühlirllmü zayi etthn. Yenis.I. 
ni kazdırac~n:dan eskisinin hUk
nıii cılmadığr :iAn olu.nur. (39930) 

Beşiktaş Akaretler ŞaimecUm 
catldefllndc> 30 numar:ula mütekaJt 
Ahmet Rifat kansı Ay:Je Dln~er. 

••• 
Haıdarpaşa Uaealnden aldıfım tu-

diknaıflemt kaybettim. YenfılnJ alaca· 
ğ"Imdan eıklllnln hükmü yoktur. 

Baydarpata lll98111aden ~l nama.. 
rah SulhJ Elllaltı otlu 

l11tuıbal Udncl icra memurlo
Janctıl.n: 

2.939/3611 
Bir borçtan dolayı haciz altmda 

olup paraya çevrilmesine karar ve
,.ilen kilim scecade, yol kilimi, tah
ta masa, tahta se.ndık, eski kana
pe, balar msngal, halı seccade, 
1'ııryola., koltuktan ibaret ev eş
ya.cıı 29. 5. 9!12 c.-uıma günü saat on 
birdoo on ikiye kadar SUleyma.ni
)' tde Vefa caddesinde 28 No. lı 
hane önünde a.çı:k a.rtmna suretile 
satılacaktır. Muh:ımmen ktymetinin 
ı;-, 7!'i !ni bulm:ıdığı takdirde i
lı.inci artt!nlUI 1. 6. 942 pazarte
&i günü aynı yerde ve tayin olu
nan sa:ı.tte l'!llılaea.ktrr. İsteklile
rinin nuı.h:ıllinde hazır bulunacak 
nıemuruna milracaatkırı ilan olu-
J'ur. (39934) 

SAHİBİ : ASIM US 
Ba.sıldılı yer: VAKiT MATRAASI 

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

1CAB1 N DA G UN DE 3 K A Ş E AL J N A B 1 Ll R 

tstaııbul asliye blrlncJ hukuk 
hakimliğinden: 

942/89 
Yunanistanda muldm Kallisteni 

Anağnostidi ve Amaliya Enomo
tarbi ve Roksani 7..ika vekilleri a
vukat Pavliki Arzuoğlunun Yuna
D.istanda Atina §<!'hrlndc mukim 
lstamDB Papa Fra.ıııko ve Y unanis
t.a.nm Sclanik ~hrinde Tinıosten 
Anağnostidi kızı ve Atanaş Fleç<>
nun karısı Emilya ve Timestonc
ııJn oğlu Torna Anağnostidi aleyh
lerine 937 tarihinde Yunanistan-
da vefat ettiği bildirilen Yunan 
tei:ıea.smdan İstamos Papa Fran
konun kansı Evridiğinin veraseti 
kocaaı ile kardeşi Yunan teba.sm
dan Kalisteni Anağnostidi ve kız 
kardeşi Türk tebaasından Ama.li-
ya Enomitarhi ile kendisinden 
evvel ölen er kardeşi Timooteni 
Anağnostidinin evlaUan, kızlan 
Roksani ve Emilya ve oğbu Torna-
ya mtillml ettiği ve mlltevcffanm 
Beyoğlunda lstiklfil caddesi.rıde es-
ki 280 yeni 226 No. lu bir be.p dük
klnı yukanda sözü vereseye inti
kal etmekte :ise de var.islerden ko
C&BI !sta.mos Pape. Franko DJSÜ in
tifa hak!kmı çıplak mülkiyet his-
se sahiplerine femğat ve rub(i tam 
millkiyct.i:ni de bılM. bedel mecca
nen vereseden müekkili Kalliste-
ni Anağnostidiye refağ eylemesi 
hakkında vekı'iletname göndermiş 
i8e de Beyoğlu ta.pu muhafız.lığı 
mezkur enıWc kanunen iştirak ha
linde intikal edeceğini beyan et
miş olduğundan veraset senedi 
mucibince tapuya mUşterek mill
kiyet üzere kayrt ve tescili ve ika
mctgah.la.rı meçhul olanlar için 
ili.nen tebliğat kruma. da.il' açılan 
dava Uzcrine Ywıa.nJstanda bulu
nan müddeialeyhlcr haıldı:mda ilıl- • 
n~n tcbliğ:ı.t icrası: hususunda müs 
tedinin işbu ta.lebi Yunanistan ve 
Yugo.slavyada bulunanlara ahva•l 
hazıra dolayısi.le tebliğat ya.pıla.
uuycağma ve buna göre muıamcıle 
ifasına mütedair Adliye vekileti
nin mayıs 941 ve 50/16 No. lu ta
mimi mündericatma ve hukuık usu-
m muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesi.ne uygun bulunmuş 

olduğundan talep dairesinde Yu
nenistanda bulunan ve ikametgah
ları meçhul olan her üç müddeia
leyh ha.kkmda -dava arzuhaline bir 
buçuk ay müddet zarfında cevap 
vermelerine karar verllmekle key
fiyet tebliğ maltamme. kalın olmak 
Uzere ilanen tebiğ olunur. (39928) 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Se,~ennil 

BütUn •KODAK" Satıcılanndan 

Kodak .1:.nm isteyiniz. 

• 
iLE 

- . . 
Ç~l{IL/R 

KOCAi< {EGVPT) A.Ş. lstanbul 

DEVL[T DI:MİRYOLLARI ve U""MANLARI 
İSL~TMt: UMUM İDAR[Sİ İLANLAR_I ~ . 

Eskişehir cer atelyesl için tesviyeci ve tornacı almacakUr. ~ 
imtihanı Haydarpqa deposunda• yapılacaktır. Asgari S. 2 l§Çi dereceailld' 
bulunanlar tavzif edilecek ve UcreU imtihan.da göstereceği Uyak&ta götf 
tesblt edilecektir. Taliplerin Hayclarpaga l§lelme müdürlüğüne mUracaa' 
etmeleri · n olunur. (3362-6388) 

·~~~~~~~~~~~~---

lstanbul Bölge la§e Müdürlüğünden: 
Kadromuzda mUnhal 75-85 Ura ücretli dakUlolukla.r için 27,5,942 çar 

§amba g!lnU saat 10 da Dördüncü Vakıf hanı lkincf katındaki mlldUrJtıı 
binasında imtihan açılacaktır. 

Taliplerin imtihan gününden evvel müdürıOğümtıze müracaat edere1' 
bir talepname doldurmaları il~ olunur. (5762) 

Toprak mahsulleri ofıs lstanbul şubesinden 
On bir bin mdre bezi ofisimiz tarafından verilmek gıartile örtQJUJ 

muşamba dlktirllecektlr. Talip olanların §artnamesinl parasız 01ara1' 
muhaberat se~mlzden almaları ve açık pazarlığı yapılmak Uzere 25. 6. 
O 12 pazartesi gUnU aaat on be§te Sirkecide Liman hanındaki §Ubemı.zd' 
hazır bulunmalan rica olunur. (15666) 

z:ı.rfla eksiltmeye konulmuşlur. 
İhalesi 9 6 942 salı günü sa'.lt 
15 de Aniasyada askeri sat~'l al
ma komisyonunda yapılacaktır, 
Tahmin bedeli 31,200 lira ilk te
minatı 2340 liradır. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teklif me!{
t~;>larını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

( 3259-5506) 
• * • 

Beıher çlftlne 1125 kunJf tahmin e_ 
dilen 7000 çift kundura pazarlıkla ııa
tm almacaktır. İhale.ııı 25.5,H2 Pazar 
test gUnU .ııaat H,30 da Ankarada M. 
M:. V. Satınalma komisyonunda yapı· 

tacaktır. Katı te.mlnab 10,373 llrL 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 16- 5 - 942 v-;>ziyeti 

365,42 metre miki.bı kereste dır. Taliplerin belli vakitte komlayo_ 
pazarlıkla satın alınacaktır. lba- na gelmeelrl. (3336-57M) 
lesi 25. 5. 942 pazartesi günü 

lst.:uıbul a§Uye mahkemeııl ikin· 
~ ticaret dairefdnden: 

942/25 

saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin teklif 
edecekleri fiyatlara göre kat'i te-
minatlarile belli vakitte koırjs- Devlet limanlan işletme umum 
yona gel~leri. (3202.5343) müdılrltiğU ta.rafından Galatada 

• ,,. • Ovagimyan harım-da Baker ve Se.-
40.000 ton tahmil ve tabliye k&palı ger Limitcıt Sovyet bandıralı To

zartıa elulltmeye konmuştur. İhaleli apse vapuru aC'cntesi ve kazayı ya-
12.6,942 günU saat 15 de Ankara Lv. pan Galata.da lkt:sat hanmda 3 
Amirliği rıatınalma komiıyonunda ya. No. da vapur süvarisi Valademir 
pılacaktır. Tahmin bedeli •0,000 lira f,Jçer Başof aleyhlerine Toe.psc va
llk teminatı 3000 liradır, Taliplerin punınun baıtırdığt iki mavna bede
kanun! nslkalarile teklif mektuplan- li Ye mavna i•e zıyae. uğrayan mU
nı ihale saa tlnden bir saat evvel ko· rette balın :5.'l ti ve resmi eŞyalan 
misyona vermeleri. (3333-5751) tutan olan 14289 lira 56 kuru3un 

• • • faiz masa.rifi muhakeme ve avu-
20,000 ton nakliye l§f kapalı zartla lmtl:k ilcrctilıe birlikte tahsili ta

ekslltmeye konmu§tur. lhaıesi 11.6. lehini mutsz:ımmm davanın cere
vn gUnU saat 115 de Ankarada Lv. y11n eden tahkikatı sırasında: 
Amirliği sntınalma komisyonunda ya_ Miiddearueyhlerden Başofa gön
pılacaktır. Tahmin bedeli 55,000 Ura derllen dava arzu.hali .suretinin 
ilk temlnau 4000 liradır. Taliplerin ka ı rr.mnaileyhin ikametgahının meç
rıunt vesikalArile teklif mektuplarını hııliyctine binaen bi!A tebliğ ia<lc 
lhale snatinclen bir sant evvel komıs_ edilmesi üzerine m~cmece 26. 3. ı 

yona vermeıcrl. (3331-5i19) 942 tarihH dava a:rzuh3li suretile 
:ı(. :t- :ıf. t:ıhkik ıı.L-n muall§.k bulunduğu 30. 

15,000 kilo tavuk eti Itapalı zarfla 6 . 9~2 ta.:ihinc miis:ı.dif sa1ı gtlnli 
eksiltmeye konmu,tur, İhalesi 16.6, saat 14 de ta1ikine karar veril
''2 günü saat 15 de Ankarada Lv. A. miş ve bu baptaki ar-Luhal sure-
111lrllğt satına.ima komllyonunrla yapı ti mahkeme divanhanesine talik 
hcaktır. Tahmin bedeli 30,000 lira ilk edilmi3 olmakle. muayyen gün ve 
teminatı 2250 liradır. Taliplerin ka- aıatte mahkcmede bizzat V'eya bil
wmd fte•kalarile teklif mektuplarını l vekalc hazır bulunması lüzumu 
....... tinden bir saat evvel koml.ıı· tebliğ makamına kaim olmak ü
yona .......... (!3::%--5750) zere keyfiyet llA.n oloour. (39938) 

un AKTiF PAStF 
llua: 

Altin: 8aft kUogram 
Banknot 
Ufaklık 

72,606.US 

• • 
• 

0.Mldekl Molaablmrı \ 
Tllrk L!ruı • • 

Rarlçlekl Mobablrler: 

Altın: Sa.ti Kilogram ZS.141.581 
Altına tahvllt labll serbest Döv. 
Olger dövizler ve Borçlu kll1r1n& 
oaklyeıen •• 

Hazine l'abvtDert. 
Deruhte edilen evrakJ 
kareılıfı 

o akdi ye 

• • 
Kanunurı ~ met maddelerine 
terllkan Hazine tarafmdar. Y&lr' 

tedlyat • • 
seaeclat (,'Gzdamı 

ııcar1 senetler • • 
Eııtıam n l'ab111lt Cftzd-ı: 

Deruhte edilen e\'rakı nalL. 
diyenin karşılığı eebam ye 

tahvlllt (ltlbaı1 kıymetle) • 
Serbest eabam •f' tatıvUlt 

Avao lur: 
Altııı ve dövU: ıı.~el"lne avana 
fabvilllt llzerlne a van.e 

• • 
• • 

a.az!Jı~ye kısa vadeU annE • • 
Hazineye 3~50 No. ıu kanuna •öre 
açılan altın kıU'fılıkll avam 
Hteeedarlar 
llılllbt.elU 

• • 
• • 

102,126. 446.84 
7.766.495.50 

267 33.1.33 

228.191 07 

32.550.274.18 -.-
66,424.865.15 

158.748.563.-

23.790.220.-

329.519.119.11 

45.192.261.93 
10.427.628,06 

3.121.22 
7.230,896.15 -.-

212 000.000.-

Y~lraD 

110.160,275,67 

228.191,07 

98.975.139.33 

134.958.343,-

329.519.119_11 

55.619.889.99 

219.234.017.37 
4,500,000.-

12.751.883.64 
965 .946.859 .18 

Sermaye: 
lbtıyat Akceel• 

Adi ve tevkallde 
Husua1 

reda vtllclt"kl Bıuurnottar: 

Denıbte edilen evrakı nakdiye 

.ı 

• • 
• • 

. . 
Kanunun ~ tnci maddelerine 
tevfikan Hazine taratmdan vakt 
ted!yat • • 
Deruhte edilen evrakı 

bakiyesi 
nakdiye . . 

Karşılığı tamamen altm olarak 
Ua\·eteD tedavnıe vazedilen 
l~eeskont mukabili illveten teda.. 
vtıle vazedilen . . 
Hazineye yapılar. altm karıılıklı 

avans mukabili 3902 No. u kanun 
mucibine ııa.veten tedavWe va. 
zed!.len 

ME\'UUATı 

l'Urk Lirası 

• • 
)ı 

• • 
ı\ltın: san Kilogram 877.422 
88~ No. ıu Kanuna ~Gre hazineye 
açllao avamı mukabW tevdi olıı.. 

n- nltuılar: 

san Kiıogı-"m 
Döv!2 Taahbüdatı: 

Altına tahvl11 kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaıw 

rıng tıaktyeıen 

MUllıe-IU 

IS5,GU.930 

. . 

. . . , 

9.412.135,7. 
6.000.000.-

158.748.563. 

23.790,220.-

134.958,343.-

40.000.000.-

288,500,000. 

129.000.000.-

93.552.743.Gf 
1,234.164.0: 

78.124 .167 .9 

-.-
26.859.568 o: 

J Temmıu lBM tarihi.._ ....._., lııkon&o haddi % t Altın berine avana % 1 

Ura 

15.000,000.-

15.412,135. f; 

592.458.34.3 ......... 

94.786.907_74 

78.124,167,90 

26.859.568.09 
143.305.736,12 

965,946.859,lM 

llıa 

lek 
liin 
l'ln 
f;y 
tııe 

)j ' 


