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Münakalat Vekaletinin iş planı 
ReisicDmhurumuz 
Hipodromu teşrif ettiler 

Vekilin mühin izahatı ----,'~----~----~ 

Amiral Falırl 
Engin 

B:let ücretleri artırılmıyacak - Vapur 
ve şimendiferler senede 2 milyon 
ton kömür nakledecekler-Zo1guldak
Fılyos hattı Ereğıiye bağlandıktan 
sonra f ırlınalı havada kömür nakh 
hususundakı mahzur da ortadan 

kalkacak. 

Yazan : AsUH 
uyda, 1>a..,1.ar. Eylfılde de 5ark \'İlii. . 
yetlerimiziıı hAy\"an nal•Iiyatı bü
yük ehemmiyet alır. Deniz , .e lm
ra ta.~ıt vasıtalanmızm hareketleri 
bu ihtiyu~lara göre ayarlanmış 

Bir kaç gün en'el lliina.kalat, 
Veküiwız amiral PaJuj Engin'i ;,c,j. 
yaret ettim. Bu ;,c,iyaretlm maksa
dnn zaman zaman gazeteleri meş
go! ed~n umumi t:ışıt \'asıtalarıoa 
alt islerden kendimce ay<lııılamna
Mna lüzum gördıiğlııu ba:ıı nokta- Zonguldak hııvz:ı.-;m(ln ~ıkan!an 
lar hakkında ı.ayın \e'.iltiıı dü~ün- maden l<i>mürlerinin kara , .e dcni1. 
celerini öğrenmekti. yollan ile ihtiya~ ıruıb:ı11erlne ııa.k-

Hakikst halde chlnyanm bugün- li mesele-sine gelince, bu da b1rln
kü ,·ariyetı~ • hitı bir umumi nıe- cl derecede ehemmiyetle di.ltiiate 
l!lelc yoktur Jıi bir tan.Han lli.wa- alman bir iştir. 
.kalit işleri ile alakalı omasm. Na- Velcllletln bu hususta kararla..,. 
sıl ki gc~en lu~ içinde kar~ıla.ştı- tırdığı l' planı mucibln<'e Zongul
ğunu komür sıkıntısı bir taraftan da.k ha\.7.R'lmda çılmnlan kömürler 
direk ve amele meselesi, diğer ta. limanm doğusunda veya batNında 
raftan nakliyat meselesi olnıuştu. olan ~klana. a.it bulunduğuna. gö
Na.sıl ki lıer ~eşit ia.5'C iı:lerinde de re ikiye aynhnı,tır: Ereğli, Çam
yine böyll'dir. DL5arıdan getirme- ~ Kan<lllli gibi Zonguldak limanı
ğe muhta.ç oldu,rumuz her nevi nın batısındaki <><'akların kömür
ma.Uarm tedariki balcmundan yine lerj denizden vapurl:ırla, tizUlmez, 
taşıt va.'iıt&lan birinci dereoede Jnağır, Gelimli gibi limanın doğu
rol oynamakta.dır. sundıdci ~klar karadan ~lmcndi-

Jlamdolsu.o, memlekttt harp i~ln- ferle nakledihoektcdir. Vekillet 
de dt'ğil; bununla beraber hemen elindeki kara ve deniz nsıtal:ann
yarm harbe giree<>kmlş gibl milli dan gerekli olan mikda.rını muhte
müc.lafa.a işlerinde haz.ırlfıdı olma- Uf ocaklardan çıkanlmalda olan 

• nm anueti meydandadır. Bu iti- kömtirlcrl günü gününe alıp ndi
barla da. yine Münakalat vasıtala.- ledecek ~kllde vazifelcndJmıfş. 
rmm ehemmiyetini söylcmeğe hacet tir. llav,..ada ne kadar ki>mür çıka
yoktur. Buı,.rün artık kıfJ içinden ı rıldığr ve hangi vapurlar nere
çıkmı.5 bulunuyoruz. Fakat yeni lerden ve ne ka<lar ton kömür al· 
bir kışm haaırlıkbnııa şimdiden dığı ve yine bonon gibi demiryo
başlamu'.i&k g~irdlfi.miz zorluk· (~mı Sa. S, Sü. 4 de) 
ların çok geçmeden karşımıza c;d<a.-
ca~'lDI biliyoruz. 

işte .Hünaka.lit Vekilimizi ziya. 
rete gidişim böyle bir mülahaza
dan ileti ge!il·ordu. Şimendiferle
rimlzin Ve vapurlarımızın yalnız 

bugünün ihtiyacına değil, yarının 
zaruretlerine göre dilzenlenmlı o
lup olmadığı meseJesi zibnlml mes 
gul c•llyorda. 

Muhterem amiral endişelerimi 
takdir ve beni t&tmln etti. De
niz ve kara nakliyatının iht.iyac;la
ra göre nasıl peylaştmlmı.' oldu. 
ğunu mun uzun anlattı. Şimendi
ferlerde ~ya nakliyatına yetişmek 
l~ln yolro servislerinin azaltılaca· 
ğı vo bilet ücretıerinin artmlacağı 
~de bir rh-ayet gazetelere 
geçmtştl. Bu rivayetin de doğru ol
madığmı söyl~dl: "EY.Sen yolcu 
nakliyatını tahdit eder surette ba. 
a te<lblrler aldık. Şimdil~ yeni 
tahdit bahis mevzuu değildir. Bi
let ücretleri de :ı.rtmlmıyacaktır. 
Ancak mAllyoee blrincl, ikinci, li· 
c;üncü sınıf yolcu biletleri üzerin
den alman resme biraz zam edile
celd:ir. Bu da ehemmiyet.sb:dir • ., 
dedi. 

Veni kanunda 
Şarapçı
lık için 

hDkDmler 
BUytlk Millet meclisinde umumt 

heyeti kabul edl.lmlJ olan yeni lapir
to ve ispirtolu içkiler kanununun bu.. 
gUn maddeleri mllzakere edilecektir. 

Kanunda ıaraba ait hUkUmler §Wl. 

lardır : 

Şarap yapmak 1.stiyenler imlllta 
başlamadan önce lnhLlar idaresine 
bir beyanname vereceklerdir. Bunda 
nerede, ne kadar, ne makMtla şarap 
yapılacağı blldirllecektlr. Amiller Srh 
bat vek!letlyle kararlagtınlo.cak u· 
sullere uyacaklardır. Kendi kullanma. 
lan ıçin keneli mahsullerinden be§ytlz 
litreye kadar şarap yapanlar bu mec. 
burlyete tA.bl. değildirler, Ancak bu 

Memleketin lCJtfh.•l faallyetlerl 
dola)'1Slle ağustos ayı bilhassa de· 
mfryolo mUnakalitmda mUhim bir §&raplar aranılan vasıflarda olmad~ 
hareket zamanıdır. Şeker fabrika- ça ve resmini vermedikçe bqka.sma 
lanmu; ic;in penca;r nakliyatı ile u- satılamaz. 
mamt olarak hububat nakliyatı bu (Devam• Sa. !, Bil. 3 dt) 

Dünkü at koşuları 
neticeleri 

Ankara., U (Vakıt muhabir.inden) • 
Bugün yapuan at kOJUlan netice.sini 
bildiriyorum. 

BJrinei koşu: Çt.ttkap birinci, He
kili lldncl, Alemdar üçUncU gelmlJler. 
cUr. Hatvan bu kO§Uya ginneml§Ur. 
Muvaaalatmdaki fark yarım. boy, iki 
boy, 2 dakika. Ganyan 300 kuruıt ver. 
mtştlr. 

İkinci kO§u: Pehlivan birinci, Soy
dan lldncl, Tiryaki UçUncU gelml§ler. 
dlr. D!fer koşan at Gözde, ı.tuvaaala.. 
tındaki fark yarım boy, iki boy, bir 
dakik& 150 aanlye. Ganyan •90 kurtı§, 
Pehlivanın plA.se:sı 230 kuru§, Soy
danm pl!aeıll 230 kurtı§ verml§t:ir, 

UçUncQ koşu: HUmayun birinci, 
De:stegül ikinci, Vido UçUncU gelmiş.. 
lerdlr. PJd.ııesl olmayan diğer hayvan 
Reinc idi. Muvasalatındaki fark Ud 
bo7, 1k1 boy, Ganyan 215, plAaeler 

100 ve 100 kur\Jf verm.ı,tır. 
DördUn.cU kOfU: BlriDCillğ Sava, 

lldnclllğl Bor&, UçtlncUlug-ü Bozkurt 
almıştır. Diğer kooan atlar CeylAn 
Tek, Tuna, A§km, KunJf, Çapkın, 

Konca. Muva.salatındaki !ark Uç boy, 
bir boyun, bir boy. 2 dakik& 8 saniye. 

Sa va ve TUnanm ganyanı 2115, SL 
varun plAaelll 110, Boranın pllaeııi 

130, Bozkurtun plA.eul 120 kunıt ver 
ml§tlr. 

Be§1nci kO§U: Yavm: blrinc1, Şen 

kxz lldnci, Hatvan üçUneü gelml§ler
dir. Diğer koşan atlar Şans ve ~ 
Muvaaa.ıa.ttakl fark yarım boy, bir 
boy. Bir dakika 156 saniye. Yavuz, 
Şenkız ganyanı 195, Yavuzun plA9e. 
si 2915 kuru§ vennlıUr. 

Uçüncü dördüncü ko§Ulan arasında 
çifte ba.bls Hümayun, Sava bir liraya 

mukabil ütS lmnlf ~ 

Fransız hududunda 
Mlblm miktarda 

ltalyaa askerı 
Ankara, 2-& (Vnlnt mutınblrinden) - ReislcUmburumuz İsmet 

İnönü bugün Hipodromu teşrlt ederek at kO§Ularmı seyretml§ler dir. Reisi. 
cUmhunımuz, halkm coşkun teza.hUraU ile karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

Londra, 24 ( A.A) - Oğ. , D • d 3 b. 
renildiğine göre, Fransız hu- Tı·caret Veka" let·ın·ın b·ır tebı·ıg\J ,· enız en m metre 
dudunda mühim mi}(ı:arda yükseklikte 

~t;~y;:a::~::aı:~~~~akta- Ser he s t d Öv izlere çi~lil;;ıe~ı~ka-
maneviyatı yerinde d 

o~r;:;~l:~o~~~A~r~~lzbo:::ı:ına: pirim verilmı·g ~cek vem~e. _iyor 
mnevtyatmm yerinde olduğundan ve - ·~ 

Alman işgalinin bu maneviyatı kıra. 
mryacağmdan ba.hsetml§tlr. 

Meksikada 
Yeni tip yangın torpili 

kullanılarak 

iki gemiye 
taarruz edildi 

tstanbııl, 2-& (A.A) - Taka.s Liml· 
t.ed Şirketinden bildirllml:tlr: 

Ticaret Vekı\letllldeıı: 
Ticaı1 mtıbadelelerde ıthalAttan prlm 
alma.rak lhra.cat& prim verilmesi yo. 
lunda.ki tatbika.tm dünya harbinden 
doğan bugUnkU lktlsadl prtla.ra uy. 
durulmast lUzumlu görUlerek &§ağı • 
dak1 karar alınmışttr: 

1 - Serbest dövizle yaprlan tica.rt 
mübadele, hizmet ve muamelelere Ta 
kııs Limited Şirketi taralmdaın tat -
bik olwıa.n primler, mahdut taatıye 

muamelelerine inhisar etmekde olan 
l'B§lngton, 24 (A.A.) - lrlek.si. takaslara yine Takas Llmlted'ce tat· 

ka körfezinde bi.r ufn.k Amerikan bile edilen primler 94ağıda yazıh şe. 
ticaret gemi9i torpillenmiş, diğcı- killer da.ireslnde ka.ldınlmıştrr. 
bir gemi top at.eşine tutulmuştur. 2 _ A _ İhracattan , tl.carl hizmet 
Gemid~n kurt.nr:da.nlo.r ba.hr"ye na. ve muamelelerden mü~vellld acrbest 
zrrlrğınm bi!dirdiğine göre körfez.. dövizlere Takas Limited §lrket.ince 
de bir limana. ~!ardır. prim tediyesi.ne 25 mayıs 19t2 tart -

Nevyork, 24 (A.A.) - Meksika hinden ttlbe.ren nihayet verilecektir. 
körfezinde geçende vu.Jrua gelen Ancak mUkteseb baklarm muhata
iki torpillenme harekeıtinden birin- zaııı maksadiyle bahLI mevzuu ııer -
de yeni tip bir yangın torpili kul- best dövtzlere: İhraıcat için alUUlllf 
lanrlınış ol.mur muhtemel bulun- j olup 2:S mayıs 19'2 tarihinde mert • 
duğu ha.ber veriliyor. Taarruza uğ. , yette bulunan ihracat lisanslarma 

Hif er Beri inde 
Londra, :U (A..A.) - Haber alın. 

nyan gemi, derhal tutuşmuştur. 
Knmilrlilkler ateş alnuş, telsiz dur
m~ur. 21 klşiden bir kısmı der
ha1, 1:1ir kt!iaiJ yanık yaralarından 
bir mUddet soınra ölınUş, bu sul'et. 
le iki taarruz neticesinde ölenle. dıtm& ~re HJUer karars&Jımdan &· 

rin ::ıa}'13t 57 yi bulmuştur. 
Mihver aleyhine nümay!!ller 

Jle~ika, 24 (A.A.) - Bir de-
nizaltı gemisi tarafından öldUrU -
len denize.ilerin cena.zt' merasimin 
de haztr bulun:msk üzere Meksika
öa muazzam bir halk küt lesi toı>
laıımış ve bağırarak mibvel'e kar-

ccle Berllne dönmllştllr. 

Vunanistanda 

müsteniden ve yalnız mer 'iyet mtıd. 
detl içinde ya.pılo.cak ihracata mutad 
Prim verileookUr. 

(Devam• Sa. f, Sil. 4 de) 

Amerika gemileri Bir
manyadan 8615 kişi 

(Yazısı ! nci sayfamızd,a,) 

~~ il!n e<lilıne&inl istemişler- Ati na posta 
Meksika ~m federaeyoınu ta.- 1 k • 

1'1otörlil kun·etlerden bir Alman C1Jrtıpu Şark oepbeıslnde 

~ından tertip edilen ~ göste- mer ezıne 
r.de 100.000 d~ faila ınsan ha-

zır bulunmuştur. bomba atıldı 
Po:onyada inşaat 

• • 
ıçın 

18 .. 60 YQ.f aranndaki 
erkekler •elerber eJüJi 

Londra, U (A.A..) - Leblatanda 
yeni bir emirname ile 18.60 yaş ara. 
smda erkekler ln§aat itleri lçJ.n seter. 
ber edllml§tir. Halkkatte bu Alman 
harp ,endUıtrtıılnln bo§luklarmı dol • 
durmak içindir. 

Bulgaristanda 5000 
kişi tevkif edildi 

Londra, :U ( A.A.) - Yuna.nl.ltanda 
S Alman nöbetçi.al. öldUrUlmllş, Ati • 
nadaki Alman posta merkezine bom. 
ba atıımıştir. Bunun uzerlne 10 re • 
hine öldUrülmliştUr, 

Bulgaristanda Almanya aleyhinde 
hoDtıutınızıuk arttyor. Tevklt edllente. 
rln yeıctUıu 15000 1 geçmi§tlr.Bunlanı:ı 

ıı.ra.smda cemiyetin her smıtma men. 
sup kimseler vardır, 

Alman tebliği 

Harkofta 
Sovyet kuvvetleri 
tamamile sarıldı 

--<>--

ç enberi kırmak için 
yapılan teşebbüsler 

akim kaldı 
Berlln, 24 (A.A) - Alman ordula. 

rı başkomutanlığının tebliği : 

(Devamı Sa. f , Sü. 1 d.e) 

Kıckoınar gUıeşle
sona ecdi • 

ll 
Sekiz senLdenberi birinciliği alan Tekirdağlı 

bir daha Kukprnarda güreşmiyecek 
Hayati Baş pehlivanhğa layık görüldü 

Edirne, 24: (Vakıt mnhablrln- Hayati güreşirken yağan şiddetli 
den) - Üç gün evvel başla.yan yağmura rağmen bh- tek seyirci 
Kırkpma:r g(ideolcıi her dakika yerinden kıpirdamsmış ve gilreş
arta.n blr heJ"8CS.tlla bugün de de-

1 
ıer yağmur altında. da devam eıt.

vam etmiş ve aaat 17 buçukta so- ıniştir. NetiCE>de tekrar bhincı 
na erıniştir. Bu münasebetle Sa.- r.aytlan T~cb.ğlı, bundan &Ollra 
rayj,çi güre3 saluı.smda umumi mU- s ekiz scnedenberi l>eJJpehliva.nı ol 
fettiş vekili, vali, Trakya ve fstan- ı duğu Kirpına.r güreşlerine girmi. 
btrl pa.rti mUfettişlerlle kadın er- :receğ:ni, büyük w.rltk gösteren 
kek binlerce seyirci ha.zir buhmu- Hayatitı'.İn başpehlivanlığa lly\lk 
yordu. GtirEşler bilh3.SSa öğleden ı;'duğunu söylemiştir. 
wııra o kadar heyecanh bir aaf- Başa.ltJda birinciliğe Gönenlı 

)laya ~tr Jd, Teki.rda.ğU ile Hamdi Aca:c, büyük ortada İ!meil 

Yılmaz, küçük orta.da Servet Me 
riç ve destede Mandrmh Mehmet 

l kauı.nıruş ve Trakya. parti mUfet
' tisi taraftndsn kazananlara. pa:rtl
rıin altm sa.:Ltıan, Ankanıdan ge-

''en güreş federnsyonu reisi ta.ra
mdan da kupalar hediye edilmiş -
ır. Aynca Edime Çocuk E sirgeme 

kurumu ta.rafından da birlncilere 
para mUka.fa.tla.n verilmiştir. Bun 
dan son.re. Edime spor bnşka.nı Ek
rem söz a. lar:ı.k üç buçuk a.smfan-

( Devamı 8a. !, Sü. 6 de) 

Sovyet tebliği 
• 
ızyum 

Barven
kovada 
Muharebe çok 

şiddetlendi 

Kerç' deki Sovyet 
kuvvetleri teçhizatlarile 

çekildi 
Londra, :U (A.A) - Ukrayna'da, 

Harko! cephesinde cereyan eden çar. 
pışmalar hakkında Sovyet b8f komu. 
tanhğmm nqrettlğl bir tıeblfğde §Un 

tar yazılıdır: 

Rualar aldıklar? mevzileri tahkim 
etmektedirler. Düşman mukabil bU • 
cwnla.n geri at.um.ıştır. Bazı NSlgeler 
de ta.arruzt hıı.rekeUerdo bulunduk. 

Von Bock'un Rua sol cenahını yap 
tlfı taarruz hlQblr netice vermemi§. 
Ur, l zyum Barvenk.ovo keslm!Dde mu 
harebclcr çok §iddetıerııniştir. 

Gene Sovyei; baf komutanlığının 
tebliği, ba§ komutanlık emri ile Rua 
kuvvetlerinin muntazam bir ,ekild~ • 
Kerç yarımadasından çekildiklerini 
söylemektedir. 

DUn U Rus uçağın& mukabil 5 
Alman uçağı t.&hrip edlh:niftlr. 

GECE YARISI TEBLtOt 
Mosko\-a, 2-& (A.A.) - Sovyet gece. 

ynrıaı tebliği: 

23 mayısta Ha.rkot lstıkauıetindo 

mevzllerlnl sağlamlamakta olan kıtala 
rımız d~anm piyade ve tank mu. 
kabil hUcumlarmı pUskUrtmll§ler ve 
bazı kesimlerde taarruz aaft§larr 
yapml'§lardtr. 
İzyum Barvenkovo 1.stl'kametlndc 

§lı!detti .savaşlar olmuş , kıta\11.Tmnz 

(.Devam. Sa. ı. sa. 1 .u> 

• 
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2 VA Ki T ~!5 - 5- lM2 

Vunanistana Hayta-ı Maltada eındıstan Nazın Pariste ·Suikast davasında müddei-
"' • • I' Amerl dedt ki : • • • dd. es. 

dan bugday gıdıyor Yedi ıtaıyan,, Ka bettig~ imiz ıo kişi daha umumının ı ıanam ı 
Kahire, 2.ı. (A.A.> _ sturborg L ıtayyaresl dtlşilrf.ildl . Y k d• ·ıd· (&qtarafı cll1nktt ısapmu;da> Abdu.rraıbma.n, üskübc yaptı~ 

ısim.Ji bir lsveç gemisi 1815 ton unla M&Ita, .24 A.A.) _Dün gene a. topraklar ur şuna iZi 1 m~u!!ıaıı;: :::\: ~~~~~:~;en: 
cumartesl s&bahr Hayfadan Pireye daya taarruzlar ya.pılımş ve bu tnp1ıarm da ıımııı~ gönderi!- olduğunu ve Falııinin asri adının 
hareket etmi§tir. Bu unlar Yunan taarruzlar csn.asında 3 av uçağı lngiliz. donanmasının ıulhu Londr&, 24 (A.A..), - Bir Alman mi.ş olmaema nağıınen Niyazi.den hakikatte (Boşko Mileviç) ve Nt-
halkmm yardunma gitmektedir. ~a. tahrip edilmiştir. 3 bomba ve 4 tekellül ettiği faraziyesi askerine yapılan wlkaııttan dolayı artık _.., ~ ve Niya.ziden yazlnJ.n isminin de (Petko Milo-
ğıtma, parasız ve ihtiyaçlara gore av uçağı ~ haSıa.ra uğratılmI§- yu""zünden kaybolmu§tur 10 tutsak daha Parıste kul"§una dl • 1.•- ceTap 8~ bııi.vulun Mos- vlç) olduğunu öğTemniş ve yine 0 
yaprlacakbr. Beynelmilel Kızilha"m br .. llm'ntfr 10 g"- zarfında suikast"I uJI ~ 

" .. -dr ., .. (A.A.) llJndiıtan na "' '">! ' ı.u.ı ". kOV"""' _ _... :...- sm .............. tara Sıralarda. komünist parti.sinin na-murahhaslnrr tevziatı kontrol edecek- Bütün tahrip ve hasara uğratı- uu.. a, N,. - • le.r, yakala.nmadtkla.n t&kdtrde 10 .....,.~ •••ı:n·- ,ı.,,., ,........,.,,............ -

•erdir. lan 1 v idi zırt Ameri, bugün Britanya impara_ tutsak daba kurıuna dizlleceti bildi. fmda.n mtmılık görülmilyordu. Bu §iri efkarı olmak üzeıre Sa.ray Bos-
uç:ı.kla.r talyan uçagı · torluğu mllıt bayramı mUnasebet1.yle aıebeple 'bavııl llZU!ll milddet Süley- nada intişar eden (Proleter) is-

\lalta, 24 (A.A.) - Tobliğ §un bütUn imparatorluğa. hitaben aöyledl- rilmiştir. 1 mamn nezdinde laılmıştı. mindeki gazetede çrkan bir yazı 
larr söylem.ektedir: ği bir nutukta ezeUm.ıe Hongkong, • "'• o srrala.rda Sömestr tatilinden ile de (Petıko Mileviç'in bir Troç-Sovvet tebllOI 

Cuma gecesi ağır uçak savar be.- Stngapur ve Malezyadan bahsederek Londra, U (A.A.) - Berlln tIA.r. bil.istifade Abcl'llJIU'Qbma.n Sayme,- kist ve bir ava.n.türiye olarak) va-
. d f'n_,_, __ faali tte '-·lunmna}ar monik orkestram blr kon.&er vermek d v 

(B~tarafı 1 mci scvy/a a) .._.,,~ı ye 1.1U ....., - de-ı .. tır ki: man'm Uskübe gideceğini öğre- sıffa.ndn' ıgmı görmüştür. 
d Ge Aft,,,ft..,,...~ hır' İtalyan ~ UZere Fransa:nm Llyon şehrine gel- ..,_ Ü""-'' '-'dık 

düşmanın mul<abil taarruzlarını püs_ 
kürtmüş ve dllşmana karşı hareket
ler yapml§tır. 

Kıtala.rımız, Sovyet başkumandan. 
lığının emriyle Kerç yarunadasmdan 
<,"ekllmiflerdlr, Kıtaıann techiza.tı 

tahliye edilmiştir. Tabliye tam bir 
ıntlzam içinde yapılmıştır. 

22 mayısta 50 Alman tayyareıı 

tahrip edilmiştir. Biz 4 tayyare kay_ 
bettık. 

ır. " ce u~~ Bu giiZel toprakları bir mUddet için nen SWey.m.an; kendi9inden; Falı· .ui ay -.u.pte ~ tan eonra 
bomba uçağını tahrip etmişler ve kaybetm.i§ olmamız; ve bu toprakla- miştir. Ha.Ik Almanya &Jey1ıinde nU - ti ile Üsküpde görüşerek (Adapa- 94 O senesi ağustos aymın başında 
diğer bir bomba uçağını da hasa.ra rm harablye uğrayıp kölellğe dUşmüş mayiş yapt.Iğmdan birçok kimseler zarından 8.1.dtğı: bavulu ne yapma- lsta.bula avdet eden Abdurralı-
uğratmIŞla.l'.'Clır. Bu uçak son gö- lisi in d k t: ı t:evklf edllml§tlr, sı ıazmı gıeldiğiv'ni) ögrv enip bildir- man, Fahri ile Niyazi hakla.rnda 
riildUğU vakit sür'atle yere doğru bulunmaları ne aha n sa a a s z_ • 
inmekte ve idaresiz kalm~ göriln- Uğinden ne de idarecllertmtzln aa1~- meıslııi rica etmiş ve Fahri'ye de edindiği mal!i.matı ve her .iki ba-

hlyet veya anle.yıı nokaımındandır. Laval Par·ıste bir mektup göndererek kıea. bir vulda bazı Vl!Bikalarm saklı bulun-
mekteydi. ı A- tn iliz d mUddet 1·...ı,,, Üskübe gı"den Abd.ur- duğunu Fahıiden işittiğini Süley-Bu iJri muharebede de av uça.k- Buııun se:beb pl ... ufarrmızı g o. ,,_. 

"anmasının sulhu tekeffUl ettııs-i fa Faris, 24 (A.A) - D.N.B.: rahmanla ._"..,.,.~,,.,... göriişmes:ini bil- mana aynen n.a!k!leıylemiştiT. 
larmuz çarpışmalar nihayet bul • "" 6 

- ~.t:' o ~nin oonba.ha.rmda. .Anık.a-
madan Sicilya. kı:yrsm.t aşmışlardll'. razlyesi tızerlne kurmuş olmamtz ve Kardinal Baudrillart'm cenaze me. dirmtiştir. 

Bu cumartesi sa.baht mühim nıik bu faraziyenin ha.diseler tarafınqan re.siminde bulunmak Uzere Parise ge- Abdul'l'alhıruı.n Sa.ymM; o tarihe raya gele.l'Eft ~ya başlayan 
tarda a.v uçaklarmm himayeainde ylll.ıı.na çıkarılmış bulunmasıdır. Aynı len M. Pier ı..a.vaı, bura.da Alman tır Jmds.r Fa.fıiyi şahsan tannna.mak- Siileym.an anıdan biır hayli z:aanan 

:f. :f. ~ birkaç İtalyan bomba uçağı ada. gıey Birmanya için de varittir. Blr· gal makamları ml1measlllcrlyle gör\lş la beraber Süleyman ta.rafından geÇtik.te:rı sonra Fahriden yam 
Moskovı:ı., '24 (A.A.) - Sovyet gece nın hava alanına taarruz etmiş- manyadaki devlet memurları vazife. meler yaplllI§tır. gereık Mosıkovaya. ve gerekse Yw- Başko 1-Iiılovi~en bir melkıtup al-

yarn;ı tebliğine ek: !erdir. !erilli yaptılar. ve halkm bUyUk ek., tşgal altındaki tGprakl&rda. Fransız go~vyaya günderilme'.k üzere keın mış ve yazdırdığı cevapt.a her iki 
Batı şlmai cephulnde Almanlar ö- İngiliz hava. kuvvetlerin!3 men- seriyeti İngiltereye sadık kaldı. Fa· hUkumetinin fevkalA.de bUyUk elçisi disine ;":lZlirnlan muhtelif mek- bavulu nezdinde ee.klam:ağa de· 

nemli blr mevziden tardedilmlılerdir. su.,.. U"a.klar biri ""'k a<m- ol.nıak ü. kat isti1A. karşısında. acze düştU. Kı. M. de Brinon görll§melerde ha.zır bu. tuplaroan dolayıs'le Niyaziyi ve vam ettiğini ve Nzyazi.den bir ce-
Bu cephenin bir başka kesiminde Rus ~ " "" o·· ri Hindi ta.n m"~takbel hürriyeti lunmu<>tur. F-ıh.r.ivi gryaben tanDnış, bu vesi- vap almadı:ğr için bavulları ne ya· zere iki bomba uçağını hasara uğ- ps s m ""' ,, -v 
piyadesi Alman mUdafauınm dış hususundaki makaatlarnnızm hiç M. LAva.l., hAlen Parlsde bulunan le ile Süleyma.nm da hüviyetini ve paca.ğmı tayin edem.ediğini bildir-
ha.ttını yarmış ve ön~mıı bir cepheyi tatmışlar, 3 av uçağını dtişllrmUş- t b t temayu··ue'rin'. ö;;-,,...nmiş bu hm.u- m~tir. ler ve diğeT bir av uçağını hasa.ra şUphe götürmez samimiye lnl iıi a ba.ZI Fransız nazırlarmı ve bu ara.da 0 .... 

işgal etml§tlr. uğratmışlardır. için Hindistana gitti. Tekll!lerlmi.zlıi mez.ahlb nazırı lıl. Bonnard'ln Fran. yordu. Ba.şko Miloviç; tmrar yazdığı 
Harkof cephesiııde hareket yapa.n GUnUn geri kalan kısrnmda dU!2- reddedilmiş olması hindista.nm bUYtlk sız haberler nezareti devlet sekreteri F.illı.akika 94.0 senesi şubatında bir mektupta (NiyaziYe yeniden 

bir Ruıı blrlll'l Almanların birçok hU. man av uçağını daha haear.ı uğ- Britanya imparatorluğunu teşkil e· M. Marion'ı da kabul etmiştir. Osldlbe giden Abdurrohman me.h- l'.".ir taahhlitı:;ı mektup gönderme-
cumlarını plllkUrtmu,, dU,ma.na ö. ratmı~lardır. den milletler birliği için de hUr •e za kendi.sim göririıek üzere Metro- ııini ve veca.p alamanığı takdirde 

nemli kayıplar verditmlf, 81SO dUş- Hasar olmamış, ölU veya ya.rah müsavi bir UZUT sı:fatlyJe şeretıt mev. Münakalat viçtcn Ü.iik.übe geleın Fahri ile ta.4 bavuYıarm Sovyet aefarethanesine 
mıı.n aubay ve erini öldllrmll§tUr. KUl.. kaydeditmemi§tir. kiini a.ıma.sı hususundaki azrrı.HniZI 1.ugaralk Süleymarun Adapaznı~n- teslim edilmesini) Süleyman& iş'ar 
liyetll miktarda malzeme tahrip e. aza.Um.az. dıı:n aldığı ba.vııl halkk.mda. me.Iı1 - tıylemi.ştir. 

di~= cephesinde blr Sovyet ııtı· Blrmanyada Yen·ı kanunda şarapçıhe Vekaletinin iş planı m~~=~n; Üskiipte kısa bir Ja~cian~~::~!k: 
vari birliği, dU§tXlıınm gerisinde ha.. Çunldng, 2'I (A.A.) _ Bn.gün- nıüdcret ka.tdıktanı sonra. aynı ay 1·lnde bu kadaı:r faz1a. duruşumu:muı 
reket yaparak çok ııerııere kadar gir. kil Çin tebliği, ~imdl ıoo.ooo kişi İÇln hUkUmler (Baştatafı 1 inci Myfada) i~inde ve sömestr tadilinin bltme- ınMaSmZ tekclir btıyuracağmı:zrlan 
mlı} an! bir akın neticesinde mealdllı kadar takviye alan Japonla.rı:n Iu vasıt:ısHe ne kadar kömilr sev- sine doğru İstn:n.bula. avdet ederr- emin bulu.nııruıkta.ymı.. Bu iti'ba:rla 
bir mahaldeki bir Alman garnlzo· dtlnlkU. cuma.rtesi ~babı Tungyu- (Ba~+araf1 1 inci sayfada) !.:olunduğu gtlnü gttntine Vt.'.iliıle· ken, Siileymana teslim edilmek ve bu mevzu ha!kkmoa yam h~r i!ki 
nunu dnğıtrnı§tır. ang _ Yivu _ Pu.ki3.ng istika.metin- 300 bin litreden fazla prap yapa.. te blldirilmektedll'. Her gt1n mun- Adapazarmda.n alman bavul ile bavul içerisinde giZ]ice gönderil-

• • • de Çelrlya.ng'm meı'kezi olan Kink bilecek hususi şaraphaneler inhisar. ta.zam surett.e bir oedvelde t.opla. birlikte M:OSkovada. Niyazi adresi- mjş bulun'l.ll vef>i!lral:er etrafında 
.'.\Ioııkovıı, 24 (A.A.) - Sovyet öğle vaya doğru şiddetli bir baskı yap- larla Ziraat vekAletince birlikte tes- nan bu maHlmat havzadaki i'itih- nl', gönderilmek üzere Fahri tara- biraz da.ha maruzatta bulunmak -

tebliği: mağa başla.dikla.rmr bildirmekte _ bit edilecek yerlerde kurula.bilecektir. sal ve nakliyat vaziyetini bir ta.b- fmdan tevdi edilen diğer bir ha- lığıma müsaade edilmesi.D4 rica. e-
23 mayIB gece.al kıtaıanmu: Harkof Şaraplardan litre ba§ma. beş kuru. Io ha.llnde gösteriyor. Bu ced\·cle vulu alIDl!f ve beralberinde getire- derim. 

istikametinde bazı kuimlerde t&ar. diÇinliler Umitsl.we mukavemet şa kadar iatiblA.k reami alınacaktır; bakınca meseli. mayısın on ilçün- ~ek Süleymana vennişti.r. Aradan çok uzun bir zaman geç
rıız hareketı~..ı yapmışlardır. 1zyum etme8ı:ıtediırler. bu resim şarap başkasına devredilir. eli günü Zonguldak havzasında Niya.zidıeın gelen mektupların a?'. nıiş hatta 941 senesinin birinci al;
Barvenkavo tıtlkametlnde kıtaıan- Kinkva ve diğer Sivil mericezle- veya. satılırken alınacaktır. 8798 ton tuvenan ve 5883 lave o- kası kesil.mil:} oı1duğu için Süley- tı ayı da ark.ada bmılclmtŞ oldu
mız lnadta çarpışma.fa devam etmıı. re devamlı olarak ta.arruz eden Bu resim Amillerin kendileri için lıırak kömür istihsal edilmiş oldu. man nezdinde muhafaza ettiği ba- ğu halde Süleyman; Moekovada.n 
ll'r ve dU,mana. ağ"rt' kayıplar Ter. uçaklar tarafından himaye görme- ya.ptlmış olan 500 litreye kadar ga- ğunu, bu kömürlerden 2224 tonu- vulları Moakova~ gönderememiş- yeni bir haber ıa..lema.mIŞ, bu a.rada 
c.irml!Jlerdlr. Cephenin be.şkıı kesim· lerfn.e nı.ğmen Ja.pon kuvvetleri raptan ve d1g memleketlere çıkarıl- nun karadan siınendiferle. 3858 tir. Aynr sen.enin haziran aynıda ~iya.zi nıa.mina. gönderdiği taah.hUt 
lerlnde lmemıt hiçbir hareket olma_ hareketlerini çok paJıalr ödemek- mış oJanlardan atmmaz. Alı:nını§ O- tonunun da denb:deu vapurlarla tekrar ÜSküibo giden Abdur.raJı- lü mektupta. (saJ:ıılblıl!i.n gösterilen 
-:ıı~tır. tooi lıer lanlar geri verilir. Şaraphanelerden sevkedilmlş obulunduğunu anhyo. man Fahri ile ikarşılaşm:ış ve ba- adreste buluna.madlğmdan) bahis· 

r.ııııtar mUhJm •lll>Jılar yapıyor 

!IIoılrnvıı, 24 (A.A) - Moskova 
ıadyoeiyle yayılan bir demeçindo S!JY 
yet Ruaya mUhlmmat koınl.ler mua. 
'ıni M. Pioulktn ır'Syle d~ir: 

"Hl'kın dtışmanm elinde bulwıma· 
yan öldUrUcU modem ellAhlar imll 
diyoruz. Şimdi Sovyet Ruayanın 

mlihlmmat !Jıtlhaali muharebeden eT
velkl devirden birçok defa.ıar daha 
fazla olduğu gibi henUz bumın A.zami 
nisbetine. de varılmış değildir.,, 

~~~--o~~---

Al 
( lJa~turaf ı 1 inoi aayf uaa) 

DUn Harkof cenup cephesinde ya. 
pıldığt bildirilen karşılık taarruzlar 
sayesinde önemli Bovyet kuvveUeri 
artık tanıru:ı:ıiyle sarılmış bulunmak
tadır. Kendilerini saran çemberi kır· 
m&k makaadiyle içeriden n aarılan 

kuvvetıert kUrtarm:ık için dı§andan 
yapılsın dUşman teşebbU.Slerl neticesiz 
kalmıştır. 

nmen gölünün cenup doğu çevre -
.alııde dUnkU dU,,ma.n taarnızla.rmm 

hepsi akamete uğraI1U4tır. 
Doğu cepheaı geminde .Macar krta.. 

lan kuvvetle ella.bla.ıı.mıo bir Bolşe _ 
vik çete.sini, g'linleroe .Urtn bir çar
p11mada.n ıonra tahrib etmişler ve 
b~ok harp me.lzemeıi ele geçirmiş· 
lerdlr. 

Şlma.ll A!rikada l.ng~ otomobil 
toplulukları &l Mectilll cenup doğu ~ 
sunda topı;u ateşi altına a.lın.ınıgtır. 

Alınan avcıları, Marma.rika.da hava 
savaşlarında. 11 lngiUz uçağı dtlşUr. 
mU,,lerdir. Dir Alınan u~r kayıptır. 

Batı lnglltcr.Jde, Bristoi kanalı üze 
rlndckl liman tesisleri gündUz bUyUk 
çapta mermllerlo bombalanıniftır. 
Avcı alaylarını.lan birinde tabur ko 

mutanı olan yUzıba§t Ora.eve Kerç ya. 
rımadaıındaıkl qarpı11maıarda bllhas -
sa cesaretle temqyii>: ttnılştlr. 

r 8 bin metre yUkseklikto atman mUda.taa vergileri de LBtllıı~ ruz. vullar ba.kkmda yeniden jzahat le iA.de oLu.nmuştuır. 
Çuıddııg, 24 (A.A.) _ Birma.n- resmi ile birlikte tahsil olunur. Zonguldak ha\rnısmdan kömür \'ermiştir. M03kovaya gönderilme- Bu vaziyet kwrşmmda Stileyman 

ya yolu tizormde şimale doğru Her yıl dı§ memleketlere satılan na'kliya.tma. tahsis edilen va.pnr , .e sine inıltan elde edilemi.yen ba- için, ba.heedilea:ı. wsika.lamı Sov
ilerllycn Japon kuvvetleri.ne ağrr şaraplar için lcra vekillerince tayin şimendifer vasıta.lan senede 2 miL vullarm Sovyet SE'fa'rethanesine yet sefaret.hanesine teslimiınden 
darbeler hv.Iiren seçkin Çin kıta- edilen nisbette pirim vei'ilebilecekttr. yona kadar Mmür nakledecek ka- teslim edilınesicin Süleyman tara- başka ya.prlıa.cok i.ş ikBlııı.amıt1tI. Bu 
larmm bulunduğu Yunniın eye.le- Dahilde im~ olunan praplardan biliyettcdir. Bu vasıtalar ha.V?Jll.o. fından düşünülmekte olduğunu öğ- nıaksatle. eefaretbaneye gitmek 

t • d ""-· . . • l.n"'-d muamele vergısi almmryacaktır. om nomıa.ı fstih.Ullnl ihtlyaç yer- renen Fahri; Ruısya He Yugoslav- ,.arcı•..:.,,: .......... tiran ve 0 tarihte 
ın ~ ya6 '"'ur mevsımmın uaç.w. ı- 1,,.,.n •ıttN SATIŞI '" ,......._ - ....... 
ğı söylenmektedir ~~ lel"lne "bl§ımağa kifi gelir ve is- ya a.ra.smdıa iblr müddet ikesilıniş Yenişebirde BirHJı. berber sa.lo· 

Bu Çe\rrcde ~an iki mu- ı !ç~i satışı nıb.~t tezkerolerlnden tihsal edilen kömlirler günü gU- olan siya.si münasebetlerin yeni- imnda çall§tilakta olan Süleyman; 
hasmı ta.ra.f' r'ınıdi d~nlz seviyesin- hlçbır ha.r.ç aımmıyacaktır. Aldıkları nüne taeoınıala gayret edildiği öen teeesllS etmiş olduğundan do- daha. e\'Vel Ç3.]Iştığı Amt apartıma.. 
d 2--3 bin tre yüks kllkte izin üzenne !millerin çıkardıkları için ha.vzıııda stok kömtir kalmaz. layı Yugoshvy~.dan daha. kolay- nınm alt.mdaki Ha.kkmm berber 
ı:n d vı :~lind e ak 1 içkilerin satış fiyatı maliyete yüzde l'~lıuz bo mttntazam sevldyatı ııek- lıkla gönderiJ{"bileceğinden bahSe- saloını.ma. giden ve Anrt a.partmıa-
tad~~r. ag-a.T s e çarpIŞID. - ı~ kA.r UA.ve.ıdyle tesbit oıunacnktır. teye uğra.tscak bir ihtimal \ar- dr.erk ba.vulla.mı kendisine iades·i- ınnm ü.ılt katında oturan bir l'e>-

Bi , . 1 ti Kadehle satış bu kaydm dışında ı.lır. Bu da. sonhlılıarda ve ktlJ me,·- ni istemiştir. lonyalı mUhenili.sin Sovyet sefa-rmany•a yc;ıu ve ınş!llı ıen z b k 1 tır • YT 
b"tmenrl!I l d . l d \..-" ıra ı ml§ . simınde ~aradenizin ara sıra 17ld· ı retlıa.ne31nde t.a.nıdı:kları olablloce-
kı p ..... ~,an . emırydo unB. an ~- Devlete, Vakıflar umum tnUdUrllL detli dnl2'1LJa.nmo.Ja.ndn:. Zira hav• 

a, rosu.w. cıv3J'll'l a ırmanya '"""6 I I ğ :nj ve biraz Yugo~lavca brlen 
yo1ıundan ayrılan tek bir ikerva.n ğUne, hurıu&1 idarelere, belediyelere zada Kandilli ve Çamlı gibi limo.n Ş.ldi •et er Dılsl<ler bu ınUhea:ıdisin yardım edebilece-
yolu mevcut bulunmalktadrr. Şim- alt ıııhhl milesııeselere ve menA:fli u- nlmaya.n a~ız yerlerinden lcömiit· ... -.~ ..... ~................... ' ğlni di.lştl.nEıreik bir 6.k~-ım Yeıttlııe-
di ç.:nmer bu bir kaç yolu !kesme- mumlyeye ait cemiyetlere l!\zım olan alan vapurların böyle frrtm~lr 1.a• Bayrag"" ımı:z Jıir post.a.ha.ne.st önünde kendisiınj 
.. bö' t Jspirtoıarm fiyatlarında tenztla.t yap. mantaroa yük aln:ıalurnıa ıml<ln kl 
ge ve yleee Ja.ponlan ecrit et-

1 0 ·-•-'t b 
1 

d 
1 

• ,. . Milli lıayrainlarımtz.Ja bir çok görmesi Uzerine yanma ya a§llllş 
m.ae çal kt d 1 ntaya. İcra vekilleri ııalAhiyeUldir, o maz. nuu ura ar a <ı g,mı. ı e b'-'" gö ·· k sunda bu 

""' rşma a rr.ar. 1 Er gw', liman k ~ , yeı le.r,ı" bayrağımızın vaktinden ev. V ....... ru.ş::ne arzu -T İnhisar mamQllerini sata.Dlara yUz· er e 'a ma lt.C'maı:.ra mec- 1 nd ğu öyl m · ti 
&yyarelerin yanlımla.n de ona. kadar satıcılık hakkı verile. bar olur. - ' vel veya sonra. takılıp indirllıllğlnl u u mı s e ış .. 

KaJkfit.a, 24 (A.A.), _ tngı"liz «örüyoruz. IDdvart Rcmı.a.nski nllında.1d bu 
cektir. Klrllma, t&§ıma kargılığı ola. Jlükfunet b • t' l'kk t , ., i S 

hava kuvvetleri, Bi:rmanyada Hin- u vazıye ı < 1 8 e a • Bu lılkaydi hııreket bilhassa ne. zat nı.uh.o.t&bı:nı dinlcmjşt r. Ü· 
d ;.,,.._ ___ ~n '-.;ız1--- s;vı'l mu··1- ra.k baz.1 iÇkil~r için ay.nca. yüzde ona nıış, kömür naldjv..tıruı frrtmıı '.\.'İİ• lnvmnn bu go··rUmn--ı- (Sovyetler 

....,......,_ b'""I~ .t" -~ ~ k d '·"· t ıla.b l kti J'" Y"A'lu cihetind~ göze çarpmakta.dır. '-J·~· """'C 

tecin.in ha.yatmı kurtarmıştır. a ar ~on o yap ı ece r. zünden .intiza.ınsızlrk gelmemesl l~iıı ilgililerin gözü önllne koymanızı 1 Birliğurl ilı.Wcndiren ÇO'k mlib.an 
Son iki üç hafta zarfında il!c İnhisar idaresi, inhisar dışında. ola- Zoognlllak - Filyos hattnn Ereğli- rica ederiz: malQmnto. ı:;:ıhip bulunduğunu ve 

Ve yiyce;k maddelerinin ve çol~ 1 rak a.) Şarap •. meyva ~saresl, buz, y~ ha.ğlamağn. karn.r \•ermi,tir. Ferid Ergunoi Stalinc atlilt::ııst ynp1l:ıcağr yolun-
lüzumlu ba.rlka e~;ye.larnı İngiliz gazoz ve soda, b) Asıt ımA.lA.t ile a- ı Şımdi bu hıı.ttm uza.tılınaıııı üzre. da öğrcntliği haberi .sefarethaneye 
hava kuvvetleri ~fmdan hava- l!\kah ve faydalı maddeler; c) Eter rinde çalışdoı.a.Jdadır. Do hat :t,:;. bild.irmôk istediğini) aöyleyorek 
dan atildrğr ~imdi mm edilmekte- ve kolonya gibi ilk ms.dd~si n.füol olan reğllye vardıj;'l gUn bu ma.hzıır ıln Veni Neşriyat sefarethane m~uplarnıdan biri-
dir yahut terkibinde yllzde ... Odon fazla orta.flan ka1kacalrt.ı.r. O zaman 'ele· - .. --.- siyle kend.hini tanıştmp tan~t.ıı-a-

Bu çevrede bulwıan askeri kll:a- alkol ~ulunan her tUrlU madde yapa- njzden sevkedilecek olan l•önıiirle- mıyncn.ğmı sormuştut. Neticeı iti-
lcırın iht;""'"Ja.rı da hava volu ı"le blleceğinyüzdend, bu mbeaddeler satışında dta t·in na'kli işi <le fırtına.lar<lnn miltc. ULKtJ - 16 ncr sayısı goldi, Nafi barlvle ar:ırlcın on gUn ge,.tiktcıı 

>.J -:ç J ayrıca e on <>e kadar is kon o • ' A tur Kansu'nun bil' yazısı: Roma.na. " :s 
t miın ı t; " t"Ssır oımıyacak bit- duruma gire· son'?'a. Roıne.tıski, bir gUn,•c:al~tığı e O unmuş ur. yapılabilecektir kti Hasret. Yıı11ı soruyor: "Hanı bugün· 

Bu ~de kul1antlan taşıt ve bom- İdarenin m~Ur veya kontrol aln.· ce r. kU gençlerin romanı? Nerede o za. dü'k.kan.dnn d~"3. çağırdığı Sü-
bak uça.klan, '1ddetıli ftttıı:a~ ve metini ta§tmaya.n kaplardo. ispirto 0 ASIM US man ki her çeşitten insanları, hayatı, leymana sefarethaneye gidip lta-

alm bulut . t~bak.a.Ia.rı yü~nden veya ispirtolu içkiler (bira ve şarap muhiti, te.blatI, adeli... didim didim p:de. knrşısın.ı çrkacaık olan l<lm-
Naga tepelen uzerıncle bllyük zor hariç) taşımak !da.reden nakliye tez. Tlearet Veka\letiD · n didiklcsin! öyle t::pler çıksm ki bL eeye Nov.iıkof adını verdiği t.ak-
luklar~ ka.rş!l~m.ışl:ı.niır. . keresi almaya bağlıdır. ElU (dahil) bir febUAf zim olsun, hattA bUtlin insanlııl'm ol- dirde içeriye kaibul 1:''.iilcccğinı 

Vaşıngt:>n, 24 (A.A,) :-'"'" Harb.. litreye kadar i.lpirto §ehir ve kasaba. 9 sun. Öyle meseleleri çözsün ki her ]' ildirıni.stir. 
ye n~}~~. ~umarte& e.kta.m: lar içinde açık kaplarda fatura ile (Baştarafı 1 inci sayf rrr1.,1_1, okuyan, kitabı kapayınca killtUrüne Bu suretle ~ kdlaylıı~ı~ olıaın 
neş~tt~gı teb.ıg: nakledllebilecektır. '09 (dahli) litre- Keza. ihraeı memnu olmayan mvd. yeni hUcrelerln katıldığını görsiln!,, Süleym:ı.n g41 sen<;~i e,·lulünün 

Hınclista.n: genC'l'al Brereton k d · ırto k ı ı l t del d ·1D..n ta; "bind t k Sonra, Yakub Kadrl'nin Marsel ilk hafa.soıda, pazar e:ünü öteden-
Hindlstandan harbiye nazırlığına ye a ar iBPbe nun açı <apara a. er en ı ın e sa ıt a di yrı. beri y::ı.nn:ıda sakladığı bavulun 

b iln 
_., .... "1- h be d g· 

1 
gınması ser sttır. prlmrı ve akreditıfl a.çtlm.ıf olup da Purust ve eseri hakkında bir yazı.sı. l t tc kil d 1 1. 

ug venugı IJl.l. a r e, ır e. henUz li.earusI alınmamı§ ola:ı aatıf,'la· Daha birçok imzalar: Mtimtıız Tur. trltı 1 tvas::ru · e en g z 1 ve-
~:k Amerika servi.sinin kendi em- Kırkpınar nAreşleri ra da 48 saat içinde Takas Limited'. ııan, Tah~in Bankuoğıu, Ceyhun Atuf sikaları Üskiipkn Abdu!Tahman 
t'lnde olarak haftalardan beri Bir. :ıı"' tararmdan gettrilır..iş olon bavulda. e tescil ettirilmek V'8 btr hafta içinde Kıın.eu, Almıet Adnan So.ygın, Kemal 
manyadan ya.ralı ve aivil tahliye (Ba~tarafı 1 inci sau/nda) llaaruır alınarak lhraıcat liaans mtid _ Gllngör, RUveyde Sinanoğlu, Hikmet tnrııayaralc ve M~oı:aya Niyast 
etmek işiyle meı,gul olduğunu bil- ı beri devam eden bu güreşlerin iki deti içinde yapılmak ııartiylc mutad Birant, S\Ucyman Kazmaz. Ali Rmı namma. göndcidılği l ~ ıJı.! hı.de edl
clirm.iştir. Gemi servisi !ngiliı: üç senedonberi halk parti3inin prim tatbik olunur. Kezalik ticari nıu Erem, Melahat Sezcnar, Pertev Bo len taı".ı.l'lhntlü mektwbu da alarak 
hava ordusu ne ve Çin hava kuv- yakın ali..lta. ve yardmnlaıilc daha ratAy, • Sovvct sefarethaneeino gitmiş vo I ı B amele vo hizmetlere ait dövizler bu Q 

. ·• '
0 urjc tabıp olrtıuıJığın,~ na. I vetleri milli birliğiyle müştereken ttiyük bir önca:n aldığını belirtmiıt, lmrarın ilA.tu tarihinden evvel Türk!. Y•JNt MECMUA knrırd:ı. ka.r9::ımıa !lıkan ı,ahımı tilnk 

dım. tmı,. '•ınu.ztArlp kimsenin elem. çallş:ı.rak içlerinde Hi.ntlller, İn. Kırkpınar ağalığına da ÇardaJdı çe vey:ı yugnslavea bilmediğini an-
ı l h flfl t k • dl t yeye bilfiil getirilmiş olmak şartiyle Yeni Mecmuanın b" hafta <>ık"n •• enn. a e me ne mes u ye tir . ., ! giliz: melezi Hintliler, B.i.rmanye.lı. Ahmet seçilm.i.c:ıti.r. - Oin11. ' .. .. u "" latmMm:ı blnal"n Novikof adını 
D O 1 d .,. 20 gUn içinde mutad prime fstlhkak y1°ınclıı. Pc,,o.mi Safantn "Almak ve 

ıyor. (tı. ar r.ıekAya göre lztıra. 1 lar, İngiliz meleıi Blrmanynhlar ve tevlicl eder. .. "' vermış ve içeriye kabulünü temin 
ba ka~ı oan blr ilAç ibda etmesl çok 1 A vrupa.ltl.nr da bulunan binlerce Snbnak,, ba.~li:tlı çok enteresan bir ctmiı;tir. (Deva.mı \ '&r) 

memuıdU. Bu harbin liderleri Pol sh•jl ve a.akeri Birmanyada.n nalı;. 1 1 B - İthala.ttan. t1ear1 hizmet ve mu yazısından başka baştanba.§a. renkli 
Burjedekl bu hayırlı gayenin ter3inO j letmeğe ya.rdnn ct.miştir. Tahli- eli 7 amelelerden alman prldıJere gelin~. s:ıy!alaraa mağazin ~ azılarI, meraklı 
hareket ediyorlar. I ye e<lilen 8615 kişiden 4228 ini I mezkQr §lrketin primli döviz vaziyeti sayfalar, §lir, hikaye, roman ve re· F f!E._i!._li.' den seçmeler: 

* Sully Prud Homme diyor; "fel. Birl-ik Amerı"ka gemı' 8...,...,,1·s·ı ta. İkdam arkJ.da.ııımızın muhnrrlr ve.1 tasfiye edilinceye kadar bu prln:ı~er· simll röportajlarla çıkan bu çok gU.. A 1 ~s ... • caıı eyled kçe meyl-1 teniftşA-3•1 
ııefeden bB§ka hakikat yolttur; HUgo t;ımıştır. İngiliz ha.va ordusu tay. ya. musahhihi (rakamlı (rakl<aml in tahsiline eskisi gibi devam oluna. zel haftalık mecımıayı okuyucularI. kametin 
fle Tcofll Gotyede bu fikir yoktur., yarel~rl tahliye iş.ine yardım et.. şeklinde, şeddeli, iki (k) 1I yazıyor. cak ve tasfiye sona erince bu primler mıza ta\·siye ederiz. Güz rcvzenin sl.rişk-i redıunı 
Sully Prud homme kendi ııalr olduğu likten baa.ka mült..,..; guruplarma Bu kelimeyi böyle söyllyenler de derhal ka.ldırilacal(tır. HAVACILIK VE SPOR 

-L '""' revan tut:ır! 
halde fenne l.5ık bir adammL} demek 100 bin kiloluk yiyeeek m:ıddesj (yed)i {yeddi); (şubat)ı (şubba.t) 3 - Bahta mevzuu prlml&r kaldı. 310 ncu ııayuıt çıkmıştır. Havacılık Tutmıık diler, fuzUIJ, lca.pmda, 
olur. "bir hnyırlı makine ıond eden 1 atmışlardır. peklinde Btiyleyenler gibidir, yanlıştır. ! rılmaktıı. beraber bu serbest dövizlerle ve spora dair en meraklt ve g.l.zll ltal- nudınm, ur: 
klmeerıJ.n eser.ine nisbetle tıyada ço., Be.!}kıı bölgelerden verilecek ha- (Rai<am) demeli, ( 1·akkum) deme· yapılan ithal:lta ve ihracata şimdiye mış notlarla çrkan bu kıymetli mec. J~fı S.ll'rı .Jdmseve a!:a.hilmez, ni-

._..._..__ ____________ • ..ıu ...... .r-Gldullu J!'tbi davam lldl kttr m.1"' VT tAJ ~...ı.. ._ _ _ .. .. L 



- 25 - 5- 1942 VAK 1 r 
~Uukü spor hareketleri 

G. saray .. Taksim, 
Beyo~ı.uspor muh- Çocukların sebep 

telltı maçları dugv U k 1 b. k ~ Dilıı Şertf .stadında peit u bir 1 an D 1 1 r a a 
t~ önünde Gsla.tasaraylı.ler 
eı~ hafta Admira ile yapacak- S h• ~ ınaç için Tn.Iaıim (F.ski Şiıli a ılde buldukları bir cisimle evde oyun 

11 
Uneş), Beyoğluspor muhteliti ile oynayan çocuklar 

ç~~1!n ka:~,:=r·ile Bu cismin inf ilAkile birisi öldü 4 
r:a.ıatuay ı O!iman - Hüseyin, k • • d \J ı d 

-

~rn - Kemsi, Arif, E~fak (Er- ışı e agır yara an 1 
tııiıia.n) - Hilanet, Büleod, Ce- D1lD •balı Sarıyerde Kıınrkaya kö. ı lar, bununla oynarlarken cl.slm yere 

• ?ılw:affer, Gazanfer. yünde bir .. . . • lleyoğlu Takshn. Foti (Sk çocuğun olUmU. bırısl ağır 1 dUşmUş ve akabinde şiddetli bir gü. 
~b) _ ·Vlastard: M 

1 
U· olmak U.zere dört klflnln de yaralan· rilltU ile intllA.k etmtııtir. 

~n n.- ti--rt ı, t>afi~ru 1 - masiyle neticelenen bir kaza cereyan lnfiUık aonunda Nihat parçala.na. • 
'") • .. ~:.:_ .uaısV - . .ne ı (On- et,...,ıattr; ,. .uuA~ ..u, J ni Dl ~ rak hemen ölmüş, kardeşi Mehmet (le 
lf~ ik' t~ :bi ' ran, Sarıyerde Kmrkııya köyilnden ağır surette yaralanmııtrr. çocukla • 

l'ııtı.cuı~ el • r ~0~. ~- Hu.stafa Ötdekln 8 yıışı.adakl oğlu rın babası Mehmet özdek ııe annele• 
l'ttı-Ql.l. ~:m8!: 11baı görülu-1 Nihat, 7 yaşındaki kardeşi Mehmet ri ı;·eu ve Falkln oğlu ô~can da 
hı:ı l."•-:-.ı. t' .. , ...... de a~- ve aym köydP. Fıılkln ottlu 9 vaşmda· muhtelif yerlerinden yaralanmJ"lar • 
hl <UUiıııu.yC ı w.ı..M• 4 geçtı Kar. k O ' , • ,.. 
u ~ bir maçtan . de · 1 zcan, dUn sabah salııl kenarında dır. 
~ zıya antren oynarlarken, yerde bir cl81m bularak HAdlseye Mbrtaca elkonulmug, tah. 
Qa~~~-~~ devam etti. aıınrıtar ve eve geUrınlşlerdlr Ço<iuk klkata başlanmıştır. 

ıı. ....._.~y~ ., uncu cla.ld.ka- _ __. ......... _______ • ________ ..__.........,___._.._ _ __... _____ _ 

\acı Cenıllln birinci, 15 inci da.ki _ 
t" -ll MuZM'fer.bi ildnci 16 net aa.. 
b_ida. Cemilin Uçtı.ncu: 25 fncl do.
~ tekrar Comilin dördilncil, 
a~ bet daldkada BUlendin beşlncl, 
to ~ dakikada Cemıtın altıncı 

lU ile bu sayıyı yaptılar. 

TDrk Matbuat 
Teknisyenleri e·r . 

Senelik kongresi dün yapıldı 

• 
1 

Acelenin 
sonu ... 

Tramvay durmadan 
inmek istiyen birisi 

Ayakları kesilerek 
öldü 

Evvelki gUn, EmlnönUnde fed bir 
tramvay kazası olmuş. Yorgi adtnda 
birisi, hareket hnllnde bulunıın bir 
tramvaya. atlarken yere dUomllştUr. 

Yerginin dUşme sonunda bacakla
rı tramvay tekerlekleri altına gltmlş, 
her ikisi birden kesilml§Ur. 
Baygın bir halde Cerrahpll§a has. 

tnhaneslne lmldırılan Yorgl dUn aa. 
bu.lı hastahanede ölmllştUr. Vaka et
rafında adliyece tahkikat yapılmak. 

tadır. 

Fa <ir halka 
bedava emek 

Yakında şehrimizde 
aşhaneler açılacak 

Ankaradan haber verild iğine göre 
fe\·kalfıde ahval dolayıırlle bilhassa 
gıda maddeleri flyntıarınm artışının 
bir takım yoksul allcılerl m!lşlı:Ul va. 

TUrk :M:atbunt Tcknl.sycnl ·rı Birli. 1 rllmesl kabul edilmiş ve vaki olan zlycte soktuğunu gözönUnde tutan 

1 
Devlet, clarlığm önüne geçmek, 

Jıall.-ın ıztır:lbını elinden ~oldlğl 

kailıır azaltnıa'1< is;in erı:d< dai::'ltı-

1 
yor; Bu .. işi te-ıkiliitlnm.lırdı. Semt. 
lcrın nufusunu, mahaHelcri ayır• 
dı. Omla.rd:ı dağıtıcı h.'lkkallar 
6~ti. 

Bu 1~, zaten bqka türlü :yapıla
nıazdı. .Pnkat dünkü gazetclen:ien 
liğremlik1 ki liendilerine emanet 
c<lileıı pirin~lcre wı;, kum \ e daim 
bilmem neler k:ınştırmı:;lar. 

P.unları okuyunca, io!:'allm tüy
leri ürperiyor, Bu ne i~'TCDÇ bir 
hile \'e ne !IO\'suzca bir cana\'ar-
lfntır!.. · 

Bu plrin~lcrden, elbette onla.ra 
da bir lıalc aynluu~, yapacakları 

himıet-0 lın~ılık olarak bir kar ,·e
rilmişU. Eğer, bu p:ı.yları ve bu 
karları, kenclilerini doyuracak bol-

~ lukta göımUyor idiyseler, kaimi 
et mcı:lcrcll. 

Hıılbukl dağıtma i'.)i.nin, ı;eÇlc, 
kazancmdnn b:ı!>';cn, daha esnafca 
bir bkrm ltiırbn da \'nrdır. Çün
kU bugün o dültlmna, tevzi ~·eri o
larak, girenler, görecekleri <lüzen 
,.e ~lİler)ii7.den ho~la.nar:,k, yır.nn 
oranın devn!Il!ı mü;terlleri halini 
alırlıı.r, Gfı~I• esnaf, isfnl biten 
1 Ucear da, işte bu türlü fırsatlar
dan lstifadr eden(' derler. 

hudut U7. \'C Stıh<;i r~nktcn mahnım 

ozü kuHamlnıı;. Iic~'•c on1ar: biıc 
adları, ııemtleri ,.e adres1crilc bir· 
ıilctc 'erııelcrdi. 

nu pirinç, onların olsaydı; yi· 
ne hileleri iğrenç bir !'illC sayılır. 
ılı. l'ak&t simdi i.,lcdild ri uç, iğ
rt>nÇ olmnkla beraber, l'man~to Jıi. 
yonet gibi k'Ullı lıiı· damga da ta. 
L-ımnkfadır. lln hiyanctin nrltosm
d:ı, de\ Jeti millete ta.ıi yl.'dircn bir 
varlık gibi tanıtmak alç.aklı:';ı eh' 
,·ar. Bu, ılli11cdUz bir 'otan hi~ n 
nctt, bir bozı;uncu'ı •. demektir. 

Pirinçler, oralara. dc,iet lmıt" 

lmilan gelcli~rf için oolardn göıiı· 
lerek lıcr l..'"Usunı, ha.Ik, ona yUlt
Ier. llu klitUlüğe yol n~.anlanı. nr
trk "~bredcmcyiz. Bizdm bir kaç 
Ilı.ıra çalm:ılan umunımuzdn ıkğit: 
ıuna temiz, IJUyük bir filtir mihre . 
bı halinde gördUğümüz de\ Ictttı 
kUçük diisiiriilmesine dayanamn
yız. 

Bl.lk1m.llıı.nn cahilliğf, kanun 
yılclınrnlanna ~1, bir <ıİper gibi 
kullıınılamaıı:. lltt fırsa.t-ı en zen
gin bir maden kuyusu ha.linae i~
letaı, btı cahillik, ne hiçim bir 
merhamete layıktır, bilmem. 

Devletin hnlk için t-Oplnyıp bun. 
lara teslim ettiği yiyet>ekleri ~ 
la, t.opra.kla, kum ,.e daha bin 
türlii fona ~ylerle kan§trra.nlar 
bir oumn.ralı halk dü!'Ul&Illdır. oe
zalan da buna göre verilmeliıllr. 

'ıııl\lııci devrenin 10 uncu da.kik&
'tt da Va.sil muhtelltln yedne ge
" aayısuu yaptı. S. saraylılar ou 
'ltı~ 14 üncü da.ldkada Gaza.nfe
~,· 25 inci dts:.kikada BUiendin a. 
~tile ild golle mukabele ederek 
~ S-ı kazandılar 

dellurı na.zarı di.klmtlmld celbe _ 
~ en mllhlıD hAd:be Ahmet A
~ hı uı:un bir zamandanberl ilk 
~' ha.kem olniMı idi. Birinci sı
't~ !~~n bb- iki hakemimize ders 
~tcek dUrUst bir maç idare e
llth.:'hınet Ademi bundanböyle 
~ sı:k sik görmek is-

~ı senelik kongresini dün Emln8nU . tekli! üzerine Dahiliye Vekilimiz sa- ticaret veldl.lctl ve Kızılay umumt 

"J'irlnç" e faş, lmm kanstuan
lnr Mml~rdir? nilmiyoruz. ÇUnkil 
bu haberi veren ~nzetelerıle adr<'s 
\"e isim yerinr ''bazı,, mUphem, HAKKI SUHA GEZGiN . Iialkevl salonunda ynpıııışLrr. lto ıı:t. I yın Dr. Bay Flkrl Tuzer birlik dalmt merkez :rcls1lği önUmllzdekL kı§ mev

re reisll!'tlne Elheın Onaıı ve kıllıpllk· fnhrt relsll~ne ve birl 'ğe bUyülc yar- j simlnde ııinıdlllk yalnız 1sUıiıbuldn 
lcre de Münir ile Rahmi seçilmiş tun. dımJarı dokunan sayın Uay Refik Ah. tal'bik edilmek Uzer~ p:ırasız yemek 1 
re heyeti namına reis bir ıııe•ıel!k f ı net Sevengil ve Dr. Hafız Cemal verecek aşhaneler açnınya karar ver. l E n!"lıea., 
allyet raponınu okumu;ı ve all,ışlarUı r.okman hekim rle idare lıoyetıne al. rtıiıılerdlr. 1 f n i subayların toplantısı 

Tran va :ıar a tenzilat ve çocolıiarınıa 
res 2 me te ıere abrurken kolaylıkla 

kabul edılmlştır. •eıarla intihnp rdllml.şlerrtlr. Bu aşhaneler lstanbulun m•ıhteııt 
Bu rapora göre ceınlyet hnstıı, mn. Bundan sonra hesapları t.etkUt en semUerlndtı açılacak vo yo:uıul aile. 

!Ol ve l§siZ a.zaıarına bir sene zaı . ı'1 c'lmenine Münlr, Rahmi, Mehmet ıer herahngl bir vesika g6stermııdeh 
da 1443 lira 87 kuruş muavenette bu oızmıın seçllmi§llr. On ooş gUn için. buradan yemek aınbllceelderdlr Aş • 
ıunmuştur. Bu &ene yapılan n'\Us:ıttıe. <le hcs::ıpl::ırı tetkllt ve bir raporla ar· hnneler bu kıŞ mutlaka fnnllyctc ge· 
reden de (1250) lira san varıdat to. kada~lara bil<lirmelerl kararla;ıtırıl. çlrllm'" t>la"aklardrr 

J ktnci küme ıampiyonu 
ııı.~ı! dört b.a.ftada.nberi devam et
~ olan ikinci kilıne eampiyo
~~ dlln de Şeref stadında de-

lbt tıdilmi~ t1ı'. 
'l ttıaçta Ana.dohıhi.Mn EyübU 
%,_YenmJştir. 
~3 tj maçta Davut~cıa, Hilalle 
~here.bere kalmıştır. İkinci 
~tu in dört grup btl'1nellori olıı.n 
~ll>a§a, Hilfıl, Eyilp, Ana.dolu
~ ı.ft~ devrclfk lik maçı &eklin
C4 ~ılaşmakt.adir. Haliha.uida 
~ • vaziyette olan Davutpaşa1ı
tııaıft~ikincı ~ ~piyonu ol
C 'Q.l'l ilınit ed11nıe.ktedir. 

Qfcıtcraaray B: 3 -Beyoflu 
B:O 

rntn edildiği g6rUlmuıı. Arkada~Jarın mı§tır. 
aidatlarını muntazam n vermeleri hu 
susunda da temenniler yapılmı§tır. 

MUnakBfalı geçen kongrede 86?. 
alanlar araaında geçen sene yapılan 
mü.ıı&merede birliğe bUyUk yardımları 
dokuna.n ve birlik hal<kında. sitayiş. 
klr negriyatta bulunan z:ıtınra. kon. 
gre namın" te§CkkUr ecı ı ımeal hak • 
kmda temennide bulu+ııı.nlarm bu dl. 
!ekleri lttlfalda tasvlb cdilmlııtlr, Mnt 
baa işçilerinin diğer memleketlerde ol 
du~ı gibi ağır lı;çi sınılına d:ı.hll edil . 
meal, pahalılık zammı için 111.::ımgclen 
ler nezdin~ tqebbUsatta bulunulması 
için yeni idare heyetlne salı1hlyet ı:e. 

Bundan ııonra bUyUklerlmlze bağ. 
lılık ve tAalm telgrafian 90kllmcsine 
karar verilerek intıhaba geçildi. 

İntihap net.le.sinde 
İdare hl'yetıne Tall\t Dclldağ, ŞerC! 

Hivel, Ali <Jernll, Hayri Şahin, 

ŞUkrU Berkmen, Ethem Gürd9.I, Fey. 
zi GUneşkuteri, Rıthmi Ersin, SU. 
leyman Er.saz. A. Mehmet, EUiem o. 
r.ıın, Betlrl .Ataman, ltamaı CWzğtır, 
MUnlr Dlzer'ln seçlldlk1crl anlatıl • 
mı~tır. 

Yenl idare heyeti ilk tçtlmnmı M 
mayıs 1942 cuma gUntı yapncakttr. 

Aksarayda yaralanan 
bir genç dada öidü I\~ Şeref stadmda Galataaa

' t:a.1cmı ile Beyoğluspor B ta.. 
~ huııu.s! blr ~a yıı.p-
ıt.ı-4~· Gala.ta.sa.ra)"lıla.r rtı.klp- AkSaraya. düşen merminin parqa· Bir kaçının yarın, öbUr gUn tıı. 1 
~;;e nazaran daha UstUn lılr O· larlyle yaralanan vı\tanıla~lıtrlm!Jlcllln burcu ~dlleceklerl so.nılmıılttııdır. Ha· 
~:.~ OYlJadiklartndan maçı 3--0 · birisi de Cerrahpa§n hastahanesinde , eekl ha.ırtaneslnde Uç yaraır bulun 
~~lardır, hayata gözlerini kapam~tır. j maktadır. t,. b Bu, Aksarayl3a oturan 17 y&§ında --~...._.___........,.....__ ............... ..._ ___ .._ 

~ ahçe B: 8.Alemdar 1 Hamdt oğlu Fikrettir. Bıı suretle ıın_ Hasan Hayri Tan 
~ Fcncrbahçe etadmda Fc- dlsede öıenleı'Jn adedi beşe çıkmı:ı gömüldü 
~ ~ genç taltıml ile ikinci bulunmaktadır. öıumunu teenUrle ha.ber vcrdlğl· 

ml.z eakl Baro re!ıil Has:ın Hayri 
Cerrahpaıa ve Haseki hastanesin. 1 Tan'ın ccnaz:cs!, dUn öğleyin 'l'c,.""1kl. 

'lll~- klUplerinden Alemdar ara- cenazesi bugUn kaldınıacaaktır. 
~'"' bır maç ya.pılınış, San • IA.-
2'\ ~er hlldın 111r oyundan fön 

""""ÇI 8-1 ~la'rdır. 
de bulunan diğer yaralıların sıhhi 1 ye camisinden kaldırılınl§, Ası1 me. 
vaziyetleri gittıkce dUzclmektcdlr. , zarlığa gömUlmtl§tUr. 

~ Admira geliyor 
\ıı~ Avueturya, Orta Avrupa ve - Antuvan Kadar mı konuıtu-
~~ §&mpişonla.nnda.n meşhur yor! 
~teıt~. takmu üçUncU defa meın-~""IQUz _, __ .. ~- Hft"'- , . - Evet .. Buyurun .. 
ıı..~ e gÇMUÇA.tvuu, _,..r a..- - Beın Mad:un Meyer .• 
"~göre Admh'a diğer Viya- - Benim burada oturduğu.mu 
ctıı'rtn. larınm en güzide oyun • nereden biliyordunuz? 
~~ dan t.alcv1ye edilerek en - Biliyorum işte, bu 8ize kA.fi Yazan: l'ransuva Körmendi 

7,30 program, memleket Bant ayarı 
7,33 Radyo salon orkestrası 7,45 a. 
jans 8,00 Radyo s:ılon orkestrası 8,1& 

• 8,30 Evin saati. 12,SO program,. mem 
leket saat ayan 12,38 Kadmlal'dan 
fasıl ll"ktları 12,4.5 nj:ıns 18,00 ı::: , 

30 fasıl şarkrtan prorrramının devamı 
ıS,oo Program ııı,os Radyo dana or
kestrası ııt ,50 Cfrt;lt progrnnu 1!J,30 
haberler 19,45 Serbest 10 dt1klka 'Hl, 
55 Fasıl heyeti 20,1!5 Ra(lyo gazetesi 
20,4li Bir halk Ulrkfu!U ö~nlyorm:. 

21,00 Şarkı ve türkUl r 21,30 lronuş. 
ma 21 45 mllzlk 22,30 Haberler 22 46 
• 22,50 yarınki program, kap:ınııı. 

E Pa~artesi Sah 

> 25Mayıs 26 Mayıs 
~ 
C[ C, evvı: 9 c. evv111: 10 

"'"""" 
ı llttır: 20 lI17.ır: %1 

\ ~ıdtlt•ı \ ıt~ıô 1.7..ıtOI V-a~ t<;1.anı 

rnnı>ştn 
4.H 

1•tl!'tJ!11 
9.01 •.ss 9.00 

Oğte 12,10 4.44 ıı.ıı 4.44 
Utlndl 10.09 8.42 10.09 8.42 
Akşarrı 19.28 12.00 19.!9 1%.00 
Yat.&ı 21.28 1.!55 !Ut.'i ı.ım 

lnrsnk 2.27 7,00 2.2G G,68 

~ etli bir tekilde memleketimi- •leğil m:;? EvvelA. şunu söyle-yim 
lıı~ltlecektir. Admiralı1al" önil- ki gönderdiğiniz çi~ektcn doı:e.yı 

-76-
~~-~ cuma.rte9i ve pazartesi ,,-~ size ~-ok krzdrm. Neyse bundan 80r. 
~e ve G&latasarayla ikar- ra ba.hscderiz .. Şimdilik usulen tc-

~~eltet!;~~dmi:ı:::r h~ !iekkt\rlerlml bl.Idi.ıirlm. Nasıl lıu 
ıı.~~ ak§am için scrbeet misiniz': 
~- ~üç .klUp muht.eUti ile iki _ Evet.. . 
:'ll!r yapması ihtimali de - Şu halde mzi &aaıt yedide 
l'" · bekliyorum. 

4'?,kiye futbol birinciliği Odasına dönünce dolabın ka.p:sı-
~e t"-", (Felefonla) - Tilrki- nı ~ert bi rh8.l'C'ketlc açtı. Smoki· 
19 ~bol tıirinclllğine l:ugUn de nl Uun.amen buruşuık bir vamyettc 
ti( lı: .. ~ stadında devam edildi. portmantoda a.mlıduruyordu. 
l·0ıılt~&yı lsta.nbul Şa.mpl - Bu amoklni giymiyell bfr sen'c
l'oııQ ~iktaşla Trabzon şampi- den fazla zammı geçmişti. Ve smo. 
i.'ltıcı ~ yaptı. Beşiktaşlılar kin gömleği de tyıl bior vaziyette 
l'cıı~.1bir oyunla Trabzonlulan 4-0 değ.ildi. Tabii ye5il ön1Uğü takar-

lJcı1 er. ken .. •·s~!" içinde bir ses: "Sus 
lll~0 ttcı. karşılaşma Ankara şa.m- diyordu, sen yeşil önlUğU hiç bir 
l"oııuııu liarbiye ile 1zmh- şa.nıpi - zaman ta.kmadm.,, 
ele~ ~tepe arasında oldu. ır.- Zilp bastı, hlzmetçi kadın ütü1le
e b.~t~-o Göztepenln' galibiyeti- • mek ilzere smokini aldı götUrdil ve 
~~ ~ İkinci devrede çok güzel Kadar da. lüzumlu bazı ~yı sa-
ı~eııı jik bir oyun çikoran Ha.r- tın e.lınak üzere pansiyondan dışa. 
~~ .. ~-~ .es gol atarak ~ı 5-1 nya fırladı. Paketi mtıcnım clin-
~ ~. elen osabi.yctle ~P nldı. Bu pa· 
~~ ~. liarbiyp Beşiktaşla, Göz- kette iki smokin gömleği, yamn 
~c f"U ~"hı.onla oynayarak Tilrki- düzine kadar yakal!k, ipekli ron 
Y:Jt~ tboı 1&mpiyonunu tayin ede- moda bir klra.v•t, iki çift ince .ipek. 
r,~ :Beşiktaşlılann fiampiyon li çchı.p ve QOk palıah bir çift ıM,:lk 
tıı. ._ Skı için hiç gt>l yemeden ma.çt gri eldiven vardı. 
".-. ~ ıw:anıma.ıarr lca.p et. Saat bete dofnı ouııenmiı mao-
~. kini keod\9ine getirdJldeai .aman 

artik eabnJızbkt.<Ul olduğu yerde 
lepiniyordu .• Nihayet saat Yedi3e 
d l]ru gllzeloe tıraş olımuş, bilUin 
tuvalet.ini iktQal etmiş ve ~iyah be
yaz renkli içindeki ı;ece kıyafeti· 
ne girmiş oduğu halde hazır bu
lunnyordu. 

Madam Meyer kendisini çalış
ma odasında bekliyordu. Yuvarlak 
bir Dl88a üzerinde iki Jdııl için ha
zırlannuşt.r. Kadar daha. içeriye gi
rer girmez ilk söz olarak: 

- Çiçe'k iÇin ço'k darıldım, de
di. Ne kadar çocuksunuz, bu ne
zaket eseri size en a.,.~ı iki. lira
ya mal olmtLcıtur, hP!bttki insanm 
kesesi şişkin olmayınca ... 

Kadar krı..a.rdı, bir ha.rcketile iti
raz ederek. genç kadını devam et
tirmemek istedJ~ fakat madam 
Meyer hiç a.ldırmndan devnm etti: 

-- Dinlcy1n i:ıcnl, de<li.. Birıbiri· 
nmi ka.ndnmıyalnn, bunun Ustiln
d e olalmı. Ben htılt:kmızda kati 
ınalüma.t topladım. Sizin kndar fa
kir bir delikanlı bu şekilde mas
raf edemez .. Y<I hiç itiraz etme
yin, a.k8i halde anlaşamayız .. Bun
da utanıla.ca.k hiç hiT hal yok .. Ben 
de anemdMı preoees doğmuş deği-
lim. 

Madam Meyer bu sözleri o ka
d6r sevhnll, o kadar ce.nda.n eanıl
mi bir eda ile söylem:i§ti ki kadı
nm hü.c;ııUnlyetini k.a.bU'l etmemek 
cbt.allık, ve muhakkak ki komedi 
oynamağa devam etmek gfililnç o
lurdu. 

- Demek ki benim hakkmı.d:ı 
her şeyi biliyoımınuz?. 

Diye sordu. Bu c.mali sa.kin biı
St'sle sormasına rağmen iÇi titrl
ror, Madam Meyer'in her ŞC}i b:l 
mesinden ve bilhassa Etyen TcS 
meselesinden haberdar olmasın 

•dan ürkilyordu. 
- Evet her ı;eyi biliyorum •. Di

Yc ge~ k.'l.dm cevap verdi.. Yan 
haJclmıv.da öğrenmek istediğin· 
he1l' ~yi bJiyonım. 

Kndar: "Demek ki benimle alü 
kader olu;"Or .. ,, diye dUşUndü ve 
derhal heyecan..o.ı dü~tuğU için ağ
zından su su.ali kaçrrdı: 

- Fııkat nnstl öğrendiniz? 
- Toy delikanlı.. Bunun için 

biraz o.çık göz bir sivil memura bu 
var.ifeyi vermek kfi.fi değil mi·~. 
İngilterenin Konan Doyl'un men' 
leketi olpurhıım unutuyor musu
nuz? Söyleyin bakaıhm şu Mis 
Kres güzel krz mı? 

~öst ·ı.lmeslai ıs yorlar 
Emekli subaylar temlyeUnln ııene. 

lik kongresi dUn snat 14,30 da ce. 
mlyeU:ı Veznecilerdeki binasında ya~ 
pılml{ltır. 

Kongre relslJğlnc emekli alblıy Nl. 
hat, Utı.lıklnra emekli yarbny Amni, 
<'mckll binbaşı Zıya, klı.tlpllklere e· 
mekll yUzbaşı Muhlttln ve emekli 
~'llzbaşı Satlcttln seçlldl.ltten sonra 
oelsc açılmış, ve idare neyetlnln ge 
qen senet<! fııaliyetinl oobarUz etUre~ 
rnpor okunmuştur. 

Bu rapora göre, cemiyet geçen se. 
ne 293 !Utya GSCi lirn yardımda bu· 
lunmuştur. Bundan OO.ıka okuyan 
yetim ~ocuklarn kltap alınmış, beş 

mUtckaldln cenazesi kaldırılmış, yine 
emekli ~ocuklnl'ıne. husu~ mektopler_ 
de yUtde 10 dan başlıyarak, yUzde 
40 a kadar tcnzllfıt yaptırılmıştrr. 

Olen emek1!1erln ıı.Uelerinc maaşlan. 

nı sür'atle alabilmeleri için temin e. 
dllen kolaylıklar da bu raporda :zlk 
redllmektcdir. -

Faa.llyet raporunun olc.ınmaBtndan 
sonra eski İstanbul polis mUdUrtı e. 
rn<!k11 yarbııy Şerif söz alarak, latan· 
btılda binlerce emelcli sı ıb3;1 bulun 
duğu halde, bıınlann pek nzınm Az~ 
kaydcdllm~ olmalarını tcessUrle kar. 
§ilamı~. orduda ruhıı.n blrlC§mlı olan· 
larm bu ıcumn.t snhş.da da elele ver 
meleri tommtslnd ... bulunmuştur. ee: 
tnlyet btlt.çesinin mtwıkcrelii ve yeni 
idare heyetiyle haysiyet divanı inli 
babından sonra kongre dağılmııur. -

Kongre dalttlmadıın evvel Azalar r 
bazı temennilerde bulunmu§lardlr. Ba 
arada emekli subayların tramvaylar. 
da muvazzaf subaylar gibi tenzilat 
tan istlfade etmeleri, çocuklarınm 
resmi mekteplere alınırken kolaylık. 

!ar gösterilmesi dileği de vardır. 

Adliyede son tayin v 
nakiller 

Ankaradnn bildirildiğine göre 
liye vcklletl, te§kllMındıı yeni 
tayin ve nakiller yapıpıştır. 

.... .. 
baz 

Dlyn.rbakır ceza. hft.kimllğine Mara 
hr.ldmi LQtfulla.h, Maraşa Osldldar 
asliye cezıı. hnklml Cemil, Gaziantep 
azalığına lstaııbul mUddeiumuml ~ 
cıvinlerinden LO.lfi Kaynıık, Balıkesir 
sulh hdklmllğine Denizli ha.kimi R.
Beklr, Denizli azalığına Seferihlaar 
htüdml Şemi, Kayseri azalığına Niğ. 
de lızası İsmet, Beyşehir h!kimllğine 
İnebolu htıklml Vehbi, Kocaeli mUd • 
delumumt muavinliğine H:uşadaaı 

mUddelumumtsl Feyzi, Kanıbunın 

mUddelumumtllğine Manisa mtiddelu. 
mumt muavini Memdut, Ankara eor
gu ha.klmliğtno Zonguldak eorgu hL 
kimi HUrrem, mım korunma k&DWlu 
hükUmlerlne göre ihtlkt\.r davalarmı 
görmeğe memur İstanbul asliye hA • 
kim muavinliğine Siirt eski bll.klm 
muavini Vedat, Edirne icra memur • 
luğuna Balıkesir lem memuru Etem 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

- Fa.kat o ıihtı yar .. diye Karlar ~••••••••••l!aı.. 
de'rhal cevap Yerdi. Ancak yalan ltr ~ 
söylediği i~n kızardı ve §U sözlen 
HA.ve etti: 

''-- Yeni. kir.k ya.~mda. runn bi
raz fazla yo .. gun görllnüyor .. ., 

- Kordas'lar ailenizden midir? 
Onlarm yanmda ne i'] görüyordu
nuz? 

Kada.r bu muthi.ş sualler kar§I- l 
sındt\ gittikçe ktza'l'!Mğa. baş.ladı. 1 
Ve ~ cevaplar gevelcd~ 
Kords ailesi hak:i:katen akrabalan I 
değildi. Daha doğrusu bu Macar 
ttsulU bir e.kraba.lıktı, yaptığı ic;e 
gelince, bunl:ı.rm alışverişi llc uğ
raşıyor ve otelde bazı hesap işle- 1 
rine kabıyor, bu anıda tnhsi• ine 
de devam ediyOl" ve bilhassa mo
llenı ilk'}a.'3.t ile alakadar oluyordu. 

Ma.da.m Mey er sözilnü kesti: 
- Demek ki. dedi Mis Kres ih-

tiyar w çirkin .. FaJı:n.t ben de ynş-
lıy1m, hiç de~it-se sizden daha ya.s
lıynn .. 

Kadn.r büyük bir enerji ile itiraz 
<:'tti: 

- Ha.yır buna iffikfuı yok., Ben
den da.ha ya,.c;lı ol~ınız.. 

i L NKA 
Müıtahzaratı: 

Y ACLI 
YACSIZ 

KAR ve ACI BADEM 
Kremleri 

LOSYON 
KOLONYA 

BRONET 
ve 

BRIY ANTlNLERi'ni 

Tecrübe ediniz. 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komisyonu ilanları 

3 adet Carnskal 3 tonluk 
S KayıUı mengene 
ı Torna tezgA.hı Ma.dam Meyer tahrik eder vazi

yette güldü. 
- Gilzel .. DeHks..nlı, dedi, yani 1 - Tahmin olunan mecmu bede. 

biltiio bu anlettfklırmıdo.n sonra lı 7795 lira olnn yukarda yazılı ~ ka 
halli benim yirmi sekiz y~ında ol- lem e~ya 26. Mayıs. 942 salı günll sa 
duğumu hes::ıplııdığın.'ZS beni innn- at 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
clırm&k istiyorsunuz demek .. Gii- 2 - !steklllerln bent gO:n Te Mat. 
zel., fakat göriıyorsunuz ya ihtl- ı te Kasımpaıada bulunan ıu..illJ'Dll 
yanın işt-~.. 1169 lira 25 kuru§luk katı ı.mtııAtı 

(Devamı var)) rile bh11kte moraoa.atı&TI, ~ r;-· 



VAK 1 T 

C_ıs.t_a_nb_uı_L_e_va_z._ım_A_mı_· rl...;;iğ_in_de_n_v __ er_ile_n_a_s_ke_rT_kı9"'.""ta_at~i-la~nl~ar~ı ~~ 
A§ağ:da ~'llZılı mcvnc!•n pnuı.rJıkla c!u;Utmeleri hlzalıırmda ynzılı gUn 

v'! saatlerde lzmlr Lv. Amirliği satınaıma komisyonunda yıı.pılıı.caktır. Ta
lipierın kat'i temlnatlaı:'ile belli valtitlcrde ltomlsyona gelmeleri. 

Aşağıda mlktarları yazılı sıstır ct\eri hızalarında ye.zıh gün ve saaUer_ 
de kapalı zar!la ekslltme:erl Adapazarında aaker1 ııa.tm nL'lltı komit;yonun.. 

da yapılacaktır.. Taliplerin ihale saatlerinden bir eaat evvel kanuni vesika. 
!eril,. tekllf moktuplarmı komisyona vermeleri. (3317) (5704) 

l\flktan 
kilo 

lS0,000 
62,500 
62.MO 

I 

Tutarı 

Ura 

150,000 
62,500 
62,500 

Teminatı 

Lira 

8700 
4375 
4375 ..... 

ihale gün ve saati 

5. 6. 942 16 
4. 6. 942 16 
3, 6 .. 942 16 

l\Uktarı Flatl ihale giln ve 
Cinal Ton Kuruı Saati 

Sığır eti. 
Çalı fasulye. 

18 
100 

• • 

90 
29,50 

28/IS/942 16 
27 .. .. 16 

(3343-578{) 

Aşağıda yazılı etlerin pazarlıkla eksiltmeler! 27.15.912 Çarşamba günü 
s;ıat U de Erzurumda asken satınalma komlsyonundtı yapılacaktır. Talip_ 
lerı.n b~lli vakitte komisyona gelmeleri. 

l\llktan 'l'emlnah 

25 - s.. 1942 
. • 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Eaklııehir cer ate.lyesl lçln tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanaı 
imtihanı Ho.ydarpa§n deposundl!. yapılacaktır. AJıgarl S. 2 l§çl derecesı.nd• 
bulunanlar tavzif edilecek ve ücreU imtihanda gllstereceği liyakat& giSrf 
tesblt edilecektir. Ta11plerln Haydarpaşa işletme mUdürlU811ne mo.racaat 
etmeleri UQ.n olunur. (3~62-6388) 

Toprak mahsulleri ofısı ıstanbul şubesinden 
On bir bin metre bezi ofisimiz tarafından verilmek prtlle örtuınıı 

mu•amba dlktlrlleccktır. Talip olanların şartnameslnl parasız oıarııl< 
mu~ıaberat servisimizden almaları ve açık pazarlığı yapılmak Qzere 25. il. 
912 pazartesi günU saat on be§te Sirkecide Liman hanındaki §Ubemtzdt 
hazır bulunmaları rica olunur. (5666) 

Tekli! edilen fiyatları pahalı gôrillen agağıda cins ve miktarları yazılı 
sıgır veya koyun etleri 3.6.942 Çarşamba gUnU hlz.alarında gösterilen saat
lerde pazarlıkla 8l\tın alınacaklardır. Şartnameleri her gUrt komisyonda gö_ 
rıllrblllr. lstck11lerln belli gUn ve saatlerde ka t'I teminatları ile blrtiktt; 
l"mcl:klıda sa-tme.lma komisyonuna gelmeterl. 

Miktarı :'.lluh. Bcd. Kat'i uminatı 
Ton Lr. Kr~. Lr. M.rw. 

Pa7.arlık zamanı 

b:ıat Dakika 

10 

Cln~I. 

Koyun eti 
Sığır etl 

Kllo 

100,000 
100,000 

Tutarı 

Lira 

130,000 
80,000 

Lira 

l:S,500 
10,1500 

(8Mô-IS787) 
1 

Askeri F abrihalar Satınalma Komisyonu 
ilanları 

·-~-----____, 
Zeytlnbumu sllflh tamlrathane.slno Tornacı, Tesviyeci, Demirci, Sogul' Cinai 

Sığır eti 
Koyun ,. 
Sığır et! 
Koyun ,. 
Sl#U' eti 
Koyun .. 
Sığır etı 

Koyun ,. 

100 105000 13000 
100 16~000 10000 
200 
200 
HiO 
150 
100 
100 

4!40000 
360000 
180000 
270000 
120000 
180000 

••• 

26500 
40300 
20500 
29100 
14500 
20MO 

10 

10 
10 
11 
11 
ll 

30 
30 

30 

.i\§ağlda yazılı mevac!ın kapalı zıtrfla ek8iltmelerl hizalarında yazılı 
.,:Ur. ve aaaUerde Hadımköyde askeı1 P. 4305 satın olma komisyonunda ya
pılacaktır. Ta.tiplerin kanun! veslkalariyle tek'iC mektuplarını ihale saa. 
Ucrlndcn bir saat evvel komisyona. vermeleri. Evsaf ve ııartn:ımeleri lst. 
Lv. Amlrlığl Sa. Al. Komisyonunda. da görtl!Ur. (3309-5672) 

Oln!!I 

Sığlr eti 
Koyun eti 
Odun 
Kuru ot 
Saman 

Mlktan 
kilo 

360,000 
360,000 

,:S00,000 
138,000 

900,000 

Ftyatı Teminatı 

kuru' Lira 

120 21,030) 
160 26.790} 

3,:S 3875 
10 1035) 

7 4400} 

• • • 

ihale 
giin saat 

10. 6. 942 1• 
11. 6. 942 16 
11. 6, 942 1• 

1,200,000 kilo koyun veya Slğır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 
meal 17. 6. 942 çar§amba ı;ünU saat 16 de Yeşllköy Hall<ahda aakerl satın 
a\r.ıa. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ~deli 1,560,000 Ura ilk teml
nr.tı 76,250 11:-adır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplannı lhe. 
le naUnden bir aaat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve ıartnameı; 

Ankara, l.etanbul Lv. Amirlikleri satın alma komlByonlarında da görUlUr 
(3312 - 5675) 

• • • 
A§9ğıda yazılı mevadıa kapalı zarfla eksUtmcsJ h!.zalAnnda yazılı gün. 

saat ve mahallerdeki ukerl satmalma komisyonlarında yapılacaktrr. Ta. 
Up1erln kanunt vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat 
evvel alt olduğu komisyona vermeleri. 

Clıııi. Kllo Llra 

Sığır eti. 
Koyun eli. 
Koyun eti 
Keçi eti. 
I<oyım eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eU 
Sığır eti, 

l'rflktan Tutarı 

60,000 
90,000 
60,000 

150,000 
150,000 
180,000 
130,000 

27,000 
• 27,000 

{5,000 
90,000 

112,500 
Hi,000 

90,000 
29,700 
21,600 

TPmln&tı 

Ura 
1799,10) 
3038 ) 
3371S 

lhııle ılln, saat ve mahalll 

3/6/942 H Giresun. 
?.7/rU .. H :\!atat. 

6700 29 ,. " 15 KaraJ. 
8487 29 ,, " H Karaf. 
8450 21S .. .. 16) 
ımso 25 ,. ,. ı7)Kayaer!. 

2227,50 29 ,, ,. 16 KUtabya. 
1620 29 ,, ,, 10,30 Kütahya, 

(821.f....-M79) 

• • • 
Aşağıda mlktar1arı yazılı etlerin pazar1ıkla eksiltmesi 27.5.942 gtlnU 

nat 16 da Bandırmada askert aatmalma komisyonunda yapılacaktır. Ta
Uplerln belli vakitte komiıryona ~lmelerl. 

Olnsl, 

Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 

Mlktan 
Kilo 

90,000 
90,000 
20,000 
20.000 
155,000 
IS5,000 
25,000 
21S,OOO 

••• 

Te-mlırı.atı 

Ura 

8137,!50 
9787,50 
191SO 
2175 
IS156,2:s 
5981,25 
23iS,71S 
2718,7:1 

, (8181S-IS326) 

A§a~ıda yuıh etlerin kapalı zarfla ekslltmeleri hl.zalannda yazılı gün 
ve &aatıerde Adopazannd:ı aakert SAtmalma komlayonunda yapılacaktır. 

Talıplerln kanun! veslkala:"ile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
nat evvel komi.ayona vermeleri. Evsaf !e §artnamelerl komlsyonda gö· 
rt\hlr. 

c1ıı~ı. 

Koyun eti. 
Koyun eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
I<oyun eti, 

Mlktan 
Kilo 

62,500 
L50,000 
62,ISOO 
20,000 
20,000 

Tutarı 

Ura 
86,2:SO 

207,000 
86,250 
17,000 
27,000 

'l'emlnatı 

Lira 
('i562,150 

11,600 
5562,50 
1275) 
2070) 

İhale gün ve 
ınatf 

i/6/9i2 16,30 
5 " ., 16,SO 
3 .. " 16 

IS/6/942 11,30 
(317"-5Ml2) . .. . 

• * 11-

.\§ağıda miktarları ys.zılı etlerin kapalı zarfla ekslltmeleri hLzalarında 
y:.zıh gUn ve saatlerde Adn.pazarmda Mkcrt satınalmn. komisyonunda ya.. 
p•laeaktır. Taliplerin kanuni veslkalarlle tekil! mektupJ\rını !bale aaat1o· 
ı ınden bir saat evvel kom!Byona vermeleri. 

Cln~l. 

Sığır eti. 
Koyun eti, 
Sığır eti . 
Koyun ot! . 
Srğlr eti. 
Koyun etL 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Llra Lira 
ııso,ooo 150,ooo 8750 > 
1:50,000 207,000 11,600 ) 
62,500 62.500 4375 ) 
62,500 '!6.250 :s5G2,Ci0 ) 
62,500 62,500 4375 ) 
62,500 86,250 556:?,:JO ) 

• • • 

lhale gün ve 
Saatl 

11/6/942 16,30 

10/6/042 16 

12/6/942 16.30 
(3345-11786) 

A,ağıda ya7.ılı etlerin kapalı zar!la. ekslltmelcri :S.6.9i2 gUnU saat 16 
dada. Kırıkkalede aııkeı1 sanat mektepleri satmalma kamlsyonunda yapıla.. 
cakl!r, Taliplerin kanun\ veslkalarile tekil! mektuplarını ihale saatlnden 
bır saat evvel komlayona "ermeleri. 

Miktarı Tutan Teminatı 

Cinsi. 
Koyun eti. 
Sığır eti, 

Kilo 
22,000 
22,000 

• 
Beherille 49 lira 40 kuruş fiyat 

tahmin edilen 154 adet freııtone 
marka a.kUmillate>r iki gtinde tes
lim şe:rtıyle 26. 5. 942 gilnU saat 
11,30 da pa.zarhkb sa.tın alnuı.cak
tJr Muhammen bedea 7507 lira 60 
lru~uş olup ka.tt teminatı 1126 lira 
14 kuruştur. isteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satm alma 
lwm~yonu:na gelmeleri. 

(3349 - 5790) 
• * • 

Hepsine 6015 lira. fiya.t tahmin 
edilen Willart ma.rlta 95 adet aıkil
mUllitör iki gUn zarfında te6lim 
eartlyle 26. 5. 942 gUnU saat 10,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda. 
görlllebilir. Katt tP.minat:I 902 lira 
:?5 kuruştur. İste.lelilerin belli giln 
ve aa.tte Fmdikhda satın alma. ko
ınieyonuruı. gelm.eleri.(3350 - 5791) 

• 11- • 

Bchcrine 46 lira 10 kuruş fiya.t 
l.ahmin oolen Frestone marka 280 
nJet aklimülA.tör 26. 5. 942 salı 
giinü Mat 11 de pazs.rhkla sa.tın 
ı.lınaca.k.tır. Muhammen bedeli 
ı 2908 lira olup kati teminatı 1936 
:ira 20 ku.ruı.tur. Şıu-tnamesi her 
!t\in komi'!lyond:ı görülebilir. t&tek 
lilerin belli. gün ve saatte Fındık
lıda sa.tm e.lma komisyonuna gel-
meleri, (3351 - 5794) 

• • • 
90,000 kilo koyun eti kapalı zarfla 

ekalltmeye konmuıtur. İhalesi 3.6.9i2 
Çat'§8mb& günU saat 10 da Zara as_ 
kert aatmalma komlayonunda ya.pıla.· 

caktır. Tahmin bedeli 67,500 lira ilk 
teminatı 5062 lira llO kuruıtur. Talip
lerin kanuni vesi-kalarile tekli! mek. 
tuplar.ru ihale aaaUnden bir saat ev. 
~l kom18yona vermeleri, (3262-51533) 

••• 
2,:S ıanUm kalmlığındıı 680 adet ve 

5 santim kalınlığında 980 adet izotaş 
pazarııkla. sa.tın alınacaktır. Taliple· 
rln temlnl\tlarlle 27.15.942 Çarşamba 

gUnU aaa.t 10 da Hadımköy Akpınar 
askert sntınalma komisyonuna. gelme 
ıert. (3342-5783) 

• • 

Lira 
22,00" 
17,601 

Lira 
1650 
1320 

(3294-5629) 

30,000 ton nakliye işi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 10.6. 
9i2 günü saat 115 de Ankara Lv. A.... 
mirliği satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 82,500 Ura 
ilk teminatı 15375 liradır. Taliplerin 
kanun! veslkalarlle teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. (33i7-5788) 

11- ~ 11-
11700 adet mahya ve 202931 adet 

Marsllya kiremidi benzeri kiremit pa.· 
zarlıkla satın alınacaktır. Şeraltl ko_ ! 
misyonda görtllebllir. Tahmln bedeL ı 
Jerl Mahya kiremidin beher adedi 9 
kurut 90 santim Maranya k\remldl 
benzeri kiremidin beher adedi 8 kurul 

88 ııa.ntlmdir. 
Eksiltmeler! 26.IS.9i2 alı güntı sa.. 

at 11 pe Yedek subsy okulunda. 480 
aatmalma koml.Byonunda yapılacak -
trr. lsteklllerin muayyen gün ve saat· 
te komisyonumuza gelmeleri llA.n olu. 
nur, (3337-157115) 

"*11-
Kuhtellf nakliyat yaptırılacaktır. 

Pazarlıkla eks\lt:mesl 29.5.942 Cumn 
gUnU saat 10 da Trabzon a.skeı1 sa_ 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 43,780 lira. ilk temına. 
tı 3283 lira liO kuru§bır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(3344.-5785) 

* * • 
500,000 adet yumurta kapalı zarna 

eksiltmeye konmu§bır, İhalesi 17.6. 
942 günü saat ı:s de Ankara Lv • .A._ 
mlrllğl satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmln bedeli 20,000 lira 
ilk teminatı 1500 liradır. Taliplerin 
kamını vesikalarllc tekli! mektupla. 
rmı lbale saatinden bir saat evvel ko_ 
misyona vı:ırmelert. (3348-:S789) 

~ .. 
50 ton ıspanak, 50 ton saman pa_ 

zarlıklrı. satın almacaktır. Taliplerin 
% 15 temlnatltırlıe 29,15.!1442 Cuma 
gUnU saat 10 da Akpmar askeri .sa_ 
tmalma. komisyonuna gelmeh!rl. 

(3319-5706) 
,,. .y. :(. 

Ap.ğıda yaz.ılı mevadın kapalı zarnn eksiltmeler! hizalarında 
alına komlByonlarında yapılacaktır. Tallplcrln kanuni vesikalarlle 
uat evvel alt oldustıı komf..syona vermeleli. 

yazılı gün, aaat ve mahallerdeki aııker1 satın 
tekli! mektuplarını ihale saaUerinden bir 

(3284-5602) 

Ankara civarında 34,431 lira 
92 kuruş keşif bedelli anbar bi
nası inşası kapalı zarfla eksilt
-neye konmuştur. İhalesi 28. 5. 
9~2 perşembe günü saat 16 da 
ı\nkarada M. M. V. Hava satın 
alma komisyonunda yapılacak -
ur. İlk teminatı 2582 lira 40 ku
ruştur. Bu işe gireceklerin asga· 
ri 15,000 liralık bir taahhüt ve 

<insi, 

Koyun eU, 
Sıttır eti. 
Sa~an. 

rcuru ot. 
Sıstır eti veya 
Koyun eti. 
Koyun eti veya 
Sı~r etl. 
sut. 
Yoğurt 

~Ukl:ırt Tutarı 

Kilo Lira 

125,000 
1:?5,000 

2,000,000 
2,000,000 

30,000 
30,000 

160,000 
160,000 
36,000) 
24,000) 

106,250 
100,000 
140,000 
170,000 

21,000 
31,500 
S0,000 
64,000 

15,000 

Teminatı 

Lira 

i96S 
7500 
8250 
9575 
10715 ) 
2362.50 ) 
5250 ) 
4800 ) 

11215 

tlıale cnn. aıutt ve mahallL 

2/6/942 10 Samsun. 

2 " .. 16 
15 .. •• llS) 
5 ., ,. 16) Çanakkale. 

3 ., " 15 Konya. 

8 ., " 16 Siirt. 

9 ,, ,, 16 Knyserl. 

Aşajtıd ya7.ılı etle:- i<npalı zarfla eksiltmeye konmuıtur, lhııleleri 6, 6. 942 cumartesi gUnU saat 10 da Ha. 
d mköycle UşeJ:tabya Mo<ert s":.tın alma komlByonunda yapılacııl<tır. Taliplerin kanuni veslkalarlyle tekli! 

• 

demirci, Çelik sucUBU ve gayri sanatldr işçi aımo.caktrr. 
Ntlfus ka.ğtdı ve bonservlslorilo birlikte !a.brlkaya mUracaatıan. (6346) 

Meşhur bir clld mütehassısı
nın şayanı hayret keşfl olan ve 
«BİOCEb tabir edilen kıymetli ve 
gençleştirici cild unsuru şimdi 
(pembe renkteki} Tokalon kremı
nln terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazda.n evvel sü
rünüz ve her sabah daha genç 
uyanınız. Gündüzleri de beyaz 
renkte <yağsız) Tokalon kremini 
kullanınız. Cildi beyazlatır, taze
leştırlr ve kadlte gtbl yumuşatır. 

ikmal etmiş olması şarttır, Ta
liplerin kanuni vcsikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona venneleri. 

(3201.5342) 
ıe:. * 

:MUteahhlt nam lıesabma ıso ton 
pirine sabunu satın alınacaktır. Ev. 
saf ve huırust şartlan komisyonda gö_ 
rUlebillr, İhalesi 13.6,942 cumartesi 
gUnU s:ınt ıı· de yapılacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 6i ku· 
ru~tur. Taliplerin kat'l tcmlnatlarilc 
Harbiyede Yedek eubny okulunda sa_ 
tınalma ltoml.syonuna. nıUrncaatları. 

(3324-5711) 

~*.Y. 1 
20,000 klln koyun veya sıstır eti ka. 

palı z.ırfla eksiltmeye konmuşti.lr, t· 
halesi ::n 5.042 Cuma. gUnU saat llS,30 
da. Adana askeri sntınalma komisyo
nunda yaptlacaktır. Koyun etinin tah 
mln bedeli 20,000 ııra ilk teminatı 

1500 liradır. Sığır etinin tahmin be. 
ôell 10,000 lira llk teminatı 7!50 lira_ 

l•tanbul levazım amirliği 
Scitınalma komi•yonu 

llanlan 

4500 giyim at nalı ve 6000 g1' 
ylın katır nalı milleahhit nam -v' 
hesabına ahnacaktrr. Açık-"c_!;; 
slltmesi 8. 6. 942 p:ıza.rteel ı;u
saat 14 de Tophanede Lv. amit' 
liği satrnalma komisyonunda >": 
pılacaktır. Tahmin bedeli 964"' 
lira ilk teminatı 723 lira 38 ktt 
ruştur, Taliplerin belli vakitU 
komisyona gelmeleri. Nümune \'t 
şartnamesi komisyonda görülilt)• 

(743 - 5576 
••• 

Beher kilosuna 87 ku.nıf tlat ta> 
mln edilen 10 tao kadar tabun a 
cakt.ır. Pazarlıkla eksiltme.ııl 26.6.94' 
salı günU saat H,30 da Topruµı.e6' 
Lv. Amirliği ıatmalma koıx:ıl.Byoıı~ 
da yapılacaktn'. Katt tem!nau ı~ 
liradır. Evsat ve ıartna.mcsı koJX111. 
yonda görüıebilir. lsteklllerin 1Jel1I 
saatte komJayoİıa gelmeleri, 

(7'7-662SI 

• * • 
Beher c;lftıne 110 lrunJf tahm1ıı ed 

len 50,000 çift mahmuz almacaktıı' 
Pazarlıkla eksiltmesi 27.li.942 Ça~ 
ba. gUnü saat H de Tophanede 11t. 
Lv. Amirliği aatmalma komlayonuxıdl 
yapuacaktır. tık teminatı 4000 lir" 
dır. Numunesi komisyonda görülUl' 
tateklllerin belli saatte komısyoıı• 
gelmelel'l (751-67ill . . .. 

Keşlt bedeli 919 Ura l50 kut'Uf ol~ı 
bir adet cümle kapı8t yaptınıa.cskt.ıl'' 
Pazarlıkla eksiltmesi 27.5.942 Ça~ 
ba günü aa.at ıs de Tophanede 1'~ 
Amirliği satmaıma komisyonunda 
ptlacaktır. Keşif ve vartnamesl ttO'l 
ınlsyonda giSrUlllr. lsteklilcrln 
saatte komisyona gelmeleri. TemJnB 
137 lira 93 kuruııtur. (753-67..Sl 

.Y.•.Y. 

Beher kilosuna 5315 kuru§ 
edilen Uç t.on aarı vakete almaca!< 
Pazarlıkla eksiltmesi 27,5.942 Ça 
ba gUnü saat H,SO da Tophanede 11 
Lv. Amirliği satmalma komisyon 
da yapılacaktır. tsteklllerin teklif e 
decekleri miktarlar üzerinden kllı 
temlnatıarile belli vakitte kom 
gelmeleri. (7M-677Sl 

.Y.•.Y. 
200.000 nA :?50,000 adet portati! c' 

dır dlrek ve kazığı alınacaktır. Kal"' 
lı za.rna eksiltmesi 10.6.942 ÇarııatJlı' 
günU saat 15 de Tophanede Ist. Ji' 
.A.mlrllği satmalma komisyonunda 
pılacaktır. Hepsinin tahmin be~ 
123,750 lira ilk teminatı 7487 ı.ıra 

lruruııtur, NUmune ve şartnamesi 
misyonda görülUr. İst:eklllcrln kaıı11 

nt veslkalarlle teklif mektuplarını 
hale saatlnden bir saat evvel k 
yona vermeleri. (74~'1) 

Zayi 
İstanbul Hukuk fakUıte!dn~n otd1' 

ğlm hUviyeı varakamı zayi ottJııl' 
Yenisini alacağlmdan eskisinin b01' 
mu yoktur. 

;;.n Satıl Akar<'.nlıoflu 

drr. Taliplerln kanunt veslkalarilo SAHlRI : ASIM US 
tekli! mektuplarını ihale saatinden UmumJ Neşriyatı idare ederı 
bir ~at evvel komisyona vermeleri. Rtfilı Ahmet C\eı·ennll 

(!;2~~536) 1 Rasıldı~ı yer: VAKİT MATRAAS1 

mektuplarını lh3lc saatinden bir saat evvel komisyona. vermeler!. (3293-5628) 
l\llkt:ırı Fiyatı Tcnılnntı 

kilo lrnnı, J.lra (insi 

75G 190 
756190 
756190 
756.lM 

65,50 
1415 

lS4 
80 
6G 

ayaktan 
et olarak 
ayaktan 
et olarak 
ayaktan 
keailmlş 

47,609,.20 koyun eti, lca.bma göre ayaktan. 
47,609,20 koyun eti, et olo.rak alıoacak. 

koyun eti yerine lcabmda. alınacak keçi. 
koyun etı yerine icabında alınacak keçi eU. 

30,321,515 Sığır eti, lca.bma gore ayaktan 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm8 
Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrtlarınızı Derhal Keser 

t.6~.'174 

653.:->7 I 120 77,930,i5 Sığır eti, et oıarak. 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABILIR 
1 ••• =·~~"··..,; :~.' .{ .. . , ~ ··,. ~ ' .. ··-, .. " ··~ ·~ .. ·.. . ... , 


