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Memleketimizde 
tahta gemi yapılma
sını teşvik edelim 

Yazan: Asım Us 
Yeni cihan harbinin getlreceğı 

sulh de\Thıde en bUytik tesiri, hiç 
§Üphe yok, <leniz ta,ıt. iıılerindc 
görülecektir. Zira 1989 harbinin 
denizlerde yaptığı tahribat 1014 e 
nlsbet kabul etmi)·ecek kadar bil
yüktllr. Tabii olarak harp sonu 
denimle Türklyenfn iktıs:ıdi ha
yatı da bu tesir dairesinin dışına 
!)ıkamaz. Onun için deniz ta<;ıt iş
le.rl ae llgisl olan Türkler şimdiden 
bu \"ILZlyetin yarın memlekeHmizc 
getireceği zorlukları düşllnmeğe 
bqlamışl&rdır. 
G~en gün bir Türk armatörü 

bua bu husustaki cndi~lerlnden 
bahsederken ıtöyle dedi: 

- Bu harbin sulhu ne vakit 
geleceğini bilen yoktur. Fakat bu
gtln .sulh olduğa farzedilse bile 
harpten ewelki deniz nakliyat 
dow:rlni bnlabilmak için hiç olmaz
• yirmi ~ne '8ter. Vapur buhra
mndan dolayı harpten sonra de
niz nakliyelerinde uzan zanıa.n pa
h&ldık devanı edecektir. Evvelce 
btanbuldan 1zmire bir buçuk lira
ya "":ı:le<Iilco bir mal için harp
ten sonra on ~' ylrmi lira ver
mek limn gelecektir. Huna çare 
aedlr? Türkler için harpten son
ra dqanclıuı para ile gemi almak a
deta imkimsı:ı: oldu!:,runa göre kendi 
tezgihlanmızda 150, 200, 800 ton
luk tahta gemiler yapmaktır. Met
rutiyet devrinde yapılDUI bir ka
nun gemi 1n..-tmı te§\'lk et.mek 
lçln yUz ton lstiabmda olan her 
nevi gemilerin devlet orman lann
dan parasız istifadcstne imklıı 
'\'eriyordu. Yeai orman kanunu bu 
kolaylığı kaldmmıttır. Tahta ge
mi yapanla.na devle~ mllmkttn o
lan yardmılarm yapılması lazım
dır. 7.ira yml onnan kanunu çı'k
tıimdanberl bu taht4 gemiler ya
,....ıyor.,, 

Do endi!elerln ve c183Üll<'.elerht 
e&M itibarile haldı olduğuna ıUp
be yoktur. SOO tonluk bir tahta 
gemi ile 1000 tonluk demirden 
gemi Türkiye ile yabancı memle
ketler arasmdskl mail me§afe 
Mkllvatmda mukayese edllt"mez. 
Elheite küçük hacimdeki tahta ge. 
mi bnyük hacimdeki demir ve 
çelik bir gembıin yaptığı iıi göre
me. Fakat kıfıa me91lfe nakllya
tmda it değiıir. Mesela Zonguı.. 
dak nya Ereğli limanı ile İstan
bul arumda SOO tonluk tahta bir 
gemi 1000 tonluk demir geminin 
IPJll görebilir. Çünkü mesafe kısa 
ohnlta tahmil ve tabliyesi kolay 
-ve pbuk olan kUçtik tahta gemi· 
Jer tahmll ve tahliyesi zor olan 
ve uman lstlyen böytik demir ge· 
mile.rle boy ö1tllteblllr. Tahta ge
miler aym zamanda kısa mesafeyi 
bir ~ ~. gidip gelmek sayesin
de kendilerinden bir Uç mlsH bü
yük demir gemilerin tqıdıklan 
Jükleri ıa,ıysbllir; gönltlkleri iti 
görebilir. 
Mem1c~timlzde ba ttlrltl tahta 

gemileri ~ kablH)·ette bir 
çok tesl•t vardır: Alabh, Bartın. 
Akçakoca, Sinob, Kde, Sttnnene ve 

Şile bn gibi tıceisatm bulunduğu 
yerlerdir. 

Buralarda y:ıpılacak teknelerin 
ınuht~ olduğu makinelere gelince, 
bunu da yine memleketimhde 
bulmak mll'""tbıdür. Zira bugUn 
Ankara Ve Adana gibi bir takım 
yerlerde ~lektrik ıoantrallan yapıl
ınışhr. Bu santrallar yap•lmazdaıı 
en·el bura.1~ elektrik ihtJyacı 
Dizel ve Dömfdizel gibi \"&Srt.alar

la temin ediliyordu. Şimdi bu gibi 
msıtalar ~ıkta kahrushr. Btitiln 
bunlar tahta ~emlleri harekete 
getirmek işinde Ç(ullanılabilir. Hat
ta gcrek'rse <lışandan da yeni rna
l•ine ler getirUleblHr. 

Bir 1.ıirk gemicislnin beni aJ&. 
kadar ettlği bu bahsi bir kaç gün 
en•el müna'kalit İ§krlrnlz üzerin
de yııptığonız bir hMbllhal Mır&-

11mda ben de Mtinakali.t Vekilimiz 
Amiral Fahri Engin'e ~tını. Bu 
mesele haklnnda htikfimetJn dö· 
ştinr.eıoinl öğrenmek istedim: 

Sayın \'eldi gerek bngön, gerek 
hal')lt.cn ııonra uzan bir zaman tah
ta gmıilerlu mtinakali.t işlerinde 
yapacıığı hizmetleri kaboJ etmekle 
beraber bu ttt.rru gemiıorin lntuı 
dunnaı olduğu Jıakkmdald fikre 
i~rak etmedi. Karadeniz ..ıtlBe
rlnde tahta gemi yapen tesiııatl&
nn hemen hepsi bugün tam faall
yet halinde bulunduğuna, b&tti 
800 tondan daJıa bllytlk gemilel'ln 
bile yapılmakta oldağana temin 
etti. Ben ba teminatı memnuni
yetle kaydediyorum. Ununla be
raber tıabta gemi yapmakta olall 
tcei81erln mnh~ oklukları .._ 
yardan lflkll1ert vana ba clhetlD 
yine dikkate ahnacaimı fllpbeab 
buluyorum. 

Sofyadaa vem. Wr ...,_e gire 

Zafer mo
törDmDz 
Karadenizde bir 
Sovyet denizaltısı 
tarafından batırlıdı 

Sofya, 26 (A.A.) - D. N. B: 
Türk bandrralı Zafer motörli., 
23 mayıs sa.babı Za.revo yakmm 
da. Bulgar sahilinden 1800 metre 
mesafede bir Sovyet deni.za.ltısı -
nm taarruzu.na uğrarmıştır. Sov
yet denizaltısı üç torpil atmış 
ve motör iiçll.ncü torpilin isa.beti 
ile batmıştır. Müretebatı tetlkil 
eden dokuz ki.ti sa.hile ~ıkmağa 
muvaffak olmuştur. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 26 (A,A.) - DUn sa

at 10 sıralarında. oldukça şiddet
li bir yer sarsmtısı olmuştur, 
Hasar yoktur, 

Her vatandaş yoklaması 
yapllmış nüfus kağıdını 
yanında bulunduracak 

VILAYETıN TEBLIGI 
ı - Her Erkek vatu?dlıtm 1 Bazlraa 190 el• l......,_ 0q AY ur

tmda (Yanı Temmuz 19'2 ııoauaea cilnllne kadar) mutlaka blr ntVm 
bll\·lyet clizdanma ll&hlp olmalan ve olma.yanlanD buluadaldan kaza 
lı.aJ'makamlıklanna müracaatla ftllllka alma.lan. 

ı - NWue cıtlzdalılarmda ukerllk muamelelerlal lıayıt eıülrmepL 
lerlın HAD tarlblndea itibaren aekerllk ıubelerlne ...._ mUraoMt .. 

rek yoldama•armı yapam.Jan. 
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Bütçe nıiizakeceleıi 
çok nıünakaşalı oldu 
Bazı •ebaslar Sıbbat ve Maarll 

Vakiletlal ·tenkit ettiler 

I'. 
Sıhhat, Dahiliye, Hariciye, Maarit 
Adliye, Nafıa ve iktısat Vekaletleri 

bütçeleri kabul edi di Aclllye Veklli Haaaa llıleaemeaclotlo 

A.akare. il (Valut mubalılrladea)- ' 
BugUıı aaat H de 1H2 maU 7flJ bat. ,.~-------

: m~ıaı:::r.~~ = Maarif Vekilinin 
ll;re, Hariciye, Jlaartt, Addye, Natla 

:::-:ynv::= ::u:l•rl ma.&- tenkitlere cevabı 
w.~: m~~ .,....__ Teknik tedrisatta mühim inkişaf ar 
landı. He,.U wnWll17MI halllmlda 
a alSyllyen olmadıgmd&n İDblarlar 
vek.111 Raif .Karadenlz kUrllllye pldi 
n 1J70G mebun Ben; TOrkerln CIOn 
idi ceı.de llkendenm llmamDdakl 
g11mrQll muameıt.t.mm sa;vıt mata -
zam oldulu yolundaki a!Sslerlndea ne. 
yt k&ldettttlnl anlamadıtmı llÖJl8dl. 

Alrm mebusu Berç Ttlrker, otlar· 
dutıı yel'den bu limandaki n~ 1§.le. 
rlllbl p)'l't mımtuam blr sureta w· 
ku bulmakta oldufullu ifade ederek 
bu yoldaki §lkl.1'eUerden kıaca bah.. 
ıetu. 

otlJm'Qk n tnhtarlar nkut, flın. 
diye kadar bu llmandakl gQmrUk mu 
amel&tmm gayri muntazam olduğu 
yolunda hlQblr ,ey l§ltmedllinl, bahis 
menua o1aD dedlkodulann da ıtlm· 
rtlk muamel&tma dalr olmayıp Uma. 

(Dtvamı Sa. • sa. 1 de) 

GQmrtlk ve tnhlearlar Veklll 
Raif Kandedls 

(Yazısı 4 üncüde) 

Sdıbat ve lı:tlm!ll Muavenet VeıklU 
Rollkal Alataf 

1000 Yunan çocuğunun Turkiyeye Japonların 
getirilmesinden vazgeçildi g:zli silahı 

Bamıaau blaalana lllmsellz Tlrll 
çocülarıaa tabstllDi telllll edl1oraz 
Anbn, 26 (A.A.) - Yuna- ı temesl Userlne bu tetcbbQ8ten vu 

niatanda.lr.i btlyilk iste a*Jnbn do- geçilm:ştir. . 
J.ayml le bi1bıuBa çoculd&rm Wi VAKiT: Uzun mtlddettenberl 

Y 
1 

1 iberine bG\ 1 mUhlm maarafar yapılal'8ık b&ztr· 
gıda bu.ıımama ~-ı ' ti_ Janan bu binalarm ve Jtarar:a§tı-
Elcm çocuğmwn T'"~umua re . 1dm.9e8'z 
riJerek konınme!an ipin Wsumlu- nlan mşe proı;~ ~- .... -· 

tır TUrlt çocuklarmm IJll.Aunma UWJ.Dl8 
hazırlıklara bqlammıf • edilmesbıi teklif ediyoruz. 

Haber aldJirrıma a&'e bugtln- 1000 TUrlt ço<."Uğunun yiyecek, 

ilk defa ola
rak görüliü 
Slılney, 25 (A.A.) - Ja.poınya

nın ilk ''Gizli s.i1Ahı,. Ra.be.oul ve 
Lae üzer:ndc il:'k defa olarak gö
rülmUştür. 

Müttefik pilotlarmm anlatt.ıkla

( Devams Sa. !, Sü. 6 da) 

Yahudi 
yurdu 

Ruzveltin Filistin 
hakkında bir mesajı 

Vaşington, 26 CA.AJ - Filis
tinde bir yahudi yurdu kumıak 
lehindeki kor.gre karannm W nci 
yrldönümünü kutla.maJc için pa
z.artesi akşamı verilen bir zi~
yette :M. RUZ\"eltin bir meeajt 
<*unnı\J§tur. M. Ruzvelt bu me 
sajinda.. son mma.nlara. kadar 
Filistinin maruz bulunduğu as
keri tehlikenin açıkça bertaraf 
edifmiş olmasmda.n dolayı mem
nuniyetini imar etmiş ve demif
tir ki: 

"F"ılistinde son yıinni yıldan • 
beri görülen maddi ve iktısadi 
gelişme demokrasi prensiplerine 
dayanarak ralışan hür bir mil
letin neler yaoaibil~ mü
kemmel bir misaldir. Biz bu ge
Allddd inkişa.fm sulh ırınc... H: 
ahenkle yürümesini ve insanh • 
ğın her yerde özled:iiimiz dört 
hürriyete kavuşnasmı istiyo. 
ruz. 

Ziyafette bulunan doıktor Via
man da §U demeçte bulunmut -
tur-

" Birleşmiş milletlerin uked 
zaferi yurtlarmdan ç~ 
olan ve herh~ bir memleketil'l 
tabilyetinde bulunmayan milyon 
larca yahudinin karşılaştığı me
seleyi hemen halletmiyecektir. 
Yalnız Filistin bu milyonlarca 
yahudi için bir yurt ~il ede
bilir. 

Ierde Yunan KmJhaçı bafkan1 giyecek ve yataca.k yerine bir de 
TUl'kiyıe Kıday cmıtyetine mil· terbiye ve tahsillerini tamamlıya
raeaa.tıa u.n muhit ve a.iledell calt teşkilt illveei suret.ile açıla-

'.__.__; __ .&.. --·lrlann eak yu:rt btlytlk lir ıtızumu önle-
aynlma ....-.--n laV",_ ' ,_...;.,_ 
yurdJarı dlflD& ç*anlmamUmI Is- mlf Oıaca&br • 

Sovvet tebliği 

Taarruz 
Yeniden 
başladı 

Almanya şampıyonu 
Şalke takımı geliyof 

Alman tebliği 

Harkofta. 
i Yarım milyon 

• 
ınsan 

çarpışıyor 
lki hücumda 51 Alman 

uçağı yakıldı 
a - .Nüfus cüz11anJan balunmayanlarm maballl JalUdbJIMe mtlraeL 

.tıa.. aıacaklar• veeıuıan " aııkertık ettlklertne c1a1r wıealkle tedala Tarihin en büyük 
)fO"lkova, 26 (A.A.) - Sovyet 

~ece yartl!t teblıği: Pazarteei gU
cU Hft.rk<'f istikametinde çarpıtma 
lara devam edilmiştir. lzyum • 
B:ırvcnkovo istikametinde Sovyet 
kJ+elan dWp!lan tanltlariyle ve pi
yadesiyle kanlı çarpt§IDalar yap. 
-:nışla rdir. 

tftkereleriDl ıtDbeye söetermelert ve ~llk6metıell &hlddM'I Tell....... çevirme harbi oluyor 
altına aakerlllı muameıe.ıııı ~ ı 

" - YabancdanlaD btaabul clbetfınde ikamet edenler ICmlııölltl, Berlba te (A.A.) - Alman ordu a. 
Be•...&ın tılJletlndc bulunanlar (Sarıyer ıubNI mllateena) Beyothı :ra- rı bqkumandanlıtmm tebliği: 

,,._.- Harkcl cenubuDdakl ku,atma mu. 

-~=:eı:etlnde ba1uaanJar (Kartal, Adalar fÜ&lerl _......, u.rebul en urareW devrealnde bU· 
yaa.neı Kachkly pt»eeıae m~ etmelerl. ıunmaktadır. Çember içine aımmıt 

ı _ San-r, Kartal, Aclalar, Şile tubelerl mıntaluımada lıalııaan olan dQfm&D btlton gayretlnl topla • 
.. - ,.__, etttrmelert --" .. ..,.,,.,. dotru bir dellk açma • 

yallancılarm lfbu tubelere mttnıeaatla muamelelerlnl - 3 -- ....,& .... -1& çalıfm&ktadır. Bu makaaUa yapL 
_:UA:a~o:;ıuan:;:r;.;.. ___________ ~~~~~~---...... ,{D.l&'GM Sa. 1, Bü. 3 d,I) 

Cephenin öteki kesimlerinde 0-
ıemli bir şey olmaır.11ur. Fazal' 
tun.il 1 O Alman tsyyareat tahrip 

(Devomı Sa. 1, Bü • .J de) 

Almaa futbol fUDplyono Şalkeoy ile Viya.nanın Aclmlra takımı De yapQtı 
maçtan bir eaatan~. Bftlmde Vlyanal.ı kaleclDlıı topa ~m CJlcluluau 
ıörtıyomz. önde Şalkeoy'dan Kalvttııld yere dötmüş, aatda ş.aau.," .. n 
Epenllof &opu &u&aıkeA wı _.. rrmk • Ad ' 'm • , it 

ıörtllmektedlr (Yazısı tıçQncll sayfada) 
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1 CEPHELEP.DE DURUM 1 

HAR Of Ur~ 1VeUKAODERA rı 

Çin mettef ik yardnnı alan1azsa Japonya 
ile anlaşabilir mı ? 

yapabilır? Bu hususta. şimdilik bir 

Almt~n telli ftl .................... 
( B~larafı 1 ıncı ;:;ayfadai 

lan çetin savaşlar dün boşa çıke.nl • 
mış-tır. Alman, Romen, ve Macar teo. 
killeri tarafından cenup, baLı ve §i • 
malden yapuan taarruzlar dUşmanın 
hareket ııerbeııtlıini ehemmiyetli ni.8-
bette tahdit etmişlerdir. Dar bir sa -
ha.da sıkıştırılan klltleler, hava kuv. 
vetlerimlzin gittikçe artan tahrip e. 
dlct darbelerine maruz bulundurul • 
maktadır. 

Alınan taarruzu Kerç'de başladı!,'ı 
günlerde "Şark cephesinin mukad· 
deratını tayin edecelt harb., başlıklı 

yazımızda, Almıınlnrın muıııısara. ve 
imha harbine birinci p11nda yer ver. 
mck lstlyeceklerlne işaret etmiştik. 

lzyum cephesinde yapııo.n mukabil 
Alınan to.arruz.unun gelL5tlğl ve Uç ı 

tlimen Rus askerinin çevri1dlği doğru 1 

ise, Almanya bu teşebbüse girişmiş 

demektir. 

kanaat elde etmek Ye 'lılr kıı.rar ver. 
ınt>k mUm!:~n olııma:ı:. Birkaç ı;Un da 
ha bcklem~k biraz duhıı aydın hUl<Um 
verme tmk'lru!lı verebilecektir. Al • 1 
ma:ıyn, Ru.ıların bır tUrlU ele geçire- 1ı ınedlkleri Hıı.rkofUn Almanların elin. 
de olın::ısı, cskı bir zaferle övUnmek· 
ten fnzla birşey olmadığına kanidir. 

Harkofun, şimal doğusunda Sovyet 
ler ~arafından tekrar edilen taarruz
lar pUskll:"tUlmUııtur. 
Do~ cephesinin merkez kesiminde 

kuvvetlerimiz tara!mdan yapııan 

mevT.ii tıtıırruzlar yeni toprak ka. _ 
zanı;:Jarı temin etm111tir. 

Alman hl1cum kıtalarının cephe • 
nin şimal kesiminde yaptıkları hare. 
ketler muvaffal~lyetle net!celenmiş -
tir. 

Şark cephesi en son sistem harb 
vasıtalarının toplandığı blr sah:ı ol · 
makla beraber, çarpı§ma mUhim kuv 
vetlerle yupılmaktadrr. Ne şiddetli 

ha.va bombıudımanlıı.rı, ne de topçll.. 
mm ya.pacağI tahribat ve en nihayet 
ne de karaı kar~ıya yapılacak muha_ 
rebe harbin muko.ddcratmı tayin ede 
oektir. Mulıaaara, mUhtm mikdarda 
esir alma ve imha ancak bir tara.fa 
zaferi temin ederek kartı t&ra.tı bit
kin bir hale getirecektlr. 

Harko! oophelll bu bakımdan çok 
mtıııtm bir neticeler verecektir, TL 
moçıenko belki de iııisyatlv1 kartı ta· 
ra.ta vernkkle bUytlk bir§6y kaybet
miş olınrya<:aktır. Fak.a.t kuvvetlerini 
eslT verip ofddete ka.I'§ı duracak bir 
cephe kuramazsa Almanyanm eline 
geçecek te§ebbOB çok mUhlm inkişaf. 
lar kaydedeeelttir. Bundan ııronra Kat 
kasyanın kapısı ve anahtarı olacak 
kesimler daha kolayca elde edilebile. 
cektir. 

Son gelen haberlere göre Ruslar 
yeniden mukabl1 taarruza geçmişler_ 
dlr. İlk hUcumun kırılmaamdan sonra 
u E&manda toparlanıp yeni bit' hil.eı.ı 
ma geçmek Imkf..nmı elde etmek, Rmı 
ların cephe gcrllcrlni iyi tanzim et· 
miş olduklarına işarettir. Fak.at bil, 

netice Uzcrlnde ne derece bit' teı1ir 

Maksat her ne baha.sına oiuraa ol. 
sun bunları muhafaza etmek değil • 
dir. Burada bir netice almak ve bir 
ıstilrnmet tayin etmek ile ilkbahar 
harbinin hududu ç'zHcbllecekUr. 
Blrmanyıı cephesindeki gelişme Ja 

ponlara. bUyük bir zafer de.ha teıxıiD 

etmiştir. Çin kuVvetleri ısrarla. mUda 
fan etmelerine rağmen Japon baıkı .. 
amı ha.tlfletememektedirler. ÇiD ga. 
zeteleri, mUttetiklerden Acil yardım 
istemektıedlrler. Bunun mlnaın, Çin 
durumunun iyi olmadığına. ifarettır. 

Beş yıldır mllzmin bir §ekllde devam 
eden Çin · Japon harbl acaba sona e.. 
recek mi? · 

Mflttcfiklerin yardımı olmazsa. Çan 
Kayşek kuvvetlerinin kötU bir duru. 
ına girecekleri tnhıı:ıin edilebilir. A,.. 

meri.kalılar, Oirmo.nyadaki Japon u.ıı. 
!erini pek yakında uzun menzilli tay. 
yarelerle bombardımana başlıyacak -
le.rmı bildirmekte olmalarına rağmen 
bu, harbin gelişimi üzerinde mühim 
bir tesir yapmaz kanaatindeyiz. 
.Tapanıarm, bir mUddet sonra. Çine 

yeniden bir anlaşma teklif etmeler\ 
beklenebilir. Çan Kay,ek'tn böyle bir 
tıekllfi kabul etmlyeceği söylenebillr. 
Yalnız şu da var, ki Japon taarruz. 
ıa.rı, ağır :&ayia.t vermektedir. Bir re
aksiyon Çint bu ~kilde bir karar ver 
meğe sevkederse, Uz.a'k.şıarkta çok mu 
h1m lıAdlseler olabilir. 

Ticaret konseyye ve ataşelikleri 
Ankara, 26 (Vakit) - 'ft:al!et 1sır ~ en az Uç l9dle tiea.ret .ve

V ckiHıeti.nce hıaziırılanali bir kam:D1. Wetindc ve bun'llll bir seneı!li1ıi de 
itıyihasnıa g&re tice.ret ~ dış ticaret ds.iremndıe c:a{ııımış a.y
ve ataşeli'kle:rıi maqla: memuriyet nca ~ bilmek gart lroşuılmwr 
heli~ ·'g'etirllmc-Jrtedir. Yeni Kt\d- tur. Ko~ ve ateşeler ~ 
mya göre 4 'tııne 80 lira ~ 5 geçtikleri Jl8lJ16!l terli müddetlen 
tane 70 lira ~lı, 6 tane 60 li- t1crette geçen müd?~tten h~p 
nıJlık ticaret konseyye ve a.ta3elik- edilecek.tir. Kendilerinin ha.nCJye 
ıeri ile 2 t.mıe eın 2 tane 40 1il'a. memm1a.rı gbi. temsil tahsisatı ve 
maa§lı mııa.vinlik ~. Konsey- barcirah verilecektir. 
ye ve ataşeliklare tayjn cııl.una.eaJt... 

Fransız 
gençleri 

Tezahüratta bulun-
1 

tdu ve polisle çarpıştı 
Londra, 26 (A.A.) - Röyter: 

~~i günU oOtşamI Pariste 
flrartiye Ud:ezıde bir taknn Fr:an-
9& gençleri "Marep.1 bi7: buradıa
ym,, diye haylordıklan ~in polis
le aalru:md:ı ~IŞma olmuştur. 
:.A.lmenlar tanıfmdan kontrol edi
ieıı Paris radyosu mareşal Pet.c
:nin himayesindeki gençlik teşk.ill-

t.tı Jrongre!ll ıwtSl'lm evlerine gi.. 
ı.ıBl'lallen ~ mildahaleslııe :ma 

·~ bdma.lan il.%.eıine bir sakak 
~ eereyım ett;ğtni ıııöyie
v~ ~ lııtendeki ba
~-Şlıfplleil mısurlgn:a da. kargaşa -
ıllll.Jğa dabil old'l?klan 23.DJ'ledlliyor, 

Spibr. koc:ıgredıo de be.zI hi.cli
~ olduğunn ve polisin tevk.tfat 
!iPPtılmı ~ e-tmektedtaı. 

1.--la, %6 (A.A.) - A1maıı 
~ &ltmda buluıııan Parls l":lld 

f.'-U'OIMUl& göre, Pariste Üniversite 
Dımlıa!lesinde bir çok karışıklıklar 
~rıraştur. Çarpışmalara bazr şüp

~larm iıtiralt ettiklerini 
Paris radyosu il!ve etmiştir, 

Birçok t.evlrlfat olmU1}tur. 

MDthiş 
silah 

lngilizlere 5 tonluk 
bomba atacaklar 

Vaşington, 26 (A.A.) - Meş
hU:r tayyare mülhendisi Alexand
re de Sere!sky lngilizlerin beş" 
to.Qhık ibom'balarla tecrübeler 
yapme.kta. olduX:Iarmı bildirmek
tedir. Bu bombalar patladıkları 
vakit bir ma.ha.lleyi yerden yere 
sermekte ve kasabaya verdiği 

sarsıntı bir zelzeleyi andırmak -
bMlır. Bu sebeple hayati ehem
miyeti haiz bir düşman hedefini 
ta.hriıp etmek llıUSl1SU emredildi
ği nk:it lbana thiçbi:r şey mani o-
~tır. İngilizler bütün 
ümitlerini git1ikçe ağır boımıbar
dıman taY;11!.resi j~ma has
Mmişlerdir. Bunun sebebi yal
nız dil§ma,na ağrı- darbe iııdiımek 
meselesi değildir. Aynı zaman
da lba ağır tayYareler, tabiye 
baılnnmıda.n, daha eyi kontrol 
edildbilmekte ve dilştilk!eri vakit 
iıısa.nca myia.t daha az olmakta-
dır. Mesea son Roetok ve Lu
lbeck hücuırnlarında !ngiliz bava 
kuvvetleri dört motörlü Stirlines 
ve Halifax tayyarelerini kullan-

c;;;;;;;;:fh;>#;;;o;-f ımş "" bundan sonra dalıa büyük 
~~~V ı ha<;lmde tayyareleri de kuvvet-

'4ZAN 11 c.ı.H;L l'EIO'AflŞİ len arasına tkatırmştır~ Bu son 
· -'!. ' tayyareler hakkında lbıttabi ma-

BERL.tNDEKl KANAAT 
Bertin, 26 ( A.A.) - Harkof 

muıharebesi bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. Bu muharel>e 
askeri mlitehassıslara göre, şark 
ta Avrupa harbinin en büyük 
çevirme muharebesi olarak tari
he geçecektir. 

Alman Ustün1üğü, harp saha
sında gitgide kendini göstermek
tedir. Düşman kuvvetlerinin bü
yük bir kısmını çevitmi§ olan 
Alman, Rumen ve Macar teşkil
leri Harkofun cenup doğusunda., 
batıya doğru harekette bulun • 
muşlardır. 

Ta.a.rru1: için cepheye sevkedil
miş olan Timoçen'ko ordulannm 
bu büyük kısmı etrafında kuru
lan çember kat'i surette sağlam· 
dtr. 

Doğu.dan, batıdan, şimalden ve 
cenuptan Alman ve müttefikle
rinin kuıvvetleri düşmanı gitgide 
daralan bir saha içine sokmak
ta ve üstün Alman hava kuvvet
IE>ri de Rınılarr bombardıman ve 
mitralyöz ateşi ile imha etmek
tP-dirler. 
Alınan. lruvvetlerinfo birçok 

yerinden deldı1tleri bu cephede 
cereyan eden muharebe şimdi 
mutavassıt bir safhaya girmiş
tir. Çember içinde bulunan 3 
Jt.olordunun tazyiki el' an kuvvet
lıidir. Rus mukavemeti henllz 
muntazam denecek lbir şekilde ise 
de, bozgunlugun iLk emareleri 
oozilmektedir. 

Geçen seneki tecrlJbelere göre 
bu, son safhayı teşkil etmekte -
dir. BU s'iıfhanm başlıca. va.Sfı, 
cebin Almanlar ve müttefikleri 
tımUmdan temizlenmesidir. 

Alman miltehaaııalarma göre, 
saha ve sayı bakımından el'an 
bütün şiddetiyle cereyan etmek
te olan bu muharebe gec}ell sene-. 
nin en ıbüyük ihata muharebesiy
le mukayese edilebilir. 

Berlinde tahmin ediMiğlııe gö
~. Harkcxfun cenup doğusunda 
cereyan eden muıharelbede çarpı
şanlarm sayısı yarını milyıona 
yakmdır. Burada, Timoçenko 
nun en iyi oroulan her taraftan 
~iş bultınma1d:adır. Bu kuv 

·tlerin techizatr muazzamdır. 
vetlerin teclıiza.tı muazzamdır. 
Şimdiye kadar imha edilen, a;lı
nan veyahut hasara uğratılan 
ztrhlı teşkilleri mih-tarı s~esin
de Rus zırhlı birliklerinin kuv
yeti kolayca tahmin edilebilir. 

Bu uzun kışta yeni Alman si
lahlan sayesinde Avrupa ordu -
la.rmın kayrhı çok az olmuştur. 
Rus taro..fmdan vaziyet bambaş
kadır. Ruslarm kayrpları çok 
Yü:kaektir. O derece ki kayııplar 
düşmanm taarruz zihniyeti ve 
maneviyatı iirlıerinde büyük tesir 
huısule getirmektedir. 

Meksika ialnıharp 
kararını verdi 

Heksiko, 26 (A.A.) - Kongıre
r.in daiml ko~ ciiınhurrei
sinin mihvere harp ilam hakkında
ki mesajım ittifakla kalYu.l et.mi§-
!.ir . . 

Komisyon aym zamanda harp 
zamanında c~urreisine ola.gan
ü.stü sala..tı.iyetler verilmesi ve ana 
yasa gara..ntileriniın ka.lclırılınası 
lıakkmdaki teklifi de kabul edil-

r2ot? et tebHGI 
( JJ~tarafı 1 ıncı .sa1 fada) 

edilmiştir. Biz 7 tayyare kaybet
tik. 

1'1osko"~' 110 (A.A.) - Sovyet öğ. 
le tebliği eki: 

!zyum _ Barvenkovo Lstlkametınde 
AJmanlar tarafından yapılan taarruz 
lar pUSkürtülm1l§ ve Alman tank bir· 

Uklerine ağır kayıplar verd1rilmiştJr. 
Bir kesimde, dört .Alm&n t&Dkı tah -
~ edilml!I ve ba§k& yedi taıllt mayn 
tarlalarında havaya uçurulmuştur. 
Bl.r çok başka. düşman tankı tanksa.. 
var birlikleri tara!mdan talırip edil. 
mi.ştir. Bir Sovyet birliği iki gün i· 
ç!nde 27 Alman tankı tahrip etmiş -
tir. 

BAŞVEKiliMiZiN BEYANATIN· 
DAN MOHiM BiR PARÇA 

Ankara, 26 (A.A.) - DUn B. ti vardır. Fa.kat bugün görgUlil Ve 
M. Meclisinde bütçe heyeti umu- il;-0 yarar binlerce memunın ordu 
misi üzerinde geçen müzakereler rıoflannda şerefli hizmet alınış ol
csııesmda gurup reisi Ali Rana malarmm da, bu kararın tatbiki 
Tarhan ta.rafmdan ileri sürillen için b!zi biraz daha teennf ile ha
bazı mütaleala.nı. kıı.rşı Başvekil rekete mecbur ettiğini göz 6ntin· 
doktor Refik Saydam beyanatta de bulundurmak 13-7.mıdrr. Fa.kat 
bulunmuşlardır. Başvekilin bu be- bunun zamanı gelecek+...r. Bebeme
yane-tlıı.rmm tebliği esnasmda bir hal di.na.m.ik ve teknik kabfüyeti 
ıuhul etıeri olarak ehemmiyetli tam bir devlet. te§kilatma mutlak 
bir ktsmI noksan neşredilmiştir. ihtiyaç vardır. (Bravo sesleri ve 
Bundan dnla.yı özür diler ve saym elkl§lar). 
okuyuculara. bu beyanatın yanlış- Şunu da arzetmek isterim :Böyle · 
ltk vuku bulıınuş ols.n krsmmı tek- bir laı.rara vas:ıl o1duğumuz zaman 
rn.r sun1m. (Anadoılu Ajansı). buglin teş~kküı eden bir ta.ba.ka-

"Fi.kıt.n şudur: Bugün haıbin I nm ~·arın tamamen kaldırıltna.sın
başladığı gündeniberi yaptığımız cJa hiç bir müş1dilat görmüyorum. 
tecrübelerle görüyoruz ki devlet ı Fa.kat fikrimi b'lmiyorum, i7.aJ:ı. e
teşkilatr (a) dan (z) ye kadar 009- debildim, mi? Şim<l:lki şekil kalırsa. 
ian başa bu memleketin ihtiyacile kamburun üzerine bir kambur da
telif edilebileeek şekilde tepdil e- ha ilave edilir. Hayır efendiler, 
dilmek lazımdır. Bu te~kilatr be- ikisi birpen ameliyat r ı,,.. rıkan. 
hemehal yenileştirn:ıek mecburiye- br, at:lrr.,, 

Beşiktaş yangını 
16 dOkkin, 8 ev 
klil hiline geldi 

l\foskova, 26 (A.A.) - Röyter 
Aja.n.cımm hususi muhabiri bildi
riyor: Timoçenko kıt.alan aon ka
zandrklan mevzileri t:ıhkim için 
48 saat çalıştıktan sonra Harkof 
cephesinde tekrar taarruza geç
mi§ler ve bir kere daha fasılasız 
ilcırlemeğe devam etmekt bulun -
ın~la.rdır. 1zyum Ba.rvenkovo ke
~:iminde şiddetli taaITı.n mu:hare
leri devam etmekte ve Alman hli
cumlu.rı ısııa.rla yapılmaktadır. 
Her i1ri ta.ref da bu harbin en kor. 
kunç saföala.rmdan birine büyük 
ordularls. giri.şilml!2 olduğunu ve 
çok külliyetli malzeme kulla.m1dı
ğmı söylemekte müttefi1rtlr. Her 
ik.i ordu da henüz nisıbet~ taze Ve 
iyi tcclıiz d.llmŞ olduğundan !J111 
vya bu iırtikamt doğru yaprlacak 
olan yer değiştirmeler belki de 
heyecan verici mahiyette olm.Iya • 
caktrr. Fa.kat bu devler çarplıJl218.-
sr bittikten sıoora hangi t&Ta.f'la.r- DUn .saat 12,30 da Beşiktaşta Si. 34 numaralr evde oturan kiracılar 
dan hangisi,nin daha gUçlll ve di- nanpaşa mahalle.sinde 16 dükkil.n ve da şunlardır: 
rilınolt huswnında da.ha bUyU.k bir 8 evin kUl halin~ gelmesiyle neticele. Selma Bereket Te allest, Hatice 
kudrete 88.hip olduğunu görece • nen bir yangın olmuştur. Burgan, tornacı Fua.t ve alleııl , Atı. 
~i Yangın bu ma.ballenin KöprUba.şı na ve kızı, kunduracı M.lhal ve aile. g z. 

Ha.rkof oephesinde çok 6nemli ca.ddesilldeki 24 numa.rıı.11 ş1wdi bot 111, Kııı'.'lrlye Mert vı; a.llesl, 88 numa. 
bir kasaba.nm ele geçirilmesi. için bulwıaıı Tavukçu dWtka.n.İ.ııın arka.. ı-alı evde ise sahibi ve ~abrlye iatmıı 
ı;ıiddetli bir, muharebe cereyan et- amd& yığı.lı halde durmakta olan y;,ı. bir kadın oturmaktavdı. 
mektedir. Almanlar bu mevziye murta sandıklan içindeki talaşların Yanan dltı"er evlerde l!1;ı "v Mblp. 
l:a.kriben bir afay mevcutlu piyade bıtufmaSI J11ZUnden ~rltmıştır . .Alev leri oturuyorlardı. 
kuvveti yığmış.Jar ve bu kasabayı e.neıt. bu dUkkA.nı sarmış sonra sağ 
malzcm'! ve tccbiza.t jçin Da b61inıe tanı.tında bulunan 28 numaralı Sab. 
getirm .;,erdir. r1n1n evıne sıra.yet etml~tır. Diğer ta-

Almanlar-.n burada ~k ağır rattan döşeme tamlrcisl Mustafanm 
batary&lan ~ ve garnizon .11er1 22 numaralı dUkk!'ıın da yanmağa 

ateşll ttlfeklerle .sUA.hlan~ 200 ne • ba,,latnıştır. İtfaiye vak'a mahalline 
terden mürekkepti. Kasabanın etra ı· gelinceye kadar yan.;m bir taraftan 
fmda blokhavzlıı.r ve toprağa gömuın Alcaretler istikametine diğer tarar. 
ta.yy&relc~ va.rıh, 80'\·yet mU!rezelerl tan Yeni hamam sokağına doğru ge. 
bu kasah:ıvı lmşatttlar. AJma.nlnr nl~lemlş ve neticede Köprübaşı cad. 
tayyarel •ı:l·• M.nı.ştltçU, erzak ve mu desindeki 12/ 1 numaralı koltukçu 
himmat indh'diler. Yardıma birçok Yu11u.fun, 12 numaralı berber Reşldin 
tank giSnderdller. dUkkilnları, Cemal, Kemal ve Sabri 
Kızılordu nihayet kaaabayı hUcuın. kıı.rdeşlere alt Uçcr ımtıı ve her ka. 

la zaptettiğl :::amıı.n garnizon \lmit • tında bc~er oda bulunan 14, ıe, 18 ııa. 

Bu aileler kurtarabildikle'!"l etyalıı. 
nnı ııoka.ğln karşısmd lkl ba.hı;ey" 

yığmışlardır. Beşlktaş belediye ta1:. 

.sil ve tahnkkuk şubesinin bulundut .. 
bina da tehlikeda olduğundan eşynın. 
rı ve milhlm evrnk aynı bahı;:eye tn 
§Inr:ııııtır.. Falcat .11onradan tekrnr 
eski yerlerine nakledllmlştlr. 
Yangının mevzuubahis taıa.ııa ra 

çocuklnnn attıkları: slgara.1 veya. ldb. 
ritten çıktığı anlaşılmaktadır. 

Mll.ddelumumllikçe tahkikata ba~. 

lanılmt§tır, 

Yangın ııaat 15,30 a. kadar sür. 
mUştllr. Enkaz el'an dwnanl.ıdrr. Ve 

sız bir mukavemet göstermiş ve her yılı alırap evler - bu evler eskiden itfnlye çaııı,ımalarına devam ediyor. 
nevi blok.havzı ayrı ayrı zapte~k postahane oıarak kullanılıyordu • yi. 
mecburiyeti hasıl olmu§tur. Sonunda ne aynı l<ardeşlete aft hurdacı Ham. 
kasaba işgal edilmiştir. Başkaca Al. dinin 20, dö§er .J tamlrclsl Mustafa. 
manlarm hertıangf bir nokta.da üııtUn nın 22, ve yangının çılttığr 24 aa.yılr 
lüğü ele aldtklAtma dair hiçbir ha - yuınurta ardiyesi olarak kullanılan 

ber yoktur. dUkkii.n, Ziya lıdıuli şah.sa alt 26 nu.. 

Amerikan 
tayyarecileri 
ingillerede 

Lonclra, 26 (A. A.) - Harkof maralı dilkl;:1llı, 28 numaralı iki kaUı 
keıJi.mlnde şjddetli muharebeler ::ılı§:.ı.p ev, 30 numaralı bakkal Meh
devam etmeı!rtedir. Timoçenko met Alinin difükilnı, Alay kA.tibl ZL 
kuvvetleri Alınan ~ı:kıntıle.rtna dur yanın oturduğu 32 numaralı ev, Sat-
madan ta.aauz etmektedirler. runboluıu Çeyrek.zade Ha!!ana ait ve T.ondra, 20 (A.A.) - Vaşlng-

Stratejik ehemmiyette bir nokta M<ırl lslmti bir ltadınm oda oda ki. tonda İngiliz V'e Amerikan kuvvet
Ue birkaç şehir geri aıınmı~tır. ru~·n ve::dli!'i dört kallı ahşnp ev, J'ie. lcrinin işlira.k'Je yapılacak şiddet
Harkofun 30 k!lomc-tre ı<'mal batı. kere! Haliliı:ı 36 numaralı evi, kereste 11 bir lıı:.va taa..ı•rtı.zundan ba.h.&edi1-
t1tnda bir no-ktada' Ruse.r Alman tUccarı Ifasnna ait 3~ num:ırıılt Uç <liği şu eıralnr<la J..ondrny& yUilı:sek 
hUMJm hattrndn 800 metrelik bir ı~atıı alı~np ı::v tamamen yanmıştır.. rU.~beli Am~ri!can suba.y~d~ı\ 
gedik açmışlardır. Her iki tarafın Yenı hnmcm ::;ol;:ağındn is' Maliye. 1 murekkep bır grupun geld~i bıl· 
kayrplım da çoJc ağırc1ır. el Ktmanm 1311 , !.-1.llı!lyacı S'Jp\ılni;ı , cliı lımektedir. Bu suba.ylaır İngi iz 

Bundan evvel'lci gibi ~idtletli 11, koıtuı..,u MahnlUd:ı:ı 9, ko"tukçu : -· Am~:1k:ın askeri i'}birliği hnk-
tank muhcı.rebel~ri göriil:n~ktodir. 1 Ahm~u.ın ı, t;ı.m.rcı K"vvrltuıı 5, ta. l<ında :;orUşmelerde bıılum:caklar

Alman radyosu.."lda bir spiker. 1 mırc: c .... lin 'J l<o:tı:l:çu Yıısufun 1 ' dır. Grupt~ baııtnda Ameıikc.n kn
bu mevzii her ne pahas;na oluı11a 1 No. ıı ı.!.i!t;·t1;ı!ı;ı :vanııı. t r };h dllk- . rn ve newz hava kuvvetlerinı!l 
olsun tutnıalryız demif;tir. ı kl:ılnr 1ı.r;;" isinıı: bır kar!ın:ı r.lttlr. ! Şerleri clar. general H. Arnolc! ilı' 

St-Okbohn, 26 (A.A.) - Bir Alman mnlrnl J. H. Tove!ra bulurunnJcta-
kayne.ğmda.n alman h:ıberıerc gö;e, :!'> numı.ralı en!~ nture.n kl~ "ılıır drr. Bunl:tr Amerikan mUeoterelt 
Ruslar Harkof çevresinde bUyUk te..I:. .şu. ·ıırJır: B nb, t fhJıtn ve '~I. havrı. kuvvetlerini temsil etmeıkte
vlyelet almışlardır. Taarruzun tt>krnr tııyy re !a~<lk'lJI u:ıt.a!,\,•ın,lan Ha. dJı ler. Son 2amanlarea. bahis n1e\' · 
başladığını bizzat Ruslar haber ver. san Ulu, Sabiha ve A/;'<lş ve ailesi. . zuu o:an müşterek hava taa.rru-
mektedirıer. zunun bazı milza.rerelere yol aça-

Pravda gazetem Hıı.rkot muha.btrl • Ak cağı muhs.kkaktrr. Amerikan hava 
Din hat'bin yeniden büyUk bir şiddet. den ı· z 1ı ti vvetletinin ALınıanyaya k8..l'Bt ya. 
le devama başladtğtnı kayd~dlyor. · · prlacak olan gen:ş ölçtideild he.va 

fi1 Alma.n üçağı taJırip e<lildl hakkında akmlarma iştrla.k ede<.-ekleri za-
1\-Ioskova, 26 (A.A.) - Tas a- manm yakla.ş.mış olduğu söylene-

janm bild.iıiyur: ıblli:r. 

Bir Alman hava meydaruna ya. Eski İngiliz Akdeniz ------------
pılan iki hüctıtma Sovyet uçakları komutanının beyanatı .Japonların gizli 
51 Alman u~.Jmı yakmış veya S'IAJu 
ha.sara u~tznışlaı'dir. T .. ondra, 26 (A.A.) - Amiral 1 

Sir Andr2v Cunningba.m bugtln 
Oıu .. m ı. Lond.rada AJ>.deniz vaziyetin\n i!:-

25.5.94.2 de vefat e<!en babamız E. tikbali hakkmd:ıJd emniyetini iz
mclill Ve~rilıer Halil Erdemin cena., h:ır etmişt;.ıı\ Son za.ma.nl.'.lra k:ı.dnr 
zesi.ne bUyUk yarclunı dokunan Mer. amir:ı1 • .t\.kdcmz filoeunun başku -
kaz komuta.nlığına ve dostlıı.rımız:ı mmıc1:ıru idi. A..~ Akdeniz mu. 
bizzat teşekk!.ire teesaUrllmUz mnni llı.ı.rebesinin dört saflıı>-'ml! fl.§ağ!
olduğundan, te~ekkUrlerim.lze gazete· drı.k1 Ş:)k:ıde lıül3..':lıa etmiştir. 
nlzin tavassutunu dileriz. Bugün biz Akdelllizdo milteka.bil 

H. Ercfom allt"ııl iaşe yoll:ıırmnı ta.hribi için giriş'.-
miştir. * Ed.lııon'uY-'IJ.hl.arm hafif hareka.. !Um.at vermek kabil değildir. 

tmdaıı m.Utecss!r olacalt yeni blr ftlet -------------------
lcad etmiş olduğu vaktiyle bildiri!. 
mlştl Fakat bu proje neticelenmedi. 
llllaamatih vefat edenlerden alelhusus 
:meşhurların ruhtan her zaman hi!!:o. 
JmımaJrta.d?r. Me11hur olmıyanle.rın 

J:Dbl8ftll& da. ke."\dl akraba ve dostları 

Belediye Sular idaresinden: 1
~ len bir muharebeye ı;ahlt oluyo-

Ne ,,;;.aM'!emmell ') ı ~·uz. Lib~~ gönd~en ~ıUşman 
~lıiJılııs &!! • Jıl'!e e ve muhımmat lmfılelerı.ne de-

= - ,, niz ve hava kuvvetlerimizle taar-

(Ba.c::!J.ra/1 1 inci sayfad,a) 

rına göre, bu silah mahruti şekil. 
de bir bava bombasıdır. Japonlar 
hu bombayı· hareketlerden dön
mekte olan hava te!')killerlne kar
şı kul lanmaktadzrlar. (0) tipi av 
uçakları milt:tefik bomba uçaklan
nm topla.nma.larnu bekliyClı' ve 
sonra hava teşkilinin bir kaç yllz 
metre üstüne çrkarak, patladığı 

vakit mahruti şekilde P?"apnel 
taneleri. fırlatan bu bomba.I.a.n atı
yorlar. 

ffım:UUım temas eder durur. Böyle olma. 
• onlardan bahsetmeğ'e tmka.n olıı. 

ma?.<lı, vtıcutınnn mU~nyylr olıın ee 
za ve ana.sırt toprağa lr1U"L,1r nı:ım 

ft nişan btrakamaT.dı ; eslA!tnn balı. 
llederkcn onıarm mezar t~lannı mu. 
rad etm!yoruz. 

ı - ldarem.zce sarı madenden 120 adet muhtelif 
gfol vana tlj ve somunu döktUrUlecektir. 

2 - Sarı dökUm hurdası idarece verilecektir. 

eb"atta. nilmuneE;i 

~ - DökUlecek vana tij ve somunları idarenin atölyesinde 1şlen-eceğin.. 
den y:ılnız döküm i{!ln fiat verilecektir. 

'1 - Vnnıı tlj ve ımmunıı nttrrnmelerl idaremiz 1evaznn serviııiılde gö
MilPccl<t!r. 

Şi~eci m!l.l::ın kıtl~tıkca zlicaci- l rm: eıliyoıuz. Düsman fae atlama 
ye ~oE:ı~lr. Zlie!ıclye! A~dnh keli· 1 ü:ıhtr.ıruz olan Maltnya ve bu de
me 13t~ b:ın:>. d!:'rler. E.'sruıf hu k.:- , uizi gcç::n lrofilelerimizc hlicunı 
hmenin elbette bir ~lığını bi- j e:diyor. Ha.r'€1..'".ci.t bu §ckllde devam 
Jiyor ve söylliyor: . . 1 e!tn.ek~ ... Y~ uu fonda ki biz 

Sırça mt, cam mı, şışc mi? (Ş:. ı :l!lhayt but 11n dunjo 1ch deniz yolla
~ecil er i~i) gibi Y"r adl::ı.rı (z.üea: rrmızı. tcı.iıı edebi..diık, Akdeniz • 
C'iye/ :reri!ld<! (sic:;e malı) elenildi- deki hava kuvvetler·miz günden 

~ - Bu döküm l~i Uzeorine aımak isteyenlerin 2. Haziran, 042 Salı glL f1ini gö.st~li.r. • gilnc takviye ediliyor ve düs~a.na 
nU !:aa.t 12 ye kadar bir mektupla fi:ı.tıa.rınr Taksim Sır:> Scrvilerdekl id:ıre (Şı~c ma.II) d~meli, (zücaciye) mll!avl şatıtm aıtmda karşı k~ 
merkezine göndern1elerl (5866) 1 derrn~meli. 1 bileceğimjz zıaıman uzak değildir. 

Fuzul!'den Befmeler: 
Akıbet riisva olup, mey tek, dü

şer il ağzına, 
Kim ki bir sermest slkıy ıaı.ı ııa. 

dinm sever; 
Noi~ktrr terk-i aşk etme f9.. , 

zfı:li, wlı edip 
Ga.yeU derler; ola, hlr bende 

sult.Anm. sever! 
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Suikast davasında müddei-
iddianamesi 

'(Eminönü Halkevi iş bulma yurdunun sevindirdiği 50 vatanda~ • • 
umumının 

-,..., """''!7':'1"""'"""'"!'Tn""'M_..,,,, __ ,.......,,....,, '"""=" ·- -

(Ba,taralı dUnkll •ymmcla) Nitekim müteaddit lbulı,....,,,,.lıara d' • 
Bu eebepla • teşriııievve-1 18ba.- ...,....._ sa. if Çarşaıd:ııa. gilnU saat on~ 

hı saat yedi m:ra.Ia.rmda edcenden n l'Öl'Ü§mıeleııe rağmen gerdk Ab. te ttPkilda.r JSke.lesinde o~ 1 
~arseı berber salonuna giden ft duıTahman ve ~ Süleyman söyliyerck o.ıb.daşı KornJlofla 1 
ClindeJci u.&tura talaıı:ııJ4111 U biJAJıı. =:ı~J.~-~lllll Vo meoga,. blrlilrte &ıyn~r. Tayin edi 
l'e almalt \ize.re bn'akacağmı çırak Ko -~--...U&.. len günde w 1t1aatıte Abdurm.h· 
~1oize bildiren Sillevm•11; o emıa- r....,. u:ıı 0 gUn yaınında ge ~ 'Oskii.da.m geçmiş ve iskele-
d .,- t:irdiğ1 ga.hıs Pavloftur, • de gördUğU l'a'Vlo.fla ~ ... - ... Aak~ 
'a bir mtiştc:ıi sıfat.ile dilkkln& ge. Kornilof, a.r!kıa/'ft-- c:ı............. d Ja.u.tUY ıen Korni]ı()fu t:raş etmek a.rzu&u· - ~ ~ ......... .t"S'"' arka aşmı hliben bir tram.vaya 
~u izhar etmio ve ç:ırağm; dillı: - görüşeccgini. bildirmesine rağmen binip Kr-sm.ı.ı pe.rOo.na gi'tnlj.şti"r. 
<\Cl PaYlo!u.n S:crpça.~ Wı'.k:ıf olmadı. Parlm girdild1C'I'i zaman Pavlof ile 

nla alAkası bulu.nnuyan bir kaıl- ·'=-· &nl.,...,,...., u,. 't.!-- Rn- bilen .. ~ ..... fa.o U .__. ...... vv~ .,.. JJ4.l~ ~ "'1AUtTahman gende ve Pa.vlofuıı 
mm ş...,n tirq etmesinin doğ- Abdurrahman, K~"-;un ..... _..1 be l't< 1 ,ı,ı;...... vı:ıuııv.ı. .,-ru raberirııde geıt.1-:ı:;;.1 d•cn.r ...,1 .... 
o Ol.3.-.uc.u.. ve ps.tron.unun bu m~ Pavl"'fla R"""'" ao··r·u·<m"l ... Ve. d .l."'J.6 ... ~ _... .. )ii~d ~--•- w " ~ .. -r-.... ., a ileride yürümekte idiler. Bir 

- en uu.r.wacagmı bildlıımcsine hıaoJa ......... trr. 
""·"- k-.ı:..ı...rı sö lmi - gaflet anında Pavlof; iletide yü. 
~':'buıen ~ z ge )"Cce- Pavlof,· ,..,,..,...., .,. ............. -- -ı---' ........ &•n d · ..... _. t .._ ...... ~ww.ı. LIQ.lı - rü.ınekte olan ı:ı:rka.daşına ieımıle 
.• e a.ır """'"ına vererek MoJ.-zi kad"- x~"ofun n,.,,:m .. dığı mev· b IJı:n ~: .... 1..: ~· vı.ı..uıı --,.--.~ itap ederek durmasını bi!dtrmiş 

a t:'.41.P nwutsiz gelen mlişterfyi zua doğrudan doğruya temasla ve bu ilıtarl!a. da Abdurrahman 
tır-aş için haztrltklarma başl8lILIŞ' (bu ....;:-ı..u "' 1--- mücadelesi •·--tıl'. .;;;......_ ~ .ö..ö.l" PavlQfı.m getirdiği ~bmn i!!lm.inin 

Ç11"3.tc Moizin su :ısıtmak maksa- pmda bütiln dibıya. komonisUerl ~tepan olduğunu öğrenmi"tir. 
dile dükkAnm arJm. tarafındaki tıin aktif ~elk:ilde faaılıiyete gteQıne. Konıil<>f o gilnlerde meyda.nde 
~geçtiği esna.da Süleyman; leri zamo.n.ıııa. geldiğini) anlaıta yoktu. Pavlofun ıtütkçe ve Abdur-
hııımda b'lllunan ves.ikalan Komi- ra&; Abdurnııhmanda.n (Mücadele• ralunannı da .iyi RuSQS. bilmeme 
lof Ye hazır bu.1unuıp buluınmadığı~ leri arale.rmda. anlıaşm.avr temi~ 
ı a. veııın~.tJr. 'J'elrsi.mdeıki i1lk bu- sormuo ve lbu mücadelenin "-~.je "'A Gerçlerı zararll içkilerden nasıl koruyabiliriz ? 
llşına.da •---lna+-1.>.gıw .. Mı • .,.L"<>U ~e~ek bir ilçil.ndl şa'hsm hU7JUnı 
ı..,- ....... ~~··•u.ıw. ve-e nuıl ve ne suretl ... ""'P·'·-ıa<n yo,. -
''U' gUn sonra yani beşteşriııi ev· hm.da.ki aı.mle ~ "'pa~;"° hah na ihtiyaç g&terdiği i!)l:n aslen z h O d 1 k 
11et ta.riıhinde SUleyman yanma. settıği mücadelenin ne ~ekil de ya· Yugosla.'V}tlılı ve bir Sloven ole.u, e ı r en k ur t u m a· İıbdumı.hms.n Saymam alarak 158_ pıl.acağını ıl.zaılı etmjyerek ve lbel. Rus~a oldujtu gibi mtıkeımnel Sırp 
~ 19 da Sulıt.a.tııSJımett.e Yüksek ki de ilk görüşııı.c:de daha ~ çaya da vaı1o:f bulunan İstepan 
tısa.t ve Ticıuıct mektebi.ne gi- konuşmayı ma.bzu.rlu gôrerck 19& böyle •bir za.nıretle ortDiya Çl'kı. 

den yol üzerinde Kornilofu betkle- dece bahsettigıy· mücadelenin bel- yordu. Abdurrab:maru:n Srrpça bil. • • k 1 
~:ış ve çok geçmeden gelen Kor- ki Yugosla'"-""da, belki y ..... .,.,,: .... • mesi ise Pa~lo! ile anlaşması hu. 1ç1 n spora o ş m a 1 lıllofa Abd··-'-~-- tft"..ı.-·-+-- ·.1- ............ c susunda, 1'....ı.~-- işı'ni kolay:l,.a l.UHU.J,.WllJoüı CMU""""CO.U., t.mda, bellti Bulgarist:.a:nda ve bel • ttrm:J.kta ifü~J,Jö.Wll -V• 

~Ornilof türkç iYi bi.ld ği i~in Ab· ki de TUrkiyede ya:pılaoa.ğım :söy: 
titırramanıa. gQril.'1Jlearte zorluk çak lam.akıc :iMifa etmiştir. Kr.ırklı paıbda vulrubulan bu 
llıenıiştir. Görüşmeıııin devam:ı.ı sırıwııda lüşmada Pa.vlof umum! siyasett~ Fatih Mac::ııiıardecıler caddesin· 
l Abtlurrahma.ndan Petko Miloviç Pavlof Abdurra.hma.ndan tabanca Ç:mberlaynin Münih eehrine yap deki okuyucumuz S~at Menemen-
e bavullarda elde edileırı gitli bel-· ırun i txgı seyaha.tle:rden kEU.allk Tü.rki. cinin (Gençleri içki l~mekten na-

~·ler ,._t-"-. da b'lgı· aı~~ ve bu , a.rımasmx b lip biknedi!lmi bu ye . d ... _,_, -. "' <cı.ı.Lu - _ ~ Uızerlnd ,. nın urumun.........,, nezaketten sd kurtarmalıyız r) ankethnlze 
al-ada Abdurra'nmandnn (Tı:..ı.: •• e- mevzn e "'e-ndileııine gllve_ b l d -"· m.ıı-ı.ıu · ır ...... ..........,.,, nilecek ~ka.daşla.rmm kimler ol. a l<:ıe ert:JA ...... .......,eyı kazamna.k 1 giindel'Cliği cevabı yazıyoruz: 
~ll harbe gi:rmek ka.rs.nnı verdiği- duğunu .tıo.rıınağı da ihmal etme. ı~;n devleblerin humma.b bir su. Gençleri zıamrlt i~ilerden ~ı: 
~ öğrendiği takdirde bu karardan mietir. Abdur.raıhma.n bu sorııla.ı•a rette çalrşbklarmı, filhakika Tilr. korııya.bi.:riz? .Anltetinizi takip edi 
endilerlni haberdar Edip edemi- tabanaı. kulla.nmağı bil'ırnediğini ki~renin haagi ta'rafı tercih ednse ı yorum. Şimdiye kadar fikirleri der 
~c-ceğini) eoımuştur • .Abdurrah • 'f d o tarafın vaziye'tinirı kuvvetlene. cediknler iÇkiyi blır damlacığı içi-
~ bu soruya·, (bö"yle bir haberı· 1 a e etm1ş w ltimada ı;ayan bir ~. · h 1 d a arkadaş olarak Ömer Tokat'rn is ccgını, a en srnrf mUca elesin!n Hnce hemen dtişüp ôıUnccck bir 
b.cak gaz."?telerden w radyo ya. m.i.ni vermiştir. - ~eı·k edilmesi lazım geldiğin! ve zehir gibi ya.ptı:lar. Halbuki içki
~arından öğrenebileceğini ve Pavlof hundan sonra mev7'!u harp sonunda amıflarm kendilik. Lfin mutlak olanı.k böyle b1r şey 
a~'llı vasıtalardan kendisinin de öğ- değiştirerek bir Provokasion kar l::'linden olgunlaşarak binnetice olmadığım gençlik şu milşahedele
~~llln€'Smin mümkün ola.bileceğini) 6ısmda kalındığı takdirde Provo: Pro!eta.r;a'ın muzaffer olacağını rile anlryor ve onu kendisi de ta· 

l dirmiştir. 1lk görllşme bu ka.- ut" ' izah etmiştir. dryor. 
rt:ırıa kalmı.,!'ır. K--.rnilof a, ...... ın•ken or e ka.rşı takip edilecek ha.re rı.:ı • -s ~ J........ ket tarzm.ın ne olacağı bilinip bi: Görüşme niha.yetlenirk~n Pavlof 1 - İçki az içildiği takdirde 
""rt gün 900Xa Beyazıtta tram - 1~-- diğ-· n.üteakip buluşmaıla.rm tstA'l"\!ı'Uu. zararı hemen yok gibi oldug-unu 
~y durak y--;nde """'"t 18,30 da .u.uı.ııe ıni de Abdurralunandan ~,,,.-'ek .,. ..,...... sormuştur. o!acağını bilcli:rmiş ve Abdurra.h- bir çok dok.tor.ı:a.r söylüyorlar ve 
la rar bulışna.k ilze're Sil!~· Muhterem hlkirrıılerim. nıan ıkcndisi ile a.rkada,şla.rr hatta bizzat iç.melerile göstcriyor-

!!lözleştiğlnden ikinei buluşma Şimdi ilk defa ol.a.nı.k kullandı i)merin ve Sülcymanın terctimei lar. 
~llayyen olan verde KornUot';a ğım bu tabir üzerine yüksek dik: hallerinin y:ı.zılı oılar:ıık huzı:rla. 2 - HükU.met mi.i.sa.ade ediyo1· 
~1eyma.n ~da yalmz olarak kat nazarlarınızı çekmeık isterim. ıup tstepana v.,ı·ilmesi.ni de ilA.ve ve hatta kendisi stıyor ve hatta 

kııa gelmiştir. Provokıasi.on tabiıri mallımunuz ol eylem'ştir. ııalls üzümden yapıı'mrş, süzillmiiş, 
l{ornilof; Süleymıuı:a (Abdur _ duğu veÇhile diliım1zde (tahrikç( t.stepan; iki gUn eonm es.at 10 kan yapar gibi bir çok r<ıkliıınlaı 

l'alınia.nda başka bir takım belge ı·k f +,, ) d ..rı. ld w k ün Galata köpril&i.i. Uzerinde ve yapıyor. 
le...:n daha bulund .. .;..· halde veril- 1 

' cea~ı em.,. .... 
0 ugunu 

0
- " ·• "'6... laylıkla ku.vromaktayı7.. !stanbu1daıı Kara.köy istikameti_ <> - En medeni milletler de da-

lltediğ~ ka.n.aatinde olduğunu) Pav'lofun ve Komilofun müda ne doğıu Köprünün ııol ta.nüında lıil olm..'\k üzere bütün dünya kul-
ilöylem.i3 ve SUleyma:n da bu ka- faalarmda çok ı:-~k olıar!l!k bu keli- yüriindüğünde k a.ııııia.şı:ı.cak~nnnı ~cnıyor. 
4aatinin yanlış olduğunu bildir · meyi kulkı.ndıklarıru ,'ti bu kel( Ahdurralıımana bildirnı.Ü}tir İşte bunqar mevcutken yuka:rıdıı. 
llıiştir. O gUn Kornilof; bir hafta meye bel bağladıklarını gördüğu: Filhakika iki gün sonra. Abd.ur dediğim gibi da.mlacrğını içt'n öle-
":ınra Abdurra.h.manı aat 19 da mtiz ve bu ta.bir Pavlof'cla.n nak ı•ahman ve !stcpe.n Köprü üzerin: 1 ~ekmiş ~k.Undeki s?zl~r kimse:r~ 
llcYazttta. t.r:ı.mvay durak Yerinde lenAbdurrahma.n ta.rafından ifa.d~ de buluşmuşlardır. Abdurrahma ıkna ve ıçtına.p ettmruyor. İçkı 
ekluyeceğ'ini ve muayyen olan c<llldiği !çin bu noktayı, haiz bu. nm talep edilen yazılı tcrcUmc; y:ıln:z viicutta. yaptığı tahribat iç'n 
llnde buıuşamadıklan takdirde o lunduğu husu.°'t ehcınmiyetine bi. halle.ti kendisine verdiği sıradıı 2.ararlı sayılmaz, onun tesirile de. 
J:nü takip ederek onuncu günde ııaen kaydetmek mtedik. ı İı!tcpan · (söylenecek bir şey ol li olunduğu za.nuı.n bir ı;ok gayr: 
e Yine kabil olmadığı surette ikin Pavlofun Abdurııalımandan öğ_ madığ~) kaydedeft'k ertesi &"li: ~~lfiki işi.er Ayapıl~rğı için de zaraı 
' onuncu gllnde mutlaka ka.r§Ila- renmek istediği şeyin olup biten n'\\ saat 19 dıı yeni cami kemeri. ı..1•.r .. !çkı ta eski zamanls.rdaıı.be. 
1lca.Jda.rını söylemekle beraber i~lerln günün birinde davasına nin altında buluırmak üzere ıSÖz r~ ıç~ektedlr. Fak~t 0 za:nanıaı. 
ıiirt giln sonra Dolma.bahçe sara~ ihanetle keyfiyeti scU.hiyetll mer verip ayrrlmr!jtır. ş~~a.ı :rıe~cut oldugu gib~ envaı 
hıun karşıaındaJtl kllçWt parkta ve cilere ihbar etrncısi hal!nde hak. Mi.lteakip buluşma Çenbel'Jj taş t~rlli ıçkil~ yokt_u .. ~~~lılerdf' 
~at yine 19 da Silleymanl::ı. bulu- kmda nel"r yapılacağını kea.ti'rip sineması önUnde olmuştur. Bu kar gorliyoruz kı 0 vahltkı hükumdar
acağıru da bildireırek ayrılmıştır, k~stiremediğ1ni anla.ma.k Ve bu şe.y şılaşmada lstepan, ômerle tanrş, J::ır e~ ~dereık öldilrdilkıerl diış-
Süleymanın Anka.raya gelmesin. tanca sl!aJk Abdurrahmanı hem mak istediğini söylemiş ve bu ~a.n hükümdar~ ~a!a tasmxn iç?

~en sonra Kornil<'.'fla Abdurrah- manevi tehrtit altında bulndur _ ınak:ıaıtlıa. ıriln saat buluşacak ye rısınc kr.sra.lt sütu doldurur hır 
l:ıan Beyazıtta. buluşmugla.rdn-, Bu mak Ye hem de tem bir idealist ri Layin e~lentlştir.' .. müddc't güneşte bektelip ekşittik· 
~onuşmada Abdun-ahman (bavul _ 1 1 d w ki k ld ~ M 'lnd ten sonra içerlerdi V<' buna kmıtz 
da bulunan vesikalar.en maı..! .. etı· - o up oma rgıru yo ama o ugu ı' uayyen g\ e 93.at 19 da Ab_ tesmiye ederlerdi. Demek ld iın -

lıJ." neden ı'baı"'t bulund......,,ugwunu) meydandadır, durrahınan Ömer ve !stcpan Su!_ .. .... sanlar çok eski zamanl:ırdanberi 
~rtnıı• Kornilof da (Bu vesikaların . Abdurrahnl-;'Ul .b~ -~~al~ knrşı tanAhmet park önilnde bu;uşarak ir,ki içmek ihti:\'ll.crnr ~örmiiş: ''e 
}~ ..., (ihbar, muhbır ıçın o!Urou davet Ticaret mektebi yoluna. dogru yll, 
;\'OSkovavu ~o"nden'ld'gw·n· ve he d kullanmxşi:ı.rdrr. Samı'm! ol"rak ko-

., - c.o ı ı ı · eder) Larzm a kısaca ve kana.at. rUrl erken tstepan, ômerdeıı şnıh_ - ... 

nuşacak olursak itiraf ede.riz ki a
ıurra içki içmek 18zımdır. 

Buna büti.Jı dilııya evet diyor ve 
yapıyor. İçkidc-n kurtulmaok için 
meyhaneler kıa.pra.filsa., hatta in:hi.· 
sarla.r ida.resi 'kapra.tılsa yarııi hiç ıbir 
içki çı.kar't.masa yine imkft.n yok. 
tur. Zira eski tiı-yakilerin hatta ya 
ll."\ ya.na a.n<lıkları k~ kaçak il.Ç

kiler :iıma.line başlanır ve derken 
be.şka mra.rla.r görülür. Bun.un için 
mademki büttin dünya.da buna §id 
detli bir ih~ görülüyor, şu lıaı1-
de, vücuda .za.ra.rı olma.yan ve ne 
kadar içilse tesiri uzun siirmiye
cek başka başka iç.kiler çıkarmalr. 

Herkes buna vücutta az tahri 
bat yaptığı için hem de bir yeni
lik olduğu iç:in koşaeakaıt.r Görü
yoruz ki mevcut Çe§itler:in hiç blrl
si müşterisiz ka.lmaın1ştxr. Şunu 
da ilave edebiliriz ki spor genç
leri içkiden bir çok fena. hare.ket· 
lerden kurtarma!kta<hr. Bunun içir. 
gençleri spora daha fazla teşvik 
dmeli ve kttlU.plerc gidenleri ala
ka ile karşılamalıdır ve yeni yeni 
spor hareketler içrkarinalıdır. Me
sela; !}ehrimizde pe..tinaj kayak ye
ri yoktur. Bunu temln etmeli bir 
çok gençler bazı asfalt caddelerde 
ayaklarma. taktrkları patenlerle 
kaymaktadırlar ki böyle blr aa.ha· 

ya ihtiyaç olduğLmu açrkça gqster. 
mekteclirler. 

• 
Okuyut>ulnnmızdan Sudi Bay

bars şu ec~'S.bı vermi~tir: 
Epeyce uı.nıa.ndanbl"ri benim gi. 

r i bir çok Türk münevverlerinin 
ll' kafa.o:ı.:-nı ku..reaılıya.n (Gençlerı 
zararlı içkilerde-n nasıl lkonıyab\· 

liriz?) meseleısini ele alıp ve bu 
l.:aş1:tk altındaki anketiyle, gençılik 
ciavası:nm en geri kalmış bir va . 
z!yetine temellUk eden mühim va
zifesine ilk olarak (Vakrt Gazete
si) ön1yak olduğundan . gençlik 
n:>mın!L müteşekkirim ... 

Gerek ameli gere~e tatbiki o-

il.üz bir cevnp alınadlklarmı) anlat. b b i""i ltıtı,ıtn-. - 3§ ir cevap V<:_rm er• r. CJi ve ailevi vaziyeti hakkında ay. 
Pavlof; aldıgx bu cevaptan rıca malümat alınış ve mücadele 

...... iım .. l'l!!m .. IZ'!!lllilllllll19!1!11 .......... 0ll!ZlllP.lllil::ım .. ı-.. 

k.ornik>f yine bu .lronu3Jll.8.(la Ab· mutmain olarak mevzuu tekl'ar YI? !:aZJr ohp olmadığını teyide~ 
~llrrahmandan; Yugoslavyadan ne Abdurrahmannı iLlmadc de~er ar. sormuştur. Ömer, gayet harareli 
~an ve ne m&k.lla.tla gcı~diğin.i; kadaşlarınm kimler olduğuna bir ıourctte mücadele etmek hu 
ane va.ziyetin.i.n neden ibaret bu- nakl etmiştir. susunda.ki f:ıkrinl bildirrnitüir B~ 
1lllıduğunu Universiten:n hangi şu- (Ömcrin) ismi yeniden ileri sü_ nun ilzerine İstepan, ~üt~akip 
heside ve ka.çmct t>ımfda olduğu- rUlünce şahsi ve ailevi hayatı; randövüye Ömer.in yalnız olarak 
~ll öğrenmiştir. Ayrılma sırasında n 1şanl1 olup olmndığı hakkında gclmt>ı::ini söylemiş ve kendi ara. 
it hafta sonra aynı saatte Akfia- :izahat istemiş ve bu hususlara 1 larrnda sözleşmişlerdi'l'. 

tayaa park önünde buluşması ve dair verilen izahatı <Hnledikten 1 · ı~. vamı rırr) 
ll gün mümkün olmadığı hade er· sorıra Ömere bir şey sezdirmeden 
~ııi gı.inü ve yine kabil olmadrğ: ~adce mücadele hakkında ne dli. 1 

takdirde daha ertesi günU aynr ı;UndiiğUnü öğrenmosini Abdur.. ~ -, j 
~erde beklenilmosl karar!aştırılmıg rahmana bilrlrrm'ı.tir. l_Bugünkü radyo 

1 lllunm.aıkta. idi. Bu uad.ı. Pavlof Abdurrahman_ 
1lüteakip haftalarda Abdurrah- dım Perihan jsminde bir krzla mü.. 7,30 program, memleket saat aya. 

~~nm Rornilofla bulu~maları mun nasebett bulunduğunu ve o sıra_ 7,33 Radyo salon orkestrası 7,4.5 a. 
.~ vukubulmuştur. Hemen tarda kendi.Sini ayn bir odada 0_ jaruı 8,00 Radyo salon orkeatraııı 8,15 
~e.nıen on - on beş dakikaya inhi- turttuğunu öğrendiği i~in Abd ur - • 8,30 Evin aaatı 12,80 program, mem 
~at eden bu bulu.5Jllalan hazan .Ak- . rnhmam tam me. •• ·tsile serbeı:ıt lekel saat ı.ı.yarı 12,33 Muhayyer ma 
~llrayda, hazan Fatihte ve imzan 1 bulundurmak ve para kazanmak ! kamından şarkılar 12,45 ajans 13,00-
ıla Beya.zıtta. ornrordu. Kornllof, maksadile her hangi bir iş PC1Jin. 13,30 Şarkı ve türküler. 18,00 prog . 
.\.bcıun-a.hmanla yaptığı her görüş· de k°'masrna mahal vermemek i- ram 18,03 Radyo dans orkestrası 18, 
ııı~de onu biraz daha yakmdan ta- <;in Perihanm şah~i masraflarına 46 Peşrev, beıte ve §tırkılar 19,30 
ıılln~ğa, fikir'er:ni ve kanaatlerini tekabül etmek UzPre teı:ıbiıt edilen haborler 19,45 serbest 10 dakikıı 19, 
: oltJamağa ve hareketlerini tetkl- 35 liranm her ay kendileri tara. 55 Fasıl heyet! 20,15 Radyo gazetesi 
kc çalışmıştır. fmdan verileceğini ifade etmiş ve 20,45 Bir halk türküsü öğreniyoruz 

Abdurrshmanla Kornilof arala- filhakika bu pe.:m derdestleri ta. 21,00 zir:ıat takvimi 21,10 Fasrı prog 
~<la.ki bir buluşma da !Hl senesi rihine kadar ancak Uç :-ıy makbuz ramının ikinci kıımı 21,30 konuşma 
11kkanun ayının ilk günlerinde Sul mukabilinde Abdurrahmana tcdı. 21,45 Riya.setıcumııur bandosu 22,80 
ln!'\alunet tramvay durak yerinde ye edilmi.o:;tir, Haberler 22,45-22,!SO lrnpanış. j 
0!1lı.uştur. Kornllof bu buluşmaya Abdurrahın:uı, bu makbuzlara 
bır arka.da.şile beraber gelmiş ve imza yerine S - 15 remzini attt. ~ ~...:T,-:ıtt..,"A!..,~,..,· ... :''"'.,,,,i"',..,_,.,,.,...,..,.,,,,.,.. ..,,.,.o.:,.,. 
hu arkada-sına Abdurrahmam tanıt. ğmı ve Ömerin de S - 16 rcmzı .. 1 ~~ Ahmet Akkoyunlu 
l'rıı,tır-. ni kullıı.ndığrm bildirmJ§tir. '~~ 

Ti!iııkııye umhur ~et• 
ZiRAA T BAf\JKASI 

Kuruluş ıarthl: tımx. - Sermaye111t ıooo.uoo.ooo rorıı wnı.ıu 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bl.riktlrerı.lere 2R.800 lira Ur:rem!ye vertYor. 

,.ıraat Bankalllld& 11tımbaralı •• ı.tıtıarsu ta:ıar~w a~apıarmaa eıı. u 
~O lirası oulunaıılara senede 4 deta <:ektlecek ıı:ura lil' '\Şagıd~ı1: 

• • 
• • . .. 

«l • 

olA.na göre ikramiye dağrtııacaııur 
60Cı ı.oocı ~ ı ıeo ıcı 

60:! 
e;;o 
lOO 

t.O(;(ı • 

ı,OOCJ -
4,060 • 

121 

16( 

. ı,go, 

t.>lKKAII : ~eaapıannaakJ paralar lJlı aeııe uı;mcıe ~ l!raaac .. _.~~· 
111<;iınlyewenı !k.r&mlye çüttıfı taluUrde ,. llO f4'Z.!aıııyıe -.el'1lıecekt1ı !>ren~1erinde, kendi il'inılerin· Sultan Ahmetteki görllşme ni. ~~ 

~ h.!ısetmr>~ yer almadığı i~ hayet bulurken Pavlof m\ltealcip ~ "•••••111 . n lkrt u flaıdruı. 11 eytaı ı ı lltT'IMlr•evzı ~ 
•Ornılof· arkada~rnm hilviuetini görilşmenin dört """" ronrıı. yani ~...... ten son.m. Telefon <101~'1 ~ -"a~ y"p·•-•\b , J " oı.uj. • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :.:: :...; ~ ~ :Y'.: ;y:; ~ \ ..... ~ P .u.u. 

~~--d_u_rf'3.hm:ına bi!dirmcmiştir. 10 kanun evvel 1941 tarihine mü,~ ~ ~"""' ,., .., ,.., .., o.: """' ~ ••••••••••••••••••••••-•••••" 

lan hiır 'ÇIOk tecrm>clar, tıa.na, iC}kt 
nin küçllk yaştan bıaş1:eyaTnk, ebe
vey.n.>:n. idaresinden kendini ku.rta.
rıncay.ı Jmdar geçen zama.u içinde 
bi.lhaıMa tesir etıliğini ve ya.yıldı
ğını gösterdi, Çocııkl.W. Vo gıell.Ç
!ik devirlerindeOD, zcıhirli içk.J lere 
kat'iı bllils.ya.ı:ı. taınaşülün başlıca 
iki mühim imili bulımmallta.drr: 

1-Ebeveyn, 
2 - Ek.'ieri saatlerini geçirdiği 

(muhiti) dir. 
A vrupe.lrlaşmak; ilerlem0k, me 

tlt>niyette yer almelk siyasetini güt 
Lüğiimüz devirlerde, Avrupa.nm 
fantezisine lm.prlamk, maalesef 
C!I'I iyi t.ar.ıfl&rr olan, randıman i· 
tiba.rüe de ga.~t yüı'ksek bul'Ull8n 
(TC'l'biye sietemlerini) mUmkUn 
mertebe mem.Ie!k:etimiz;e sokama . 
d1k. 

Onların, &n.aıııeleri ve terbi.ye: 
s.istemltm bize uymaz ki! diye
ceksiniz. Hayır! pekru~ u:ydurula -
bHirdi: Nnsd ki bir çok şeylerde 
ıadı'l.at y:ıpaımk, 3Jlall:elermıize gö
re t~liblendiıriyorsak onları da 
pck!U\ ~irdik ... 

Çocuk ebeveynin idaresinde iken 
ne yazı!k :ki yolda keııd.ini serl:ııcat 
C.~ılar. çocukta., kotkusuma. istedi· 
~i şeyleri tatbik etmekte hiç bir 
mahzur görmiyerek hareket edi
yor .. 
Çocuğunun, ba:a fena vazi~tlle

rin! idrA.k edeill. ebeveyn ise, bir
denbire önü.ne geçmk için, iyi yol
da öğütler, içk:in.in fenalrğrna dair 
misaller vereceği yerde bi.güınah 
masumu aZ9,J'lıyor. Bulıunla da. iyi 
bir ~ey ya.ptJğım zamıetlen, obc· 
veyn, bWik:i:s, çoc.uğun i~ye'kıı.r
ı;.ı olan hevesini bix Jı:at daha a.r
t rr.ıruş oluyor ... 
Çocuğu, a.z.a.rlama ve dayaktan 

ziyade, iyi söz ve e.eı misal.Jcrln 
doğru yola sürükliyeceğini bilmi -
yen an2. ve baba kendi elleriyle 
çocuklarını uçuruma yuvarlıyor

lar ... 
Genç de, muhitiyle a.Wca.lı ve 

kendi&nin en fazla temas ettiği 
ldmselerin, iç:kiYi pervasIZCa kul · 
lanmalarını görünee, bu arada yi
ne ebeveyn ta.rafından tatmin edil 
medlğinden, kendisi.de bir eksik
lik duyarak emsa!lleıri gibi ha.reket 
etmeğe mecbur olur. • 

Bilhassa bu ı;ib vaziYetler eli -
ğer muhitlerde kendini en fazla 
göstermiştir. Meseli, bu muhitler. 
ue % 40 ise, diğer uzak muhitler 
ıle muhakkak ki yüzde 60 dtr. 

Bunların önüne geçmek iç.n, •ı 

zun teşki at ve sistemlere hiç d 
lilzum görmüyorum ... Yalnız! (Mı. 
ayycn bir ya.5 e$.S tutularak, ~ 

~ a~tan aşağı k:iıruıdere kati yen ıc 
ki e::ı.lışx menedilmelidir.) Bun 
aykır:ı hareket ede:ıi.ler ş:ddetle ce. 
zal:ındrrıltlıklırı takdirde ve i~ 
bir konlroı sayesinde .önüne g_ 
çidm~ olur. 

İçkiyi fa:ı;a mi.trtard:ı kulla.n.ıı 
ve bunun ııksine de s.a.r!iyatmı 
ınümkü.n merte1'e tahdit eden Av
r.ıpa devletler:ndeki nümunelerile 
acı hr-ıkikııt ve neticelerini g-örii -
yoruz. 

Gürbüz ve sportmen hir genç
lik i'!tiyor3f\.lt, en önce bu mesele
nin göz önüne :ı ırunası zanrri ve 
elzemdir ... 

Bir lisede bulwıduğum srralaı · 
da, büttin talebeler <koşu) iç·n 
mecbur tutulmuşlardı. Neticede 
';C P5 inin vasattan aşağı, ancak 
yüzde 5 inin de iyi derece aldJtı 
g914tld8 .. Aet m!ım1 ~r g6ı ISldbl
de<'lir. Çaresine de blr a.n evvel 
ha'ko.lTm. 
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istanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Asf<eri Kıtaat ilanları 

-----..ı----r_.,.... ________ .... ._. 
Apğıda yazılı mcvadın kapalı .zn ·ııa eksiltmeler! hlznla,.ında. yazılt 

gün, saat ve mahallerdeki askert sat•n alma komisyonlarmda yapılacak. 

t.ır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarım alt olduğu ko. 
misyona vermeleri. (3325) (5712) 

lUfütarı Tutarı Temlnatı 

Cinsi kilo lira Lira İha.le gün, saat ve mabalU 

Sığır etl 
sut 
Yoğurt 

Koyun eti 
Sığır eli 
Sığır eti 
Koyun eti 

67,500 
60,000 
60,000 
39,600 
39,600 
40,000 
40,000 

43,875 
20,800 
21,000 
27,720 
17,820 
20,000 
32,000 

3290 ) 
1560 ) 
1575 ) 
2079 ) 
1336,50 
1500 
2400 

ıo. 6. 942 15 Muğla 

12. 6. 942 16 Balıkesir 

10. 6. 942 16 Kara.köse 
8. 6. 942 16 Kayseri 
8, 6. 942 16,30 Kayseri . .. . 

Aşağıda yazılı sade. yağlarmm kapalı zarfta eksiltmeye konmuştur. 

İhaleleri 29.5.942 Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde Ba1ıl<c51rdc aslterl 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. Talipbırtıı ihale saatlerinden bir sa
at evveline kadar kanuni vesikala.ıile teklif mektuplarını komisyona ver. 
mt-lerl. 

Cinsi. 

Sade yağı. 
Sade yağı, 

Mlktan 
Kilo 

20,000 
20,000 

Tutarı 

Kuroı, 

200 
200 

Teminatı İhale 

Lira ıııaati 

3000 15,80 
3000 16,30 

(3240- 5451) ,. .. 
.A§ağıda ;,aztlı romorkör tamir l~leri 27.5.942 çarşamba günü hizala.. 

rmda gösterilen saa.tlerde açık eksiltme usulU ile isteklisine ihale edilecek
tir. Ke§I! ve şartnameleri her giln komisyonda görülebilir. 1steklllerin belli 
giln ve saatlerde Fındıklıda satmaıma komısyonuna gelmeleri. 

Sayyat romorkörU Güverte 
tamiri. 
Sayyat romorkörU Makine 
tamirt. 

.... ' 

5908 

387'0 

Munkk.ıı t te. 
Lira Kr,. 

10 

290 25 

• • • 

İhale zamanı 

Saat Dakika 

11 

11 30 
(3238-5449) 

Aşağıda mlktan yazılı etler kapalr zarfla eksiltmeye konm~tur. lJ:ıa. 
le3J 12.6.942 Cuma günü saat 17 de Siirt askerl ııatınalma komiayonunda 
yo.pılacaktır. Taliplerin kanun! vesik.elarlle teklif mektuplarını ihale saa. 
tincleı:ı. bir saat e\'vel komisyona vermeleri. 

lWktan Tutan Teminatı 

Cinııl. Ton Lira Lira 

Koyun eti. 
Sığır eti. 

--~ 

160 
160 

*** 

96,000 
80,000 

., 

7200 
6000 

(3366-5852) 

.A§ağ'ıde. yazılI mevadm pazarlıkla. eksiltmelerl hizalarında yazılı gün 
ve ~aatıerde Tirilyede asker1 satma.ima komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi. 

Kuru ot. 
Saman. 
Sığır eU. 

Mlkt:ın 

Ton 

370 
245 
40 

••• 

Flatt 

110 

thale gün ve 
ea.ıı.tl 

6/6/942 14 

8 " " 10 
15 .. .. 14 
(3369-5856) 

Aşağıda yazılı etlerin pazarlıltla ekailtmesl 2,6.942 Salı günU saat 15 
de Hadınıköy U~aktalıya e.sker1 satınalma komisyonunda. yapllacalct.ır. 

Her kalemin teminatı 3750 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona geL 
meler!. 

ClnsJ. 

S.ğlr eti. 
Koyrn eti. 
Keçi eti. 

Iınktan 

KJJo 

46,296 
37,593 
45,454 

108 
183 
110 

Tutarı 

Lira 

49,999,68 
49,998,69 
49,999,40 

(3371-3858) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
Kücük T~ sarruf 

Hesenlan 
llU'l '-r~.•.!\ıtvıı: PLANJ 

t{EŞlHEl.XI(: ı Şubat, 4 

ttayra, t ~tııı;&M, 1 tki,oo 

ctt<.,, rtn ta "1bJ eı1.ndı! 

....-. 

1"2 IK.Jt.ıilllı'ELEW 

1 &det 2000 Liralık • 2000.-

8 • 1000 • - 11000.- • 
• • 700 • - uıoo-
a • 600 • - ~- • 

10 

'° . 
50 .. 

ıao • 
ıoo • 

• 
• 
• • 
• 

- 2600.-
... -1-0CO.- • 

-~. 
.. 6000,- ... 

- 2000-

1 

5000 kllo elma kurusu ve 5000 
kilo stğır eti pazarlikla. sa.tm alı
nacaktır. Taliplerin % 15 temi· 
natıarile 29. 5. 942 cuma günü sa-
at 10 da Ha.d.ımköy Akpınar as
keri satın alına. komisyonuna gel-
meleri. (3357 - 5822) 

~ ~ :(. 

4.0,000 ton tahmfl ve tabliye kapalı 
zarfla eksiltmeye konmU§tur. İhalesi 
12.6.942 gtlnl1 saat 15 de Ankara Lv. 
A.mirllği satmalma. komisyonunda. ya_ 
pılacaktrr. Tahmin beden 4.0,000 ııra 
ilk teminatı 3000 llradrr. Taliplerin 

ile sabah, öğle ve ~kşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dislerinizi fırçalavmız. 

. . . 
) • • • • ~'.. • • • ;. ı ' ..................... 

kanunt vesike.larile teklif mcktuplan
ııt ihıı.11! saatinden bir saat evvel ko· · ı K • V llJ la LA rmJ) 1 
misyona vermeleri. (3338-57151) ff. lll il r ft~ 

~*• 
Müteahhit nam ve hesabına beheri. 

İstanbul mmtaıka liman reisli
ğinden aılımış olduğuım 941/2799 
No. lu liman cüzdanımı zayi ettim. 
yenisini a1aca.ğmıdan eskisirtin hük 
:ınü yoktur. (39966) 

Emin Aydın 
#(. :,. ~ 

ne tahmin edilen fiyatı 1300 kuruş 

olan 2000 adet tavia halatı açık ek. 
ailtme ile alınacaktır. !balesi 8. 6. 
042 pazartesi gllnü sa.at 11 de An.. 
karada M. M. V. satın a.ıma komls. 
yonunda yapılacaktır. Şarlna,µıesl 
130 kuruşa koınlsyondan alınır. Katt 
teminatı 1950 liradrr. Taliplerin bel. 
ll va.kitte komisyona gelmeleri. 

' (8318) (5705) 

* .. * 
Miiteahhit nam ve hesabına be

her kilosu 4 kuruştan 500,847 kilo 
odun a.çik ek~tmeye konmuştur. 
tlıalesi 30. 5. 942 cumartesi günü 
ttaat 11 de Srva.sta askeri satın al
ma komisyonunda yaptla.ca.ktrr. 
Tutarı 20,033 lira 88 kuruş ilk te
minatı 1525 lira. 41 kuruştur. Ta
liplerin belli vakitte komisyona 

Bayburt nftfus memurluğundan 
alınış olduğu:ın fotoğraflı nüfus 
~ğrı:lmı.1 w Bayburt atkerlik şuhe 
sinden aldıihm acıkerı~ik tı:rhis vP-
~ikamt ve m::ı.yıs ve hazin aylarına 
ait ağır işçi ekım-e.k Jm.rnemi 24. 5. 
942 gününde zayi ettim. Y enis.ini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

gelmeleri. (3218 - 3418) 
• * • 

82,500 kilo koyun eti almaca.k
flr. Pazarlı:kl:ı. eksiltmesi 1. 6. 942 
giinü saat 11 de Lüleburgazda as
keri satın alma. komisyonunda ya
pılacaktır. 3750 kilodan aşağı ol
mamak ti.l".ere ayrı ayrı taliplere 
de verili7. nk teminatı 5375 lira
dır. Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeleri. (3225) • 5425) 

.,, .. 
Yerköyde 39,639 lira 35 kuru§ keşif 

bedelli bir pavyon iD§Ut kap&lı zarf_ 
la eksiltmeye konmtl§tur. !haleli 12. 
6,942 Cuma günll u.at 15 de Anka.. 
rada M. M. V. Satmalma komisyo -
nunda yaprıacaktır. İlk teminatı 2972 
Ura 95 kuru§tur. Proje Ye şartnamesi 
198 kul'U§& komiıyond&n alınır, Ta.. 
llplerin :vek&let ln.,a dal.reainden aııı.

cakları ehliyet ve.slkalarınr ve ka.nu.. 
nt vesika.larile tekli! mel<ıtupla.rrru 1ha 
le saatinden bir aaat evvel komisyona 
vermeleri. '(3368-5855) 

4 ~ .. 
450 ton muhtelif meva.d Uaküdar 

ve Haydarpa§adan Boaııa.ne, Domalı 
ve Şileye deniz yoıne ve ı:notörle na. 
kil ettirilecektir. Eksilt.meal 4.6.942 
Perşembe günü saat 16 da. Ömerlide 
askeı1 satmaıma komisyonunda yapı 
lacaktır .. Pazarlık sonunda takarrür 
edecek fiaıt UzerlJlden % 115 teminat 
alınacaktır. (337Z-5859) 

••'1-
9000 kilo koyun eti ve 9000 kilo ın-

~ır etı kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
mllfbır. !halesi 115,6.942 Çar~amba 

günU saat 14 de Sinop a.skerllk §Ube
ııinde yapılacakta. Tahmin bedeli 
15,800 Ura ilk teminatı 11'7 Ura. 150 
kurU§tur. Taliplerin kanun! ve.slkala_ 
rlle tekli! mektuplarını ihale saatin.. 
den bir s:ı.aıt evvel komisyona verme· 
lerl. (5862-33615) .,, .. 

Beher metresine 540 ku~ tahmin 
edilen 3000 ml'tre branda bezi pazar. 
Jılcla satm aımııcaktır. Tallplerln 29. 
5.942 Cuma gUnU saat 11 de Balıke. 
Bir askert ııa.tmalma komisyonuna 
2430 lira temlnatlarile gelmeleri. 

(3366-5853) ..... 1 , 
1 

15,000 kilo koyun, kuzu, keçi, l!ltğ:ır ı 
etl alınacaktır. Taliplerin teminatla... 
rile birlikte 29.5.942 Cuma günU sa. j 
&t 15 de Çorluda asker! şatınalma ko 
misyonuna gelmeleri. 3373-5860) 

...... ~ 
6 x 32 ebadında. 100 adet otomo

bil ltıstlği almacaktrr. Taliplerin 29. 1 
5.942 Cuma. gilnU ııaat 10 da Esklşe. 1 
hlr askeri satınalına komisyonuna. 
gelmeler!. Tahmin bedeli 20,740 lira-
dır. <(3374:--15861) 

Satılık Bağ 

Bayburdon Luson köyünden 
Me'ktat oğlu ıssı doğumlu ve Be
yazıt. Mercan ydknşu havancı.tar so 
kak No. 14 Aziz Budak. (39965) 

~ :(. :(. 

2147 pl3b nu:ı:nar.ı.Iı bisııldetlm 
ça.lmmıştır. Meikür 2147 numaralı 
plAka.nm hülmıü olmad1ğmr ilan e
derim. 

Avni Yablıoğlu 

Kütahya sulh hWmliğinden: 
Kütahya.nm Lal&hüseyin paşa 

mahallesinden Fmdık oğ1lu ölü 
Mustafa lm:ları Fatma Sekiören 
ve Hasibe Yapılcan ve oğlu Mehmet 
Fmdrk ve diğer oğlu ölü Ahmet 
kıa:rm1 Ha.tice Fmıd:ı!k'm şay.ian mu
tasarrıf oldukları Kütahyanm Sa
ray mnha.l~es'.n.de aı:a.ın m.a.a avlu 
bir bap ha.nenin 300 lir.a muham
mtn kıymetli olup hudut ve ev
safı sairesi. şartJ:ıa.mesinde yaztlr 
olduğu üzere kaıbili taksim olın.a.
dığmdan sıa.trlank §Uyuun izaleel
ne dair veri' en karara binaen 26. 
6. 942 cuma gU.nü 14 de mahke
me kaleminde açık artrn:ııa ile ~ 
ttlacaktır. Artırma şarl.namee,i 
6. 6. 942 tarihinden itibaren açllk
tır. Almak ;ateyeınJer yüzde on 
niısbetind-e temlııat vermeğe mec
burdur. Muayyen günde usu.ten 
nidadan sonra en çok artrrana üze
r.inde brrakılır. Müşteri bir hafta 
zarfında pa.ııı.yı ve:rmeZ"Se :ilhale bo
zularak 15 gün müddetle yemden 
a.rtmnaya çı'kArılır. Bu ikinci ar
tırmada en ziyade a.rtiranm üzerine 
ihale olunur. lki ihale arasındaki 
fark ve fa.iz önce alandan tahsil o
lunur. İşbu gayri menkulün ihale
sine kadar h:ililkıniş vergi ve be
lediye- v-e evkaf ~!.:ı.rlle dcllali
yt'Si alana aittir. Mti.şteri şartna
mede ya.zLı bil.tün Rel'<l.İti kabul v~ 
itiraz hakkını iskat etmiş saytlrr. 
Fazla ma!Qmat aJmailt istiyenler 
mahkeme kaı1~.minde mevcut 
942 - 9 No 1u dosyadaki şartu
meyi okuya.'bilirler. (:19948) -, 
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vam kesmece ~ 11.radrr. 

BUyfUc; coıı devamlı kllşeU 
renkti Uıt.n veren.tere ayn •YT• tıı 
11rmeler yapllrr. H.eamt OAıuaruı 
ıanttm satırı 5C ku~tur. 
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Tı-pkapt MııJt"J>Hl askeri ~•rtrbi 
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Şerli ııillyle Veli ÇaV1L, KC>§kcU 

Haydarpaşadan Ayvansaray ve Be. , 7000 kilo sade yağı alınacaktır. Pa 
şiktaşa 30,000 ton buğday nakil etti- zarlıkla eksiltmesi 30.5.942 Cumarte. 
rilecektir. Kapalı zarfla ekailtmesi si günü saat 11 de Tophanede L-v. 
8. 6. 942 pazartesi günü saat 15 de .A.mirllğl satmalma komisyonunda. ya 
Tophanede Lv. Amirllğl satın alına prta.caktır. Bir talipten alm&bileceği 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin gibi ayrı ayrı ta.liplerden de almabi
bedell 13,500 lira ilk teminatı 1012 Ur. İstekillerin tekli! edecekleri ctns 
lira. 50 kuruştur. Şartııs.mesi komls. miktar ve fiat üzerinden kaıtı temi. 
yondıı. görU!tir. İsteklilerin kanun! n.atlarile belli satte komisyona gel • 
vesikalarlle teklif mektuplarm:ı ihale melerl · (755-6863) 
61\atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (749-:1702) 

*** 
Kc,tt bedeli 5780 lira 6 kuruş olan 

EYup Bahariyedeki anbara ahşap ça. 
tı yaptırılacaktır. Açxk eksiltmesi 
8. 6. 942 pazartesi gtl.nU saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği sa.tın aL 
ma komisyonunda yapılacaktır. İlk 

b>minatx 433 lira' 50 kuru§tur. Keşif 
ve şartlan komisyonda. göriUUr. !s. 
~killerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. ('loc>) (5703) 

••• 
Beher kilosuna 158 kuru§ ta.hmiJl 

edilen ıo,ooo kilo karaman koyun eti 
alınacaktır. Pazarllkla eksiltmeli 30. 
5.942 Cumartesi gtlntı saat 10,30 da. 
Tophanede bt. Lv. Amirliği satma!. 

ma komisyonunda yapııaca.kt.Ir. tık 

teminatı 1185 liradır. Şartnameat ko
misyonda görülür. Taliplerin beW va 
kitte komisyona gelmeleri. 

(7156-15884) 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma ofl8!. merkez kadrosu için 100 - 260 .ura Ucretll memuriyet

lere müsabaka. ile me-mur alınacaktır. 
Müracaat edeceklerin memurin kanununun 4 Uncu maddeslle tay!Il 

olunan vasıfları haiz olmaları §arttır. 

Yüksek iktisat ve tıcaret tahsilini bltirınlş olanlarla ticaret Ueeleri 
mezunları, reanıt ve hususi iktisat, ticaret, maliye ve sanayi mueııaeaele
rinde vazife görmüş olanlar ehliyetlerine göre tercihan almırlar, Bu gtbl
lc!'e 3656 ve 3659 numaralı kanun hUkUmlertııe göre ve millt korunma ka. 
nununun 6 mcı maddesile ta::ırth olun.an müktesep haklan mab!uz ola.ralc 
tayin olunurlar. Müracaatlar Ankara.da Dağıtma ofisi umum mUdUrlUğUne 
ve taşra.da vllft.yet iaşe mUdUrlüklerlne yapılmalıdır. 

Müsabaka ve imtihan gUnleri ve §artları ayrıca UAn edllecektlr. 
(877~800) 

~;.; ntvt[r. nrMiRYOLLARı ·ve·:ıııMANLARi . · 
·. ::; · i$LE:TM~ UMUt~(iôA.Rt;:Sİ i.LANLARllr.\. 

Eskişehir cer atelyesl için tesviyeci ve tornacı almacaktır. Sanat 
imlihanı Haydarpaşa deposunda yapılııcakur. A.sgart s. 2 i§çi derecesinde 
bulunanlar tavzif edilecek ve ücreti imtihanda göstereceğı Liye.ka.ta göre 
tesblt edilı:ıcektir. Tallplerin Haydarp&§a li!letme müdürlüğüne m~caat 
etmeleri ilA.n olunur. (3862-5388) 

• • • 
Muhammen bedeli (2508) lira (10) ku111§ olan 179 adet ala.franga ab-

desthane su haznesi (şamandırası ve musluğu Ue komple) 50 adet ala.fre.ıı· 
g:ı. abdesthane su haznesi şamandırası (12.6.1942) cuma glln.U saat (14) 
on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara.fmdan açıl' 
eksiltme usulile satın aımacaktır. 

Bu işe gırmek l.steY'enlerın (1881 lira (11) kuru§lUk muvakkat teminat 
ve kanunun tay-..n ettiği vesai.kle birlikte eksiltme günü ııa.atine kadar ko.. 
misyona müracaatları ta.zıaıdır. 

Bu ~ ait şartnameler komisyondan paramz olarak dağıtılmaktadır. 
(5848) 

Emekli, clal ve yettmıerın ve askeri 
malü ıerin nazsrı di katine : 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

1. - Maatlannı Bankamızdan temlik suretile alan 
Emekli, dul ve ye'dmlerin Eylül, Tetrinievvel, T et
rinisani 1942 aylıklarının tediyesine 1.6.1942 fa .. 
zartesi günü saat 13 den itibaren başlanılacaktır. 

2. - Askeri harp Malwlerinin ise ayni günde saat (8) 
den itibaren maaşları verilecektir. 

3. - Maaş sahiplerinin ellerinde bulunan fişlerde yazılı 
gün ve saatte Bankamıza müracaatları ve bunun 
haricind~ki müracaatların da kat'iyen kabul edilmi .. 
yeceği e~emmiyetle ilan olunur. (5837) 

lzrrıit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu 

i{oyun etl. 55,000 

Tahmin flatl 
KUl'UIJ 

122 

Teminata 
Lira 

Sığır ,. 55,000 92 8780 
1 - Yukarda cins ve mikdan yazılı iki kalem et ayrı ild şartnamede 

~ ayrı ayrı taliplere ihale olunmak suretlle kapalı zarf usullle ekalltme
leri 11. Haziran. 1942 pcr!iicmbe günü saat 16 da 1zrnltte tersane kapısın
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartna.meıerl 336 ve 253 kuru~ muka.bilinde komisyondan all· 
nahDir. 

3 - İsteklilerin ilglll olduklarx Ticaret vesikalarını ve 2490 saylı ks: 
nunun tarl!atı v~hilo tanzim edecekleri tekli! mektuplarını ve yukarda 
hlZ.d.larında yazılı teminallarlle birlikte belli gün ve saatten tam bir saat 
evveline kadar komisyona. vermeler!. (5803) 

SAHfBJ : ASIM US 
Umumı Neşriyatı idare eden 

Basıldığı yer: VAKİT MATBAASI 
Refik Ahmet Sevenqil 


