
1 

at 
o. 

.. 

j .. 

~ 

r 
1 

Sayısı 

3 
28 Mayıs 1942 
PERŞEMBE 

\"iL: 25 ~ SA.n: 8'741 
idari: oVI: Ankara (.... \ a.uı t' ur u 

ı<urus 

L 
ı eleton: lcl:l.tt (U3'10), Yazı (!Hll J 

l'ell(: btanbuJ Vakrt-Po.te tnıtua:4f; _j 

Gelece~ kış için yaz
dan hazırlanmalıyız 

Yazan: Asım Us 
ttkb:ıhardan ynz mevsimine gir- ı demlerinden de fııtifade etmeğe 

mek liz~re olduğumuz ş~ ':.~nJer- karar ,·enni,Ştir. lcvcut linyit o
de tstıwbulun odun ,-e komur me- caklarınd:ııı yapılır.akta olan istih
selestnden tekrar tekrar bahset- sal miktan artrnlft('akhr ,.c t..esi
mel< belki biraz garip oluyor. Fa- satlan müsait ohm müe'!<ıeseJerin 
kat :ldl adi balmuW:ı.n kömlir işi \'e kaloriferli apartnnanlarm oca.k
bir meulm ve so:rJk meselesi de. lnrında maden kömiirU ne bera
ğildlr. Uilhassa istanbul ıtibi a.yn ı ber linyitin d~ kullıınılma.sı çare. 
:ıam:ında büyük ve ktiçıik bir ~ok leri nrnna.ca.ktrr. 
sonat mdcs eselerlnin toplandığı 
bir biil"'e için kömür, kı!i i~inde 
olduğu gibi senenin en ırak ayla
rmdıı da en hayati bir ihtiyaçtır. 

Sonra bahar \'c yaz me,-simlnin 
1tcak günleri için 1st:ı.nbul<la ay
nca bir kömür toku \''Ücude ge
tirmek meselesi vanlır. Zira şiın
dldcn hu yoldn bir tedbir almmı
yae&k olursa kıc;; mc' simi gelince 
halkın L<ımma ihtiyacı ile çok ge. 
Dl leyen kömUr snrfiyatr günü gü
nüne nakliyatla karşılanama7~ 

Yine bir buhran meyd:ın ahr. 

Diğer taraftan geçen lu::; itincle 
kömfir sıktntısmdıın canhın yan. 
mıs olanlar ba sene daha yaz için
de kömür lllCSf'lesi ile meşgul ol· 
mağn başlaıtulflardır. Hem de ba
zı mücs eseler Uıtiyıı&iırhk duy. 
guso ile, diğer bazı miiesc;;eselcr de 
kış itinde 1 Ierini eslddcn kalan 
stWlıı.rmı da sarfederck yiirtitc. 
bilmiş olmalnn dolayısne kömür 
ihtlyn~'ıırıru clnha yük ek tutmak
ta \'e ihtiyaç listelerini g~en se
neye nl betle daha knbnnk gös
termektedir. Bu sntttle memleke
tin umumi kömiir ihtJyacmı dü
zenlemek vatlfcsi karf!l!lmda im
lan F.tibank muhtelif mUessesele
ıin talep listelerinden hangileri
nin hakM ihtiyacı ifade ettiği, 
hanı;Uerinln ihtiyat payı ile ka
barmı::ı olduğunu tetkik etmek za. 
ruretindedlr. Bu ise nncak :;imdi
den kömür mcselcslni çok ciddi C· 

larak ele almnkla mümkUn ola. 
bJJir. 

Geçen 1041 se>Jıeslnde Zongul
dak ha\'oZaSmdan ~ıltanlıp muhte- . 
lif ihtiyaç maha.11 rinc ~önderi. 
len kömür mKrt.ıırı 1,804,fl.3'7 wn
dur; bu sene programlanıuı kömür 
ieltlbsal miktarı 1,850,000 tondur. 
()nUmfö~deld Ju içinde yeni bir 
kömür buhranına nıeyda.n ,·erme. 
mck l~ln alınacak tedbirlerin ba
§Dlda havz.n.dn çıkarılan kömürleri 
yerinde tutmaksızın günü gününe 
İ.stanbala :.;etlnnek ve burada hem 
schrin, hem de kömürlerini 1stan
bol mCTl<ezinden alan yerlerin 
ihtiyıumın hazır bir halde bulun
durmak tedbiri gelir. 
G~en in ' içinde tstanbula ge

~k Rolgııristandan, gerek civar
daki istlh al bölgelcrln<len odun 
kömlirü gctirbemomi~ti. Bu hal 
maden kömürti ve kok ihtiyacını 
tabü olarak artmnı~. Bu sene 
böyle bir \''ll7Jyet meydana gelme
mesi içln ~imdiden Bulgaristan
dan kömür getirmek t~ebbüsle
rine glri5llmJ~tlr. Bu tedbirler iyi 
netice '\'erdiği takdirde belediye
ce yapılacak odun kömürü stoku
nun madt'n hömürü ve kok ihtiya
cını hafifleteceği tahmin olnna
bllir. 

l 

!!tından başka htlkfimet günden 
güne artmoı.ta olan kömür lhtlya
cmı kar:;ılamak iı;ln memelketin 
muhtelif bölgelerindeki linyit ma. ' 

Japon Başvekili 
diyor ki: 

Japon 
kuvvetleri 

Her yerde düşmanı 
ezerek 

Şarki Asyanın 
önemli 

bir parçasını 
etmişlerdir 

Tokyo, 27 (A.A.) - Japon başve. 
ki11 general Tojo, diyet meellslnln 
tevkalAde toplantısında bugUn Avua-1 
tralyııy& yeniden ihtarda bulunarak 1 
durumunu tekrar gözden geı;irmesini 
Ye bUyilk §&rkt Asyanm vtıcud& ge. 

(Devamı Sa. f, Sü. ~ 'de) ---

Valiler arasında 
tayin ve nakiller 

BUCDN 
~ 

-
V~KIT Her yertl& 
- 6 rf~ 3'_ 
Sayfa KURUŞ 

B. Millet Meclisi bütçe müzakerelerine dün de devam etti 
Başvekil beyanatta bulunarak dedi kiı 
"Düll olduğu gibi, bugün ve garın da 

takip edeceğimiz gol: 
Türk Vatanının bütünlüğü ve 
·Türk. milletinin istiklalidir,, 

Alman pike 
• 

tayyarelerinin 
Sovyet tankla
rına hücumu 

Aiman · tebliği 
Harkof'un cenubunda 

Kuşatılan 

Maliye Vekilinin teklifi uzerıne 

Şeker ve gilikozdan allnan istih
lak vergisine zam kabul edildi 

Ankara, 2'7 (A.A.) - Büyük 
Millet Mecliei bugUn Refet Canı
tez'in reisliğlnde akdettiği iki cel
sede, 1942 mali yılı muvuenci 
umumye kanun layhatmun mtiza
kere<ıine devam ederek MUna.ka
Iit, Ticaret, Zira.at ve MilU Mü -
dafaa VekAletllri bUtçelerinl ka
bul etmiş ve müteakiben Maliye 
Vekili Fuat Ağralmm tekli!i ü
zerine şeker ve glikozdan alman 
istihllk vergisinin artmlmaımuı. 
ve fevka.lAde vaziyet dolayıailc 
bazt vergi ve ~ zam icra
sma dair olan kanun Jlyihalannı 
ve müteakiben 1942 JMlt yılı mu
vazene! umumiye kanununun vari
dat fasılları ile heyeti umumiye -
.sini ~22 reyle ve mevcudun itti
fakil e kabul et:mlştir. 

Bu netieenln ~t pıaJrammca 
bildirilmesi ilzerine Ba§Vekil Dr. 
Refik Saydam kllr.9üye gelerek §U 

(Deva1nı 4 üncü sayfada) 

Milll Müdataa ''ekili Ali Rıu 
Artunkal 

HaUye ''eklll Fuad 
. Afralı 

Sıhhat Vekaleti hastahklarla mücadele etmek üzere 

YURDUN MUHTELiF BÖLGELERiNDE. KORUYU
CU TABABET MÜESSESELERi VÜCUDE GETiRiYOR 

Sovyet tebliği 
Uç gün zarfında 

15.000 
Alman 

tarumar edildi 
Teçhiz edilmi§ 

kazaklan 

Alman piyadesi 
arasında 

Panık 
yaratıyor 

Ank.a.ra, 21 (Vakıt muh&blrtnden)
Sıhbat vekAJ.eti bu sene yurdun muh· 
telif yerlerinde yeni sıhhat mUeaaeae. 
lerl a.çmaktadır. Bunlar bulundukl&
n kA.Zalarm (koruyucu tababet) de. 
nilen l§leriyle meogul olacak, bUtün 
mücadeleleri bu aıhhat merkezleri ya 
pacaktrr. 

İhtiyaca göre, sıhhat merkezleri 
btlkümet tabiblert Yeya müteha&'lıs. 
lar taratmde.n idare edilecektir. Bu 
merkezlerin nerelerde açılacağı he • 
nüz malüm değildir. 

Diğer taraftan Muğlada ve Çanak. 
kalede olme.k üzere iki bölgede aıtm& 
müce.dele~i ye.pacak iki yeni merkez 
ku.rulmlıftur. 

Bunlardan Muğla mmtaka.aı vllAye 
Un bütUn mütebaki kumnlarını thtiva 

edecektir. 
Çanakkale mmtaka.aı: Çanakkale 

Yillyetınden başka Gelibolu sıtma 

mmtaka.amı da alacak~r. 
Bundan ba.şka Bergama, Boğazla

yan, Tokad'm P&Z&r nahiyesi ve cL 

Politika 

van, Traky&da Demirköy ve iğne 

ada haval.l.ai 1skenderun'd& birer at
ma mücadele ıubeai açılacaktır. Ar 
nca trahom mücadelesi yapacak mer 
kezler de tesis edilecek, A.ntakyad& 
20 yataklı, Bileclkte 10-15 yataklı 

birer ba.atabe.ne a.çıla.cakbr. 

Elblat.&n, Kozan, I.alahiye, Mersin. 
taJrondenın, Midyat ve Erztnca'Dda 
birer dUrpanaer açılacaktır. Haat&ha. 
neal bulunan Ada.na, Ga.zi&ntep, Ka. 
latya. Kill.s'de mUracaatlarm tazlalı. 
ğınd&n dolayı, buralara blrer de dta. 
panaer nave edilecektir. 

Urfa, Adryaman, Gaziantep, Ma· 
ıntya, Kilis, Nlclp ve Sşyhan mmta. • 
kalarmda 12 tane köy tedavi evl mcr 
kezl a.çılacaktır. 

Meyve ve sebze 
ı~ya~ıarı listesi 
5 inci sayfada 

Seyhan ve Nıgde valileri tekaüde sevkedildi --1 Sovqet 
kuvvetierinin 
Yok edilmesi hızla 

devamedlyor 

lfoskova. :tı (A. A.) - Sovyet 
geeeya.nsı tebliği : 

26 Mayısta, Harkof WtikametiıP 
de kuvvetlerimiz geri aldrklan 
mevzii eri se.ğlam.laetımı'J§lardir. 

-
HARP iÇiNDE MANZARAMIZ 

Fuad Tukaal, Akit İyidoğ&D. Faik Oatlla, Ali Ra& Çevlker 

Ankara, n (\'akıt muhabirinden) -
Valller arasmda hazırlanan tayin ve 
nakil ll.8tesi yüksek tasdike iktiran 
etm~Ur. Bu kıını.mame ile Seyha.n 
valili Faik OstUn, Niğde valisi !sme.. 
U Safa Apaydm tekaüde sevkedllm!ş 
leTı!iP. • 

Bundan bqka; Seyhan valiliğine 

Mıuıisa vaıım. Akit lyidoğan, Nlfde 
valU!ğine ElA.zığ valisi Feyzi Gürel, 
Ele.ztğ valll!ğine teftif heyeti reisi 
Derviş Ongören, Maniaa. valilltfııe 

Dah!llye vekAletı mtlııteşarı Ali Rıza 
Çeviker, De.biliye vekAleU mtıateoar. 
lığına, tzmlr ve.ltm. Fuad Tuksa1 ta.. 
X1'J. ed1Jmlılercıı.r.. • 

I 

--0--

51 nci Sovyet ordusu 
komutanı 

Kurmay başkanı 
general Patlos 

intihar etti 
Berlln, :n ( A.A.) - Alman ordu. 

la.rt bafkumandanlığm.ın tebıtği: 

(Devamı Sa. !, Sü. ô da) 

lzyunı Barvenkovo kesiminde, 
kuvveti erimiz d U..'Qll8IUI1 tank ve 
piyade kuvveti ile yaptığı !fiddetli 
taarruzlar pilskUrtUlm~tUr. 
Diğer bölgelerde önemli hiçbir 

!!CY olm.anuşln'. 
25 :Mayısta 11 Alman uçağı tah. 

rip edilmiştir. Biz 8 uçak kaybet. 
tik. 

HNova. 21 (A. A.) - Sovyet 
gece yarısı teb1iğine ektir: 

23 Mayısta biten hafta içinde 
332 Alman uçağı tahrip edilmlı • 
tir. Ruslar 127 uçak kaybetmişler. 
dir. 

Moskova, :11 (A..A.) - Sov)'et teb-
liği eki §Öyle demektedir: 

(Deuo1M Sa. 8, BU • .. de) 

1942 bütçe müzakereleri dünya içinde 
yeni Türk hayatının silüetini 

bir kere daha resmetti 
Yazan: SADRİ ERTEM 

Bütçe; bir devletin rakamlann 
ayna'imda manzara'Jmı seyretmek 
demektir. 

Bütçcmlzln kuruluş karakteri 
hakkmda bundan evvelki bir yazı
mızda (Z3 Mayn l942) fikirlerimi-

ı.l söylemi~tik. Yeni blitçcmi7 mu. 
haripler ve tarafı1ızlar ortaAmd& 
Türldyentn 1B.llumi manza.rumı da 
göze çarpaeak bir şekilde bbart
nıaktadır. Mamara ,adar: 

(Deva.mı 3 üncü sayfa</(() 



2 \'AKI? 

Su~ Kas aavası-n-da_m_ü-dd_e_i _--Ja_p_o_n_ ~::,~: 1 '=~~~) 

Um Um 1. n ·ı n ı'd d i3 nam esı· Baş vekili da~;: g:~=~~:l:n;,~a:ı:~= 
• (Bcıştarafı 1 inci sayfada) sında bir Sovyet iiüvaii birliği §id -

deW bir çarpl§ma sırasında takriben tirllmesl işine i,ştirakln1 tavsiye et-
(Bft:Jtarafı dttnktl sayımızda) ~ zaman "o yerindedir'' cevabı· m~tır. Ba~vekll mUdafaa işindeki 60 kilometre mesafe katetm.1§ ve ar&. 

A d bi ik. .. g~tik· ten nı ald·gmv ı bı'Jdi.,.,.....;cıtir larmda subay'lar da. bulunmak Uzere 
ra an r ı gun ~-. ı ~ .. ~ • l'mniyetin kaya gibi sağlam olduğu_ 2100 Alman aakerln.1 yok etmlftlr. 

sonra ömer; Abdürrahmana o Filhakika o tarihlerde lstepa- nu ilA.ve etmi~ ve birleşik Amerika 
gün Çenberlita.ş sineması önün- nm İslahiye yoliyle Suriyeye git· ile Buyuk Britanyaya karıı ya.p.ııan "' • "' 
de sa'at 19 <la lstepan ile buluş- mek Ü?.ere 9. 1, 942 tarihinde harbe şiddetle devam edilmesi lA.zım M!>!'lkova. 27 (A. A.) - Eski 
tuklannı ve l:stnpa.n ile yaptığı Türkiyeden ayrıldığı dosya me- geldiğini belirtmiştir. Ruı; z~bitlerine göre, Harkof cep-
bu son görü.şmeden bir suikastın yanındaki resmi kayrtlarla an- Hariciye nazırı Togo, başvekilden besinde cereyan eden bllyük sa • 
hazırlanacağı intibamı aldığını laşılmaktadtr. söz alarak Sovyet _Japon mUnasebet vaş, şidd~t ve ha.raret bakımm • 

.Japon barıcıye 
nallrınıa beraaatı 

Japonya 
400 millJon 

Hintli 
•• • 
u2eıınde 

Hiçbir emeli olmadığını 
ilan etmİ§fİr 

Mihver 
devletleri 

hatta bu sezişinden bahsettiği Bu tarihten sonra İstepan lerinden bahs<!tmi.ş ve bu mUnasebeL elan Rus • Alman harbinin başm
zaman lstc.panın başını çevire - Türkiycden ayrılmış bulunduğu terde btıyUk Asya harbinin b~la.ııgı . danberi yapılan biltUn muharebe. 
re~< gübr.eklc mukabele edip ken- için Rusça biJmiyen Omerle le - cmdanberi hiçbir değlşlkllk olmadı. lerl geride bırakmaktadır. Son 
disindan tabanca kullanmas:nı mas ve münasebeti idame ettir· fmı söyleml§tır. Sovyet telgraflan Timoc;enko ileri 
bilip bi1mecliğini ve lbir tabanca· mek üzere Türkçe konuşmasmı Tokyo, 27 (A.A.) _ İmparatorluk hareketin'.n tama.men durduruldu. 
nm kullanma tarzı lıakkmda i. bilen Komilof tekrar sahnede d.iıyet meclial.nin fevkalt\de içtimai ğu hakkında.ki Alman iddiaJa.rm: 
zahat vermd: için eve gelip ge· g-örünmeğe başlamıştır. Filha • açılış celaesinde başvekil general To- yalanlamaktadır. Hakikatte Har • 
Iemiyeceğini sorduğunu ve bir kika 5. 1. 942 günü saıbahı, er- jo, çok bekler.en nut!runu söylemiş _ kof cephesinde Rus ileri hareketi Birbirlerine kopmaz 
"'·"" bah geı--ıc iizere söz verip kenden ömerin evine giden Pav- tir AJman mukavemetinin artması ve I b ... l d 
·- r.ııııt;ı • • • ku · · aı a·ı · · taıı. bag"'lar a ag ı ır ayrıldığını nakleylemiştir. Aynı lof ve Komilof kendısını uy - Başvekil, diyet meclisfnln açılma - evvelce L~g e en arazının 
evin alt katında diğer bir odada dan uyandırıı:> (hazır olup olma. m mUnasebetile imparatorun ceva _ kimi zarureti yüzünden yavaşla • Tokyo, 27 (A.A.) - Diyet mecUıi
oturan arkada.<>.I Selfi.minin kur· drrğmı) sorarak vazifesinden res. bım minneUe k&rşıladıktan sonra mıştı Rus kıtaları lzyum Barven.- nin fevkalAde toplantısında. ba§vekll· 
ban bayramı tatilinden bilistifa- men aynlma.c;ını bildirmişlerdir. hU.kll.mdarrn şanlı iradesine ittiba e • kovo kesiminin bazı noktalarmda den sonra hariciye nazırı Togo sClz 
de Eskişehirde bulunduğu sıra- Ömer o gün Abdürrahman ile dilerek bUtUn gayretlerin zafere ulq_ toprak kazançlarına devam etm~ atarak, harple ala.kadar diplomatik 
da; iıki veya üç gün sonra ömer, buluştuğu zaman Pavlofla Kor· mak için bir araya getırlleceğlnl SÖY- tedirler. Salı günü alınan Sovyet meseleleri gözden geçlrmlı,ı, pasifik 
bir sabah erkenden taleıbe yurdu· nilofun sabahleyin yaptıkları le.mi§ ve mlimessıııer mecllai.nl.n ye_ haberleri havn hareketlerinde üs. harbinin mesı.iliyetıerl, Anglo • Sak_ 
na gidip Abdürrahmam bulmuş müşterek ziyaretten bahsederken nııenmesi bUtUn memleketin, harp tUnlüğün srlcI surette Ruslar elin- ııon devletlere a1t olduğunu söylemi§ 
ve tabanca üzerinde izahat ver- bu ziyaretin çok ihtiyatsızca ya- hedefierlnl ta.kip hususundaki kuv • de bulunduğı.ınu bildirmektedir. ve Pasl!ik anlqmaam& varmak Urıe-

, · · "'-'- Id" v• i pı1-- oldugunv u, zira o sıralarda veW azminin neticesi oldu,..,•nu be • Her iki taraf bava kuvvetleri kıta re ·Tokyo htık1lmetinin birleıılk Ame-DlıeJ\'. ıçın .u;ı~epanm eve ge ıgın "'"9 ... topluluklvma hücum ar ya-ak • 
,__,__ ·-rek 3·--disını' · .:ı- "8.- ın..w.-""irden avdeti beklenilmek- llrtmıatir 1·- rtka ne sekiz ay ya.ptığı mUzakerele. .w:ıucr ..... , " M;ll ~ ~ ~ ~ • ta bu hücuırı.lar da s:k sık hava sa• ğımuştır Omer, sokakta bek- te olan al'Xadaşları Selaminıin de Başvekil, sözlerine Döyıe devam et. re mtıtealllk resmi vesikalardan da 
}emekte ~an !stepe.na mülaki ~inin mümkün bulunduğu- ml§tir: vaşlarma yol açmaktadır. an.la§Ildıfl URre Japonyaya harbi 
olmak ürere Yurdda daha fazla nu ve bu tedbirsiz hareketlerin- Şarkt .Asyadaki harbin başından "' • • bu devletlerin zoıta yUkledlğlni be -
kalmadan avdet etmiş biraz son den memnun olmadığını ifade beri altı ayda.ıı daha az bir zaman Lon<lra, ı1 (A. A.) - B. B. C: ıırtmiştlr. 
ra da Abd.Urrahman hazırlana· etmekle beraber palto yaptınnak zarfında Japonlar düşman kuvvetle - Harkof cephesinde muharebe Togo, sözlerine şöyle devam etml§-
raık ö·nerin evine gitmiştir. üzere kendisine bir miktar para riD1 her ra3~eldiklerı yerde ezmişler gayet cidd! bir safhaya gl.rmi§tir. tir: 

Filhakika. o sabah lstepan; verildiğin\ ve ishar ettikleri ar· ve imparatorluk kuvvetleri bUyük En çetin muharebeler Ha.rkofun Japonya, kendl mevcutliyetlnl teh· 
M M ı . tah cenubunda hum • Barenkovo ke .. k b 1 beraıbel'inde getirdiği V a h t e r zuya. binaen ercan a ıye • §arld Asyanm önemli bir parçasını llkeye koyan bir mUcadeloyl a U 

markalı, numarası siliık sol ta.- sil ftıbesindeki işindev i-.tifa ey- işgal etmi§lerdlr. Buna mukabil bir· sim.inde cereyan etmektedir. Bu etmekle Angıo _ Sakson UstUn1UğUnU 
rafta emniyet terliıbatı olan ot<r lcdiğiıni de il~ve eylemiştir. le§lk Amerika ve BUyUk BI'ltanya de_ kesimde mareşal Von Bock, Rwı mahvetmek ve yeni dllnya nizamının 
matilk bir ta.bancanm doldurul • ömerin hakikaten 5. 1. 942 ta- nlz kudreti. Pasifik denlzlnden ve ordularmm irtibatım keamek için yaratılmasında itb&rllğl yapmak be. 
ması boşalhlmasm'ı; hedefe ve rilıinde sJ!h:ht sebeplere istinaden Hind denlzlnden bllkuvve atı~tır. bilyUk bir gayret sa.rfetmeıktedir. deflnl gUdtıyor. 
hedefin bilhassa kalb nahiyesine \1'3Zlıfesinden istifa eylediği Is. Aakeı1 zaferle muvazi olarak, i§gal Alınanlar, çrkmtı teşkil eden Nazır, Japonya ne şarki Asya mem 
tevcilh edilmesi 1Azım geldiğini ı."e tanıbul Defterdarlığından gelen edilen bölgelerde bUyUk bir ~ prog_ Rus hatlarına btr rahne aomıetar. lekeUlert arasındaki ittifakın b1lyUk 
naml ateş edileceğini birer birer 6 4 942 tarihli karşılık yazı ile ramı tahakkuk ettirilmektedir ve oe. dır. Ruslar tedafut muharebeler A.ya atyasetınl ilham eden preuip • 
anlatmış ve tabancanın sol tara- bÜ Yazıya bağlı 5. 1. 942 tarihlı nnp bölgesindeki askert hareketler· yaptıklarını bildiriyorlar. Alman • ıere uygun olarak herırUn biraz daha 
fmda görülen ermı.iyet makeııiz. ve ômer Tokat imzalı istifana· le muvazi olarak Çindeki imparato.. lar tank faikiyetini elde etmif • aıkı hale geldiğini söyledikten 80DJ'lL 

masmm bir daire tpekHndeki k:U- me mil.ıııclerec&tiyle tahakkuk et- luk kuvveUeri Çan.kaygek kuvvetleri- lerdir. Bununla beraber tml or ıöyle demiştir: 
çUık ~ızı yuvarlak haricine mektlıdir. ni derece derece tahrip eylemektedir.,~~ A~ı:ı~~lan. ~:ı:~n~!: Siya.at ve a:ıker1 anl8§Dlalara tktl-
getirildiği zaman tabancanm a,.. Geçen bu günler zarfmda artık Tojo, sözıerine devam ederek: dı - e e ır. ll1A3.... sadt ve mail anlaşmalar tnzimam e. 
t:ışa hazır bir vaziyette olaaı- ne Pavlof ve ne de Kornilof Al>- şarda ve içerde mevcut mUsait duru· Rus kuvvetlerini çember içine al- diyor. Çunking rejimi şark! Aayad& 
ğını ve mezkfuo tabancanın Ge- dürra:hman ile meşgul olmak lil· mun aon zafere kadar göttırtllecek ı dnkları iddiaları mUbaliğalı tel&.k.. yeni nizamın yaratılmasına mani ol. 
orgı. Pavlota ait bulunduğunu da zumunu duymıyarak !bütün gay· olan harbin bS§langıcmdan ibaret ki ~di~ekt~d.ir. Bu muharebenin mak için mücadalede ısrar etmekte. 

retlerini Ömer Uzerinde toplamış bulunduğunu blrlqlk Amerikaya ve netıcesı henüz pek uzaktır. dir. Fakat Birmanya. yolu keaildlği.Jı... ila~~rlf~~t~at ilci gUn sun- buhınmaJrtadJrlar. bUyllk Britanyaya. karıı yapılan bu Kubişeften Röytere bildirildi~ den Çunking artık tek başına kalmıf-
ü:tıerind · Om.erin Pavlof ve Korniolofla harbin topyekim bir harp oldutu.nu ne göre Almanlar, ihtiyat kuvvet. tır. Durumu gitgide va.hlmleımeld.e. 

ra &ynI tabanca . e yıne •~--bulda son bıJlmrması 14 ki.- ve İngiliz Amerikan kudretlDin nU - lerinden mtihinı miktarda tank ve dir, Ve t.kibetı belli olmuotur. Bu 
aynı mahalde AbdürralJman ile nLS:'usa.ni 1942 tarlhhtde olmuş- fuzu ve bA.ktmlyet ııuıyası köktınden tayyare wkviye kuvvetleri gön • rejime acmır. Fa.kat ıt.yık oldutu 
örnere tekrar edUmıit W aynca tur O min ömer, saat 14 de AÖkWUp atılınca.ya kadar Japonyanm dermillerd.l.r. lla'beti blllm111tur. 
o gün getiri~ olan por!.altal • e-A k dil mUcadeieve devam edeceı.tni •öyle • En son raporlara göre l!IOn Uç Na"'••, v·rlpsin, memuriyetinde et. bi.ivüklilınWdelQ. ıoo, bir e! bom- Yeni Postahane önünde en e- ., ı;· ., .... n.ı 
basmnl'Tctilranılinasr tarzı da c;ğ- rini gördUğU Pavlof ve Komi• ıni§tlr Japonyanm hariçle olan mil.. gllnde ı5.000 Alman, Ruslar ta• rafta ak18ler bırakan blr maflQblye-

lofu tmben Eminönüne kadar rıa.ae~Uerl.nd.1ın balıaeden b8§Vekil rafında.n tarü.mar edilmiştir, 500 te utradığmı h&tırlattıktan sonra hı.. 
retilmiştir. . ~ .. -ı- izah t ..,,;..,;m~tn ve oradan Bebek h.::..t· Japonyanın ~konun Çinin ve metrelik bir cephede Almanlar biıı gUtereııiD Hlndilltandaki durumu fld. 

İstepanı dinl .. ,,. .. ~; a ~- J-~....., k Taylandm barbbı aovk v~ idareal hu- kişi kaybetmJşlerdJr. de .. e ··-dz&mı sövle-•• ve .ozıeri-dan öldürmek fiilinin tabanca ile tma işliyen bir tramvayın. ar. a .. -·- 6 ., .._ 

Uı.leJ:ı:!çegınv · i ve el ibombasmm da, vagonuna ibinerek Bebekte ınmış- susunda aynı giSrtl§e iştirak ettlklerl. • • * ne töyle devam etmlfUr: 
""" dise ..:.. ıni ve aralarmdakl bağı. mUtemadi. K1Q'bllef, 11 (A.A.) Harkoıf Btı""'" Britanua HiııdUlert bt.lt. :füHın ikamdan sonra ha · ma- ... .1.... ., 

• Be. raJberce 11.ır' lokantaya gire- yen kuvvetıendirdiklerl.n! bellrtmit • muharebeat. llç1lncl1 aatJıuma glrm1t- kendi menfaatlerl utrund& .feda et-hallinde kargaşalı1c tevlit etınesı- u ••-. tır. Sovyet kuvvetlerinin ao1 cenahı 
nı· temin-- kullanı!acağını ve bu rek yemek yemişlerdir. Yem.ek .,... .____ Ha ..-. mek teoebbUaUndedir ve onlar aruın.. 

.,... :ı..,· ..:ıı---.. Tojo, mı.ııver deVleıtleıi h&Jdnnda Uk .......... zarfmda rkOf& d..,e... ... Ja"""ya aleyhlnde ıUpheler u-.. •--- lığm da failin vak'a ye- eanasmda nihai vır ~ rna- .... r- ,_ 

Mihver devle ıeı·ı 
Ak denizde 

büyük hazır-
lıklar .gapılJO 

Loudra, 21 (A.A.) - B.B.O.ı 
Taymla gazeteslnin dtplomatlk m 

ha?Tlri "Akdenl.zde mihver b&relı:e 

lert, ba§lığlle yazdıfl bir maka 
diyor ki: 

"Mihver, Akdeııizde b11y11k bir 
keı1 ve bahı1 teşebbUse bazırİ.antye>r 

MUteakiben Taymls muharriri, İ 
talyanm Franaız toprak.lan ll&ertnd 
deki illteklerinden ba.bHttikten 
şöyle devam ediyor: 

"Hakikatler gözönllnde tu 
!Azımdır. Maltanm dev&mll bom 
dımam, bu adanın blr bomba 
Usstı olarak kullanılma.ama mani ol 
yor. İtalyanlar, bundan 1.ııtlfade e 
rek vapur katUelerin.l daha kolay 
la sevketmı~er ve Llbyadakl kuvv 
ierinl esaslı bir 8Ul'ette takviye et 
ml§lerdlr, Girit, Alman paraşUıçU la 
talarınm tallm merkezi olmuıtur. 
göıteri§ için değildir. Yunanlatan 
da mUhim ltaıya.n kuvvetleri mev 
tur. 

Hltıer karar verdiği takdirde 
verin taarrumna mani olunmaz.,, 

Mısır Başvekili 
istifa etti 

Vlşl, Z7 (A. .'-.> - O. F. t: 
Ka.hired en biJ .iiıil diğine ga 

Mısır başveldıi Nahas paşa. kab 
rıesinin Istlfaamı kral Faruk'a ve 
mi§tir. Na.has paoa, yeni kabine 
teşkile memur edilm.i§tir. 

izmir fuarı bu sent 
açılmıyacak 

Ankara, 21 (Valot muhablrlacleD) 
BugUn öğleden sonra bUtçe m 
resinin devamı ıııraamda Ticaret v 
ktleti bUtçeal de görtl§WdU. Bu 
da BqvekU Dr. Ratlk Saydam, 
silye gelerek bugtlnkil dUnya ah 
karııamda her sene yapılmakta ol 
İzmir fuarmm da bu ıene ya.pılmıy 
cağml ve İzmir halk.mm da bu d 
mu takdir edeceğini bildirdi. 

Seyrüsefer müaaadeai 
alan motörler 

Ankara, 17 (Vakıt mulaablrlndea) 
İstanbul limanına batlı Dtyana 
törtlne balıkçılık lflerinde kull&ml 
mak ve Emek moUSrllDe de 
nm birinden Eyltıll1n onbeffne k 
işletmek tızere .. )'rl19efertne muaa 
de verilmlşt1r • 

11\Wg&p. O d 4e-••tlr ki•. muvattakiyeUe ilerledikten, iklDci A--.ıı.. ,..ı... Fakat .......... ev 
• den k-'-vlıkla umaklaamıııı•mı hiyetinde olmak üzere ııner en - -t--· '"' ..... &"' -ıyor. uu - • Al f 111111 rın uar.J -:r--- l Bu fırsattan •-•••&de ederek Japon hatta zarfında ...,.., .. m Barvenkovo -••-•·• ti"''"" ........ m man 8 temin. e hizmet ..A~....; anlamış lıazir olup olına.dıgı tekrar s•:ru • ......... _._ .. _ "'--- k hUc raıar muv-.u._.ye ı -e m........ • 

~~ ) lıWdmıetlnin bizimle blrllkte bUytık bölge- .-...... arp umunu dtır, J&ponya 400 milyon Hindli Uze. -------·-
bulunuyorla.rdI. l muttur. ömerıı:. (ha.& rtm yo- saterlerı hakikat B&halma Qlk&rmak.- umumi aurette u.ptettlkten aonra ha. rinde hiObir emeli olmadığmı bir gok ( Bal}tarafı 1 incı sayf®a 

Aslen bir Sloven mn etıepa- i.unda vt.rdiğl cevaba. lt'\."Ş: ge- ta ...... ve m" ... -k ..... _ JıeA-M-•-- len lıergO;D artmakta olan Alınan taz. Brt"·- Harkot cenubun<!& ku••tııan s · y.-..-ı-"-.ı .. yetifmJt re'k Paviof ve aerekse Kornilof ........ __ .. -r ...... ~ defalar UAD etmittir. Japonya ....... ~ 
nm, yıne ~\.~UU,J- 'l!I ,.,..J, v ulaşmak için blr ÇOk m11§k11Uer1 ~n_ yikine karp koyım&ktadırtar, llk haf. ya imparatorluğu efaanellJli kurtar • yet OrdU}artDm yok edilmesi lfl h 
bulunan Omerle, Aıbdürrahman- (kendisille verilen işin ~ agır mek ,. ___ gayret aartma devam 8 • ta u.rfmdakl tank kayıplan Alman- dökm terakkller kaydetmektedir. K

11
•& 

ı ıCt,,__ .. •-on·--1r aıı1aşbğmı old .. ~· .. u karan kat't değilse der .._, . .., lan vakkate malı: tc;tn H1ııd muıetıDln kan e. ., 
~-=da~ A! ,~~ lıftlmm oXP ,__,~~'-esi 19.znn O"Pldiğini den İtalyan ve Alma.n mtıttellkleri • mu D 111m hallDde tank ilini illtemiyor ve umuyor ki, Hind hatlarımızı delmek için dll§man lll\K"llotayrrea umı..- •-- h:'~ ve ömere ~(bu işin mlzle dost devletlere kargı duyduğum kullamııa. tabiyeatııı terke mecbur ıefierl ellerine verilen tır.Jattan latl· rafından yapılan beyhude te19bbtıal 

rum. v derin hUrmet hlssl.ni ifade etmek i&- etmipe de fimdl Alman cenup 1la • fade ederek Hindistanı Hind!llete mal §imdiye kadar ıiddetle mücadele ed • bu arada zaman wnas:ı sonunda öı.-...ıp kurtulacagı ve ıe_,_ ... __ •-emll m1k • __ ,_ 
tahsilini i~~:;f~ ..-rde ikmal e- terim, Japonya, zaferli seferine de - ·~ .,.. tarda gelen .....a edeceklerdir. BugUnltU harp Japon. bUtUn mukavemetlnl laııniftır. 

mltielif )'erlerde keedisiyle bu- Wb' J~ vam etmek azmlDded1r ve h1Ç fllphe lar ırunantnnağ& b&§lamıotır. Birçok yaıwı, Almanyanm, 1t !yanın ve dL Pnrçalaııan dllşm&n tefklllerl ar 1.--..w... devam etmiştir lııte - deceği, arzu ettiği takdirde Rus- tanklar aha 
IMS"•-- .. el yavn. da gidebileceği) yolda te- yok ki İtalya ile Almanyanm blrleılk. aiy boyallDll§tır. Alman. ter mUtteflklerln y p' ı;tları tıblrllği sında karmakarışık bir durum bU 
pan. tarafmdan taba.ne& W <.1- Amerlkaya ve btl .. "k Britanyava kar la.r daha b&fka tekilde tabiyeler de ıaye·'-de yeni blr dllnya nizammı kUın sUrmextedlr. ll'evkallde dar b ~ aı-1......:ndıe '\19rilen im• minat -rennişlerdir, ,1 U .1 llLL1 

~ ,_...,ıa-ı ıı yapmakt& oldukları takdire değer kullanmakta ve geçen yaz zarfında yapacaktır. Japonya, ltalya ve Al- cep içine laman dU,man birlikle 
lılan takibeden gün1erdeki bir (Dew?M 1'Gf) mUcadelede ortak olmak suretlle, tatbik ettikleri eözde paikolojlk ted. manya ue tarlhl bir ittifak yapmıı · kUçllk daireler halinde kup.tılmıı 
bul\lılfD3lda Pa.vloıf, A'bdilrrahma- ıimdiye kadar muttereken kazanıl - hiş wnıllertııe bat vurmaktadırlar. tır. Ve bu Uç memleket dünyayı imar ayn ayn parçalara ifraz edilmiştir. 
na radyom §U&I neşreden. ufak Hamid Koray mi§ olan birçok zaferleri daha a:-tt~ Bazı keaimlerde Alman piyadeleri etmek ve ancak tng'ltere ile Blrleıtk ElU yedinci Sovyet ordusu komuta 
bir :ç&ata şeklindeki iletten. balı· Ankaraya gı"tti racaktır. J&paııya bllhaaaa mUttefik.. Frıuıaa. meydan mulıarebeain! hatır- Amerika katı surette yenildikten nı general Potıas ve kurmay b.ışkn 
ISf~· ~ ımdUmata na Yeril MllLıl' Puıa.rlan milıeaıe- lerile strateji a&h&lmda i§birliti yap. latan tekilde fally&Da ve trampete aonra ellerinden ıı!Wıı bırakmak tıae. eılr edllmelerlnden az evvel tntl 
~-.._.. ~Ullfl>"' ıeler mUdllril lUımit Koır&y dün mak ve onlarla blrllkte yeni blr dlln. Çal&r&k muharebeye yUrllm1l§lerdir. re verdikleri kar&rı &lenen bl1dirmlf. etmtılerdlr • ..an. bu Alet hedefe ka!1I yere '3ıllm ADlr:ar&ya gltmiıtSır. Muh • ya nizamı kurmak kararmdadır. Bir- Moskova,. 21 (A.A.) - Ka.zaık lerdlr. Bu Uç mWetln anlqmuı yaL Doğu cepheslnln. merkez ve ıima 

tmakıhr b1ırakrlmaz fU8. neşrine 1ıelif iller etrıafmda um'lllD. müdtlr- l&§lık Amerika ile Btıyilk Britanya.nm g'C!Dera.l Tbnaleviıc; ObwJov Rus •U- nız aaked aahad& değil, aynı u.man· kesimlerinde kuvvetltırlmiz taratın 
~ ve IWLill JıiimJesi i- w'"- &..-'-·• vencektir. birblrlnl takip eden yenlll§lert ve ta. varlıdnin Alman m:rhk birliklerine d& 1 ...... , iktlea.dl ve tuat maıwıe.. dan yapılan taarruz tefebbU.lled m ·~ kal---•'· _..,_ !kaJb sekte- Ml6'lll' _.._ ı..n- elci ~M .., _ 
_.._ iM;aıA ~ • öl.. tuı.1ıail~ karanlık gGrilnU§11 yl1. ~94 e e...... muvaffakiyet!er beUeriD! aJ.tJralandırm&k bakımm • vatfaklyetle devam etml§Ur. 
Bine uğramJe gibi aessızce up 1:' !:.} l • • ztınden bugtıııktı harbin b1r ırk harbi haıkkmda IOl'Ulea 8ll8le töyle oe- dan da dolltaDedlr. Mihver devletlerL Buz den!zl eephel1Dde, lltmıııanalj ~ IBU i:zabat AbdQrrah- a;.ğ ence yer enDID oldumn.•• eövlemeJ.m ke-iyeU &.. .... vap Vernıiştir: limanında lk1 b11y11k dflfıD&ıı ttoare 

..man ifİD 
0

ancak hayali mahiyette teftitleri ıo • ~~ devletkrln, ~etle;-:;_ Kmlordu 8'1val1lerinJ11 ban - :e~:~P:a~r~:::erl ba= gemisi bombalar atılarak tutu,turuı 
flbıbul edilnQpir, ~ Ya mev••ıfnin yalrmlapıa.-v datmak için Gtedenbert bqvurdukla- dıJdan muvaffaJdyetler dBha ö - lııgutere ve Blrleflk Amerika propa.- muıtur. • 
:vaile:rı bı çocukça alıatm ~- milnMl'betile belediye, ~ tari· n, mutad bayrağmıanevralardaıı lba- nemui ateş ku.dtttıerinden ft di- gandalar ve yalanlarla Japonya, AL Şimal bunau ile tsıaada &1'UIJld 
6" için ömere de tekrar edil- feler tatbik edaı eğlence mUeue- rettir. Adalet eııaaı Uzerlnde lfblrllği ğer a9ihlaı-la Rkı bir irtibat ıee·e manya ve İtalya arumdakl ntUna • sularda blr dtıgmaıı kaftleallla ta&r 
~a IÜIJhe edilemez. ıeleıiııin. bah~eıiD teftl§lerine ya.pmakta owı mıııver kuvvetlerinin. cdebilmelerind.Elı, baskm teklinde aebetleri bulandırmağa ça2ıpyorl&I'. ruza devam eden avq uga.lılıı.rrmLı2 

Tlhtdyeden hareket bi\yük bit' önem vermektedir. Be- ••,.kil eWkleri kudretll tttihadm Aııg_ seri darbeler iııdiren önemli llÜ - Fakat asıl ideallerle ve karfllıklı 8 bL'l tonaA.toluk bir dllfm&D tlcare 
etiineden bir ilci gUın evvel bir ak- lectiye reis muavini LQtfi Abııoylllt ~1aıon devleUert tarafından ya • vari te§ld'lerinin kullanrlmasmdan mutlak bir itimatla blribirlerine b&f. gemisini batırmı,ıar ve bafka Uç ge 
l8Zll Pavlofu yanma alarak öme balkanlığı alımda bir Wtfş he- ptlan entrlkalarla ve aetil manevra. i 1eri gelmektedir. Süvarllerimlz en ıı bulunan Uç devJeUn tegkll ettikler! mide yangml&r çık&rmlflardlr. 
m erine göWrmilş ve Pav1ofla yeti bu m~lerl 8*ı bir suret- Jarl& samlmıyac&lım bOttbı dl1nya kudretli modern slllhlarla teçhiz •atıam kitleyi zedelemelerine hiç Akdenlzde, Malta adasmdakl ha 
Omeri ~. lstıelmn; O te teft.11 edecekttr. 'n!ft:ieler pek bWJ'Or. Btrletfk Amerika ve bUyük edilmişlerdir. Ellerinde modem imkAD yoktur. alanlarına vepmall Afrika~~ 
8""8m teaadikfen Omerin odum- ynıkmda baelıyacaktır. Brttanya Hlndlataııd&n ve A.lyanm tüfcildet, tankava.r toplar, mitral- Nazır, 8ÖZ!er1D1 tö)'le bltlrmifUr: ki hedeflere karlı teairli ~ 
~ buhınan Ablürralımana ö- diğer taratmdan tardedllmelldirler. yözler ve hava.n·top'an vardlr. sn Dtltman. hiç f1lpheslz öc11Dl1 almak yapı1m11tır. 
miede Pavlıafun hmıısi olarak gö- lstanbul iktisat müdürü no,man kuvveUerlııln Birınanyad& • vari erler.inin. hep&inde otoma.tik 1 in umıtaız bir --t l&l'fedecekUr Be.va, ugakları:mıs din ıtındtl8 lat. ·--~a:..:ı.!_ç~ :;_ tsbmbul mm.taka iktrat mOdU- ki mağUlbiyetınden aonra Çankanek s :Ul.blar, el bomıbale.n ve yangın ;alr.at bUttın J.;;i;; mücadel• n~ h&mptoad&Jd Uman tealllerbd w p. 
iillft'llmıan ~~ .,. .. -....-. rll Halü: Veleoın, a.ym :iniktar ma- rejimi tek baıma kalmıştır ve bor.gu çrkaran cihazlar bWumnaikta ve kadar uzunstırene aUrlUın d&valan ce lııgiltere cenup kıyım lbıerbadeld 
bqdıyetlnde kalmıetir. . aşla İzmir ~tm.t mıüd~ltlğüne, na uğraması muhakkaktır. hersi d~ kıl111 taşımaktadırlar. AI- zafere ulaşmca7a kadar tek bir tn • ehemmiyetli asker tesı.ıerl bombala. 

Ertel!Iİ. günü ömer; akpmki hmtr mm.taka iktısıa.t mtidilrU Ke- Başvekil, sözlerine devam ederek, man JYlYadesi elde kJ'·cln hücu - san gibi çarplflll&ta deva.m edecek _ mışlardır. 
~ A:bdürra.hmana bah- mal Tltkicioğlu maaşla İstanbul ile. Mercan denizi muharebesinin sonun- ma kalkan kamk1arı görUnce po. terdir. 
~ken kendiainden; daha ser· tuıat mU.dUrlilğün.e tayin edilmiş- da Avustralyamn •'Paııtttk yetimi, nik ba§lıyor. 41 ~ 
Wt.1aılahilmek ~in işini terk ve lerdir. olarak kaldığını bellrtml§ ve Avust_ ============:-=-: Ni•an 
iıl&nldiği zaman herhaııgi bir ralyanm mesul makam sahiplerine derece önemli olacak Uslerl angto . ~ 'AZAll:c.H,C.~11iL PE"YAH • 
,aıe de.ıhal hareket edip edemı- Eroin kaçakçılan hitap ~derek kendillinln bundan ev. Saksonlarm zorla çekip aldığını be. Merhum yüzbaşı Şakir bey kızı * Harp liderleri dtınyayı blr bale 
~; Cıii harekete geçip ge- Sab~aılardan İbrahim Adında ı velki demeçlerini mtten ha.tırlama • lirttkiten sonr& İngiliz ve ıımaı A _ Nihal Ozgörenle merhum Fatih getirdiler k1 tuy1k aevld:v'le ölmlye. 

~-~~~~~ b*. dtm llOkald:a şllpheli bir !le- larmı ve menfaatlerine uygun karar merika milletler!Din acmmata l&)'Jk J:nhlsal'laa- 9abş deposu müdllril ceğinden ve zarar görmiyeceA'tnden 
lıııtfPm ~WK».Y.&<CJ ..,. ~·...... kilde d~. kaçalrçdtk me- aımalannr söyledikten eonra: "Şu ııı· olduklarmı zira ıetıerfnden ihanet Kadri Uragunun oğ u Fer:dun yalr!IZ mezardakiler emtıı olabWr'lerl 
w IJu suallere mQspet cevaplar murfa.n tarafından çevrihniş, Us- rada Hlndlsta.n knnıldıyor. Çunklng gördUklerinl 9lSylem1.t. mihver t:lev - , llı~"Unun nişan merasiım~eri iki • BUtttn hlMlyat !Cinde en yaalıf 
ve:dfllni anlatnufllr. tU a'r'&ndrğı zaımm b"r kaç paıket n =-~de ise yıkılacaktır ve Avu!tralya !etlerine ve dığer do9t ve mUttettk lnrı:ıfın gUzide dtnrdlileri huzurile hava çalan hiddettlr: OUnk11 utanm 
AbdUrraıhman bu tarihten son- eroin bıı'u.nrnuştur. t?lt ba~ma kalmı§tır., demıotır. muıetıere şükranlarını, bunlardan A~araydaıki evlerinde yapı'lmlftır. ka.b&hatli çırata aöyledlll perdeden 

ra İ9tept.nı bir daılıa görmediği- Z.ehlr k~ lw;akçrbk meh- j 'l"ojo, Japonyanmıa,,'...:ye~nl~f~ar~k~t !..AJJ~y~a~.g~ö~rd~U~ğtı:_:ya~rdı:m~~a~k~a~11!r'...:J~a~pon~_.!h~tlk~Q~.:.EN~i~ı:oa~n~lı~ge~nç~J~e~rl.~tebclilk~!!!.__!ed!!!er!'.a_M!!:·:.l.!•~..!8"~cy~l!!!er~ve~!'.!!JILJk&~lıae~....!1!~ml!l.. ni ~ Paıvloltgn kendıisini sordu- ' ır-A111 ... .........a...:. .. u.. ,,l_~__.___._ 
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(Ba§tara/ı 1 inci sayfada) 
Ttlrkiye hat"p dünyasının birblı·I 

lıMtiil'o yığılan ~ruretlerini .ltar,Şı
~·aC'ak tedbirleri n.ldıktan sonra 
lceıH}i ıısıl orijiııa1 hüviyetini a.r
~u ... ıı varbğını muhafaza etmek
le, bııyük devlet prenslpini t:ıhak
~ıık f'ttirmP.k için çahıtıruı~tadır. 
Tiırklse icin büyük de,·Jct pren· 

~ıpj nedir? 
. 'fiirkiye ~in b~ lik de,·let pren

~ıııj ne romantik hn!yalan t.ahak-
Uk t ttimıek, ııc "irreda.otist" e
bıeller ıırkaoım<la k~nı:d{, ne de 
'ad<'ce giinü gün ederek idarei 
'lıaslahat sezlonb"Unda. uzanıp ra
~a n•t in ze\·kiııi tatmaktır. 

Jliitre mliz:ı.kcrcleri dole.yısile 
~a~-ııı lıas\'cldl dokt-Or Refik Say
tlarnın, Maliye Vekili muhterem 
Funt .\~r:ılmm ,.e c. H. P müsta
lcii gru~ reis ''ekili saym Ra.ua 
l'ıırh:mm ,.e dnğer mebus arım. 
ıl.ısJ:ırın mütale::Lbn harp içinde 
ılahj Türk dc\'letinin kurulu~ ga.. 
l<;lcrindcn biıan ic;in ayrılmaznı11 
f>lrluğunu gfü,temıcl.';tcdlr. 

r:irnhnriyet tarihin bir zanıre

lioı ifade etmektedir. Bu tarihi 
~anıret Türk milletinin ü"tün se
' i:ı:eli fertlerden mürkkep bir ca
tııia halini nlmMı ve Tj.irk \'llta\11-
llıu medeni üstünlüklerinin de va
lanr olması da''!l"'IDI ortaya atmış. 
lrr. Hu danyı tahaldmk ettinnek 
1 ıtı:ift'sini inkıJlip p:ntisi kendisine 
l•ro::;ram edlnmi<ıt!r. Türk mi11eti-
1•in !;;tildal ve hürriyeti davasını 
lalnız maddi Jıudut.ların değil, 
~•ilt liriin, medeni Re\ iy<.'ınin mulıa
l:ı,.:\,ı \'e eksiklerin tamamlanma
~ı. muaı;;ır milletlerle bir seviyede 
l:ışn::-:ıhiJmesi maruısmda anlıyo. 
t111.. tstlklfıl h:ırbindenberi her yı
lın bütı:esinde bir prensiııin talıak-
1,uımna doğru yapıla.o homlclcr bu 
llene de devam etmiştir. 

nnnun kindil' ki Cümlıuriyct 
hıitçe"i bütün dünyanın s:ırtlarma 
l'ıığml.'II bizim hay:ıtmnzm oıiji· 
ll:tl ._aranarını akscttirmekt.e<lir. 
1'ii,':{iye demiryolJan, büyük sula.· 
tııa işleri, nafıa da\'alarını bir ya. 
ll;ı hrrakmn.ımc;tTI" Maarif işine da
lııı biiyiik bir- Jıı~ vcmıi~tir. 

~ Hunlar l.ıu~inkü dünya 5artlan 
1 1rinıl kunılus prensiplerimize sa. 

~ıtkatin bir ifıu.lcsinden ha im. bir 
key <1Cğildir. Tasa'" ur ettiğimiz 
havut, yentd~n inşa edeceğimiz "\'a
ları, iyiyi daha ~üzeli, özleyecek 
1 .ıtandast ancak muasır bir maki
ııC' ~bl isleyen ,ra.ısyonel csas~ra 
1la~·nnan hiıkimıet or~anlıın ile 
llıümkiin olabilir. 

nu ihtiyacın cm güzel fomıülü
'il sa,,n lıükfımct reisi ifade et· 
ll1«>r. Türkiyedc rasyonel !;alı:;;ma-
11111, devlet dairelP.rinclc mctodlu 
mesainin "enclerdcnheri bir tim
'a!i olan Basvc'kilimlz Refik Say
tlı.nı rasronel btr sekilde işliycn 
~ıeınnr · makinesini kurmak onu 
ııh•nl haline koymak arzusunu 
~lllllıesiz bepiml7<len fıt'7.la hi<ö<ıet • 
111el.:t.cdir. 

Hiittin Jıayııh metodht çalışma, 

'L titiz bir itina He geçen rlcvlet 
1e fildr :ı.danımm bn hususta ile
ti ~lırdüğli müt:ılealar Türkiyenin 
harp içlncl dahi kendisini "opor
lijnizm" P. kaptınnıı.dığmı ~öst<'r
llıekteclir. Yeni Tüı'kiyenin inln-
1iı.pç• Mr an'ane-;! da.ha \·ardır. Bu-
11Un bütçe mliz:ıkcr~lcrl dolayısile 
~"ndi hususiyeti içinde güzel ~clı· 
~~~i il<' göründüğiinü söylC"memjz 
ıı ap eiler. 

lhtllôl günltrinl yaşamıs, asırla· 
t'." i ... iui senelerle ölçmC'ğ0 ah5mı~ 
hr nesil clahna haya.tın önünden 
koc;mak ister. Buun için yaşadığı 
huyat, başnclı~'l günün ı:;-üzel ı;e~·
lerj l:enclini pek de memnun et
l:ııcl. Gözleri ufukta d:ıha iyi, da· 
h.a güzel. daha r.ok yaoııuunaya. lii
) ık bir hayat nrnr. 
. lfeııimizln içimle bu ar.zu daha 
1 • 1 
Yıye, <lnh:ı ~üzcle lmnıc;ma.1' eme-

li nıhlarmııı1 111nl•lara uçum .. 
ı:ok bir çift kan:ıt gibi harekctte-
1.lir. Hunun ic;in olıı.ndan daha i:ri· 
~ini istiyoruz · 

HJ ız ·lnitç~ müzat;:n..releri ılüny:ı 
1 • • 
1 •1nılr .reni Tilrk hayatının sihı-

C>tini hir Rere d::ıha l'P.~metti. 

SADRI ERTEM 

Altın fiyatı 
Dün bir alt.rnm fiyatı 32 lira 

10 kuruş, külçe altmm bir !?Jram 
fıyatı ise 452 kuru~tu. 

['25;11 evvelkı Vakıt 1 

n 

, 29 mayıs 918 
Narklar kalktı 

Men'i ıh lika r he\ etinden: 
Çay, kahve, ba~a li1..erindeld 

VAK 1 r 

Si 
Müddeiumumi suçlu görü

lenlerin bersetini istedi 
B.irllıeşti:rilmiş Hami~ davaıııı.n. t tayin ıe<lemem. Bu yüksek ma.!ıJı.e. 

na. dü.n de asliye hlr.mai eeza!maıti- menin takdirine aittir 
kemesinde devam ohmmıış ve .mu- Profesör Ahmet Ha~di Tanpı • 
ha.ke:nenin ilk calsel:eriıııde m~Ie JHır da: 
hakkrnda.ki ka.na.atlecinin mpoRla..1 - Yaztla.r bir tenkit makalesi
n alınmış olan ehli vuklaf Sıdda ı4n bütün şeraitini ha. zdir de
Sruni, Ahmet Hamdi Tanpınar ve l mi§, Burhan.ettin Baran da : ' 
Burhanet~n Baran dinJem.ımiştir: - Tenkit, falmt ağrr ve ~in 

Profesor Sıddık Sam!, Peyamı_ t:~t mütaleasmd'l m.ıhmmuş • 
Safanm davab:ra mevzu olan ••Ba- tıır 
ıkışlar,. başlıklı f.rkııılannın teıııkiıt·· Neticede söz alan müddeiumu
ısaytlrp sayıl.mzyacağr . ~akktndaki mı maznunlar.:n topyeldln bera -
suale ııu cevabı vonnıştir: etlerini istemiş ve muhakeme 

- Bu yazılarda. ıtenkit m.a.hi- suçluların müdaf~alarını Yazılı a
yeti görülüyor. Ancak bazıları !arak vermeleri için başk~ bir gti
tE'flıkit hududwıu aşmıştrr. Yazıla- ne brrokrlmcytır. 
rın kast mahsulü olup olmadıoU:ını 

Tramvay ve Elektrik Umum 
Direktörü Ankaraya gitti 

Bandaj gelmediği takdirae 
Tramvay seferleri tahdit edilecek 

Band&j bulu..'lm3ma.sından dofa
yı bil' kmrm trMıvay araba.smm 
seferden çelti1ttnesi mruırchi hasıl 
oc1uğımu yazmrşt.Ik. 

Tramvay idaresi, Roana.nyaıda 
tmııl ettirdiği 800 bandajın şehri
m;ze naklini temin içi.ıı mühendis 
Silleymanm riyı!.Scıt'nde bir heye. 
ti bugilnuerd~ Bükreşe göndere
cektir. Heyet bandajların en lkım 
bir zaman içinde şehrimize geti
rilmesini temine çnlışae<ıktrr. 

Öğrendiğ·m.ize göre yeni ban • 
dnJ1ar gelinceye ıkada.r ı Hnziran
dtın ltibaren Ycdikuıle ite Sirkeci 
arasında işliyen tramvayla.r Sir
keciye kadar gfuniyerek Yedikule 
ile Beyazct ara~mda işJiyece:kler
dir. Böylece nu•.safeden ve sefel' 

adedinden ka.zarulacaktrr Ban
dajlar gecik<Xlek olursa d~ha baş
ka hsıtlar1a da seferlerin tahd:i.di 
Gıtimali val'dtr. 

'l'ramvay ;!darı>s.i.nin l:andaj te. 
dari!ki husu.'nmdaki ~ebbUs ve ça
lışmaları müspet bir netice ver -
miş ve .Alınany:ı.da bir firmadan 
binden fazla. bandaj ve 800 bin li
ra kıymetinde muhtelif tramvay 
levaznnı alınması temin olunmuş -
tur. Ancak bu m.ailzemenlın bir se
neden evvel getirilebileceği ıımul
mama.ktadır. 

Vekaletle temasta bulunmak il
zı;re Ttaınva.y v~ cleklr.i.k umum 
müdürü bay Hulki dün akşam An. 
karaya gitmiştir. 

Bakkallarda satılan pirinçlerin 
küflü ve kokulu olduğu görüldü 

Fiyat murakabe memurları dün 
şehrin muhtelif semtlerindeki. 28 
bakkaldan pirinç :nilmunelerl eıı • 
nuşlardır. Bu nümunelerin küflü 
boznk, kınk, kokulu hulasa iste~ 
nen evsafı hn!z olmadığ·ı görülmüt
tür. İaşe mildür1üğü, niimuneleri 

toprak .mahsuileri ofısine gönderc.>
rek ofis taro.fmdan halka tevm e. 
dilmek üzere verilen pfr:'nçlerden 
olup olmadığını somıu~tur. Veri -
lece-k cevaba göre bu iba.kkallar 
hakkında takibata girişilecektir. 

T şviki sanayi kanu
nu mer'iyetten düş 

Teşviki. sanayi kanunu dün ak- sanayi kanunun 1927 de beş sen{". 
~a.m meriyPtten dU~üşt.ür. Hükiı- lik olarak hazırlanmış, iiç defa be
metin Yt;nt. bir s:ına,;~i teşvi!k kcı- ı;er Sl?'ne miiddetle temdit cdilmiş
nun proJesı hazrrbdı~ ~lur. tir 

Düne k:ıds.r mer'i or13.ll. te.':)viki 1 

Mesut malrnml:ıra tı!.biiyetini 
deği§tirmek için müracaat eclen 
Antuvan Kadar'ın ikamet tezkere:. 
si .. 

Madam Mcyer'in, Kapituvn'dan 
yazdığı bil' mektup: 

"Huley'de:ıı aldığım bir mektup
la bütün gün yazıhanede ~lduğu. 
nuzu öğrendim. Bütün işlerimizi 
çabuk öğr~nmiş olmanıza hayret 
ediyor ve sizi tebrik ediyorum .. 
Öyle zanne<liyorum Huley sizi bi
raz kıskantyor ve bunu kaba ha.re
ketlerile de anlatıyor. Grovha.m 
iyi çalı~ı.ş .. C.T kürüphanesin.n 
inşaatını üzcnlll!2e alacağımızı 
zannediyorum .. Karar alrnca der
hal döneceğim.,, 
BİR SPOR ~IECMUASINDA~·: 

Tems şampiyon:ısrnm i11t sur~ 
prizi oldu. Kadar - Meyer çifti 
çok ahenktar bir oyundtın sonra 
Dun - Dun çiftini 6--0 ve 6-2 ile 
yer:.•.U. Oyun o ka.dar zevkU idi ki 
galipl.::ri mağlüpların taraftarlnn 
bile allı:ışlaclr. 

Johanesburg "TeknUloji birliği,, 
direktörü doktor Blumhard'm bir 
mektubu: 

En bi talebelerim a.ra.sında sizi 
de saymakla ba.htiya.run. Bıı kadar 
kab:Iiyet ve tecrübenizden sonra 
iki Uç aylık bir çalışmayı mütea
kip mimari klSillmdan mezuniyet 
imtihanlıı.rmdn muvnfnk olacağrm
za inanıyorum. 

Bir kar ,·izil: 
A. T. Kadar ... Diplomalı mimar .. 

Abley ve şürekası ~trketi diı~k-
~ .. ,. ... 

Yazan: F ran1'ııva Körmendi 

-79 
Baş mühendis Huley'in Madam 

Meyer'e yolladığı hiT mektuptan 
bir kaç satır: 

Dokuz senedenberi hizmetiniz
deyim .. Size bazı işlerde uçuruma 
gitt.iğln.izi söyledim, fa.kat muvaf
fak oldunuz. Bu s:ı.<lece b'r tesa. 
düf eser.ınir . .Mtioosc-seye dokuz se
uclenberi hizmet cıdc-n Huley bir 
~eye itiraz ederse bu kaıtiyen b'ı 
kıskançlık mahsulü değildir. Ben 
müessesenizi mUda.faa. etmek, li
sanımla. himaye el.me'k, bilhassa 
dtinyayı genç ve tı.lC§li gözlerin.in 
hareket ed~nlere ka.rşt müdafaa 
hareket edenler ekarşı müdafaa 
etm~k istiyorum. 

Mister Hulcy'in Londradaki 
merkeze gönderdiği ve bir sureti 
Madam Meyer'e gelen bir mek
tuptan bazı cümleler: 

MW;tcmlekelerde.ki dokuz sene
lik hizmetime mukabil artık Lon. 
draya, mel'kcze almmak her halde 
ha}rkımdrr .. Eğer bu bir müşkülat 
doğuruyor33. o za:ma.n senelerden. 
beri ba..'1.a şeref veren .işinizden af
fımı talep etmek vaziyetindP. ka
laca~ımı arzederim. 
Firmanın ortakladından biri olan 

Memurlar 
kooperatifi Y!er yüzünde bel& azmış m1Hct

leri lıirbiı'ine boğazla.tan da.,·a.Iar 
yctmiyonnu:t gibi, ortaya bir de 

5 Hazirandan itibaren .. Korsikt~". <{Nis>), «Tunu'"'> sMl-

aza kaydına başlıyor cel~ri. atıldı. 
. Sl\"il11~ ama bunlarm, yarın çok 

Beledıye memuı·lan Kooperu. - ~uncılı birer kan ~ıbn.nı olmn·tM'a .. 
iifinin ge!llişletilerek bütün mc- 1 ğmı kimse ı,estircmcz. · 
murla~ içer~e a~aca.k gcni::s bir l "Korsika", <cN°İB», «Tunu~ u~
teşekkul oheagım yazmıştık. Buna tiinde o~ g-ibl tarihi haklar ileri 
ai.t hazırlıklara l\ "vam. edilmekte- "lirülcıektedir, bilm.iyorw. Fakat 
dır. Hazırlanan proje bu hafL.t İ} t.arihe da.yanınca her tarafı 
i~nde Ticatıet Vekaletine gönde- bor millete m:ıl etmek bii<ıbütiı~ 
rilecektir. im'i{i\nsız bir ~y sa.ytlama.ı. 

Mens~cat fişleri 
31 Mayısa kadar 

Hali:, zincirleme g~Rlif;e doğ

ru nzanrr gider. Z.'\ten ~ğmıızdıı. 
hona değer de ,·eritmiyor. nu~ün 
ı-Ürillen en biiyl;;',; dava, "Ha.yat 
!!ınlıasr., terkibile p~~lenen ihtira-; 

daihtılmış bulunacak çe\'rcsiclir. • . "' ~ ı İster ge';mıı;e(l.nyanarak ••fctilı 
. Halka da..,OJ:"...ılm?~ . kara: vG- haı,rarı,, nm .kruıh tapnlan göste. 
~~en mensucat fışleı:ının da~tm.a. . ı·ns;o, ister bugünkü kılıçlara gü
ışı 31 ~ayın a:k:ı.~ l\kı;ı.aı edil.~~s J \'t'Tlilt'rek, yağma. Jındutları c;irll
ve tevzıata da. 'bir hazıra.ndan ıtı- sin sonuç değ:if'tn.ez Hepı:;i bir 
haren başlanmış olacaktır. ba~lmsmm "mirn.;ma konmai< da. 

Bu tevziat yalnız halka inhisaT birleşir. " 
edecek, geçen defa alanlar memur- İtalyan donanmasmm hafif bir-
lar istifade edemiyeecklerdi.r. tikleri bilmem ban~ kıyılarda du-

T~vz.iatı süratle Y?-~n:ak üzere man !{österişleri yaparken, ajans. 
Yerlı Mallar şu.be'len ılaveten nu:.- lar da kendilerine düı.eni ha..oıarma. 
n.ifaturacıla.rda.n d3. kendilerin" ya f!.'lhşıyorlar. · 
yardnneı alacak.la.rdtr. 41TunlJs" Frsfsız imparat;orluğu. 

nun Afrika.da temel taşıdır. Onu 
elinde tutmayan bir hükıimetin, 
\frikada tutunması beklenemez. 
Bunu, elbetf;o ltaıynn diplomalJa
rt da, kılltl3ndo.n 'e amimlleri <le 
bJlirlcr. 

Frnnsanm böyle bir teJılJk~ kar
ı;ısınlla canını di5ine alacağını ~es
til'mek için de bakin olm:..ğa fü. 
zum yoktur. 

01\zetclrrdc, bu t.a.,·iılerin ıtaı. 
~aya verilmel'lni :\lmanyanm doğ
ru bulduğunu bilcliren habe1'ler 
var, ki buna akıl erdirmek güç • 
t tir, ('ünkü Almanya.um, büyük 
döşmlllli.lr floğudn öliim • dirim 
... avaşma ı,,oiri~tiği bir zaman(la.yu. 
Bngün o cephede biltiin kın'vetlle 
c:upışıa.bilme"'i için, arkadan W

rulmayaoağıııa emin olması lıi:um 
~elir. nu eruniveti ele ona ancak 
.. Vişi" verebiliı~. 

"Vl"Joi,, ye ka.rtiı iki yıldanberi 
gfülüJcn yumuşzı, SiJ·:ıset, hep bu 
mmk ihtimali dü~iinm<'kdf'n doQ;
muştu. 

Biz, Alnıanya.ıım en buhronlı bir 
gününde, Fransayı ümit.sizliğe sü
rüklemek isteyeceğinden ~.ok şiip• 
heliyiz. Öyle sanmm, ki nfoklu
dan s,,mı:m bn haberler, orta.~ 
bulftndmnak lstiyenll'\rin ic;idi1'. A
ma, onlar da zıu:ı:l9.ru fena c;~tller. 
Kfm11Jeyi aldata.mıyscaklar. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
--~ -========:::::=:=====================::!. 

~~ı~ıııııııııııt r11n_n~~ ~~ 
Beşıktaş yangınını L~~, 
çıkaran çocuklar 

Evvelki gün Bcşikta.şta vuku 
bıılarak 8 ev ve 14 dilkkamn yan. 
masma sebebiyet veren yangın, 
S:ı..bri adında birisinin 5 ya-sındaki 
oğlu Özcanla. seyyar satıcı Nazi -
rln 6 yaşındaki oğlu Hilseyinin 
yunar kibritleri 14 numaralı dük -
kfrrun bahçesindeiki talaşlara ata
rnk çrkard.Iklarr ruılaş•lmıştrr. 

Ta.ikikatı idare eden müddeiu -
mmni muavini Cevat Özpay dün 
mlihendi.slerin de iştlrnklle vaka 
yı.ırinde bir k~ yapmıştır. C<>
cuklıınn ya.~~arı kilçll.k olduğun
dan, haklarınd acezsi bir muamele. 
nin tatbikine iımkB.n görülememek 
teclır. 

Maamafih tahkikata devam olu-
nuyor. 

Saati kadının kolundan 
. kapan hırsız 

Akbıyıkta oturan, devlet demir
~ cılları sıhhat mlifetfü~i Ziyanm 
kar..sr Zekiye dün Eminöniinden 
gcçerlken, küçük bir çocuk kolun
d nki kıymetli s:ıat'ni çekip kopaT
roış, var hrzryla kaçmıştır. 

Zabrta bu cüretki'ı.r küçtik hırsızı 
ıriddetle a:raııtınnağa b:ı!}lnmıı:ıtır. ' 

Hırsız komşu 
Kule dibi.'lde otur~ Hambacı 

udmda bir k:.ıdm. dün evinde yok
ken, bir hırsız girerek 220 lira 
k!ymetindeki nıiicevlıerlerini çal. 
mıştır. 

K:ıdwm ihbn.rı üzcr;ne tahki.ka -
ta başlayan .zabıta, hırsızın kom· 
şulardan Halline old ~ ınu me:,,da
na çıkarın ~. keneli!: "ni ynkalnmı!';

tır. 

Çeviren: Muzaller Acar 

Aleksi'nin telgırafı ayın yedisinde 
geliyorum. Beni bekleyin .. f:iz'nle 
ve Kadar ile görüşeceğim .. Alek
si .. 

Aleksinin Londraya cektiği tel
gıraf: 

Vaziyeti mahallen gördüm. ıs. 
ler yolundadrr. Huley'i merkeze 
almakta mana yok .. Kadar her ttir 
lü takdil'i hak etmi:ıtir. Aleksi 
BİR POSTA llı\.\'AU;St: 
Havaleyi gönr~1"('.ı1: Port 1'.ili

zabet'cle A. Kaclar .. Havaleyi ala
cak olan: I.ondrada Diyför'de Ma
car lÖkant..>:tsmda hi.zm.etkıl.r :h.fari 
Tat .. 

Gönderilen para: Yüz İngiliz li
ı~r .. 

RESlli GAZETEDEr-..: 

Dahiliye Na.zırınm emrile Mös
yö Antuvan Teodor Kadar Cenu
bi Afr..ka. bırliği tabiiyetine girmiı; 
ve Kazel:ınd ntifus dairC6ine kay
clolunmuştlll'. 
Diğer bir gazteden sayanı ıJil,. 

l:at bir ha,·a<'lis: 

Abley firmasının yeni direktörii 
meşhur ve güzide mimar Antuvan 
Kadar müessesenin sa.bık dire-ktö
tU Mcyer'den dul kalan Madam 

Bir yazı başlığı münakaşası 
"Bn Son Dakika,, ı ·efi.kiın.izle, 

··vatan,, ark.adaŞilD.l:Z arasmda 
bir sütun ba.C-,:ığı münaka§Mı 
var ... "Vatan,, gazetesinde ''Dal
cl3.ndala" OOşlığI altnula yazılan 1 
yazıla.rm sahibini adeta kızdırı
yorlar. Anladığnruza. göre, bu 
başlık, bir zamanlar "En Son Da. 
kika., gazetesi tarafından icad e
rlilml..~ ve kullamlmI.Ş. Vatan ga. 
zctesi muharm:itıin de aynı baş
lığı hazır bulup gullanması, mes
lekda.'i tc-amüllerino uygun gö'rül
miyerck bu kolaylıktlln istifade 
1:rlen ark:tdaş tenkit Nlilmekte. 
clir. 

Heı..'!ri.katte J.,u mesele münaka
şa edilmeğe değer mi? Bi.r za. 
manlar, aym ı;ey be-nim de başı
ma gelmişti. "Günün akisleri., 
tarzmda bir terkip yaparak her . 
gün iyi kötü ç rpı§ttrdlğımız yazı
ların tepesine kondurmuştum. 

ı1ünün birinde baktım ki, aynı 
b~~ ~rk ''Tasv.l.riefkar,, gazetesi
nin rnutena. bir sütununun başm
dadtl'. Yazının altına b.-ı.klmı. En 
"eYflig ır> tlootlarımdım birinin 
imzası: Ciha.t Baban ... B.iltıtbi hoş 
g ö .. mck, aynı 1..amanda huluşu

mun is:ı.betine gösterilen ıtibar 
bakımından iftilıar etmek laum
dr. Fakat '·Günün akisleri,. baş
lığındruı da va.zgeçmcği ihmal et
medim .. . Tuttum, .. Gündengüne" 
diye bir b::ı..!>lık bularak yazrfarı. 
mır. ba.-;::na ym·:e5tfrdim. 

Fakftt tesadüfün gar.i.plığine 

bııkmız ki. bu baslık ela. bir baş
ka gazat-;: tar:ıfındnn alındı. O 
gı:ı.zete:ıin de :">ine " Vatan" reıı-

Helen Meyer ;ıe ('t"lenmiı:ı.t.ir. Yeni 
cviler ıneınlektten ve Londradan 
l;inlerce tebrik t0lg;-rafı almış
la:-d ır. 

r.ondra tica.ı et mııhk<1nıı-... inden 
ı:ılınan bir karar sureti: 

... numaralı ticaret mnhkeınesi: 
"Mimar Ab'ey, Aleksi. Hutton, 
Mcyer \'e Skot .• rirmasmm bundan 
böyl~ · "AblP.y, .\.leksi, Kadar, 
Hutton ve Skot .. , firm:>-~ı ~ekline 
girmiş old~ğunu karar altın~ almıs 
ve mesul ticaret müdürlüğüne bil: 
c:irilmistir. 

Yiil\.,ck bir ır.l'murn ~önderi:en 
ıı:cktuıı: 

... . ,. Bu is için hiç hi;- fedakar
lıktan çekinmem .. Ancak bu r.lına
ca't yerler tama.men gizli hıtul -
nıa1ı ve b;iı:.ün iş blttikteıı sonra 
mesrle mPyda.n'.l c;:rkmnJrd·r 

l.onflraya bir mektup: 
.... Y.1pac:.ı.ğını :şin muvaffak o

lacağmdan katiyen emin bulunu
yorum. Eğ~r .siz iştir:ı.k etmek is
lemezı;eniz ben yalnız başmıa ya. 
parını. Bugiin bu iş ya~nız bir kap
ı is gibi görüıılir, fakat muhakkak 
t'bn hal bunun l·a.ti \"e ınce b:r he
t::ıp mahsulü olduğu<luı 

Resmi yesllca : 
Sehrin şark, ~arp. şimal ve ce

nubunda m:anmakt:ı olan ve vila
yet budnt!arr dahilind~ bulunan ve 
kadastroda 1 de-n 1000 numaraya 
kadar ka~·doluııaıı bütün yerlel'i 
ı;;c•hrimiz :Mfuyö ve Madam Ka
dnr'a terketmektedir. 

(D~vor)) 1 

.aimiz olduğunu söylers~m bittabi 
hayret edersiniz. Çü.nkü pek iti
bar bulmuş ohn. bi.r gazetede ikl 
haşlığm da, diğer bi.T gazeteden 
almmı~ olma.st, gerçekten !'aşila
cak şeyd r. Hele o jki başlık da, 
bir muayyen mü€sseseye mensup 
gaı:etelc-rden al~ ohıfl~.a ... 

Sözü uz:ı.t.ıl'~y:ılım: "Vatan,. 
gazetesinde gördüğüm ''Ci:mden
i('ilne,, bıı.şh:ğı.n:n altmclsJc.i imm
ya da bak.ton. O da S"evdiğim bir 
dost: Ger~i kendis~n.e "Kör ka. 
dr,. <i'i.yor ama, lıa.kikatte, doğru. 
yu söyleyen, peık agrk gözlü, ukı 
arkada!Jım S3dı.ın Ga ipti! 

Fakat şöyle b'.r di.işUıreUm: 
Aynı başhğr bir kaç muharrir ar
kadaşın biıden kullanması yolsuz 
bir hareket midir? Ben. aynı ~
lığl meseıa. iki muharririn bi.rden 
kullan.ına.ınır, aynı dükkan ismi
nin iki vitrin üzerine konulması
na benzetirim Ayn a)TC mmta
kalarda bulunan ~ dükk!nm, 
aynı isimleri t.aşımwı, -velev 
nizamsız olsa. Ga- pek büyük bir 
mahzur teşkiı etmez. Her ik.is:
nin sattığı mahı- arasında elbet
te blr fark olmak Jaz.Tlll gt)lir-ı 

Biri bt.cklnden i)1 rnal veriyor
s.-ı., hiç süphe yok ki, oınun malı 
tercih edüir. Eğer ikic;ininki de 
mücınvi ise, bundan halk da. a
rar etmez ... Ancak, mesela, "To
katlryan" i.;ım.i.ni piya:zcı dilkkaııu
ııa. ''Abdullah Efendi,. a.dmı sey
yar köfteciye, Beyker mağaza~ 
SI Jika.bmı işport.acrya vermek 
ve bunun ta.m.a.men aksi o.la.ra.k 
bir aktflr dükkanına "Evliya.za
de Nurettin., bir tesl>1hçi ca.me
kanma yerli mnllar ekspozisyonu 
ünvn.nrm 13.yı:k görmek yakışık al. 
mıyan bir muamele olur ... Olur 
ama. he.- 7.aır.an i~:.n müsavi hak
lar ve oıaJahiyetlcrle ~ıkan iki ~a. 
zete arasında. böyle b.ir mukaye
!'C asla hatıra gclmiyeceği ve ye
ri de olmaya.cağı için. birbirimiz
rlcn ald~ğnnız bfüpklan hofi gör
mek zarure-tbde bulunuvoruz 
Zaten, birbil'imizden aldıkln.r:;~ 
·mrz, yalnr:: haslrklardnıt :mret 
:ni knl.Iyor? 

HiKMET MUNIR 

O zerine fenahk geldi 
Sakızağncınd<ı oturen 50 ya .... ııı 

·ia Ahmı=ı t . K:ılyor.cu c:ı ddesimlcıı 

g(·c;erken üzerine frna'1k gelen k 
dü!'mtiş, bavgm bir hald Deyoğ ıı 
hastancı>iııo kaldrrılını;:t·r. 

:!!: 
Per~mbe <'l'.\fA 

> 
28 !\layı" '!9 ~ıt\15 

~ , 
c::r C. eyvel: 12 j C. evHJ: 13 ._ 

ı Hızır: 28 I Hwır: 2 ı 

\i&Jdtl~ı ı w;:ıotı tı~uwı ~ do-'-1 l . t.., .. anı 

Gttneeın 
4.S2 · 9.JS 4.S8 9.13 

dofn~m 

Öğle ıı.n Uıl u.u 4,41 

İkl.Ddi 18.10 8.40 11.10 8.40 
Ak§am 19.SO ıı.oe lUl IUO 
Yateı :u.t'7 ı.ın ... ı.ın .__ . UI uı ... ..~2 
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28 - 5 - 1942 VAKiT 5 

Maarif Vekilimizin 
tenkitlere cevabı 

Qugünkü rad;;-ı ,--------------~-----..., ürkıye a;umburı eH 

zrı Ah Evvelki gün Maarif Veki leti biltc;esinin müza.kere6inde Fa- 1 kac senedenberi başvekalete bağ 
atif v~·/:>:ka~ve ~~ meb'uslar tenki~ez:de bulunmu@laı ve Ma- lı ~!arak f aaliyette bulunan be
't'ettl~ 1~ ~ ıdl~~ cc·ıap ve1:'D11§tı •• İlk kısmını diin n~- j den terbiyesi umum mUdürlüğü 

. ~ ceva ın son kısnunı bugün venyon.ız: hu bütçede, buna ait olan kamı-

7,80 progrn.m, memleket saat aya. 
n 7,33 Kan§ık progra m Pl. 7,45 ajaıı.s 
B,00 karl§lk programın devamı Pl. 8, 
15--8,30 Evin saati 12,80 program, 
memleket saat ayarı 12,33 Faaıl he
yeti 12,45 ajans 13,00-13,8-0 Faaıl 1 
programınm devamı. 18,00 program 1 
18,03 Çi.fle fasıl 19,00 konuvma 19,15 

da.na müziği Pi. 19,30 m emleket saat ı 
ayarı, aja ns 19.45 yurtt&n sesler 20, 
15 Ra.dyo gazetesi 20.415 Su eserleri ı 
21,00 ziraat takvimi 21,10 Şarkı ve 
türküler 21.30 konuşma 21,45 R adyo 
ealon orkestrııın 22,SO Haberler 22,45 
- 22,50 yarmkl program, kapanro. ı 

Beyoğlu Halk Sineması 

.. ~ır _defa ild arkadaşımın da yet ile hareket ettiklerini p:örür- nun birinci maddesinde tadil 
Söz~eı:ne dıltkat ettın1, onlarda sünüz. yapmak suretiyle huzurunuza 
§U ikı t"Sas mevcut: TU;:-k milletı Öyle hadiseler olmuştur ki gelecek ve tasvibin ire arzedile -
t::•··z ahl8.klı, yüksek , .. dyeh. bunları hakikaten iftihar vesile. cek, bu te'ikilat Maar W Vekfile
~~ duyguludur, amma bu si ve arkadaşlarımın da ded!?,• tine raptolunacaktır. "ÇOK gü
rnilletın çocuklan olan gençlik gibi bUyUk olan Türk milletinin zel sesleri'' Maarif Vekaletini 
bu bakımdan çok terbiyeye muh- büyük ruhtaki çocu.1<1nrınn layık Refik Saydam hilldimeti \te Cüm 

ht~çt.ır. bu husustaki tehlikc'eri hAdiseler olmn.k üzere oıralıyah!- huriyet rejimi bütün terbiye ha- Tarzan ve Oğlu - Türkçe 
~erek bu noksanı derha• te- lirim. Fakir bir balrkçmın ço- reketlerinin me'sul makamı ad- Bi.iyük Vals - Düşman Çocuklar 

lafı edeJ·m. Bendeniz bunda te- CUo.7u kaybolmuş bir parayı bu, detme.ktedir, Bu itibarla orga -
2ad görüyorum. Türle milleti bü- lup vermiştir ve bu bir örncl> nizmasını yeni alacağımız bu .------- ------. 
:Yük ve gilzel ahlllklı telakki olu- değildir. Herhangi bir mesele teşkilatla, beden terbiyesi işine tsTANBUL tsottsA:-oıNı:-. 
nuyor da bir milyonu geçmiş cı.y- olmuştur, çocuğn roru!rnuştur, d-e daha geniş ölcüde el koymak I 27-5--912 t•ıl·utınn 
uı r.ıcmleket çocuklan sanki tu ya.lan söylememiştir, söylem.iştir imkanı hasıl olacaktır. Yalnız aQJ.111 Yl' Kııpanı, 
rnllktın özünden çıkmamış, ayı 

1 
doğruyu. Türlü t ürlü had ise:er şunu söyliyeyim ki çocuklannuz 1 Londra ı sterlin ts.24 

't.ah1Ukhı.r zümresi imiş gibi, o.:,. göruüm, bu hadiselerde yetismi~ açık havaya çıktıkları zaman Nevyork ıoo Dolar 130.70 
ıil!-"n.n, fikren, cismen dun telcl..- insanların, yaşlı ba.~lı insanl~:-ı sırtlarına gfünk k dahi giymiyc- ı Cenevre 100 lsveç Fr. 30.365 

ki ~c.iliyor. Bendeniz bu nokta- k~Mfı;ın5 ufacık çocuklar göster- ~k. güneşin kal'§ısmda yanmış Madrid ıoo Pezeta 12.9375 
d d Ö ın § ' rdı J • d ·· vücutları ile hareket yapacak 1 Stokholm ıoo taveç Kr. 81.16 
~ oıı tezn göı1lyorum. yıe ta.h • 1 .c. .r. _çın en uç tn ııe. 00~ hale gelm i~!erdir. lzci!erle ya- ESHAM VE TAHvtLAT 

ının ı..dıyorum ki, arkadaşlaım1ı· ~~ kirnbilır nnstl bir terbiye kından ugr-aşmakta.vız. Deulet-tın E>öylemek istedikleri ut.:.ı;r: tlP, nasıl bir zaruretle ve nası. J • % 7 941 Demlryolu II 
19.53 

··~im Ali arlmdaşımızm da. bu- bir mahiyette olarak hakikaten çe, fertçe, a.ile<:e umumi yoksul
taJa söylediği gibi, tarfr..ımizin kötti görünmüş evl!tlanmız var· luğumuzun rnfiessir olduğu cihet 
hiçbir devrinde varamadıgımıw z sa b.un.lar da aynı seven ruhla da ler dışında bu memleket çocuk -bi h l ları bedence çok kuvvetlenmek- FATiH iKiNCi SULH HU· 

r talebe kUtlesini, bugün okui ~ . .utı~!ll a, daha dikkatli, bil- tedir. Bu yapılmış olan faali- KUK MAIIKEMESI SATIŞ YE 
dPcığimiz yerleı·de ılkinden er. tün tcşkılnbmız bendeniz de ~- tl MURLUOUNDAN.· Yilksc-ğine kadar. toplamqJ bu- lün öir.dmen arkadaşı arım l: '.l· ye er sahasında verem ve di-

ZiRAAT . BAı iKASI 
aiorulllf -.rtbJ: 181414 - -..maye.ı : 1000.000.000 ı·ürk Un-

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka mua.;,.eleleri 
Para t>irtktfrenl~r• 2A.AOO ura tkra-:n!y• Yeriyor. 

uraat Ba.nkamnda ırumbaralı • • UıbarsIZ ta.aarraı ııeaapl&rtDGa • u 
~ liram bulunaoıara eenede & cıeıa çeldl.cell lrur'a u. Af8tu'&ld 

p&&na ~~ Uuamlye ~ta. 

• • Gte ı.ooo • • M 
• • l50I ı.ooo • .. • 
• '" l60 ~IOO • llO • • 

M • lOI • a.to0 • 
OIKKNl': a .. pıanndaaı paralar tıı1r ... tetDde oo Undaıl .cı 

düşmlyen.tere IJD'am.lye çılıtıfı tallc:Urde " 20 f&ldUlJle ..U.O.ktir, 
-.u Mart. u euım. u "11111.11 e............, ...-.1 

r1Dde yapllır. 

lunuyoruz, bu adet bir milyonu dar. va~fed~r olarak <lüzcıtm -k ğer hastalık miktarının azalmış Piri, Neslmi ve Alinin tasar
geçmiştir. Aramızda bulunan v~ıf~ind~y.ız. Amma büyü!\ bir ve azalmaktadır. olma.siyle sa- ruflarında bulunan KilkçUbaşı 
en küçük yaşlılarımızı alsan • .,. kut.lcyı ezıcı bir ruh.la, kötü g:>· bittir. Yani memleket ge~liğı Ahmet Şemsettin mahallesinin 
bunlann bulundukları devirde~ı ril'i e ve ~nlora emnıyctimizi kı- meyus olacaı'.;rımız şd<.ilde kam- Langa caddesinde en eski 220, ır--------------------------
t 1 rıcı uır ba.ıo.ıgla bakmak bend bur, müteverrim, öksürüklü. yün 218 eski 212 nümerotaı" 206 No D "" t oı · . u M d l a ebe adedini bugtınkü talebe :ı- . _ • . ~·r .. - fanila·smı a;:.,,.,..,,.,ta ibı'le çıkar _ • agı m a ısı mum Ü ür ü asinden: 
dedi · · zın \.oaıIDa ,even daima duzcı• s......,""""' lı 50 metre murabbaı 394 lira ~-ne nısbet etsek, kımbilir, knç w 

1 
~ . • .. •· maz bir vaziyette değildir. Dağıtma otLll merkez kadrosu lçln 100 - 260 Ura Ucretıt memuriyet.. 

ta kaç çıkar? Bunların içerisu..- :"'le?ke ça.ıı;ıı:n görüşüme ~·:!ı: · Şimdi böyle b.ir nesil Ti.irl<ive- muhammen kıymetli ah.,ap dük- tere mll.sabaka n~ memur aimacaktır. 
de bir kısım talebenin ı:ıu ve\.•a bı.ı ma tadır. - Bravo seslen, alJ\'.IŞ- -' kan iza.lei süyu zımnmda açık ar-

b 
ı.ı lar de yoktur Sonra bunlar yaban t ---...! 

1 
k d Müracaat edeceklerin nıemurln kanununun " üncü maddealle ta""~ 

akımdan noksanı var, bunian - w: · • . • ırma SUn;wy e taJ1U ay ma gö-
3

~ 
düzeltelim.,, Eğer böyle değil de . Arkadaşım Ayka~, terbiyen in cı.mız degıldır. Hepınızın evladı- re ve 5.tide!d şartlnr dairesinde tunıın vasıfları baJ.z olmaları prttır. 
bUtün gençliğe bu filai tamim üç safhasından bahıs buyurdu _ n!z va~, tonmlar;nıf; var. Evle~! - 7. 7. 942 tarihine müsadif salı Yüksek iktlsat ve ticaret tah31llnl bitirmiş olanlarla ticaret ı.ı.eıerl 
ed~orsa bendeniz, Fazıl Ahmet l~, bed:_n terbiyesi, . fikir teI'bi- n~.zd:.<lt~. Baktı~ ~man go- $.?Ünü saat 10 dan 11 c kadar m<'zunlan, resml vo husus! ikUsat, ticaret, maııye ve sanayi mlleaseaele. 
arkadaşımın tavsiye ettiği ger- }~. ahlii!< .. terbi);sı. Bunl!ln ~~muz. O~un .ıçın 'r.i.irk g~- mahkeme baş kAtibinfn odasında rinde vazıte gönnll§ olanlar ehllyetıerine göre tercihan e.lınırlar. Bu gibi· 
t'ekçilik ahlfıkına bu tamimde uy- 5?ylerken Cümhuı:ıyet Manrıfi _ lı~ını~ .. terbıyesınde no!~.snnl!~ 1 satılacaktır. o ~nü muhaımncn l~re 3656 ve 3659 numaralı kanun htıkllmlerlne göre ve mıııı korunma ka.. 
ı;unsuzluk buluyorum Bu. asla nın bu mevzuda dığer memleket- f~~<?_1iJlk .. sefalet,, sosyoloJık du- •ymetin yU2Xle 75 ini bulduğu nununun 6 mcı madd1?aile tasrUı olunan mUkteaep haklan mahfuz olarak 
realist olmak değildir Gerçekçi- lerde olduğu gibi bir prensip ve ~klu~. böylP. bı! şey ;yokl~. takdirde ihale edilecek, aksi tak- tayin oıunurlar. MUracaatıar Aııkarada Dağıtma. otı.sl umum mlldUrlUğünc 
ilk böyle olur: B ir hUküm veı- bir ~sıılil yok olduğunu bcndcni- ~ Dr. O~~n .Şe~ı Uludagm ~ 1 diroe tn ~ artıranm taahhüdü ve la§rada vilayet la§C mUdUrlUklerlne yapılmalıdır. 
rn k . f • k d'l . i bu ze ıhsas eder beyanatta bulun- ~st?111csı ~!1.~e arlmda.şım .so~ baki kalmak üzere l7 7 942 MUsabaka ve lmtlban günleri ve oartıarı ayrıca U!n edilecektir. 

e ıç n yıne e~ ı enn n : dular. Veya bendeni7.e öyle gel· ıstıyor. Görüyo~m. Kendılerı tarihine mtıoadif cuma iJınÜ ay- <S77S~OO> 
Yuniu!dar~ gıöl, mıktarmı !.ayın di. tfade etmc1iyım k• Cümım- sormadan bcndenız cevap vere- nı saatte ve aynı mahalde satışa 
ederek., mUşnhedelerle bu ~uşa ,- rivet maarifinin mevzuda da vim: devam edı.,"'ek en çok artırana 
hedelerın tarr.im ~ahasmı olçmeuc prensip ve usul"' vardı n· b" (Devamı ,·ar)) ihale edilecektir. 
ve o suretle hUküm vermek, sert d f . u r. ~ ır 
bir terbiye sisterni tatbik edi~·o- e ~ 1:~1ıst, ol~ay~~er~e~cı ~- S p Q HUDUDU: Bir tarafı Yakup 

..ruz Biz son senelerin içqlsin- ma~ı .nuspcı: ~an 1 • e ın~ıb:ık a oğlu Hüseyinin kOOıilr mağazası, 
d 

·h i : . btitO .1 1 i anlıyoruz Müai>f;t ılme ıntıb:ık b" t raf H 1
_, __ ~. ep nızın n aı e er n, ana dP.tnek hepimi . b"ld· w· .b. - •• - _ ır a ı aıuunın bakkal dü1c-

'Je babaların ve bütün mcmlek~t lanı an' ,.ak ldzı~ 1 !?! ~~ 1
' o-k A 1 • h k 1 · • klinı ve bir tarafı tariki fımdır. ~.1•1 ak d h' t k _ o ugu gwı goıınc • t etızm a em erını v b' ta af H 1.1 bah ll.!A ar~m Y ı? an ısse tı - demektir. Şu elektrik nasıl ya- davet e ır r ı a ı ev ve çe-

erl ~ok cıddt, ~tın ve sert bır nıyor bunu olduğu gibi bil ek O I si, terbıye usulU ~tbik e!-tttekte~:~· müs~t bir bilgidir Hayat~-~ (~18:vıff~:ATLET ZM AJANLI- EVSAFI: lı:bu dükkan ahşap 
l3u sert ve çetın terbıye usıL'l, olaylara kr.in ta öğre. t ' . d - 1 .. .. d bi __ ,_. 1>.-C:·· ... , :ır. dauanm--...:· ladır M'' . ' u a , urun e Aşağtda ısimleri yazıiı olan at- o up onun e r ~ı camekcıu O· 

... ,n,.a ""':' tı.uıa."' • u . .ıı. recesi nerede ise o seviyede ol- 1 b' af d d k l ~t ve menfı takdire dayanmaı{- mak "-re böyl b" l..a.k 
1 

b leti:zm hakemlerinin 31 mayıs up ır tar ın a. a ap a-'-ıdır Bunu tam yapabili}"Or mu- U.;(A;; • e ır ıu 1§ a u- pazar gUnü saat 14 de Robeı1 ma tahtalariyle kapanmış ve ar-
. kan her vatandaş, asırlarca mıl- l"' 1 • 6 h d b ı 1 · ka tarafı ile di;;....r yan tarafında 

vıız? H. erh_ alde .bunu tam yap - letimızı·n kafasına m··ft-ılat ol- "01eJ a asın a u unma ı:ı.rı n- ,...-ıd 1 w:ıtu a olunur dıvar yoktur. Harap ve tamire 
n'-4.k, bıze ıdcn ır. Bunun, azım · muş yanlış d'"ışun'" el d d' . " · muhtnr-tır. le volundayız _ t c er en ıma Ür.van Tayfuroğlu, N v:mi 'l'ü- -:ı 

• gını kurtaracaktır. Bunu şu ve- fokçi, Dr, M. Ali Ayt>ar, Md. 1 - İşbu gayri menkulde mli-
Son Uç senenin inzibat vakala- ya bu şekilde izah etmiycceğim. Gree, Iıa.v :.~ . Vahi, Ya .. '..mi, i>r. seccel ve gayri müseccel hak sa

tını adet olarak mü!Abaza ed:!r - Elektriğin kanununu bilecek, kaç Nureddin Savcı, Ali Hıza. Cemil hiplerinin tarihi ilandan itibaren 
seniz, burulan üç sene evvel 2 )5 mumdur, kaç volttur, öğrenecek A..z'.lnoğlu, Sadık Butt.er, Fıcld, on beş gün içinde evrakı müsbi
vaka bize gelmiştir. Kovulmak ve bunun esrarengiz bir şey ol- Y. Skinuris, özbaş, En.s, Prof. teleriyle birlikte müra.caatiarı 18.
gibi sert vakalar. Geçen sene lld madığını anaıyacaktır. Birin- A!lrn, Neriman Tekil, .Agopyan, zımdır. Aksi takdirdt gayri rnü
Vaka gelmiştir. Bu sene şimdiye ci davamz budur. ı:::uu l , Deveds, Kangelidis, Klcp- seccel hak sa.hip!eri paylaşma -
kadar gelen 60 küsur vakaJır. Başınızı ağırtmamak için taf- slok, Cüneyyit, Turgut, Kesim, dan hariç kalırlar. 
:'~ek ki bizim .:ı.~na.sebette '.> .:- sil etmiyorum. Bunun Üniversi- Besim. 

ted Ü 
· · · 2 - Artırmaya girecıekler yUz.. 

lurıdu~·-:"·z okul i""risinde ha- e ve nıvcı:rsıteden sonra.kı F> ........ u Y- t h ld d 
1 

· · G l t l l de 7,50 nisbetinde pey verecek -
:lise olarak mevcut olan ve biz;rn a sı e erccc erı olduğu gibı, a a asaray r arın lerdir. 
dp istemedix.ımiz olayla cwal- ilk okulda da kendi scvivesinde pila"vı J:. • ak t · · 3 - Artırma bedeli peşindir. 

- · · G ı t ı ı h ı Memur kanunt mehil verebilir. :nı,ktadır. Bir zamanlar gazete. -"f a aynı prensıp ve ayn.ı me-
lM kirleten bir takım kötü hcı. todu gösterıc1 tarafı vardır. Müs- na asaray ı ar, er sene o -
ber:er ~uyardık: Bugün onlan pet ilimde memleket çocukları - duğu gibi bu S<'ne de an'ar.ıevt pi· 4 - Müşteri bedeli ihaleyi 
uu~·muyoruz. Falan yerde faıcın nm dimağını techiz etmek de- lfıvlarını 7 haziran pazar pnü verilen mehil zarfında veremez 
öğ-·ctmcn öldürülmüş, oir ke:e mek esasen hayata ve kainata ma'<tep1erınde yiyeceklerdir, ise ihale feshedilerek ga~Ti men
tlaha burada söylemiştim, şeyt:.n ba\<ı§ta bir mu,·az~neyi tesisc 1 Pilav daf'etiyeleri mektebin kul yenid~n yedi gün müddetle 
kulağına ~n, böyle bir ~y başlama!{ dernektir. Bu mu,·a- kapısından, Galatasaraylılar ce· artrrmaya çıkarılarak en çok 
· zene iki şeyle durabilir. Biri miyeti merkezinden ve B. Z. artırana ihale edilir ve aradaki 
ı şı:zniyoruz. Bunlar yoktt1r. Ben arkad~ımın da buyurduğu gibi gençlik kulübü ile İpek sir·mlası fark ve zarar bila hüküm müste-
den iz bugUnÜ eski ile asla mu- bed"'n kuvvetı'dı'r, di,..;:.,,ri karak- kis.elerinden tedı:ı.rik edilebilir. d l 
kayese etmiyorum. Fazıl Ah- " - """· ri en a ınır. 
:netle orada beraberim, E&l:id~n ter kudreti . Biz her !'eyimiz:n i- 5 - Tarihi ihaleye kadar olan 
ben Vefada okumuştum. 1~ r.ıı deali, gayes i olmak üzere "Türk ISTANBUL 4.SLIYE 9 UNCU vergiler satış bedelinden çıkarı-
~tl sigara, esrar içilir, Acemin milleti" ni almaktavız Ben va- HUKUK HAKIMLIG/NDEN: hr. Dellaliye, yirmi ~clik ev-
knh\'tsine nasıl gidilir, ku.'"Tlar ~Y· rım, niçin? Türk miiıeti için. Ça- 42/ 170 kaf taviz bedeli mfuJterlye ait-

lı"'ı •orum, kimin için ? Türk mil- Davacı Vahide tarafından ko- f 
nn .. ıı, bunları biliyorum. t..J.ut- ıeti için .. prensibim'z budur. Ve cası M . aleyh Beyoğlu Fakir so- ır. "'adım. Yalnız talebe de~, " c.k : b -ı t k" b' . ış· i sa ı~"k 22 11..~o.da mukim ik·en semtı· 6 - Şarname bugünden itlba-rr.c!'.llım ahlaksızlıklannı da a~- u aı.ayış ır 1• ız.ı , gen n. - .... ! " ren h erkesin görebileceği surdl:-

1 
.
1 

-..ı · " nr anlayışa götürür. Bu olm:ı.dan meçhule hareket ettiğinden dola- e açıktır. Fazla malfımat almak 
a baf ızamdan sı m-.:uım. n.mn~ ı ·ınc:anlık muh"bbctı'. gcnı·.,, beser '" ı'k "'~h """"''l.uJ k l Fu t On· ı ·• Ja b .. ...ıı ... u'" ınuka .. <'+ ..... ı· °' "' • "· ·am-ncı ı "~' a an n. istiyenlerin sattc (206) numara-

. • UF-"'" ~ ~= w •• • • mtıhnbbeti sağlam b ; ı· insan ru- :ıleyhine açılan boşanma davas:- ~ 
vor-.m, Çünkü bizin~ hıeaıırn= <. hunda olamaz knnaatindey!z. nın cari muhakemesi neticesin- ya müracaattan liizımdır . 
re.,.iC:e değil, ileridedir. B•z 1:la- Böyle olduğuna göre mndem ~i de: Taraflar arasında şiddetli (

39995
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DOltTOR 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

ı:na iyiye doğru, ileriye 1.°io1ru bm varım ve Türk milleti içın geçimsizlikte M. aleyhin kaba
t:1iyoruz. '-Bravo seslen'• V.ı~ .n vnnm, bu prensibi ::ıh1 iLkımız •r.. hatli olduğundan ranunu Mc
iç n mer:ıl&.<~t gençliği. muhtt-lif esası olarak alıyoruz. O halde deninin 130 ve 134 iinctl madde
cephcJ~ren imtihan edildıği .-.a- bedenr zaafa düı:ıürücU kötü gey- leri mucibince davacı Vahidenin 
nıan, t.eşkfü1tımız içinde dejn:, terden kendini vikaye ed~. bu 1\1. aley Fuattan bofjanmasma. ve 1 
BUYÜK BİR KÜTLEYl HAK- "'rensibin bedende tecellisidir. zi- T\-1. aleyhin bir ~ müddetle ye- ı 

el 
D UltLl\T. l.\1ÜTEllASSiql 

'SIZ GORMEK HAKSIZLlKTıl~ hinde de bu türlü tec .ti ettiği niden evlenememesine ve masar i-
gibi .. biz bedeni. fikir nhlfikı ara- fi mıiha.kemenin M .aleyhe ailh- Dlvany-0ıu 10

' 

Sosyal hadiseler 1çiı1de inı 
tlh<4Il edildiği zaman, bu ~ençlik 
bara inanınız arkada.şla.nrn, 5~ZP 
kendini inandıracak kıymettedir 
11unu hiçbir zümreye hoş görün
:nek icın, yaranmak iç:n sôy1~ 
ll'iyormn Bir memleket aa'lı>"·' 
tr _vnıuiJahıs olduğu za.T.sw \:ııı 
~ençlt :1· ıstınasız şu 1<aı;a::,·1k 
boyhsun .. an tutunuz da ~"l(ıy .:
rnuzu ~~~iş olanlara i<a.uar dn 
bUyük duygu ile, büyük hassa.si-

larına dıvar konmUR birer me- yetine mütedair e.dır olan 29. 4, muıı;)e.ne> ıuıtıerl: :.ıs.O.Tel : 228
9

8 

leke gibi de almıyonız. Birinı 942 tarihli ilfi.mm bir s ureti M. - ----------- , 
yaparken dğ~rini ihm::.1 etm~e- a1eyhin ikametgahının meçhuli- ••••••• •••••l!l 
y· , biri ile meşgul olur!ccn diğc- yetine binaen mahkeme divanha· OPEıtATÖR ı 
rini bir ltcna.ra bıralm,nınn.yı e- nesine talik edilmiş olduğundan , Halid Ziya Konuralp 
saslı davalarımızdan öiri t eHi.kki M. aleyhin işbu divanhaneye t a-
rliyoruz, lik ve gazete ile neşir tarihinden i.K1NC1 CERRAHI DOÇENT! 

Okul hıfzıssıhhası ve beden itibaren 15 gün zarfında temyizi Beyoğlu latlklA.l caddesi. Elhamra 

terbiyctıi davası hakikaten llzı- dava eylemediği takdirde i!Arnm A.partumaı 1 
Numarada 

mı veçhile ve gereği gibi ele alm nctisa.bı lartı,tt eyl~ceği tebliğ D~r K9ll flllı*n soma 
7 

re kadar 

ın ış bulunmamaktadır. Yalnrzbi! makamına kainı olmak üzere ilan l••••••••Te-ıe.ıo•n•:•"•2•2•oı• 
lD!'Jidir ki bunun. peşindeyiz. Bir olunur. (39994.) 

Askeri Posta No: 8734 K. dan: 
ı - Asken Posta No: 8784 K . lığı için bir adet atölye i.D§UI &A;r'k 

elu,lllme ile ııınıe edilecektir. 
2 - Ke§l..(' l>Meli muhammen kıymeti 8122 lıradı~ 
3 - Muvakkat teınlnntı ''810,, liradır. 
4 - lhaleet ı:. Haziran. 94~ 4ıWn8 gUnU saat 15 de Aakerl Posta :-:o: 

878• K. lığı Satrnalma. komL!yonunda yapı:la.caktır. 
5 - Keşif ve ıartnıunelert her gUn komlsyoada görlilcbillr. 
6 - 1steklllerln belll gtin ve 11e.atta te.mlnat makbuzları ve 2'90 sayılı 

kanunun Udncl .maddcelndekl vesalk'h! b1rllkle Ça.nakkaledekt komtayona 

mllracaa.Uan llD.n olunur. (15893) 

Meyve ve Sebze Fiyatları 
Fiyat Müra.kabe Komisyonu kartt.rı rnuclblnoe teblt edilen Setne ~ 

IDl"J-vı•lerin 27~l2 tarlhin dtekl A7.ami satrş fiyatları: 

A 
Bt'yoJlu acmU, Balıkpaır.arındall 

ittbaren Şlfll, Maçka, A.yupap, 
Boğa7.l('l , Adalar, Anadolu s,ı. 

mendıter gfü:erphı, Yetllköy, 
Bakırköy. 

Chm 
Fasulye AY§e 

,, yeııil 

Domates kır 
BUber dolmalık 
Araka. 

,, yerlt 
Sa.kız kabe.ğt 

yerli 
Bakla yerli 

.. 
Pırasa 

:r.panak 
Semizotu 
Taze yaprak 
Patates 
Soğan kuru 

taze 
Ye§ll salata 
Marul 
Hıyar 

En&inar 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze ıoğan 
Sıı.rımsak 

Turp kırmızı 

Havuç 
E lma ferik 
Erlrı can 
Knyısı 

Kiraz 

• 

ç nek Ereğli 

yeril 
Bursa 

Limon yerli 

.. mcne4ıl 
p ......... 

" .. 

DUkkf.nJar. 
da •zamt 
Mllıt 

:MlkytMu fla.tı. 

Kilo 40 

" ~3 
.. 199 

" 
11!1 
30 

" 
89 

il 86 
.. 46 

" 
25 

.. 22 

.. 21 
.. 19 

il 22 
" 

Si 

" 
49 

" 
25 
24 

.Adet 4 50 

.. 12 

" 
27 

" 
211 

Demet 2 25 

1.M 

" 
525 

" 
4.M 
4.50 

22 
Kilo iii 

" 
52 
75 

.. 52 

" 
{Jô 

" 
204 

.. 71 
Adet 15 

• 
,. 

• • .. r.! 

B 
lstanbul semtl, Balıkpa.uın, sır. 

kecl, Kalnnpap. Şişhane Kara. 
l.:olu, Tophanf", Beşlkta5, Fatih, 
Ak~y. Eyüp, Saınalya, J:dlr-

nekapı, Tcnllropı. 

Se,-yar . : J>tlkldn. 
tıcııarcla larda. lza-

Anwnl satı mi ıatı' 
fi&tı. natı. 

36 37 
29 30 

186 
180 
27 
35 
32 
40 
23 
20 
19 
17 
20 
3S ... 
23 
21 

4 
ıo 

24 
23 

2 
l ,2G 
4.75 
4 
4 

20 
51 
47 
72 
47 
80 

221 
6G 
ıs 

10 

• 
~ 

199 

l9 :1 

28 
36 
33 
42 
2S 
21 
1 
1 

21 
35 
46 
28 
22 

4 
11 
2~ 

28 

""5 
t 
4,25 
4 2r. 

21 
53 
40 
78 
49 
96 
~4 

71 
15 
11 .. 
~ı 

Seyyar ııa. 
tıcılarda 

Azaml Nlııt 
natı. 

34 
28 

186 
ıso 

26 
33 
31 
SD 
22 
19 
16 
li 
19 
32 
43 
22 
2p 

8,50 
l U 
23 
22 

J.75 
l 2!i 
4.50 
4 

4 
19 
~o 

4~ 

72 
45 
o 

121 
G6 
13 

• JI 
1! 



6 VAKl!r 

istanbul Levazım Amirliğinden verilen 1 
Askeri Kıtaat ilanları 1 

Af&lu1& yazılı otomobil dıı ve iç lAstlklerl 28.5.942 perşembe günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacak· 
tll'. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. isUıklllerın belll gün ve saatte kat'ı temlnatıan Ue birlikte 
Fındıklıda aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

.Mlk. Muh. Bd. 

Cimi 
Kat'i temlnab .tııaıe zamanı 

Saaı Dakika 

~ - !S - 1942 

Dıt oto lbtiğl 
Dlf oto l&stlfi 
Dıf oto lt.ııtlfl 
le; .. .. 

Eb'adı 

7X34 
7X34 

6,5X32 

.. 

Adet 
1' 
14 
25 
25 

Lr. Krs. 
4301 50 

271 
5517 50 

462 50 

Llra Kurut 
645 22 

40 65 
827 62 

69 37 

*""'* ' 

11 30 
11 
11 
11 

30 
30 
30 

(8389-ll918Y. 

AJağıda yazılı kunı ot. kapalı zarfla eksiltmeler! hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kırklarellnde uked 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Botun Ağrllarınızı . Derhal Keser 

satm&lnıa komisyonunda yapılacaktır. Tallplcrln kanun! veslkalarile teklif mektuplaruu ihale saatlerinden bir 
aaat evvel komlayona vermeleri. Evsaf ve p.rtnameıeri tat. Lv. Amlrliğl, Ankara Lv. Amirliği ve Çorlu ukert 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABILIR 

salrnalma komisyonlarında da göriUUr. 

9011 
683 
400 
120 
3SO 
402 
3&0 
180 
270 

0

Döküm 
Tutan Teminatı 

Ura Ura 
121,HO 

34,980 
24,000 

7,200 
21,000 
24,120 
21,000 
10,800 
16,200 

908S,50 
2623,50 
1800 

MO 
1575 
1809 
1575 
810 

l21tS 

ip balya. 
Tutan Teminatı 

Ura Lira 
146,377,50 10,978,3> 

42,267.50 3170.07 
29,000 2175 

8,700 652,50 
25,37S l903,13 
29,145 2185,88 
25,375 1003,13 
13,MO 978,75 
19,575 H68,18 ... 

Tel balya 
Tutarı Tem.inan 
Ura Lira 
151,425 11,356.88 
43,72:> 3279.38 
30,000 2250 

9,000 675 
26,250 1968.75 
30,lllO 2261,25 
26,250 1968.75 
13,500 1012.50 
20,250 1518.75 

lhale c1ln ve ... tı 
15/ 6/942 10 

15" .. 

16 " " 
16 .. " 

17 " " 
17 " " 
18 " " 
18 .. " 

15 
10 
15 
10 
15 
10 
lll 

19 " " 10 
(3391-5915) 

Aflltda mDrtamn yazılı etıerln kapalı uma ckslltmeleri hlza.1armda 
yasılı &1bı ve aaUerde Adapazamida ıuıked satııuılma komisyonunda ya. 
pdaeaktlr. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını lhaıe aaatıe· 

15,000 kllo tavuk eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmll§tur. İhalesi 16.tJ. 
942 günü saat 15 de Ankarada Lv . .A.. 
mirliği satmaıma komlayonunda yapı 
l&caktır. Tahmin bedell 30,000 lira ilk 
temfııatı 2250 liradır. Taliplerin ka
nuni ve8ikalarile teklif mektuplannı 

ihale saatinden bir aaat evvel komia-

riDden bir -.at nvel komlayona vermeleri. 

a.ıı&. 

8ltır .u. 
K07UD eti, 
8ıP' eti. 
ıc.o,. .ti. 
Sıtır •ti. 
Ko79 .ti. 

Mildan Tuı&rı Teminatı 

Kilo Ura Ura 
115(),0(JO 150,000 8750 ), 
150,000 207,000 11,600 ) 
62,500 62,500 4375 )" 
62,500 86,250 • 5562,50 ) 
62,500 , 62,500 4375 ) 
62,500 86,250 15662,50 ) 

••• 

thale ı;Un ve 
Saati 

11/6/942 16,30 

10/6/942 16 

12/6/942 16,30 
•(33~5786) 

yona vermeleri. (3332~7!50) 

• * • 

Afa'1da yuıtı etlerin kapslı ze.rtıa ek.llltımeııt 12.6.942 Cuma. günü 
aut 16 d& Sürt ukeri satu:ıalma lrıomlııyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuııl veelkal~ teklif mektuplarmı ihale saatinden bir aaat evvel ko. 
DWJUI& nrme.ıeri. 

Yeoice elw..rmdan ke&ilip Ça... 
nakkale ve Geliboluya naldedilc
cek 5000 metre m.ikA.bır toımruk ke
silip nakil iti- pazarlıkla eksiltme
ye konmuştur. lhaleei 2. 6. 942 sa
lı günU saat 15 de Çanakkale as. 
kert eıa.tm abna koorlsyonunda ya
p1lacaktrr. 500 metreden aşağı ol
mamak üzere ayn ayn taliplere de 
ihale edilebilir. Tahmin bcdo1! 
350,000 li:rs. ilk tem:inıa.tı 18,250 
liradır. Taliplerin belli val:itt.e ko
misyona geene~ (3359 .. 5820 

KJlo 

US0,000 
160,000 

••• 

80,000 
6',000 

Teminatı 

Ura 

••• 
52,000 kilo sığır eti kapalı 

~ ya:alı etııer1n paarlıkla eklılltıneteı1 22.6.942 Pazart~ günü zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komi•yonu ilanları 

1000 mere fotin astannm 29. 
5. 942 cuma günü saat 11 de Ka- 1 

sunpaşada bulunan Deniz Leva
zım satın alma komisyonunda 
pa.ı.arlığı yapılacağından istekli
lerin belli gün ve saatte mezkur 
komisyona müracaatları ilan o-
lunur. (5894). 

Karar Hülaıaııdır . 
c 42/5.58 

Milli orunma Kanunu:ıa. muha
lif etten Unkapa.nmda Ha.cıkadm 
Hızırköy camii sokak 36 :ooma.
rada kömürcülük ticaretiyle meş
gul Mehmet oğlu Osman ha.ık.
kında tsta.nbul Ikincl Asliye ce
za mahkemesinde cereyan eden 
muha.lremesi neticesinde suçlu -
nun füli sabit olduğundan Milli 
Korumna Kanununun 31- 59 un
cu maddeleri mucibince yirmi 
beş lira para cezası ödemesine 
ve yedi gün müddetle de ii'kldl
nının kapa.tılmasma. ve hüküm 
kat'ileştiginde ücreti s"..i ı:~ya ait 
olmak üzere karar hülAsasmın 
Vakit gazetesinde neşredilmesi
ne 26. 1. 942 tarihinde karar ve-
rildi. ( 5887) 

Türkiye lı Bankaaı 
'.A. Ş. den: 

aat 10 da Ka.racabey aakeı:i aatınalma komiayonunda ya.pılacaktır. Talip· İhalesi 9. 6. 942 salı günü" sa:ıt 1 Haziran 1942 Pazartesi günün· 
Jerln belli vakitt• komisyona gelmeleri. ' 15 de Amasyada askeri satın al· elen itibaren ıube ve ajanlarımız 9;. 

Mlldan FIA1a Teminatı ma komisyonunda yapılacaktır. ıeforinin aıağıdalci saatlerde açılc bu· 
Kmat Lira Tahmin bedeli 31,200 lira ilk te- lundurulacağınr bildiririz. Kilo 

60,000 
60,000 

•*• 

1IO 
1lO 

A.§allda y&Zilı etlerin kapalı zar:tıa. ekailtmelerl 11 .6.942 günU 63at 16 
de Yalovada askerl aatm:ılma komisyonunda. yapıl:ıcaktır. Tnliplerin ka. 
nunt ve8ikalarile tekllt mektuplarını ihale saatinden bir aaat evvel komla-
yona vermeleri. 

Cimi. 

Sıp eti. 
Koyun eti, 

Mlktan 
Kilo 

120,000 
120,000 

100 
120 

Teminatı 

Lira 

7250 
8450 

(3383-6907), 

••• 
.A§&ltda miktar ve muhammen bedenen yazılı dört ka.lem koyun eti 

5.6.942 cuma gilnü hizalarında yaZilı aaatlerde pazarlıkla aatm alınacak. 
lardrr. Şartnameleri her gün komlayonda görülebilir. tsteklllerln belli gün 
ve aaaUerde katı ~tıarı ile birlikte Fmdıklıda aaltnalma komJsyo. 
nıma gelmeleri. 

Mlktan 
a..a Toa 
Ko)'Ull et. 

" . .. .. 
" .. 

'° 20 
30 
30 

Mab. Bd. 
Lr. Kl'J. 
62000 
31000 
42000 
42000 

* •• 

K.at'l tıe.. 

Ura Kurut 
8700 00 
4600 00 
6300 00 
6300 00 

lhalo zamanı 
Saat Dakika 
11 
11 30 
14 80 
15 

(3388-:5912), 

ANıcSa yazılı otomobil dl.f ve lç AA.atikleri 28.5.942 Pel"fel"Obe g{lnll 
aat 11 de pa.za.rlık:la Atın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda 
g6rU1ebWr. İateldllerin belli gUn ve saatte kat'i teminatıan ile birlikte 
Fındıklıda satmaıma komJsyonuna gelmeleri. 

Mik. Muh. Bd. 
Adet Lr. K. 

D1f oto lA.ltlği 7XH 36 12169 50 

1ç .. " 36 732 60 

Kat'I ~. 
Lr. K. 
1825 47 
109 89 

lbaJe zamanı 
Saat Dakika 

11 
11 

(3390-5914) .... 
25. S, 942 de kapalı zarf u.su- ı Bir hatta devam etmek tızere 6 ton 

Iiyle ihalesi ilan olunan 1200 ton taze bakla, 6 ton taze ka.bak. 3 ton 
kuru fasulyeye talip çıkm.-ıdrğın- semizotu pazarlıkla. satın a.lına.caktır. 

dan yine pazarlıkia münakasaya Taliplerin 29.5.942 OUma günü Met
konmuştur, evsaf ve hususi şart- ri.s askerl satınaıma komLııyonuna 
lan komisyonda görül~bilir, be- gelmeleri. (3378~902) 

her kilosunun muhanunen bedeli :t- :t- • 
36 kuruştur. 1200 ton kuru fasul Aşağıda yazılı kiremitlerin pazar_ 
:ı e bir istekliye ihale edileceği !ıkla eksiltmesi 28.5.942 Perşembe gü 
gibi 300 tonluk partılE-r halinde nü saat 14 de Terkos köyün® askeri 
de ayrı ayrı müteahlıitlere ihale satma.ima komisyonunda yapılacak. 

edilebilir. ihale.si 3. G. 912 çar- tır. Taliplerin 750 lira temınaUarile 
§atnba günü sa.at 11 ~t- yapıla- belli vakitte komisyona gelmeleri. 
ca.ktır. Taliplerin kati teminat- (3382 :>906> 

lariyle Harbi:'.fede Ydek f;ubay Cinsi. Behl!rl Kr. Adet 
Okulurııda satın alma komisyo- Çatı kiremit!. Marsllya. 12 83,000 
nuna müracaatları. (3386-5910) Mahya klremltı . 12 2,000 .... 

20,000 ton nakliye işi kapalı zarfla 
eklfllt.meye konmuııtur. İhalesi 11.6. 
H2 günü saat 15 de An.karada Lv, 
Amirliği 11atmalma komUıyonunda ya_ 
,.ıacaktır. Tahmin bedeli ll5,000 lira 
a &emfnalt tOOO liradır. Taliplerin ka 
- · ; .. f1W mektuplarını 
-. -andea bir saat evvel komis. 

,_ ··-·· (3331-5749) 

Döküm halinde samanm beher kilo_ 
su iskele veya istasyona teslim 5 
kunıııtan ve balyau samanın , ayni 
şartlaı1a 7 kuruııtan 4 parça halinde 
120 ton saman almacaktır. Taliplerin 
3.6 .942 gUnU saat 15 de Yalovada as
keri satınalma komisyonuna gelme. 

lerl. (3384--!;908). 

minatı 2340 liradır. Taliplerin Adi günlerde:9,30-12 ve 13.30-15.30 
kanuni vesikaJarile teklif mek- Cumartesi günleri: 9.30 • 11.30. 
tuplarmı ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona verme!eri. 

(3259-5506) 
••• 

~ğıda yaaıll etler kapalı sama 
eksiltmeye konmuııtur. İhaleleri 10.6. 
942 çarşamba gO.nQ hlzatarmda yazılı 
saatlerde Trabzon aaker1 aatmalma 
komlayoounda yapılacaktır. Taliple • 
rtn kanun! Tealkalarile tekll.t mek. 
tuplanm llıale aaa.tınden blr saat ey. 
vel k.omiıryOD& vermeleri. 
Cinli mlktan tutan temtnMı ibate 

kDo lira lira .-atı 

Koyunetl 36,000 18,000 1815<> 11 
Sığır eti 36,000 14,400 1080 10 

(3299-5634) . . .. 
72,000 kfJ.o koyun ve sıfır eti 

:kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 
tur. İhalesi 15. 6. 942 pazartesi 
günü saat 16 da ~c7rı askeri sa
tın alma komisyonunda yapıla
caktır. Koyun etinin tahmin 
bedeli 36,000 lira. teminatı 1620 
liradır. Taliplerin kanuni vesi
kaJarile teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. Evsaf ve şart
namesi komisyonda gorülür. 

(331ıJ • 5900) . . .. 
~ağıda yazılı mevadm pazarlıkla 

eksiltme!"ri 1.6 942 günü eaat 15 de 
Yalovada askeı1 aatmalma komisyo
nunda yapılacaktır, Tallpterin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi. 
Taze soğan. 
Beyaz peynir. 
YoğurL 

Zeytin tane.si. 
Zeytin yağı. 
uzüm pckmCfl. 
Tahin. 
Kırmızı biber. 
Taze bakla. 
Taze fasulye, 
Taze kabak, 
Bezelye. 
Semizotu. 
Yumurta. 

Mlktan 
Ton 10 .. 1 

" 
" 
" 

2 

.. 3 

.. 2 
Kilo 1500 
Ton 

" .. 
20 
30 
25 

Flatf 

KoruıJ 

25 
100 

50 
M 

125 
75 

100 
70 
15 
50 
45 

.. 12 3,') 

12 2:; 
Adet 200,000 3,5 

(3381-5005) .. :(. 
101,000 kllo sığır eU mUteahhld 

nam ve heabına açık ek.silt.nı.eye kon 
muştur. İhalesi 5.6.942 Cuma günU 
saat 11 de Erzlncanda askerl saltnal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Talı.. 
mln bedeli S:i,850 lira ilk tc.mlnalt 
6438 lira il5 kuruştur. Tallplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(3387-5911) 

IKAYIPLAR) 
Istanbul nımtaka limanından 

almış olduğum 311 numaralı de
niz şoförü şa.hadetnamem Şa
f a.k motörünün batmasında za. 
yi olmuştur. Halim Bilgili 

(39969) ... ,. 
Ankara lbelediyesinden aldığını 

3114 No.lı bisiklet plakamı kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
:skisinin hükmü yoktur. 

(3999) Turgut 

ISTANBUL !ORA HAKIMLl
(J.JNDEN: 

3.942/1510 
Evvelce Galatada !.zmirli oğlu 

hanında (21) numarada iken ha
len ikametgahı meçhul kalan 
Mahmut a.ltmdağa. 

İstanbul Üçüncü icra dairesi
nin 941/ 1510 sayılı dosyasında 
Vasila.kiye olan borcunuzdan do
layı inukaddema gönderilen da
vetiyelerimiz ademi tebliğ dola
yısiyle müraf aaya ademi icabeti
niz dolayısiyle bu kere hakkınız.. 
da 15 g\in müddetle ilanen tebli
gat. icrasına karar verilmiştir. 

Ve yine mi.ırafaa. günü olarak 
tayin olunan 15. 6. 942 tarihin
de saat 14 de İstanbul İcra ha
kimliği.OOe bizzat veya bilvekile 
hazır bulunmanız 18.zım gelir. 

Aksi takdirde ademi huzuru
nuzla müraf aa. icra ve tetıkik kı
lınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilfuıen t.ebliğ olu-
nur. (39991) 

Karar Hülaaaııdır 
C: 942/ 374 
Milli Korunma Kanununa mu

halefetten Yenişehir Hoca Obe
yit mahallesi 86 numarada bak
kallık ticaretiyle me.~l Vasi! 
oğlu Koço hakkında İstanbul As
live İkinci ceza mahkemesinde 
cereyan eden muhakemesi netice
sinde suçlunun fiili sabit oldu -
ğundan Milli Korunma Kanunu
nun 31 - 59 uncu maddeleri mu
cibince 25 lira para cezası ö
demesine ve yedi gün müddetle 
dükkanımn kapatılmasına ve 
hüküm kat'ileştiğinde ücreti suç j 
!uya ait olmak üzere karar hüla
sasınrn Vakıt ~tı.zctcsinde ncşrc
dilmeo;;İne 8 12 941 tarihinde 
karar verildi_ · .(58'l.Ü. 

TURKiYE iŞ BANKASI 
..... 

Kücüli T1tsarru"f 
Hes8ı>lan 

lMS~PIANJ 

DŞb>lı:L1ı:K ı 1 IJalıat, ' 
d.&1191 t &tastoe. ı lktDo 

iMi ~ 

1 adet 2000 Liralık - IOOO- Ura 
1 • 1000 • - aooo- • 
1 • 7CIO • - uıoo- ., 
ı • aoo • - uıoo-- • 
ıo • - • - lllOG,,.. • 
•• ıoo. -~. 
cıo. cıo. -~. 

oltıePID tarlbledlldl ,.... ., • • • - llOOOw- • 
IOO • JO • • 2000,,- " 

7000 kilo sade yağı alınacaktır. Pa 
zarlıkla ekaUbnesl 30.5.942 Cumarte. 
si günU saat 11 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komtayonunda ya 
pılacaktır. Bir talipten almablleceği 

gibi ayn ayn taliplerden de aımabı. 
lir. 1steklllerln teklif cdoceklerl cins 
miktar ve tlat üzerinden katı tem.L 
natlarlle belli satUı komlııyona gel _ 
:meleri. (755--5663) 

••• 
Beher kilosuna. 158 kunı§ tahmin 

edilen 10,000 kllo karaman koyun eU 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30. 
5.942 Cumartesi günü saat 10,30 da 
Tophanede 1st. Lv'. Amirliği satınaL 
ma kamlııyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 1185 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülUr. Taliplerin belli va 
kitte komisyona gelmeleri. 

(756--5864) 

.. * * 
Ech -.· kilosuna 7 kuruş tah

mın c f en 60 ton kadar balye 
samanı alınacaktır. Pazarlı1<la 

eksiltmesi 5. 6. 942 curea günii 
saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alına !komisyonunda 
yapilacakhr. llk teminatı 315 
liradır. Şartnamesi komisyoüda 
görülür. İc;teklilerin belli vakit
te komisyona gelme1tri. 

(758 - 5917) 

12,200 adet boş salça, peynir, 
sade ve zeytin yağı tenekesi sa
tılacaktır. Kapalı zarfla artır. 
ması 12. 6. 942 cuma güDil saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda ya· 
pılaca.ktır. Hepsinin tahmin be
deli 5145 lira 50 lnınış kat't te-
minatı 771 lira 83 kunıştur. Te· 
nekeler Sirkecide Dem.irkapıda. 
Lv. Amirliği anbannda görülilr. 
Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri • 

1. (759 - 5918) 

Koyun etinin beher kilosuna 
158 kuruş sığır etinin beher ki· 
!osuna 124 kuruş 75 santim fi. 
yat tahmin edilen 19 ton Kara
man koyun veya. sığır eti alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30. 
5. 942 cumartesi günil saat 10.so 
da Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın alma komisvonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi komisyon
da görülür. İsteklilerin t.eldif 
ı!decekleri et cinsi için kat'l te. 
minatlariyle belli saatte komis
yona gelmeleri. (757 - 5916) 

:DI:VLE:T DI:MİRYOLLARI ve LIMANLARI 
İSLE:TME: UMUM İDAR~Sİ İLANLARI -

Esklşehlr cer atelyesı için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanat 
imtihanı Haydarpa§& depoflunda yapılacaktır. Asgari S. 2 igçl derecesinde 
bulunanlar tavzif edilecek ve Ucretl imtihanda g!Sstereceği Uyaka.ta göre 
tesblt edilecektir. Tallplerln Haydarpq:ı i§letme mUdUrlUğUne müracaat 
etmeleri ilD.n olunur. (3362-6388) 

Kayıb ayniyat makbuzu 
Seri C. 8/50 - 37000 sayılı bir levazım ayniyat makbuzu mUhllrBUz 

ve ım.zasız olarak her u~ nilsbası birden zayi edtlmlştlr. H(\kmU olmadığL 
Askeri posta. 1800 Baııtabibllği '(3385-6909) 

SAHiBİ : ASIM US 
Umumi Nqrlyau idare eden 

Basıldı~ı yer: VAKiT MATBAASI 
Be[ik Alımeı S~li 


