
1 

] 

tıl 

ı. 

ıU 

ıd 

--
;l 

r 
Sayısı 

3 
Kuru~ 

L 

30 Mayıs 1942 
CUMARTESi 
YIL: 25 :t- SAYI: 874S 

idare enı &nkan (..,. \'llJDt l'u r'"u 
ı·eıetoa: idare (U3'20), Yao (!ltlSJ 

ı-..ır: lstaoboJ VaJuı-Poa. tratuso:U _j 

r 
Mustafa Kamal, 

ŞAiR 
r azı~ı 2 ncı sayfada _J 

C. H. P. Meclis 
gurupunda 

Hariciye 
Vekili 

Siyasi hadiseler 
hakkında beyanatta 

1Beden Terbiyesi U.Müdür üğü 
Maarif Vekilliğine bağlandı 
-,---........ ıMebuslar U. M. tenkit ve Maarif 
Mecliste ka- Vekilliğine devri , alkışladllar 
bul edilen 

bulundu ı 
Ankara, Z9 (A.A) - C. H. P. mcc 

. i lia gurupu umum! heyeti bugün "29, 
5.942,, saat 11 de reis vekili Tra.bzon 

L:;...L;;.;,__;.iiiııU:WllıiB~~...:.:ı"""' ...... ._i;;._• mebusu Hasan Saka'nm reisliğinde 

llarldye Vekillml:ı Şükrü Saraçoğlu toplandı: 

Celsenin açılm8.8Int ve geçen top. 
'\ lantıya alt zabıt hUlAsasınm okunma 

.snu müteakib kürsüye gelen hariciye 

Rauf 

Lritan~~~r~!~ındal r yapılan törene iıtirak etti 

vekili Ş!lkrU Saraçoğlu, son lzahatm. 
danberi geçen günlerin içinde memle· 
ketimfzl ilgilendiren siya.at h!diseler 
bakkmda beyanatta bulunmuş ve bu 
mevzulara temas eden suallere c<ıvap 
verdikten sonra izahatı umumt !heyet 
çe tasvib olunarak saat 12.10 da top. 
lantıya eon verllml§tlr. 

kanunlar 
A.nkaMl, 29 (A.A) - Büyük MU· 

ıet mecllsl bugtln Rciet Ca.nıtez'in 

reisliğinde yaptığı toplantıda., Be. 
den terbiy~i. POAta ve Telgraf, ln.. 
hisarlar ve Devlet demlryoUan u. 
mum müdürlükleri 1942 mall yılı 

bütçeleriyle, Beden terbiyesi kanu.. 
nunun birinci maddesinin defiştirtl· 
mcsinl, İnhisarlar umum müdürlü. 
ğll teşkilA.t kanununa. bağh cetvel. 
terde değişi1<lik yapılmasına ve bu 
kanuna yeniden bir madde ckletı

meaine, sinema filmlerinin gümrllk 
resimlerinden indirilmesi hakkında 

ittihaz edilen kararm tasdikine, !ev 
kal!de hallorde haksız olarak mal 
iktisap edenlere, devlet memur)&rı 
aylrklarmm tevhid ve taadülüne 
dair kanunlara b&ğh cetvellerin ma 
arif vekilliği kısmmda değişlklikler 
yapilınasma dair kanun IAylhalan 
müzakere ve kabul edilmiş, vo ma. 
denlerin arama ve işletmesi. hakkın· 
dald kanun lAyiha.smm encümenden 
gelen ikinci maddesi sıhhiye encll.. 
menine tevdi olunmuştur. 

Aııkara, 29 CA.A.) - BilyUk 
Mm~ Meclimnin bugünıkii toplan
tısında, beden terbiyesi kanununun 
birinci ma.ddesL"lin değiştirJmesi 
bıı:kkmda kabul edilen kanun 1.A.yi. 
hası ~udur: 

Madde 1 - 3530 sayılı kanunun 
birinci maddesi hükmüne göre ~

I vekalete bağlı bulunan beden ter. 
1 biyesi umum mildrülüğü, kanu

nunda. başvek!lete alt olan va.zik 
\"e sal!hiyetlerle biır:ikt.e maarif 
vekiJiiğinc be.ğ1ianmıştir. 

Madde 2 - Bu k&nun 1 hazi
ran 1942 tarihinden iti.be.ren me'l"
idir. 

Madde 3 - Bu kanunun hüküım. 
~erini icraya maarif vekili memur
dur. 

1 

Ankan, 29 (A.A..) - Büyük 
Millet Mcc'isinin bugünkü toplan-

11 tısında Be<'kn teırbiycsi kanunu-
nun birinci maddesinin değ'ştiril
mesi hakkındaki kamın l&yihası

nın mllzakereısine geçilmeden ön
e~, doktor Osman ..Şevki ınuchtğ 

Beden Terbiyesi Umum müdllrlilıtli. 

nlliı Maarif Vekllllğine devrini 

alkışlayan AbldJn Daver 

HAVAKURUMU KURULTAYI 

(Konya), Maarif . encümeninden 
gelen ve haddizatinde doğru olan 
ve. fakat lstical yüzünden iyi tu
tunmıya.n beden terbiyesi lranu
uunı.."ll yn eski muhtelit encümen.
de veya yeniden bir muhtelit en
cümende tetkikini teklif etmiştir . 

Abidin Daver (İstwıbul) aon 
~ünlerde, İstanbula iki spor bay
rummda bulunduğunu ve ikisinde 
Je yüzü ağa'l"tannı ynlmz mektcp-
1iJ er olduğunu, lı<:ıdcn terbiyesi mil
kelleflerinın kendilerinden bekle
nen var:ığı ~östremediklerini, 
Tr:ıbzon lisesin:n de bir çok beden 
t.erbiyesi mükeflefler klüplerlni 
yen erek ta A nkaıcıyn. kadnr iyi §e
kilde gelmel~ri:nin buna mükem
mel diğer bir delil t~kjı] ettiğini, 
nncak hu sözlrri ile beden te:tıi
yesi umum müdür~;ğünUn bir §CY 

yapmadığını SÖ~')emek istemediği. 
nl, unıum mUdiirlüğün spor klüplc
riyle hl~ bir zaman a.nhşamndığı 
orada çalışa.-ı ama.tör idıı.recilcrlc 

(Dcııamı Sa. f, Sit. 4 de) 

Rusya 

Loadra, 29 (A.A.) - TUrkiye bU.. 
)'ilk elçi.si Raut Omay, deni.za.,ırı 

cemlyetl tar&tmdan askerler §Oreflne 
tıertlp edilen haftalık toplantıda 

Hl.nUi askerlerden mllTekkep bir 
grupa kendi dillerile hitap ederek sa.. 
1n.lm1 tebrikte bulunmuştur. Hintli • 
ler kendiliklerinden bir ihtiraın krt&-
81 tqkll etmişlerdi. B3§ka davetliler 
aruında 1920.1924 de Ttlrklyede !n.. 
gtllz bllyilk elç18i olan Rum.boldun ka 
rısı 1le lcdl Goaohen, ledi VUllngtonve 
atr Hugh Gumey de bulunuyordu. 

Alman tebliği 

Harkofta ı 
Düşmanın dağınık 

1 kısımları 
temizleniyor 

Karadenizde 

BUyük Millet mecllst pe.zartetıi gU 

,U,_to-pla-na-caktrr_. ____ ., 8 haziran günü Eti mesutla 
Amerika ve lngiltereyi 
ikinci cephe için kqik 

ediyor 

Dllyllk elçl, lng\ll.z radyosunun 
haftalık suallere verdiği cevaplan 
dUıleml§tir. Bu '&1.e§riyat, bu sefer 
ccmıyetm 1rtlyUlt salonutlı':!& yıı.pılcyor 
du. 

•"l'Qrldye bUyUk elçl5tnJn değerli 

nıJ.safirimiz olare.k arnmızda bulun • 
duğunu herbt\lde blldlr:nlyeceğim, de
ğil mi!,, dlye soran spikere bUy'ılk 

elçi derhal "bll!kis, memnun olu. 
nım,, cevabım vermLştir. 

Bundan bagka büyük elçi İngiliz 
larrvctıerlne mensup davetlllere şun.. 
lan s8yl~tir: 

İmparatorluğun blltlln kısrmlarma 
mensup Britanyalt askerlerle görllş • 
nıtış olmaktan dolayı çok bahtiya -
Mm. 

BUyük davetlilerin de i§tlra.k etti.. 
ti 8Ualler v-e cevapların neşrinde ha. 
zır bulunmuş, çeşiill fiklr eğlencele -
rlnl taklp eylemiştir • 

Çin komünist kuv
vetleri l{umandanı 

.Japonlara 
teslim oldu 

Sooyet deniz kuooetleri 
bombardıman edildi 

llcrlin, 29 (A.A.) - Alman or. 
dulan başktmWldanlığınm tebli
ği: Harkofon cenubunda. muha.re

(Dcvamı Sa. !, Sü. 3 de) 

Meksika harp 
ilan etti 

Londra, 29 ( A.A.) - Meksika 
hükQmeti Almanya, Japonya ve 
ttalyaya harp ilan etmiştir."' 

YENi MEBUS NAMZETLERi 

büyük uçuşlar yapılacak 
Amerika hoyuk 

bir taarruza 
Ankara, 29 (Vakıt muhabfrlnden)

TQrk Hav& Kurumu kurultayı önll.. 
muıdekl nyın ~el cuma gUnU An
k&ra halkevlnde Ba§vekflln bir nutku 
ile açılacaktır. Kurultay dört gün 
devam edec&k, aekizlnci pazar günü 
Türk Hava kurumunun EUmesutta. 
ki tesisatı görülecek ve bu nıUna.ııe· 

Birleşik Amerika 
genelkurmay başkanı 

General 
Marşal 

diyor ki: 
Hiçbir uzlaş

ma imkanı qok 
Askerlerimiz Fransada 
karaya çıkacaklardır 

betle plAnlSr ve tayyarelerle akrobsal 
ve füo uçuşları, para.şut atlayışları 

v ire yapılacaktır. 1 
'M:ekteplorde Hava 1''.urumunun yar 

dımı ile talebenin yaptıE?ı model tay. h ' 
yareler ve Hava Kın-umunun tayyare azır.anıyor 
fabrikasında yapılmış olan ilk tay. , 
yare uçurulacaktır. L~ndra, !9 (A. A.) - V ..... 

Haziranda 
evleneceklere 

Çoçuk Esirgeme Kurumu 
parasız gelinlik elbise 

verecek 
Ankara, 29 (A.A) - Çocuk Esirge 

me kurumu umumi merkezinden bll
dlrilmlştlr: 

Kurum umum! merkezi, Haziran 

tonda beyanatta bulunan .Ammika 
harbiye nazın, BirleŞik A.8tedka, 
biiyük mikyasta bir taan.a lıa • 
2ırlanıyor, demiştir. 

Nazır, yeni Lir talim merk~i 

daha kurulduğunu ilave ct.mfltir. 
J(. ~ ~ 

Nevyork. 29 (A. A.) - Ofi: 
Nevyork Taymi'Jl!ı Vaşingt.oa 

muhabiri, Rusyanm Avrupada ... 
ratlc ikinci bir cephe açılmam .. 
Lundra ve Vaşingtonda 'Yeniderı 
tazyik yapmakta olduğunu bilclltı
mektedir. 

içinde evlenecek ve gcllnliğ'inl teda· Söylendiğine göre, Vaşlngt.orı, 
rik edemlyeeek vaziyette olan kızlara muhtelif Rus ~ephclerindeki flll'f • 
parasız gelinlik lpekli kumaş vere -

1 
!ar altında kendisine doğrudan 

cektlr. NikA.lı kağıdı ile Kuruma mü. doi'Pnıva malıimat almak imkAııJa-
racaat edilmesi kl\!ldlr. 1 rm~ ~erilmesini istemiştir. 

Tokyo, 29 (A.A.) _ Şansi cephe_ İstanbul 'Cnlveraltoııl Protcı>örlerlnden ls~bul Vl!Ayetl Daimi Enollmen Amerika ordusu genel kurmay baş. 
vaeıngton, 29 <A.A> - Birle§ik L·ıbyada 

sinden bildirildiğine göre Çin komü _ Hayrullah Diker lzumdan Sopb1 Art.el kanı general Marshal Vest Oint as . Livil 
nlst kuvvetleri kumandanı general Ankara, 29 (A.A) - .Açık olan rela veklll Dr. Hüseyin Hulki Cura, Jreı1 akademisinde söz söyllyerek de. ş •dd ti• h b 
Lfupuşenk 10 bln kişi ile teslim ol - Allkara mebusluğ"una emekli general Kars mebusluğuna maarif vekAletl m.iştir ki: 1 e 1 mu are e- 1 

muştur. Nihat Anılmış, Bursa mebusluğuna tefti;, heyeti reisi Cevat Dursunoğlu. Hiçbir UZla.gma 1mkA.nı yoktur. Ve 

1 1 
Roma ya 

uzlaşma mı 
teklif etti 

Ge.neml bundan aonra Nankln mil· C. H. P. genel sekreterlik ba§kll.tibi Kastamonu mebusluğ"una. Pro!eiıör müttefiklerin zaferl ancak Alman ve er o uyor 
11 Tejlminln davasını güdeceğini sôy. Dr. TaıM Simer, İzmir mebusluğuna Hayrullah Diker, Kocaeli mebwıluğ"u Japon harp kuvvetlerinin mutlak su· 
lemlştlr. İzmir c. H. P. vil!yet idare heyeti (Devamı Sa 2, Sü 6 da) rette bozguna uğ'ramasr ile tamam - Londra, ~9 (A.A.) - Libyar.lıı 
-----------------------------------·---·--- Ianmıf olabilir. Bugün Bl~yada, şiddetli muharebeler olmaktadır. 

Çlııde blltlln paaifikte Amerikan as. Kum fırtınaları ve kuvvetli bir 

k kerl~rint görüyoruz. Onlar Japonya sıcak altında cereyan eden çar_ Londra, 29 (A.A) - IAval'in l§ na Çocu • üzennde uçtular. !ngilterede karaya pışmalarda İngilizler mihve· zırı M. Lagardel Roma'ya uzlamağa 
-çrklyorlar ve Fransada karaya çıka. 1 kuvvetlerini zayiat verdirerek memur olarak gönderildiği lıakkmda.. 
caklardtr. Bu mtltlılf mUıCadele 90n& püskürtmüşlerdir ki haber henüz teyid edllmemJ§tlr. 

<iavcinıeşru 
lar hakkında 

dalılllye vekiletl •lhlm 
bir anilet bazırladı 

Ankara, 29 (Valut muhabirinden)- 1 yan çocukların sayısını azaltmak j edilerek muhteıü vekMet mümes
Adliyc Veldilcti ta.rafından gayri- , husmunda teklif olunan çarelerın sillerinden teşkil olunacak bir 
meşru birleşmeler ve ondan h~ıl ! hukuki b:ıknnmdan hangilerinin komisyonda milzakeıre ve icap e.. 
olan nesebi ga.yrisahih çocukların 1 isabBtli olduğu ve yabancı memle- den esaslar tesbit olunduktan soo
\'aziyeti v.~ sebepleri hakkında bil- ketlerde bu hususta ne gibi .ted- ra bir kanun projcsl hazırlanacaJı:
tün va:U ve müddeiumumilerin birler alındığı ha.kkmda mlltaleayı tir. 
n:ıütaleala:rı sorulmuştu. Gelen ce- ihtiva ecl<)n bi.r rapor hazrrla.n.a.rak -------------
vaplar Vekalet tarafından tasnif adliye vekaletine sunulmuştur. Bu ı·kı• mu•• h•ım koordı• • 
edilmiş ve müşterek esaslara irca rapor. baş vurulacak tedbirler hak 
0Junm11ıtur. Muhtefil kanunJa.rda kında hukuk, tıp, edebiyat fa.1till· k 
Yamlm.ul lAzDn gelecek değişik - teJeri profe8örle.rile diğeı- ilmi nasyon ararı 
lMeffe gayrlmcşnı birl~cleTe mUcsseselerdc ve vekAlctlere gön
zna.ni olma.k ve neısebi sahih olmı· derjlecek ve alın3n cıcvaplaı- t&aUf 

ermeden evvel bayrağunıZm blr ta • (Devamı Sa ! Sii 5 de) (Devamı Sa. !, Sü. 6 da> 
raftan hürriyet seınbolU diğer taraf- --------·-'--·--------------
tan ezici bir kudret aembolll ola.rak 
blltil.u dünyada ta.nmmaııma azmet • 
mi§ bulunuyoruz. 

Ben genel kurmay ba§kanı oldu _ 
ğulnzaman ordu 1715 bin neferden ve 
12 bin subaydan ibaretti. BugUn or -
dunun subay mevcudü hemen hemen 
eakl e!rad mevcuduna. ınuadlldir. Son 
haftalar zarfında ordu mevcudu 300 
bin artmıştır. Ve bu g~leme bu ııe

ne sonunda takriben dört buçuk mil
yon mevcudu buluncaya kadar de -
vam edecekUr. 

Haydrih'in hayatı tehlikeli 
Berne, 29 (A.A) - Böyter: 
FUhrer'ln doktoru oıup .ııuretl mah

ausada. Prağ'a giden ProfflllÖr Sa.uer
beruch, Haydrlh'in vücudünden Uç 

kur§un çdrarmlftlr. Kw'funlardan bL 
rt belkemiflne girnılftl Haydrtlı'in 

tehlikeli lıtr vazJyette. oldutu .ıı&J'e. 

Diyor. 

Vergi zamlan hakkrnd~ 
vilayete gelen tebliğ 

Zam yapılacak maddeler hakkındL 
etrafh ve tafsi ıath maıomat 

Muhtelif vergilere zam kanunu ketlerinden almr.ca.Jc muamele vcr
cliin vilayete tebl'i.ğ edilmiştir. Ka- g!si yüzde 2.5 olarak gösterilmiş, 
nun bir hazirandan mutebeıUir. kambiyi muameleleri bu nisbetin 
Bu kanuna göre yaprlacak zamlar 10 binde bir olduğu hükmüne bağ 
§Unlardır: lanmış bulunduğundan şimdiye 

3843 numaralı kanunun 22 nci kadar bu nisbetler dahilinde alm
m.e.ddcsi mue:hinc~ it.hallı ve mu- maktadır. 
amel~ vergisi zammı yüzde 10 o- 3828 numaralı kanunun ~n· 
larak teabit e<HJıniş Ye ınezkur cü maddesi mucibince de a!gorta 
taınınun m Wııi madde.si mucibin- 1 §irketlerinden banka ve banker
ee bfnka, benker, ve sigorta. şir· (.Devanıt Sa.!, Bü • .f do) 



VAK iT 30 - 3 - 1942 

ı\'lustafa Kemal, şair? Beden terbiyesi umum 
müdüilüğü 

Fabrika ve matba
aların kazanç 

19 Mayıs bayramı münasebeW.e 
Ankara ha.likevinin bir kitap sergisi 
'IÇf.ığDu ve burada Ebedi Şef Ata
Tilrık hakkmda yazılmış bine yakın 
eserin iki yüz kadsrmın teşhir <'
el ildi ğini biıliyoruz. 

Halkevin.i.n bu 5€'rgisinde (Mu.s
tara Kemfil) imza ve "Kadid-i is
tibdat ~ahut KırıınIZI izlCT,, başlı
~' ile 24 teşrinievvel 1324 tarihini 
taŞıyan tir manzumenin basılı ol
auğu b!T gazete de, teşhir edilen
;er arasında.dır. 

Böyle ?ir teşhire illus gazete
~mdeki (Mustafa Kemfil şair) ftk
!'Af!ile vakif olan ve Ebedi Şefe ait 
o' duğu sa.ruln bir şiir karş15mda 
·heyecana dilşen,, üstad Hakkı 

7arık Us da 23 - 5 - 942 tarihli 
(Vakıt) da. neşrettiği bir fıkrada 
"Şair Mustafa Kemfil bir yanlışlık 
olmasın?,. endişesini ileri silrdil ve 
bu ihtimali tahlil ettikten sonra, 
bunda bi'r ya.nlışlık sezdiğini ve 
yanlışlığın da neden olabileceğıni 
t bylc anlattı: 

"1908 i.nkrlB.bı timrine hürriye
tini kaza.nan siyast mağdurlardan 
birini taıurım ki, adı Mustafa Ke
maldir. Kendisi Ankaralıdır. 'Ve 
LugUn de Ankara.da.dır. Avukattır. 
O da, adı giıbi, kemalli, hilrmete 
ıayık bir za.tttr. 

Benim de ,ıir ve ede'biyata he
ve~ılr olduğum o devirlerde bir 
takım mecmualarda imzalarımız 

birlc§mekle kalmazdı; bir do.st mu
hiti içindo kendim.iz de buıl~ur
duk. 
M:uızumeyi bir kere de o Musta. 

fa Kemaı•e gösteriniz. Belki te
w.zu göstermiyecektir de benimse
f'eCektir . ., 
Hakkı Tank Us Ustadlmızın bu 

7&ZJ5ffiI ve ondan evvel Ve sonra 
Ulus'da bu konu üzerinde neşre
dilımlş olan iki yazıyı ala.rak, he
nüz bu neşriyattan haberdar bu
lwımaya.n avukat Mustafa Kemfil'e 
gittim ve yazıl8.'l't ketn<lisine göıs
tı:rerek fikrini sordum, 

Ankaranm tanmmfı} simalar.ııı
can olan Ve ha.k.ik:ıtte. HaJU.ı Ta
rık Us hocanuzm dedii:H üzere adı 
gibi, kemalli ve hürmete Jıiyı.k bir 
zat ol:ırak ta.nrlan ~ sevilen avu
l:at Mustafa Keır~l. benim bu me
sele hakkında.ki anlat.ış.lannu ve 
ınakaleleri büyük bir a.Iaka ile 
karşıladı. Ve dedi kl: 

- - Ben bir tarihte Ham.idin kah-
ına uih'amış, milebbed kalcbend

' kle S.noba gönderilmiştim , Kal~
ı encl olma.dan evvel de, Sinopt.a 
hulunduğum sır:ı.Ja.rda da hem !}i'ir 
\e ed<>biyatıa, hem politika ile 
ıı eşgul o .urdum. Benim ınekteb-i 
harbiye tal.ebe'liğinden tanıdığım 
(l{emAl Bey) adında bir zat da 
vardr ki ben Sinopt.a. menfi i:ken bu 
4at da Manıı.st:ınia llSkeri idadide 
ede-biyat mı..ıalli:ıni idi. Menfada 
ıken bile, kendis.ile gizli surette 
muhıı.bere ederdim. Bir aralık An
karada jandarma mUfetti§liği ya.
pan ve (Ka.ra Kem!l) adıyla tanı
lan bu za.t sonrada.n tekaUt ola
ralc İsta.nbula gitti. Şimdi tstan
buJda bulunuyoo-. 

(Kemal) B<ıy) Manastırda ilcen 
orada (Neyyiri Hakikat) admda 
bir de gazete intişar ederdi. (Ke
mal Bey) ın delAletile ben de bu 
gazete ile milnasebet tes.is ettim. 
Ve gazeteye muhll!bir'lik yaptım. 

Orada görillea:ı ''Ka.dir-i istiıbdat 
yahut Kırmızı izler., manzumesi 
benimdir. 

Biz konuştı.l1ken içer.iye, uzun 
boylu, göılilklü bir zat girdi. Mus
tafa KemA.l, ayağa kalkarak, ge
len mtla bizi ta.nıştıxdı : 

- Pek eski dostlarımızdan ve 
sabık maliye müfettişlerinden B. 
lı'erit ... 
Mc~erse B, Ferit de, B. Mustafa. 

Kemll gibi Jstibdadm kahrma uğ
ramrş, meıtr'lltiyettcn sonra da 
muhtelif devlet işlerinde bulun
muş bir zat imlş. 

Avukat Mustafa Kemal, konuş
ma mevzuunu kısaca, B. Feride 
izah ettikten !Oıtlra tekrar bana 
döne.rok sözlerine devam etti: 

- Siz.? bu ş'.i.rin yazılması sei-

~YA lA N '' h :<HiL PEl<YAH$iı 

Yazan. 

Kadri Kemal Kop 
·--~~-~-·~-~········~~·····J 

Avukat ve şair Mustafa. Kemaı 

kmı da arzedcyim: 
- Menfadan dönüp !stanbula 

geldiğimiz vakitı bazı kütUphanc
l erin vitrinlerinde Abdülhamidin 
bir resm.in.i gördüm ki onu kam
burca. ve yti'rüyilş halinde gösteri
yor ve ayaklarının izlerinde kırmı
zı lekeler srralanryordu, Meş'um 
bir hakiıka.ti ifade eden bu resim, 
bana, işte ba.hls mevzuu olan man
zumeyi ilham etmiştir. Ancak, rnan 
zumenin neşredilmiş son şeklini 

henüz görmedim. Hatırımda kaldı
ğına göre manzumede şu mts-ralar 
o l acaktır. 

söyledik] erini, misafiri B. Ferit de 
tasdik ediyordu. B. Ferit bunu da 
tasdik etti. Sonra, Mustafa Ke
malin şu sözlerini dinledik: 

- Ben şiire 318 - 319 (1902 -
ı 903) tarihlerinde beşlamıştmı.. o 
zamanlar edebiyata çok merakım 
va.rdı. Benim şiir yazdığım sıralar
da, bir Mustafa Kemal daha var
d r ki, bu zat be.hr:iyeli idi ve ingi-
1 zceden tercümeler yapardı. 

Avukat Mu.stafa Kemal, burada, 
Hakkr Tarik Us'un yazısındaki bir 
cümleyi habrlata.r:.ı..k, kendisinin 
aslen İstanbullu olduğunu, faka.':: 
devri Hamidi~ yazdığı bazı şiir
lerinin altma (Erzurumlu Mustafa 
Kemll) diye de imz.ı attığrru, bu
nun da ilk idadi tahsilini Erzurum. 
da yapmış olduğundan ileri geldi
ğini söyledi. 

Avukat Mustafa Kemal, Namık 
Kemal merhumun Radostda men .. 
fa arıkada.cµ olan, sultan Murad 
mabeyincilerinden ÜskUdrah (Meh 
met Nuri Bey) in oğludur. Sulıtan 
Muradın mabeyincisi oılm:llic yllzUn
den onun da sultan Hamit elinden 
çelkınediği. kahır kalmamış imiş .. 

Alman tebıtll 
( BQ,§taraf1 1 inci sayfada) 

be sahasının :ruı.ğHlp düşmanın 
dağmık ba.kiyeler;nden temizlen 
mesine devam ed11mektedir. Esir 
ve ganimet miıkta:rı: dunnadan art.. 
maktadır. 

B. Mustafa Kemal, otuz beş se
ne evvel yazrlığı manzumesinden Şark cphesinln merkez kesimin-
bi'r kaç mrsrar ezber okudu. Ben de de bir ta.arrtız teşebbüsü anudane 
bunları gazetede çıkan manzume- muharebelerden sonra birkaç düş-

emek vet'Ctl ln!azıla.rm. muva.ffalı::i~ 
yetlerlne işaret eıt.mek. Abidin Da
ver aıbdşpma ~llr ederken 
bu tcşekkllriln ımnrun.da onlara da 
§iik:rıı.nlanım :ifa.det etmek istiyo-
rum. 

Beden teıti~ davası biltçe
miZ'iın heyeti umumi~i müzakere 
edilirken, bUl'ada anJettiğim gibi, 
terbiye meselesinin belkemığini 
teşkil etmektedir. B.i.rıa.z önce kaıbul 
b11yurduğu.nuz kanunla bıı terbiye 
davasının halli maa.rif vekA.letine 
intikal etır.iş bulunuyor. Arka.daş
larunm arzu1&rma uya.raık bu me
sele üzerinde de dikkatle durmak, 
mütehassısların düşüncelerini öğ
rc-nanek, başka memleketlerde bu 
işler için neler yaprldığmı anla
mak gere.k parti ve gerek bu te
§ekkill tarafından tetki.klera mut
tali olmak. bu işden anhya.n!al."I 
dinlemek ve bu suretle sevimli, 
sempatik her ba.knndan d-evlet ba
kımından, hususi teşekküller ~ 
konrndan, memleket gençliğinin 
tcşıki1atr jçin, okul içinde ve dışın
da, büyük srhha.tli ve canlı bir teır 
kilft.t kurmak em.elimizdir. Bunun 
haricinde beden terbiyesi umum 
müdürlüğü bütçesi için ve diğer 
kanun için bilip size söyliyebile
ccğim baş-ka sözüm yoktur, ben
ılenizi ın.azıır görürsünüz. 

iki mühim koordinas
yon kararı 1 

Yarın iki mühim koordlnuyoıı ka- 1i kömür havz&8Illda Ucretli iŞ mükel
rarı lntl§Ar edecektir. Bunlar Ereğli leflyeti 94'0 senesinde vazedllmlştl 

kömtır ha.vza.smda ve Etibanlı: tara- O zamandanberl tatbikattan elde edl· 
tından !§!etilen Soma, Defermisaz, len netice~re dayanıla.rak yeni ka_ 
Tavşantr linyit mmtakal&rmda. Ucret. rarlar verllnıl§tir. ..Radyo gazeteıal
li i§ mUkellc!iyeti hakkındadır. Ereğ. 

• • 
vargısı 

ADbm, 29 (Vakıt mnhablrlnden)
Kazanç ve?'gisi kanununa eklenen ka. 
nunun beşinci madde.si mucibince 
!&brik& ve ma.tbe.a.larm 1941 ma.11 yı
lı içinde tAbi olduklan asgart kazanç 
vergi.si n!sbetlerini gösteren 1942 ma. 
ll yılı içinde de aynen tatblki ha.k· 
kmdaki kıirarname vekilllkçe tasdik 
edilmiştir. -
Yeni mebus namzetleri 

(Baştarafı linci sayfada) 

na İstanbul v11A79U dalın! encllmen 
~dan Suphl Artel, KUtahya me
busluğuna &meklJ general A,ir Atıı, 
Seyhan mebualuğıma ma.arl.t veWett 
talim terbiye heyeti &.zaamdan Ah.. 
met Kudsi Tecer, ve Zonguldak me.. 
busluğuna da Siya.ısa! bilgiler okulu 
mUdürü Prot. Mehmet Emin Erf§iı'gil 
parti na.mzedl olarak ıseçJ.lmlşlerdlr. 
Sayın ikinci ınllntehiplere bJJdlrir 

ve UAn ederim. 

O. B. P. Geııel Batkaıı Vekili 
Bqvekll 

Dr. Beft.k Saydam 

A~ bultman mehualuıkla.ra 
Ctlmhuriyet halik partisince nam
zet gösterilmiş olan zevattan ge
neral Niha.t Amlmıt, uzun milddet 
orduda hizmeti geçınig, muhtelif 
kumandanltkla.rda buhmm111 ve as
keri temYiz divanı milddei.umumt
liğini üa efmietlr. 

Doktor Ta.lA.t Slm::ııe:r lJ2lllD mild
dettenberi Cilmhu:riyet Halk p&11-
tisi umumi merkezi ba.şkltlpllğtn.ı 
de çalışmakta idi, 

Hüseyin HUDd Cure. da halk par- 1 

tisinin tznür villyeti tefkilltmda 
mesaisi geçm.io ve tmı.ayilll et.m.laı 
bir rattır. 

ye bakarak takip ve tatbik ettim. man gurubtınun ku~aWmasile neti- y • • 1 
Halta bura.da iki nokta nazarı dik- celonmiştir. Aynı suretle cephe- en 1 ver g 1 zam arı 
ll:atimi celbelti. Gazetede iki mıs- nin şima.ı kesiminde mevzii bir 

Cevat Durmmoğlu maarif 't'CÜ.-. 
ıetimizin muhtelif pbe mtıdUrltıık
Jerinde, orta tedrimt umum ml1 -
\.lil.rl(lğUnde, gibeU lall&tlar u,. ra vardı ki Mu.cı.tafa Kemfil başka taarruz arazi kaza.nçlariyle netice- ( 

tUrlü -'-uyordu. Bu ı'ki -·"ram u·· _ Baştarafı 1 inci sayfada) 
\AA ,..,.., lenmi~tir. Dilşmanm milnferıt ta. 1~--" aJ---•-ta ı l 

zerinde durdum ve bunları kendi- arruzl:ı.n net.:ıcesiz kalnnşt.rr. ..-: n.ı.en J..W.W:IA o en mua.me e 
.cıine tekrarlama.~ı rica ettim. B. v~rgilerlne de bir misli zam ya. 
Mustafa KemAI, bu ricamı kabul Kafkas sabili :ı.çığmda muharebe pll:makta :i.di. Fevka.18.de vaziyet 
eıderek mr:ırala.n tekrar etti. tayyareleri bir Sovyet muhribine dolayrail-a banka. ve bankerlerin 

Ve bu ilti m~raın gazete eiltu- bombalarla. tam isabetler kaydet- sııgorta şirkelerinin muamele ver-
nuna yanlış geçtiğini yahut teş- mişlerclir. g;,slııe 3828 numaralı kanunun 4 

· üncU maddesi mucibince blf misli hır cd! 1diği vesikada yanlış oldu- .. . .. ., . 
ğu netice.sın varıldı Bu ilti L9.doga golUnun sa.bılJerındc mu aılman ve!'g'iler, w misli da.ha ar-
ra Ştl idi: e . ml1'- barebe tayya.releriyle stukalar m·rlmıştrr_ 

Ga.1Jete~"' çtkan seldi: ı Sovyetlerin büyilk iaşe kampları- Ayru kanunun 13 üncü madde-
Ey ga:r.i-i mecrillı-ı l'Cga-cU<leye na, durma.ltta o1a.n trenlere ise.bet- Bi ile de TUrJGyede i:ma.l olunan 

döndük ler kaydetmişler ve bir şilepte oıeddclerle ya.ba.ncı memleketlerde 
Tesmim-i nefe5, nefy-i ebe;l, j ~'angrnlal' çrka.rmılardtr, imal olunup 'fiirkiyeye geleııı ma.<l

dlerden e/hnan muamle vergileri -
son~ d~nizler~ MurmanBk limanında büyük bir nJaı • b ti · 5 

B .. Mustafa Kemalın okudugu ticaret vapuru bombalarla hft-.3a nıs e yüzde 12, a çııka.rıl-
k l d ..........., wrştn-. 

· <' 
1
• şu ?~: _ uğratılmıştır, Yalnız Kareli cep· 2731 numa.mlı kanunun birincı 

Bır gazı-ı mccruh-ı ' ·ega-difleye heeinde cereyan eden hava muha.. maddes.l.niı:n 5 inci l>f'.ndlnde E. F. 
• döndük: rebelerde dilşms.n dün bir çoğu fı'u-a.1a.rile muaddel 9, 10 numara-

T~mhn-ı nef<ı, ncfy-1 ebed H · ti · d •--k .. 22 tı. . • un-ıcan pm e Ol.L.U.<1 uzere lı bil"mum ~ istihlak vergi-
. sonra <lenızfer... tayyare k1.1.ybetmişti.r. lerinin asıllarına yüzde 40, 2731 

Şıirde geçf.'n "denizler" sözü * * ,.. 
tizen~. orada bulunan ve vine o rıuma'ralı kanunun birinci madde-
ta ihl • lfoskova, 29 (A.A.) - Sovyet öğle sinde ve 8 numaralı bendinde ya-

r erde Mustafa Kemal Yunu.s tebliği: lı d · 
Nadi, MUstecabi zade İ!"""'~t. Gı're- 21 erı ve mamuJAtında gUnlUk 

.,,.., 28 mayı.ıJ gecesi kuvvetlerimiz, tz. 'tbalAt um t •· 'f-..:-ı- 84 ü u 
sunJu Hamdi, Nurl Aziz, Fehmı 1 ııı um ı..'\.rı Çi>IU.ı.ı.u ne 

yum - Barvcnkovo istikametinde dUş- fık-~xn.:ı- ""'"lı 1 ıa h · Razi, Kocaeli mebusu İbrahim Sü- • ...., wı. .J~ <>ıan r a.rıç ve 
man tankları ve piyadeslle şlddeUi tl ı·n .. ı ,__,__d.nde ı bekır 

reyya Yiğit gibi zevatla ber-'-- .... IA'l1l 1 ya.z:r 1 ve 
<IJ.l'C'l savaşlara. glrlşm.iş!erdir. hal1'ta .. v~I ""ni 11 ik' Ha.mit _devrinin zulilınler.iilli gören ... '"<>" en n ası erma 1 

Cephenin bB.§ka kesimlerinde ö. ~-ıı za:- ya;p·1-•ntır ve Beşıktaş karo.kolunda günlerce, u-,,,, ... '""'""'9 • 
h ftal nemli bir değı,,lkllk olmamıştır. 2828 numa.ralı kanunun 8 mci 

a arca mevlrufiyet hayatı ge- * • * 
çirmiş bulunan B. Ferit s<Sıe ka- IM.ddeeine ba.ğlt cetvellerin bir 

Londra, 29 (A.A.) - B.B.C.: num-- 1- '--dı'nd .. ..,.. .. ılı güm-nı. rıştr ve "deıniııden,, malksadrn ne · ı:w·ıu.A '-"C'J• '" .J- n•~ 
olduğunu izah etti. Harkofta muba.rebe aynı ııddetle de.. if halAt tarife ve pozieyonlaTina gB 

Tekra'l' söze baş1a.yan, avwkat vam ediyor. DUn akşam Moskova re; ipek ve iplikleri. ipek mahliltu, 
radyosu yaptı'" yayımda Ru.ıılarm ipek menc..1ca.t "'•-1.-ten mııhlu' t 

Mustafa Kemal, şunlan 118.ve etti: 0
• ~· ' "'t'ı;;:n. 

- Bal bu zruınzumeyi yazdığım zaptettiklerl meV:tileri t&hkim ettik. mıı..t eşyanın istihlalt vergilerinin 
zaman, bunu evveı'a pederime ver- te11 sonra taarruzlarına ve ilerleme. a.sılla.rrna bir misli, 2731 numaralı 
diıxı. Pederim manzumyj, Sultan Ierine devam ettiklerini blldirlyor ve ltt\mmun 1 inci maddesinin 6 n~ı. 
Muradın mahduıru SalaJıa.dd.ın E- Almanların çok miktarda. esir ve mal 7 nei bentlerinde ya211ı Cf)ya ile 
fendiye göt.U.rü.p g&!tern»ş ve Sa- zeme aldıklo.rı hakkındaki fddialarmı 3A28 nwrıa.ra.lı kanunun 8 inci mad 
lfıhaddin Efendi de bunu çok be- bir propaganda haberi diye tavsif e.. dt>Sine bağlı cetvellerin bir nu _ 
ğenm\şti. Su!t.an Murad ve men- diyordu. maralı beınclindıen maada bentle _ 
suplan d:ı Abdtilllamldin çok za. ~ ~ :to rlnde yazılı güm.rUk ithaIM tarife 
ınanlar Jmhrma uğramışlardı. Berlln, 29 (A.A.) - D.N.B. ajan- ve porisyonlamıa giren bilfunum 

sına bildirildiğine göre, Alman hava iı:rtihklak vol.'gileline yüzde 40 zam 
Şıınu da arzedeyim ki, bu man- kuvvetleri dUn gündUz Sivastopol y'lprlnuşt:Ir. 

zume 31 Mart hld:se:sinden epey- Tütün ve ı--rden 2460, 3826, c ı kalesı liman tesislerine ve ukeı1 he_ ....,.._, e C'VVe ve meşruti.yetin il&nın- "'0""' -'"lr '---un·- _,_,_.. __ a tev d bir k defiere bom.balarla tekrar taarruz ' ~ -., • ......,. wu <WlAlLlll.W 

an ~ay sonra )"a.z?1m:ışttr. etmişlerdir. fiun almına.kta olan milli mUda-
B, Mustafa. Kem6il, bundan son- fıa.a vergilerine yen~ kanunun 7 nci 

ro eli.nj alnına götürorek eski bir Savaş uçaklarmın bombaları §eh _ maddesi ile muhtelif miktarda zam 
lıAtıra.yı canla.ıı.clır.ıır gibi bir iki rin merkezindeki askeri hedeflere 1- yapılmıştır. 
ııaniye düşilndıükt(n sonm. ş.ımla.rı eabet etmt,tır. Atılan bombalarla JJeyanıımeye tabi mQkelleflerln 
~nlattı: liman tesislerinde çok va.hlm hasarlar verecekleri beyanname 

- Arzettiğjnı gibi vakt:ile Ney- meydana getlrtlml§tlr. Yabancı memleketlerden ithal e-
yir-i Hakikat ve da.ha evvel Ve d.'1.- dilerek toptan ve penı.kende satış 
ha sonra bazı gazete ve ınecnı.uıı.- Başka bir Alman savaı uçak tiloeu YOl>an ithalft.tçtlnr, memleket için-
larda nşrediln bu ma.nzıım.e gibi Karadenizde düşnıa.n deniz kuvvetle- de ticari ve sıana.vi miieBScsele
be.z1 y:ızrlarım C'Vim yandığı valtiıt ri birliklerine taarruz etmiştir. Bu ri.nden miibayaa ~parak satrş ya. 
yanmıştı; fakat d08tııaır eks:..k ol- münasebetle tanı. isabet alan bir dl\§. pan toptanctlaır, bu maddele'rle 
tik olmasınlar. Baz:ı.La.n bunları ol- man muhribi hasa?"a uğratılınl§tır. mf!mıeket içinde im.al edilen 2731 
duğu gfüi muhafaza etmiş; sonra- num:ıralr kanunun 2 ncl meddeısi -

Rn muaddel kanuna göre; mıım m.lldllrl.Uğündfl, teftiı heyetl 
ı - Damga reem.i kaınununun 

1 lnci maddesinde yazılı maktu re- l'elaliğinde ve mtıst.eoar veikllliti.D.. 
. <le bulunmuş, eevi1mle ,,,. maarif 

sımlerin, 33 li.nc üma.ddesinde ya- rstılslıatmda tesiri olmut değerll 
zxlı evrakın ~e. 404o numara.. bir ilim ve idaırc adamıdır. Haynıl 
lı kanun.la yapılan yUzde iki zem 
r~i yüzde yilz oımuetur. lah Diker, !st.. Üniv~eıst Tıp ı .. 

'D... madd . al ""'- -~...___.., ktıltesinde 11e11e~oe huealık et.. 
.ou emn y nız .......... ~... ..., 1. ted · k"" ,._,,_ 

d-ilğiştirilmckle iktifa. edi~ ol-- m...,, ge":• .1:.~ unı~uude, P. 
üuğundan mezkOr kanunun 26 ncı rekse telıf ettiği ese·rlerle illm 

dd · d .:ı.: • hUkUml ld hayatımıza faydalı olm~r. ~ mıt esın e ..... ger er o u- • ·~- • .. l"ğün· d 
ğu gibi kalnllştu_ nıvrsh.a proıceor u en geı}en .. 

2 _ 3228 numaralr kanunun 9 lcrde yaş ha.ddin:I doldunnuı oı.. 
uncu maddesinin A fıkrası ile nak- ması: dolayıısile ayrıl.mlş ve bu mil. 
liyat res.ınhı.e yapılmış lan • nıuıecbtle talebesi ve arkadqlaıt 
la.t Yeni kanunla değ'i.şt~lmiş zıı:_ tarafınd~n !!lerefine güzel bir jil
duğundan halen bu nisbetıer bü- hile tertip ohmm111tu. 
tiin kxsmıla.rlle birlikte birinci m.ev Suphl Ar~el hukuk fakültesi me. 
kide yUzde yirmi beşe ikinci mev- ımnlannda.ndı:::'. Makooonya ve Yc
kide yür.do yirm!ve Ü~UneU mev- ~ende :r.slahat heycıti a.rası:nda va
Jtide yilzde 10 a ballğ. olmu§tur. zife görmli,, biWurc da.hl iye müs 
Aynı badenin B flikşra.smda de~- teşarlığmda bulunmuş, İstanbul vi .. 
me yoktur. Aynı kanunun ıo unoo ili.yeti umumi mc•·lisinde seneler
ma.ddesi ile yolcu nakliyat.mmı ha.- llenberi aza olarak çal~TŞ ve kcn 
rlcinde ka.la.n her nevi nakliyattan disini sevdi.rm.lş kıymetli idareci
alma. nyüzde b~ nakliyat ni&beti lerim~deın.dir. 
yüzde 10 olm~tur. General AŞ:r Atlı dn ordumuzun 

3 - Sinema, tiyatro ve konser- yetiştirdiğı güzide erkandandrr. 
!erden ahnR.n 4042 numaralı kanu- Ahmet Kudsi Tecer, edebiyat 
nun 39 uncu :ınaıddesinde!ki yapı _ fa.kUitesinden mezvndur. Muallim .. 
lan yüzde 10 ~yüzde 30 a çrka- liklerde ve ma:ırif Vt"kaleti §Ube 
rılmıştrr. mUdürlükl-erindıt bulunduktan 60n. 

Bu euretl.e mua.ddel kanunla bu rs. tallın vo terbiye heyeti aza.lık-
llliktar da yüzde 40 olmuştur. lanna _ tay}n . e~~tir. Son nes-

A-,ker aile1erine yapılan yardım lin d~gerli bir saırı olan Ahmet 
bunun haricindedir. Kudsı •recer son zamanlarda cüın
--------------1 hnriyet halk partisi merkczin<'c çr~ 

Libya harbi karılmakta olan Ülkü mec.muuı-
. nr idare c~Jct.e idi 

. (Baştara'ı 1 ~n~ı'.sayfada) · M~hmet Emin Er~gil evvelce 
Mthver kuvvetlerı ıkı kola ay- Niğde me1msluğunda. buhmmuı:ı 

rılmr§ buh:1nm8:1rı.adırlar. Çarpış lcıta.nbtıl darülfünununda senelere~ 
malar gemş bır sahada cereyan fı>leefe profesörliiğU etmiş Maa 
ettiğinden daha henüz netice a · ri.f Vekaleti müsteşarlı~ hiz = 
lınmamıştır. , . . ırıeti geÇIDiı; luym~tli ilim ve ida. 
Hav~ kuvvet.erın~.ız, düşmanın re a.da.mlarını:zd~tlır. 

mekanı7.e kuvetlerıne karşı h ü_ ~ 
cum eylemiştir. Ti.mimi, Martu
ba hava meydanlarını ve !talya- LAvaı 
dM!es inayı şiddetle bambalamış· ( Baştara/ı 1 inci sa'!lfada) 
!ardır, Bununla beraber bu ha.ber iyi ma.lQ.. 

Times gazetesinin askeri mu.. mat alan ma.Jıfillerde çok muhtemel 
tıaITiri Libyadaki mihver taar- telAkki edilmektedir. Zira LA.va! bir 
ruzu hakkında ya.zruğı bir maka- Fransız - İtalyan anIBfmazlığmı ber
lede diyor ki: Birülhakim'de fır tara! etmek için mevcut blr ihtimal 
giliz sol cenahina karşı olan teh dahi ihmaJ edemez. Eğer İtalyanlar 
c1idin. ağır olduğu sallhiyetll tara.tmdan Nis, Korslka ~ Tunus et_ 
mahfıllerde söyleniyor, rafında yapılo.n gUrUltllnUn bedefl 

İngiliz zırhlı kuvvetleri Biriil- Vlşiyı işbirliği için ycnı tedbirler al
"akimin şimali şarkisi~de ve mağa zorlamak idi ise bu teşebbüsün 
~rn~en Tobruka kadar cephe. pek az muvat!akyet kazandığı aöyıe
run şımal ucunda, düşman tank- nebilir. 

* ' 'Tabiat hep bir pl!n üzerine inşa 
atta bulunur o.ğaçların lakeleU ile 
insanların ıakelcti birbirine benzer" 
insanlar hayvanlar ku§lar bava ile 
yaşıyor, balıklar &ruda ya§tyorla.r iki 
taraf bir plan üzerine mı yaptlmıı? 

lıın ve elyevm Uzunköprü hUkUmet Ne dememeu ? lı\lc vergi.sinden muaf ola:n mUes-
dnn Şile b:tıesı hü.kflm.-et tabibi o- 1 1 nln 5 inci fıkrası mue:bince .!stih-

tabibi bulunan ve müteveffa mi- setıeler. kibrit inhisarı işlet.me a-

!arını karşılarm~la.rdrr. Hareka. vıııı, 29 (A.A) - Nazırlar bu ea4 
tın inkişaf şekli hakkında şimdi- bah saat 10,30 da Ml\reşal. Peten'in 
den taluninlerde bulunmak im· relsllginde toplanmışlardır. ı.. 

General Romelin ilk hedefi r============== 

* Tem!stok'lı diyo?': "muvaffakıye
te laal edecek h&luıızlıfı kabul eL 
meli., bu sebepledir ki o kadar pn 
ve §Öhretten ıonm Temistok'lı ni • 
hayet Acemlerin nezdl.ı:ıe aıfuımağa 

r'l-ıur kaldı. 

yoloji mual':imi SeJdr Paşanın oğlu ____________ _ .. ı cr.nteleri, :ıtihrik ahın l'llll.tnn işile 

Dr. Raifde bu manzumenin tama- (Gelecek) keli.mest (mlliıtakbel) ı.n ml!'şgul olan hak.iki ve hükmi şa
mı varmış, bi.r miinasebetle bena hemen her yerde pek gtlzel işini g<S. hıslar, beyanname vermef e davet 
göndermek lutfunda bulundu. Betı rüyor. Gazatelerlmizln müstakbel Ja. edildikleri günden ;.tiharen Uç gün 
<le evraJdıırcn a.raama koydum pon taarruzu demelerine bir lüzum zııl'fmda beyaıtıname verecekler _ 
Şirr.dl evi, bağa Mkletmek ilzere~ yok: Japonlann gelecek taamızlan, dir. Vermiyenler hakkında kanuni 
yiz. Eşya.lan toplatmatnl§ olsay- bekleniln taarruzıan bunu anlatmıyor trnıamele yapıla<"aktır. 
dtm, sandıktan bunu çıkanr, gös. mu? F'eV'katade zam kanunun bu kı
tertrdim. (Gelecek). demeli, (mUstakıbel) de.. sıın maddeleırindNd htııkiimleri 4226 

Avukat dMtumun hemen biit!ın memeli. numaralı kanunla değişt.i.rilmişUr, 

T obruk İmİ§ ! F uzôli' den seçmeler: 
Berıı.ı, 29 (A.A.) Srenalk'te Alınan ............ - ............ ~.....;.~;..;..;;.;.;;;.;; 

ve İta\yan kıt&lan 26 mayı.rta dU, 
man meVZilerine kar,11 taa.rruza geg
m ı,ıerdlr, O umandan beri m.ubue 
be 1na tıa devam etmekt&dir. 

Alman harp Fil08Ull& m8Dı1Up Bit 
himaye gemisi Libya .ahlll aı;ıfmda 
tapçu ateoi ile Ml'1 bir hı&'Wz botunu 
battrml§tır. 

Vlzız ııiiz~e tutma. kulak, gafil 

olma, kim 
Gaflet ynkııaunan ıııeıbebl ol 

iMA.nedir! 
Jlendfıll, fuzMI, isteme eş'a?".I 

medh-ü. zemm, 
Den Atıkım. h~ aözlbn 

Afıkanedl.r. • 
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VAK 1 T 

c;:r;r~i1~ 
Ati antik . 

muharebesi niçin Edremıtte bir inhisar Kösele ve deri 
jioo önlerinde ,.c Dlinl>erk kı~,Jn 
nntlıl gördük. 

yeniden hızlanıyor "2~m~~~~."~~~~~~9.~~'!!;~~ 
rü Kemal Öz, dairesinde ça!ışırw tenler derhal müdürün odasma 
ken aynı dairenin sntış memuru geldi~rinde Kemal ÖzU yerde 
Salahattin Turkan tnratından ta- kanlar içinde ynttJğmı görilnce 

• 
yerıne 

Ne gibi madde 
kullanılacak? 

"Kerç", "Doner., ke imlcriı;. 
den &0nra, "Briya.nsk'' \"e ''l.ibya,, 
da da kın-ga lcızı§tı. 

Nerede bir baı: nJ.-sızlık olılu~ • 
, arlın.c;ınclıın bir " lirprir,, söı\ı

nüu yayılma'' moda h:ı.1 1ni ahlı. 
Şıı "sürpriz" i, tnbintm kcndi ... i 

mi, kn:z:ı \'c knclcr mi, :\ okı;n kıu·. 

şıdnkj dü mıuı mı hazırlıyor. 111' 
cinec bu noktnnm nydml:mmnsı ~<'· 
rckttr. 

l\Iüttefiklerin en büyük derdi 
gcıni me ele idJr. Harbio başın. 
(!~beri müttefiklerin kaylıettikle
~ı ~cml miktarı 20 milyon tonu 
tılmaktadır. Al.manyaya göre ol

:ıığu gibi mUttcflklcre göre de bo 
llrhln ehemlyetll un orlft.l'{lan biri 

~tlant.?k mnhıu'.1besldir. Müttefik
berin gemi ihtlynm ile atlantll: 

rbi arasmdıı.1'1 sıkı irtihatr tek
~ lluwn yoktur. • 

Almanya fcin o.tJantfk harbi 
ltıüttefik abluka mı kmnnk l~io 
~ha evvelden düşünülmüş, hazır. 
lllıılmıı; esaslardan biridir. 

1914 • 1918 harbinin Alnınnya 
!çın lmybedllnılı olma.sının sebeıı· 
lertn; izah eden en mühim hadise 
~hnnn.) anın denh.lerdeld faallye
lltıin bugUnkU esaslara göre tanzim 
11dilf'mcmcsidiri. 

Almanya büyük harb mağlôbl
Ltinln st'bcblnl tc1< l•ellme ile ab. 
''Ula ö%iiyle iznh etmektedir. Bu
)tıın i('in alıJulmnm hariçten gel
~:s1nJ rneneffiği ~yleri erzastlar, 
'<\."Uret mtıa.hedclerl, ııentetilc u-

llcrle tedarik ederek ablukayı 
~en sıfrrn incllrmck nsnlilc btr. 
;_~c atlnntikt.E-ki ~ketleri sck
Vc uğnı.tmnk cs:ı ı Almanya i~in 
"-hn hıırpten evv<"l bir prcnslp 
lı.Jini alda. Bu ltlb:ırfa bogUnMi 
'Uantlk bnrbi sartlan ne Napol. 
l·on devrinin bltıknsı ne de, bil· 
tt1k barbte1.i müttefik abluk ı 
11.r iti nna benzeyen bfr durumda-

"· 2"apolyoıı hltblr deniz kunetlne 
~ hip olmadığı z:ımaııda İngiltere· 
lıltı ıkı tazyikine maruz kaldı. Bü
tlik harpte de aş [,'1 yukan böyle 
Olıln, Fakat bogUn Ablukaya kar-
ı Almanyamn dunımu: 

l - Dmiz kuwctlerfne sahip 
tıltnak, 

banca ile vurulmuştur. derhal hıı.st.aneyc kalclmnıelardır. 
Bir lhti!As maznunu olan satış Hastana.de yapılan bUtUn tedn-

memuru, mtidür odasmm kapı::srnı vilcre rağmen Kemal aldığı yara
birdt>nbire aÇ11U3 ve yazı nuı.ldnc- !arın tesirlle haya.ta gözlerini k:ı
sile meşgul olan mUdUr Kemal Ozc pamt§lır. 
Uç el tabanca ile ateş etnıiııtir. Katil memur, €vinde yakalana-

Sa tış memuru vakayı mUt1;.,>ak.ip ınk tevkif edilmiştir. 

Adliye Vekili aeyahata 
çıkacak 

Adliye Vekili Hasan Menem:.-ncl
oğlunun, hu.Lra.n ayı zarfında meın 
leket dahilinde bir seyahat yapa
cağı ve bu esnnda lzmlre de uğ. 
r;ıync:ığı haber alınmıştır. 

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

Ağır İşçilere pirinç 
dağıtılacak 

Aı:tr işçilere ver!lmes"ne karar 
v•rllen pirincin dağıtılmasına Jn
kındc bnşlanacnktır. Buna ait ha· 
zırlrklıır bitmi.stir. D:ığıhbn:ı gUnU 
bir kaç g\lne kadar tlAn edl1ecek
ti.t. 

iktisat mdürü gidiyor 
İzmir mrntnka ikltsat mildUrlU

ı!üne tayin edilen iktıs:ı.t mUclUrll 
Halük Belson, dUn vnlivi ziyaret 
Pdcrek veda etmlstir. 

· Y eşilköyde yangın 
Yeşilköyde, Şcwkctiye mnh!llle· 

sinde. Şahin so.'lu\ğmdn, Snphinin 
H/S numaraılı ev.i.ni boyayan bo
yncı Aleksi, elinrleki liımoo j)e 
knplama.le.rda.ki boyalan eritirken 
tahtalar tutuşınu§, iki katlı olen 
abş:ıp bina, nlevle-r ic;inde ka 'mış
txr. İtfaiye yeti~nccye kadar l•ı
nem Ust katı tamamım, birinci 
ka.tı da kısmen yanmı"· söndürlll· 
nıUştUr. 

Hayvanlara iaşe fişi 
verilecek 

Hayvanlara Arpa ve kepek da
tılmnf:rna \'11.kmda ba,411nnacaktır. 
Bunun lı;iı; her hayvana blrer la{;e 
fi§i verllecektir. 

.Sinemalar haftada bir gün 
halk matinesi yapacak 

Bc!euirc ikt.ısa.t müdilrlilğt.I bii
•.\ln sinema c:ahiplerine bir tamim 
göndererek ha.ftanm muayyen gUn 
terinde halk matineleri yapmala
rını !stemi!jtir, Sine..'llnlar bu mU
racat.ıtr kabul etmiıslcrdir. Şimdfük 
hnftada bir gi.in ha.lk matinesi ya. 
nacaklnrdır. 

o-----
Duvardan düşen çocuk 

ağır yaralandı 
Şf'hrenıinind<', Ereğli mahnlle

t.lnde otum.n Hasan adında bir'sl
nın 4 y::ışll'dald oğlu Afışan, Gu
nıba ha.sl<lnesinin önUndeki duva
rın llzerlnde oynark~. 1 metre 
yllksekllğini! en n,,,cqığıya düşmiiş -
tilr. 

Çocuk muhtelif ye'rlcrinde>n nğır 
s•ırete yar:ılnnmuı. lmygm bir hat
tlc hastaneye ka 'dırılm·etır, 

Beyoğlu Halk Sineması 
Tarzan ve Oğlu · Türkçe 

BUyilk Vals • Dllşmnn Çocuklar 

Baz.ı batı ga:reteerlnln ormyn 
Kunduracılar cemiyetinin !iUrdüklcrl dU Uncelcr, "Libya,, da 

yazm ~av~ olamaz hü1mılyle bfti
müsabakasına henüz kimse yordu. nunlnn söyleyenler rulter 

girmedi midirler? Omürlerincle bir ordu)n 
lktmat Vekaleti, kösele ve deri ıJeğil bir mangaya kumanda etmi!'· 

sarfiyatını azaltmak için bu ik1 ler midir! bilmemi Fa.kat bildiğim 
madde yerine ne gibi maddeler bir ~ey '\'1Ll', Bunlar, bir g\in i.inr.c 
kullanılarak tip kundura yapıla • tıi>yledlklerlnin tam tersine bir 
bllcocğini kunduııı.cıla:r cemiyet.in- olay ortaya çıkmca ono hemen: 
den sormuştu. Bunun Uzerine cc- - Sürpriı;! 
,miyet, bu ayın sonunda mühleti Damga rnr '\"1ll"Drlar, 
bitmek Ur.ere bir mtis3.baka a.gmı3- Bu sürpri:z etiketini, 5fmdi) e 
tı. Milsllbaka nçılnlı 1 O gün oldu- 1.ıulnr bir çok yanlı' hcsaplnnn 
ğu halde bir tek kimse bile müro. bilinı:olan altında görıJük, ifJls ı 
caat ~tmwniştir. Bunun ilurlnc uğrama hükllmlerin U<ıtlin<lc oka· 
cemiyet, müsabaka müddetini bir dok. 
hafta uıatmağa kanır venni§tir. Gec:en bUyllk &a\ ta "İzonzo., 

o 1'e~imi yağmurlarm, rcnn hna.l:ı

Şeker şirketi 
Mahalle birliklerine 

şeker verecek 
Şeker flrketi, mahallelerdeki 

halk dağıtma bil'liklerine 11eker 
vermeyi ka.rarlaşt.:rm~ır. Baltkal. 
tar, kendi semU~rinddd blrliktc:r
don fieker alarnk halka sat8.C..'!&
lardır. Şimdiye kndar şirket, 
§ekeri, toptancı tad.rlere verlyor
nu. 
Diğer tAraftnn 1struıbulda bir de 

mcrlied dnğıtm:ı bir' iği kunılnınsı 
kararlaşttnlmqıtrr. Bu birliğin ldn
re heyeti. diğer mah'.llle birlikle
rinin relslorj tarafından tcekil e
<lilecektir. 

Kızını öldüren baba 

rm, ardı ara.ıı;ı kcsllme·.ı; l<arlarm 
kurbanı olmustu. 

Ru l<ere de yine bn iizlir ve tm. 
hane markalannr, Hnbe lstan e· 
terinde, Trablus ufulclannda, Ma-

Kn;r.n ve kt\dl'rin, tnlıint ııı harp 
ı>iliinlnrı. cephe hareketleri üzerin
de tesir yaptığmn, bu~iinl.ti mii"-
hct knfa lnnnmn:z~ Şu hıılıle siir
ıırh:, bir farnfın, öt.eki t.ıırafn do.Jıa 
derin dü)üni.is, ılnha kcsktn "Örü-. 
\'C daha. iyi anbyı~ile U tun ~ık
mn mdnn ba,skn m:uıayn geleme:z. 

İldde bir ajan lnrm: 
·- Falan <'Cııhede bir ı;\irpriz 

lmzırlıınryor! gibi ciimlelcr \'erme. 
i, gerçekten gnrlptir. 

Snva§ta kol ,.e kıhı:la birlikte 
kafanın cl:ı işlediğini hep blriliz. 
1'eko tek dö\'ü lerıle de km-vet, 
r~aret ve pekgözlüllililc beraber 
U!ilalığm da ımyı biiyülrtü, 

O halele nedir hu sürprlz mM· 
ke.~i ! Bunu bir öıür ;:ibl kulhınıuı
lar, kendi zrldi \'e kabiliyetlerini 
lnkfır etmiş olmuyorlar mı~ 

HAKKI SUHA GEZGiN 

n - Ablukanın te! irini nzaltn
tıl)( tedbirleri daha evvelden aı. 
ti> olması ile izah edilebilir. 

nıı balmndnn Almanya itin at
:ntu· mohıı.rebe61 bir taarrnı mu-

Acı bir yıldönümü 

30 sene ağır hapse 
mahkUm oldu 

lv.mircle Biıind Az'ziyc mn.hnl
le«ıin<lp ha.rap bir sığınağın içlrıda 
lmı:ı on ~·E'di ytı§mda M.Unevvcr On

i -, kırı bıçakla on dört yerinden ya-
ı2ugünkü radyo r.ılayıp öldUren Etem Çakınn ve 

1 suç ortnğr Sabrinin İzmir ağır Ce· 
'"ebe ldir. 
~IUttefiklere gllrc atlantik: 
1 - Abluknnm belkemiğl, 
il - İngiltere ile Amerika ara

~ılıdd isbtrliğfnln yegiıne kımah-
1 •r. Bu ebepten dolayı mlittefik
~r atlantik muharebelerinde ne 
ı._~lar bUyük kııyıp ra maruz kaw 
'Q'lar kaknılıır orada. sona lmdılr 
tı:ıUraılclc ctmeğe mecburdorJar. 
~lantik bir gemi mcı.arhğı olea 

1 müttefikler bu iki ebepten do
arr atlanın. muharebc ... ınt hafif
iteıncıJC>r. Mllttefildcr ntlantilc 
t tlllzlnj tutmakla hem bugün hem 
,
1
'rrn tein A vrupn üzerinde mü es

,. , olacaklanna, hatti bn miles. 
~lik yUzUndcn nnld Anupanın 
1,)irnfnI bOe yfn edeceklerine 
~I bulunıruı.ktOOırlnr. 
l ~tUttefiklerin bngUn için atlan
.rtr. h&.kimiyetinden dUr;Undlllderl 
vtıdnr: 

1- 4vnıpaya. )'apdac:ık ihraç, açı. 
tııı ~ lldnci oepho, İngiltereye yn. 
tı ilen ya.rdnn ruıc:ık bn deni:r. \'il . 

t ı ile olacaktır. 
ı... l\.tıantik müttefiklerin elinde 
"01unclukça karıı A\TUpa ında ya. 
~cnk hareketler, değişecek ni
tı l r muvakkat olııcaktır. Ergcç 
~lla maddeleri b:ıknnmdan kan 
Ql\>ıııpsı Anglos:d<sonbra muhtaç 
t •catdır. Bu zamanda Avrupaya 
tı'dayı veren rejlmJ tayin ederek-
1t' · Bu sebepten mUUefilder ynrm 
~il, yannl<i dünyanın lcleolojik 
tı' nyc ini tamim için atlantik de. 
lllne salıip olm:ıhdrr. 
llu görU5 müttefiklerin anlayı. 

;;ıa ,.c hesabına istinat etmekte-
"· nu ise: 

ht ~tlantı"k harbinin ehemmiyetli 
b·' lllC'\'7n tesldl etmesi iı:ln ldifi 
-~ Sebeptir, Fol<nt buna iz, Ame. 
• llnrn sekiz daJdJwla bir tnyya. 
ft.~. RC günde bir gemj yapan harp 
~~ii t:ri i Jmnıldanmasmı IUh c 
~•iliz, sonra ikinci bir cephem o 
t l'ttreti üz~ndc ı rar edenlerin 
~illyetinj zammcdlni:ı:. O 1..nrnıın 
1 ttntjk mnharcbcsinln daha çolc 

bıllr'fet lemnesi her iki taraf için 
r emrhrııki olur. 

1 ll~gUnlerdo atlontlktclci harp 
~ıyetlnln artm:ısı sebebi budur. 

~SADRI ERTEl'1 
""=:::::==================== 

Ankaraya gidecek 
ticaret heyetleri 

ltıı, l'i~ret odası idare heyeti, An
i taya gönderilecek Uç kişilik nak 
1l'at tacirler· heyetini seçmi;ıtir. 
~ llcyet, bir hazirandn Anknradıı. 
L!lllıacakt.Ir. Aynı zamanch diğer 
tyetyer de o gUn Ankaradn bu
~arn.k ticaret vekaletinde topla-

aklardır • 

Hasan Fehmi T urgal'ı dör'~ 
ıene evvel kaybetmi~tik 

J3ugün kıymeUl talihçl ve bilginle. 
rimlzden Haaan Fehmi Turgııl'ın ölU 
mUnün. dördUncU yıldöntlmUdUr. 

Maarif Vek!JeU kUtUphnneler umu 
mı mUfetl!§i iken 30 mayıs 1939 yı. 
lmda hayata g6zlerlnl kapayan Ha. 
ann Fehmi Turgal, Tllrlc tarihi tet. 
kik ve Ttırk dili tetkllt cemiyetlerin. 
de me kQr hizmetleri görülmüş, tari · 
himlze çok kıymetli etUdler armağan 
etmiş yurdıover ve neclb bJr zattı. 

1908 meıırutlyet lnkıU\:bında ittihat 
ve Terakkinin Kastamonu kt\tlbi me 
mıUUğtlnU ifa etmiş, bu yüzden Bekir 
ağa bö!UğUne atılarak birçok eza vfl 
cefaya katlanmıştı. Merhum, uı.mıın 

zaman Vakıt sUtunlarında en özlU ya 
ztıarmı n1l;ıretml§li, DördUncU ö!Um 
yılında merhumu saygı ile anmayı 

borç blllrlz. 

Edirnede gençlik spor 
şenliği 

Edirne (Hn usi - Bugün Sarıı.ylçi 
mevkimde Jlk okulıarla Orta ve lhıe 
talebesinin ı~tırıı.k ettiği bUyUk bir 
spor ııenUğl yapılmış ve çocuk vellle. 
r1ylc binlerce seyircinin takdirini ka.. 
zanmıgtır. 

Şenliğe böyle bir harekete !Uc defa 
1.§tlrak eden tık mektep talebelerinin 
beden harckeUcriyle başlanmı§ vo 
mU§terek kumanda ile yapılan bu ha 
raketler mlnimlnllerln yaşından bek· 
lenmlycn bir intizam içinde sona er. 
ml§Ur. Bunu orta ve lls kızlariyl 
her iki okulun erkek talebe!lnln ayrı 
ayrı hnrckeUeri ve muhtelif eğlence. 
l1 oyunları tnklb etmııı ve akşama. ka 
dar devam eden bu spor oenllkleriyle 
Edirneliler cidden zevkli bir gUn ya. 
gıamı§lardır. 

Norveçte Gestapo ikinci 
şefi öldürüldü 

J.ondra, 29 (A. A.) -- Norveç .. 
t(' bulunan gestııponun ikinci §Cfi 

bir Norveç köyünde öltlllrUlmUş • 
tur. Köy tıunamen yakılmış, ka· 
dtnlar ve erkekler !!lirillmüştür. 

7,30 Program, memleket saat aya.! za mahknmcsindt' mOljhud cürüm
n 'l' .SS Kan§ık program Pi. 7,45 a. ler knnunuruı göre yapılan muha
Jans 8,0G-a,SO Senfonik program Pl. kemesi net.!.celenmiş ve duzmı ta-
13,30 Program, memleket s:ı.at ayarı ammliden öldilrdi.lğti ı;nbit olan ba-
13,33 Türkçe plA.ltlar 13,45 ajıms 14 Le. 30 sene ağır hapse mahkum e
RlyaseUcUmhur bandosu u,ao - 14' dilmiştir Sıı.bri, suçu sabit olmn-
40 Ankara ilkbahar at k~uları.nm chğından beraet etmiştir. Muhake
tahmlnlerı. 18,00 Program 18,03 Rnd. me safhasına ve 5ahitlerin anlnt
yo dans orkestrası 18,45 Radyo çocuk tıklarma göre cinayetin sebebi, 
kutllbU 19,30 Haberler 19,41'.1 Serbest ıınmus mesc;'esldir. 
10 dakika 19,1'.1:1 U§Şnk makamından Etem Çakır, kızını Sabri adın. 
şarkılar 20,l!> Radyo gazetesi 20,4ri dRki gençle evlendirmeği karar. 
Beraber tUrkUler 21,00 konuşma 21, luııtıımış, söz de venniştir • .Mü
Hi Dinleyici istekleri 21,45 (Şiir ve n.ı;ıvvcr itiraz etmiş, öteden beri 
nesir saati) 22,00 Radyo salon orkcs seviştiği Ali admda bir gencin e
trasr 22,30 Haberler 22.50 kapanl§. vinc kaçnuş ve onunla gayri me~

1stanbul OördUncll krn Menııırlu. 

ğundan: 

942/ 466 
Saraçhane başında FUruznğa ma 
halleslnde Neter sokağmda 17 

No, da: 
Pcnbenln muriatniz Mustafa zlm

meUnde 215,1,934 tarihli senetle ala· 
cak olan 325 llranm tahsili tatcblyle 
yaptığl takib Uzerlne tebliği muktezi 
ödeme emrinin ikametg&.hınızm meç 
bullyetı haflt!blyle bir ay mUcldııtle t 
ıruıcn tebliğine karar verllml§tır. İlln 
tarihl.nden itibaren borcu bir ay için. 
de masrafiarile blrllkde ödemeniz 
borcun tamamına veya blr kısmına 

veyahut takib lıakkma bir itiraz var 
sa yine bu mUddet fc;l.nde istldıı lle 
veya şifahen bildirmeniz bildirmediği 
nlz takdirde 7' ncU madde mucibince 
mnı beyanında bulunmanız lA.zımdır. 

Beyanda bulunmnz!anız alacaklının 

talebi O.Zerine hapnn tazyik oluna • 
cağmız gibi hlll!ı hakikat beyanda 
bulunduğllnuz takdirde haplele ceza
lıuıdınlaca~nrz borcu ödemezseniz 
cebri icraya tevessül olunacağı 942/ 

466 numaralı ödeme emrinin tebliği 

makamına kaim olmak Uzere Uft.n o· 
lunur. ( .Cl017) 

VAKIT'A 
ABONE 
Ol~UNU7. 

rıı bir hayata başlamretır. Bıı.bası, 
ı cd eevnbı alınca cinayeti işte. 
mi§ lir. 

~----~-,o--~~---

A l tın fiyatı 
Dlln 1'ir :ıltrnm !iyatr 33 lira 70 

kuruf, külçe altının bir gram fj. 
yntl ise 457 kunıştu. 

Acıklı bir kayıb 
Arkadaşnmz, gazeteler ilin bU

rosu ve kitapcvi sahibi Arifin kar
deşi ve Akb:ı. sahiplerinden BUA
li:ı yeğeni lıfanm henilz 13 ya. 
sındn altı gUnlükbir hastalığı mU
tenkio Yefat ettiğini tee~Urle bu
gUn haber nldılt. Kederli aileel.ne 
tazlyetlerimirl hildirir merhuma 
Allnhtan rahmet dileriı:. 

1 25 yıı evvelkı Vakıt 1 

30 Mayıs 918 

Fransa müthiş akibete 
doğru yaklaııyor 

Franswar son derecedeki gayretle
rine rağmen Alman ordularının mllt· 
hiş ağırlığı altında ezilmektedir. 
Fransa efkarı umumlyesl artık Fran 
sanın mukadderatı hnkkmda endl§e. 
lerfnl glzlemcm~kterl!r. 
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Mulıauınıen bcdelı t~Uı:ı) nm (10) Huı .. 9 Olull ••~ ~Je. u.-...... ., .. ı.. 
deı.thane eu haznesi (onmnndırası ve musluğU ile komple) ôO adet alafrıın· 
g':?. abdesthane sıt haznesi ııamaııdırıısı (12.6.1942) cuma gUnU snııt (1') 

on ~örtte Hnydarpaşndıı Gar binası dahilindeki komisyon tarafındıın açık 
ckEJltme usulile satın alınacaktır. 

Bu tge girmek Lste)'(lnlerln (ıssı lira ı 11) kurugluk muvakkııt temin t 
ve luınunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar ko. 
n;.lsyonn ınürncantları ltı.zımdır. 

Bu ıac nıt §arlnameler komtsyonaan parasız i.llarak tlağıtılmaktıı.dır, 
(5848) 
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~ 
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ikindi 
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.ı.sı DOO f.30 8.68 

12,1 ı ..ı.40 1 :?.l:? 4.!9 

16.U 8.39 16.11 8.19 
lD.81 12.00 19.38 12.00 

21jl0 1,68 21.SI 1.158 
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iN FAİ 
İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
ı - Tahmin olunan keşif bedeli '1856 Ura 41 kuruşdan ibaret olup 

.;ö&terllocck bir mahalde in§a ettirilecek bir blnanm kapalı zart uaullle ek.. 
s:itmesi 10. Haziran. 0"2 çarşamba gUnU saat 16 dıı İı:mltte tersane kapı
sındaki komisyon blno.aınclıı yapılacaktır. 

2 - Fenni ve hususi rıortnamelerl, proje ve keşfi komisyonda görUle. 
bıllr, Teminatı 3139,24 liradır. 

3 - İsteklilerin bu &;lbı işleri yaptıklarına dair na!ia mUdürlUklerln· 
ıen alacakııın ehliyet, cmnıyetten çıkaracaklnn hU.snUhnl \"esikalnrmı ve 
2490 sayılı kanunun taıifatı veçhUe tanzim edecekleri tekllf mektuplarını 
yukarda mikdarı yazılı "" mınatları ile b!rllkte belli gUn ve eaatt.en tam 
bir eaat evveline kadar komisyona vermeleri, (580.) 

Deniz Harp Okulu ve Liseıi Komutanlığından: 

ı - Deniz. Liııeırl 9 ve ıc> uncu aınrflarllo Deniz Gedikli Erba§ Orta okulu 
6, 7 ve 8 inci aınr!larına talebe kayıt ve kabulüne ı Haziran 942 tn· 
rlhl.nden itibaren ba§lanarak 20 Ağustos 942 tarihine kadar de\'11 
edilecektir. 
1stall'bul ve clvarmda bulunanlar, doğruca İltanbul Denl:ı; Komuta ı 
tığına, .Mersin ve civarında bulunan Deniz Harp Okulu vo Llaes 
~amut.anlığı Ue Deniz Gedikli Erba§ Orta okulu MUdUrlUğUnc mU. 
rnçaat edeceklerdir. 
tstanbul ve Mersin mıntakalan dl§ından mUracant edecekler, Deniz. 
Harp Okulu ve LlBes1 Komutanlığma ı.•eya Dcnlz Gedikli Orta Oku 
ıu MUdUrlUğllne dilekçe ile mUracaat edecekler ve dilck~lerl.nln bir 
suretini bulundukları mahallin ABkerUk §Ubclerlne vereceklerdir. Mu 
ameleleri .Alikcrllk §Ubelcrl tarafından tekemmUl ettlrllccckUr, 
Deniz Lisesine lııtekllıcrln bulunduklnn ııınırın son ııınavrndıı her ne 
sebeple olursa olsun ipka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hlı; blı 
sebeple tahslll ter'kelmlş olmamalan lwmdır. 
Deniz I..isesı 9 uncu sınıfino. 15 - 18, ıo uncu sınıfına 16 - 19 ya· 
§Uldıı bulunanlar nlır.ırlnr. 
Pcnlz Gedikli Erbaş Orta Okuıunun; 
6 mcı sınıfma 14 l'l 
7 ., ,. lG - 18 
8 ., ., 16 - 19 yaşında bulunanlar almır\ar. 

SAHlBJ . A~IM U~ 

• llmumt Neşrlyotı ldore eden 

Hastldı!ı yef': YAt\l'i ~mAASI 

Refllt Ahmet St!t)enoll 
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1 
İstanbul Levazım Amirliğinden verilen 

Askeri Kıtaat ilanları 
A.§atıda yazılı etler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 

dımköyde Uşaktabya askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
mektuplarını ihale saatinden blr saat evvel komisyona vermeleri. 

G. 6. 942 c11marlesl günü saat 10 da Ha-
Taliplerin kanunl vesikaıariyle teklif 

(3293.5628) 

;ıuktarı Fiyatı Teminatı 

kilo kuruş Lira O insi 

756,190 615,50 ayaktan 41,609,20 koyun eti, icabına göre ayaktan. 

TM,190 U5 et oJarak ' 47,609,20 koyun eti, et olarak aıma.ca.k. 
756,190 54: ayaktan koyun eti yerine icabmda alınacak keçi. 

756,190 80 et olarak koyun etı yerine icabında. alınacak keçı eti, 

1553,574 615 ayaktan 30,321,55 Sığır eti, ica.bma göre ayı.ı.ktan 

553,574 120 keslhniş 77,930,75 Sığır eti, et olarak. 

••• 
~ağıda yazılı etlerin kapalı zarfla eksiltmeler! hizalarında yazılı gun 

ve !:aatıerde Adapazanı:ı.da askeri satmalma komisyonunda yapılacaktrr. 
Talıp~rln kanuni vesik.alarile tekli! mektuplarını ihale saatlerinden bir 
saat evvel komiayona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda gö· 
rUlür, 

Miktarı Tutan Temlnı:ıti llıale gün ve 

otmt. Kilo Lira Lira saati 

Koyun eti. 62,500 86,250 5562,50 4/6/942 16,30 

Koyun eti. lM,ooo 207,000 11.600 5 .. .. 16,30 

Koyun eti. 62,500 86.250 5562,50 3 .. .. 16 

Sıfır eti. 20,000 17,000 1275) 

Koyun eti. 20,000 27,000 2070) 5/6/942 11,30 
(317i-6582) 

• • • 
• 1,200,000 kilo koyun veya sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla ekııllL 

meaı 17. 6. 9•2 çarşamba. gUnU sa.at 16 de Yeşllköy Halkalıda askeri satın 
ahıı& komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 1,560,000 lira ilk temi.. 
nalı 76,250 11.--a.dır. Taliplerin kanunı vesikalarile te:<.ıl! mektuplarını iha.. 
le l'IL&tinden blr aaat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri aatm alma komisyonlarında da görlllUr. 
(3312 - 5675) 

••• 
A§&ğıda. yazılı xnevadın kapall zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı 

glln •• aaatıerde Hadımköyde a.skert P. 4305 satın alma komisyonunda ya. 
pı:lac&ktır. Ta.tiplerin kanunl veıJikalartyle teklif mektuplarını lhale aae.. 
Uerinden blr aat evvel komisyona. vermeleri. Evsa! ve ııartnamelerl tst. 
Lv. Amirliği Sa. AI. Komisyonunda da görUlUr. (3309.56721 

&llktarı Fiyatı Teminatı İhale 
Olml kilo kuruş Lka t\lD saat 

Slltr eti 360,000 120 21,030) 

Koyun eti 360,000 160 26.790) 10. 6. 942 14 

Odun l,500,000 3,5 3875 11. 6. 042 16 

Kuru ot 138,000 10 103tl) 11. 6. 942 14 

Saman 900,000 7 {t-00) 

••• 
A.fa#ıda yazılı etlerin kapaıı zartla ekslltmeleri 11.6.942 günü saat 15 

de Yalovad& asken aatmaıma komiııyonunda. yapıla.caktxr. Taliplerin ka. 
nunl vMikalarlle tekılf mektuplarım ihale saatinden bir sae.t evvel komla-
:rona vermej.eri. 

Miktarı .Flati Temlııatı 

CbıeL Kilo Knnıt Lira 

Srğır eti. 120,000 100 7250 
Koyun ett. 120.000 120 8450 . ~ .. "' . (3383-5907) ... 

Mala.tyada 23,987 lira 30 lrunl§ keşif bedelli itıJJaat Lşi kapalı zarfla. 
eksiltmeye konmuştur. İlk teminatı 1799 lira. 50 kuruştur .. ihalesi 8. 6. 
942 pazartesi günü aaat U,30 da Malatyada. hava. ısa.tın alma komısyonun. 

•la yapılacaktır. Şartnamesi komiayondan 120 kuruşa verilir. Eksiltme 
ye gireceklerin ehliyet veaika.ıar.yle teklı..t ve teminat mektuplarını ihale 
saatinden bir .saat evvel komisyona vermeleri. (3310.5673) 

••• 
A§ağtda yazılı etler kapalı za.r.fla eksiltmeye konm~tur. tlıalest 8. 6. 

9•2 paurtest günü saat 16 da. Sökede askeı1 satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesikalariyle tek.Lif mektuplarını ihale sa. 
atinden bir saat evvel komisyona vermeıcrL (3313.5676) 

MJktarı 'l'Utan Teminatı 

ctD&t k11o Llra Lira 

Koyun eti 
St#tr et! 

308,439 308,439 
308,439 200,485,35 

••• 
17,lM 
11,274 

Aşağıda. ya.zıh ellerin kapalı .z&rna eksiltıneleri 5.6.942 günü saat 16 
dada KJ?'lkkalede askeri sanat mektepleri satmalına kamlsyonunda ye.pıla.. 
cal<lır. Taliplerin kanunl vesikalarlle tekli! mektuplarını ihale saatinden 
bır sa't evvel komisyona vermeleri. 

a..a. 
Koyun eti. 
Sıtrr atl, 

Mıktan Tutan Teminatl 
KD o 

22,000 
22,000 

• • • 

Lira 
22,000 
17,600 

Lira 
1650 
1320 

(8?94-5629) 

:U:ilteahhlt nam hesabına GO ton 25. 5. 942 de kapalı zarf USU· 

pirine 11&bunu sa.tın alınacaktır. Ev- liyle ihalesi ilan olunan 1200 t;()n 
llfd'"' husust prttan koml«yonda ı6- kuru fasulyeye talip çıkrnad•ğm
rtıtebiJir. !halesi 13.6.W cumartesi dan yine pazadıık1a münakasaya 
gQrıtı aaat 11 de yapılaeakt1r, Be.her konmuştur, evsaf ve hususi şart
kiloaunun muha.mmen bedeli 6' ku· lan komisyonda görül~bilir, be
ruıtur. T&Iipleri.n kat't teınJ.na.Uarile her kilosunun muhamme:• bedeli 
Harbly~e Ye~k subay okulunda. sa. 36 kuruştur, l200 t.on kuru fa.su! 
tmalma komisyonuna mürac.aatlart. 

(3324_ 5711> ;-e bir ist.RJrliY'() ~hale edilec ~i 

......------ıl lstanbul Levazım amirliği 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

4500 giyim at nah ve 6000 gı
yim katır nah müteahhit nam ve 
hesabına alınacaktır. Açık ek 
siltmesi 8. 6, 942 pazartesi giinU 
saat 14 de Tophanede Lv. amir 
liği satmalma. komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 964:: 
lira ilk teminatı 723 lira 38 ku 
ruştur. Taliplerin belli vakiti('. 
komisyona gelmeleri. Nümune Vt 

şartnamesi k-0misyonda görülür 
{743 - 5575, . ~. 

200,000 na. 250,000 adet portatif ça 
dır direk ve kazığı alınacaktır. Kapa. 
1ı zarfla eksiltmesi 10.6.94.2 Çar§S.mba 
gUnü saat 15 de Tophanede tst. Lv. 
Amirliği satmalma komJsyonunda ya 
pilaca.ktır. Hepsinin ta.hm.in bedel 
123,750 lira ilk teminatı 7437 llra. 50 
kuruştur. Numune ve şartnamesi ko 
misyonda görlliür. tsteklllerln kanu 
n1 veııike.larile teklif mektuplarmı i. 
hale saatinden bir sa.at evvel komls. 
yona vermeleri. (748-5668) 

4*~ 

Beher kilosuna 7 kuruı:ı tah
min edilen 60 t.on kadar l•1lye 
samanı alınacaktır. Pazarlı~la 
eksiltmesi 5. 6. 942 cuma. günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. llk teminatı :315 
liradır. Şartnamesi komisyo.ıda 
görülür. İsteklilerın belli vakit
te komisyona gelrneltri. 

(758 - 5917) 

Haydarpa.şadan Ayvansara.y ve Be. 
pl.ktaşa S0,000 ton buğday nakil ettı
rilecekUr. Kapalı zarfla. eksiltmesi 
8. 6. 942 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına 
'komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 13,500 lira ilk teminatı 1012 
Ura 50 kuruştur. Şartnamesi komis. 
yanda göctllUr. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
snatindeu bir sa.at evvel komtsYona 
vermeleri. (U9-5702) 

• •• 
Keşif bedeli 5780 Ura 6 kuruş ola.n 

Eyüp Bahariyedeki a.nbara ahşap ça. 
tı yaptrrılacakltr. Açık ekm.ltmesi 
s. 6. 942 pazartesi gUnU saaıt U,SO 
c. ı Tophanede Lv. Amirliği sa.tın al_ 
ma komisyonunda yapılacaktır. nk 
teminatı 433 Ura 50 kuruştur. Keşif 
ve şartları komisyonda görlliür. ta. 
teklilerin belll vakitte komlByona 
gelmeleri. (7o4l) (5703) 

• * * 
Clml 

l:'i,000 Kilo Taze bakla, 
15,000 Semizotu. 

5,000 •• Bezelya. 
10,000 Adet Enginar. 
10,000 " Marul. 
4,800 .. Yeşil salat&. 
4,800 Demet Maydanoz. 
2,600 ,. Dereotu. 
4.,800 .. Taze soğan. 
Yukarıda yazrır sebzelerin pazarlık 

la eksiltmesi 4.6.942 Perşembe gUnli 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 

satrnalma komisyonunda yapıla.cak.. 

tır. Hepsinin tahmin bedeli 64.61 lif'a 
51} 1.-u~ ,1 tc aı.ıatı 484 Iıra 62 ku-

,,~---------------------·----------------~ 
KAHVE ve ÇAY 

TUCCAR ve BA YiLERiLE 
ÇAYHANE SAHiPLERiNE 

t.6.942 tarihinden itibaren mer'iyete giren 4223 numaralı kahve ve çay kanu. 
nunun aşağıda yazılı muvakkat birinci ve beşinci maddelerinde: 

Muvakkat madde : 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihdeı,. bu 
maddelerin ticaretile iştiğal edenlerle, ticaret maksadiyle bu madde· 
leri bulunduranlar veya imalabnda İptidai madde olarak kullananlar 
ve kahvehane, gazino, lokanta, otel gibi pişirilmiş kahve ve çay satan· 
laT memleket dahilinde ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olup 
da' yolda olan veya akredidifi açılarak siparişiyapılmış bulunan kahve 
ve çay miktarlarını 48 saat içinde bir beyanname ile mahallerindeki 
'nhisarlar idaresine, bulunmayan yerlerde en ya'kın inhisar idaresine 
9-'Önderilmek üzere mahalli mülkiye amirliğine bildirmeğe mecburdur. 
:J 

MUVAKKAT MADDE 5: 
Muvakkat birinci maddede tayin edilen müddet içinde beyan 

edilmiyen veya eksik beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edil
mekle beraber çayın her bir kilo veya kesirleri için (20) ve kahvenin 
her bir kilo veya kesirleri için (10) lira ağır para cezası alınır. 

Beyanda bulunmıyan veya eksilc beyan eden sabcılar hakkında 
ayrıca 1918 sayılı kanunun muaddel 25 maddesinin 3 ncü fıkrasında 
yazılı hapis cezası da tatbik olunur. 
AIAlradarıarın nlha7et 2-6-942 saat 17 den evvel be7anna

meıerıaı lnblsarıar idaresine ve ta,rada lablsarıar 
idaresi balaama7an 7erıarde Mtll iye amırıer,ne 

vermeleri ebemmlyetıe llAa o anar 
lnhisarla1' Umum lVıüdürlüğüden 

......................................................... 

(KAYIPLARI' 
Galata.da Kürekçi kapısı iskelesin. 1 

de çekili bulunan sandalnnda macun 
sUrmekte iken sırtımdan çıkardığım 

ceıketim ve cebimde bulunan cllzda • 
rum içinde nüfus tezkeresi askerlik 
teıbdllha.va raporu ve balıkçı teızke
rem ve ekmek ağır karnem zayı ol· 
muştur, Ye.ni&l..ııl çrka.rtaca.ğıından es 
kilertniıı hUkmU yoktur. 

Kt\ml! (4.0082) 
:{. 11- lllo 

lırtanbul mmta.'k.8. ıı.man rel.ııllğln

den aldığım 80/288 sayılı iklncl smı! 
ma.kinlstllk §ahadetnaıneml zayt et· 
tim. Yenisini ala.cnğımdan eskisinin 
bUkmU yoktur. 
N~ttln Bayram oiln (tOOll) 

Jf. Jf. ır. 

3Mi numaralı bisiklet plAkaıru :rıayl 
ettim, HU'.kmU yoiı:t~ . 

Balat, Hamam! Muhlttfıı mahalleal 
Tanburacı sokak 11 No. da Davtt 
Sadak 4-0016) 

Beyoğlu ntllus idaresinden aldığım 
nüfus t~eml zayi ettim. Yenisini 
alacağmıdan eskLsl:nln hükmü yok.. 
tut. 

Fatih Ha.eı Hasan sokak No. 14 
Giresunlu 318 doğumlu İsmail oğlu 
Osman Numaıı. (400ltl) 

Satılık ve kiralık köşk 
Acı Bademde E8 t P8§& •ok.afmda 

4/1 numaralı k~k hem eatııık hem 
kiralılmr. 

İki kat üzerine, sekiz oda, lkl hell, 
bir Ufak kuzine, etrafı balkon, dahili 
boyalı, elektrik ve b.a.vagazı ve su te- 1 

sisatı ve bodrum katı evin etrafı bü.. 
yök çamlar lle oerntı (2000) metre 
mu.rabbaı:na yakm bahçe dahlllnde 
mtlt.ea.ddit mfitena meyve ağaçlan l"e 
bir dönlim emff8.lslz bağ iki kuyu ve 
sulama tesisatı ve havuz, ayrıca balı 
çede ahır, ap.k odaın, mutbak ve a. 
ra.ballk. Etrafı duvar ile çevrill köıık 
kiralık ve satılıktır. 

tçhıdekllere mtı:raeaat 

GVzEL F:OTOGRAFLAR 

KODAK 

aumn -ımDAK-satiCıTannoan 
Kodak Film isteyiniz. 

FiLM 
Y• 

HODAH 
t\IELO"'' 

... . 
HAGIDIC.E 

• • HAIHDJR, 

KQ~AK tEGYPT )'"A':'Ş:'fsh nbu~ 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Dağıtma ofisi merkez kadrosu için 100 - 260 Ura ücretli memurt 

lere müsabaka ile memur alınacaktır . 
Müracaat edeceklerin memurin kanununun -1 11ncQ maddeslle ta 

ılunan vasıfları haiZ olınalarr şarttır. 
Yüksek iktisat ve ticaret tahı!Wııl bitlrmig olanlarla. ticaret 11.ael 

ınezunlan, resmı ve hnsmd iktisat, ticaret, mıı.ll~ ve sanayi mneasese 
rinde vazife görmtl.§ olanlar ehliyetlerine gl5re tercihan alınırlar. Bu gi 
l~!'e 3656 ve 3659 numaralı kanun hükUmlertne göre ve mim korunma 
nununun 6 mcı maddesUe tasrih olunan müktesep haklan mahfuz ol 
tayin olunurlar. Müracaatlar An.karada Dağıtma ofisi umum mlldUrlü 
ve taşrada vll!yet iaşe mlldürlüklerine yapılmalıdır. 

., * • 
30.000 ton naklive i~i kapa 

lı zarfla eksiltmeye konmuş 
tur. ihalesi 10/ 6/ 942 srünü 
eaat 1 5 de Ankara Lv. Amirli 

gibi 300 t1n11t'.1: pa.rt:ıer halbde 
de ayrı ayrı mı.i.teaJıhitlere !hale 
edilebi.Ji:::. İhalesi 3. G. 942 çar
şamba günü saat 11 ~t- yapıla
caktır. Taliplerin ka.ti teminat
lariyle Harbiyede Ydck :::ıubay 
Okulunda satın alma komisyo
nuna müracaatları. (3386-5910) 

ruştur. Şa rlna.mcsı ;{()misyonda. gtlt1L lnebolu Saih Hukuk Mahkemesin· 
lür. İsteklilerin belli vakitte komis-

Müsa.baka ve imtihan günleri ve şarUan ayrıca na.n edilecektir. 
(3773-5R00) 

ii ~ alma koıniavonunda 
v;ıınılacakttr. 

Tahmin bedeli 82.500 ilk 
teminatı 537.'.> liradır. Tlip]e 
rin kanuni ve.sikala.rile teklif 
mektuplannr ihale saatinden 
bir saat evvel k.omisvona ver 
meleri. 

(3347 - ;188) . ,,. . 
2500 ton mıa.lzeme ve 500 ton eş

ya ceman 3000 ton ef!Ya nakli ka
palı zarlla eicsiltıneyc konmuştur. 
1ha.lıesi 11. 6. 942 perşemb-! günü 
saat 11 de Eak:.işehirdc Aakeri sa
nn alma k<mtiayonımda ys.pılaca«
tır. Beher tonunun tahmin fiya.tt 
400 kuruşa ilk temine.o 900 lira
dır. Talipl~rin bnunt wsika.laıile 
~cklif ıne;ctuplvmr :ihale saa.tin· 
ıle-n bh- Mat en-el komisyona ver-
meleri. (3382 • 5827) 

"' * * 
5000 çüt er kundurası miitea.h

hit nem ~ hesabına aç1k ek9iltme 
ile a'tmacakt.xr. !halesi 15. 6. 942 
pa~i ıninti 99.alt 15 de En;u,.. 
rum askeri sa.Un. 3.lma. komisyo
nun&ı. yaprlac:eıktır. Tahmin bede· 
li 57,500 lira ilk teminatı 4125 li
radrr. Taliplerin belli vakitte ko
misyona. gelmele ri. (3;}63 • 5828) 

:(. :(. :(. 

ıoo ton çalı kuru fRsulye p.ız.~rıık. 

la satın almacaktrr. Kilo.cıunun fie.ti 
27 kuruştur. Zanın ma'll":ı.f!a.- aynca 
llAve edilir. İhale bedeli UZerinden 
lr&t't teminat a1macaktır. Taliplerin 
1.6 .9{2 Pazarteeı gtlnll saat 16 da İz
mir Lv. Amirliği satınalma koml1ıyo· 
ınma gelmeleri. (3t02-5987) 

yona gelmeleri. (761--3982) 

İstanbul Asliye U ncl Hukuk Mah. 
lı:emcslndcn: 

942/139 
Müddei: Hüsamettin 
Müddeialey'h: Huriser GUneyma.n 

EyUp İslA.m bey mahallesi Mehmet 
Ali ağa sokak No. 7 de Şükrü ktz1 
(HAien lkametgA.hı meçhul) 

Müddei HUsa.mettin taratmdan 
müddeialeyh Huriser aleyhine açılan 
boşanma dava!Jl için mü<ideialeyhin 
29.5.912 Cuma gUnU saat (10) da 
mahkememizde hazır bulunması !U
zumu ilanen tebl~ cdi?mesı UA:crine 
mumaileyhin o gün gelmemesi veya 
bir vekil göndermemesine mebni hak 
kında gıyab kararı ittihaz olunmuş 

ve im1J. kuman b:ı karara alt ihbar. 
naırı;~nın bir ııli!ılıası da mahkeme dl· 
vanlıanesine asılmış \"e keyflyetln on 
beıı gün müddetle ilAnı iQin tahkika_ 
trn l 2.6.9•2 Cuma günü saat (10) a 
bırakılmış olduğu tebliğ yerine geç _ 
m~k üzere UA.n olunur. (40014} 

denı 

İn&bolu Orman idaresi vekili avu. 
kat Fethı Mağara tarafından Çat&!. 
zeytUn nahiyesinln Kuğu köyünd~n 

Demirci oğullarından Emin oğlu KL 
zım aleyhine açılan tazminat dava -
anım yapılmakta olan muhakemesin
de: 

Mliddeaaleyhln ikamet etmekte ol. 
duğu İstanbul KUçUkpazar Türbe "°· 
kağında U No. ıu kahveden yapılan 
a~tırmada bulunamadığı ve adresi. 
nin hAlen m~hul kaldığı namtna gön 
derilen davetiyeye verl!en m'?§ruhıı.t
tn.n anla•nlmL:;ı ve h skkm•lak.i daveti· 
yenin müddei veldlinin muvafık gö _ 
rllien talebi veçhile HA.nen tebliğine 

mahkemece karar verilmiş olduğun. 
dan mumaileyhln duru~manm bırakıl 
drıtr 2:>.5.942 p'lzartesi günü saat 9 
da mahkemede isb!ltı \1lcut etmeai 
veya kendisini temsilen bir vekil gön 
dermesi aksı takdirde bakkmda gı • 
yab muamelesi yapılacağt davetiye 
tebliği yerine kaim olmak lizere key. 
fiyet lllı..n olunur. >(4.0019). 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye koDulan tı: 
1 - Su İ§lerl 16 ncı şube Müdürlüğü mınta.kası dahilinde Alanya o 

ıımm sulanm&8l için yaptlacak kanal ve imA.I.a.tı srnalye inşaatı muh 
men keşi! bedeli vahidi flat ~!llUll üzerinden "375,620,. lira. "17., kuruş 

2 - Eksiltme 111.6.94.2 tarihine rastlayan pazartesi gunu saat 15 
Ankarada. Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su eksiltme komlay 
odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

B - İstekliler eksiltme §artna.mesl, mukavele projesi, Bayındırlık 
Itri Genel şartnamesi, umum! BU i§leri fennt şartnamesile buswıt ve fe 
şs.rtnamelerl ve projeleri •'18., Ura "78,. kuruş mukabilinde Su İ§leri 
liğinden alabilirler. 

• - Eksiltmeye girebllmı>.k lçln isteklilerin "18774 .. lira "81.. ku 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
giln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Ve 
letine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alına.lan ve 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika tal&binde bulunmayanlar eksiltmeye l§t 
edemezler. 

l'5 - hteklJlerln tekllt mektuplarını ikinci maddede yazılı aa.atten 
.ut evveline kadar Su İ§leri Relsllğlne makbuz mukabilinde vermeleri 
zımdır. 

Poetade. olaıı gecikmeler kabul edilmez. (3631 


