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Gençleri zararlı içkilerden 
nasıl korumahyız? 

Bu mu·11m ankete yarm başlıyoruz 
L _J 

Alman - italyan 
yardımlaşma ve da
yanışmasının yenı 

tatbik planı 

Mal aizliven _fabcikala~ 
Yazan: Asım Us 

Sal&bqrg kono45malarmm ıçyuzu 
anıa,ılmış gibidir. Alman ,.e İtal
yan ga:r:etelerinin bu konu lizerin
dNd yazılan bu konuı:malarm esa
sını aydmbtıyor. 

Jurnale Ditalya'da Gayda'nm 
nıakalesJ Bitlerle 1'lussollninin 

rın· nıallarınaelkonacah i 
Ankara, 4 (Vakıt muhabirinden) - YünlU mamulleri yapan fabrika. 

larüan bazılannın mU§terilerlne mal satmaktan imtina ettikleri veya fatura 
harici ayrıca para lstedlk~rrt hakkında vA.ki olan şikl.yetıcr üzerine lktı. 

sat Vekft.letl alı\kadarlara yaptığı bir tamimle bu §lk!yetler tevali ettiği 

takdirde bu gibi !abrika~örler hakkında Mllll Korunma Kanununun ht.ı_ 

ktimlerine dayanarak takibat yapııacağı bildirilmektedir. Tnmlmde alma .. 
:sı.ğı bildirilen teöblrler ·arasında bu &:tbl fabrikaların kapatılacaıtı veya 
vekA.let tarafından işletileceği veya mamullerine el konulacağı gibi ted_ 
vlrler de vardır. 

alzburg'da. Alıruın ,.e İtalyan da. 
yanı"°a \'e yardımhı.)Jllıısına yeni 
,.. geni' tatbik Şekilll'ri \'erdik· 
Jerlnl kayd.,ttikten sonra mih\'er 

devletlerinin müjterek faaUyetle
ri \'eo gayretleri kin bundan sonra 
bir tek cephe \'e mütehanJI ke
aimler bulonduğo.nu belirtiyor. Di
ğer taraftan Alman na.syonaJ ısos
yalist partisinin !'(,'!imi or~anı olan 
Fölld§e Beobahter gazetesi de 
halyanm Rus cepbe<ıinde ancak 
üç fırkası bulunduğunu, bunun 

, _____________________________________ _._ ____________________ J 
Kırips'in mü
him beyanatı 

Harpten 
sonra 

Zenginlik, fakir.lik 
müsavatsızhğını 
kaldıracağız 

İngiliz siyasi 
an'anesine 

hücum 
kafi olmadığını yıızınak ımretile bu İngiliz parlementosuna milstakll 
cephenin yeni İtalyan ıu.kerleri ilo mabnı; ~çllen Bro,·n diyor ki: 
ku'"''etlendiriJ~ğlnl anlat.mı, olu
yor. 

Rarbtn ilk safhasında Alnıanycı. 
ilo halya müştE-rek bir :r:afer için 
ı;ıalr~alda beraber her biri A vru
pada kendi nüfuz bölAeleri gibi 
harp ~ayretleri için de birbirlerin
den ayn hareket sabalan :ıyınnış 
görtinüyorl:ırdı. Aralarındaki da. 
yanqıma Ye yardunla.,ma. preruıipi 
ancak sembolik bir şeklide tatbik 
ediliyordu. 

Fakat İta.lyarun ~en seno Ar
navutlukta Yunan.ista.na 'e şimali 
Afrikada tnşllizlere kar,ı uğrndı
ğ, mağliıbiyet üzerine Jlitler ordu· 
lan lle Balkıuılara inmek ,.e İtal
yayı içe~ine düştüğü zor durum
dan kurtarmak ihtiyac.ını du)du, 
dlil'r taraftan Alman kara ,·c ha
\'a kunetlerl Akdeniıe indi ve Af
rikaya gcçtJ. Orada da Ualyanla.rıı 
Vardım ettl. Alman ordulan RU!I· 
~·aya taamız edince Mwısolini Hlt
lerden Balkanlarda, Akılenilde \ 'e "'mali Afrikada gönlftğü yardım
lara bir nevi ka~dlk olmak üzere 
bu ~pheye bir kaç tt.alyan fırka. 
r gönderdi. 

Bu defa Salıhurgda Hitlerle 
Mussolinl arasındaki geçen konuş
nıalardan öğreniyoruz ki iki hüku
met reisi Avrupa.da harbi kazan
mak için artık yeni ve müşterek 
&Jlinlsr üzerine hareket etme1' za. 
rurctlni duymaktadır. Bundan 
ı.onra Almanya \'e İtalya ayn ayn 
cephelerde ayrı ayn harp plfınlan 
ile değil, aralannda miişterek ola. 
rak ha7.Trlanmış planlarla hAreket 
edecekln ,.c her iki miittefik dev· 
let büttin kuV\'etlerini en ziya<le 
&arekll gördükleri bir tek <.'ephe 
ib.ertndo toplaysca.klardu-. Bunun 
erıphf'de elde edJlece'k müşterek 

tl1U\'8ffaklyete ~öre diğer oephe
lerdeki hareketlere düıenlik , ·ere· 
~klf'rdir. Şimali Afrika harckt'tle. 
rini idare eden Alman generali 
ftommel'ln ,·azifesi bunun için Rus 
cepfıesine nakledilmiştir. 

Ru eaaslı kıLrar bir kere alındık
tan 80l\J'a bugün Almanlar ''C İtal
Yanlar için müşterek tek cephenin 
Rwıya olduğu kendiliğinden anla~ı
hr. Su halde Salzburg'da alınan 
kararlama başmda ttalyanm Rus 
~Pbeslne mümkün olduğu kadar 
faıla ku\'Vetler a;ön<lerm~I bulu
nuyor demektir. 
İtalya Mo.<J.csolininin anu'>u ve 

karan ile harbe girmiı:;tir : fakat 
onun arzu'>u ve karan ile bu harp. 
len ~ıkma.•n mümJ ün df'ğil. Akde
nlzde ve Afrikada, Balkanlarda 
J\1manyarım ysrdonı Jle mağliıbi
~·ett.('n kurtulan İtalya simdi bü
tlin ümidini mütte11klerlnln galc
helerine bağlanmıştır. Onun i~ln Al. 
manyaya her tarafta elinden ge. 
~ htr tbrlü yardnnlan yapmak 

Halk iki ne i cepheye 
taraftarları istiyor 

Londra, • (A.A.) - Otl 
Son gUnlerde yapılan kıamt seçim. 

de Rugbiden mllstakll namzet olarak 
par!A.mentoya saylav seçilen Brovn, 
Deyll Meyil gazetesinde §Öyle yazı. 

yor: 
"Britanya halkı artık ''kırtulyecı .. 

namzetler değil, ikinci bir cephenin 
açılmasına taraftar olan in84nları 

istiyoruz ... 
Brovn, iltimas ststemlne son ver -

mek ve lte.blllyetıerinl hareketle ı. . 
bat edebilecek adamları lt ba§ma ge. 
çlrmek bakımından bUkQmet üzerin • 
de baskı yapmak makBadlle aayıavla· 
nn hepsini harekete getirmek için btı.. 
tün tngtlterede komisyonlar kurmak 
tasa vvu rundadır. 

Makale yazarı, fedakA.rlıklarda mU. 
savat temin edecek kablllyette tilr hU. 
kQmet bulundurulmak suretile bu harp 
den yeni bir İngllterenin doğduğunu 
görmek lUzumu UııtUnde ııırar etmek· 
ledir. 
Diğer taraftan, Deyli Meyil gazete. 

si, baı yazısında, kısmı seçimlerin, 
halkın, parlA.mentoda artık daha ka. 
blllyctll adamların yer aldıklarım gör. 
mek istedltlnl ve uzun zamanlar aen
dlkalara bağlı kalanlarla, !çtlmat mev. 
kileri yüksek olanların yahut zengin. 
lerln avam kamarasında bulunmala. 
rma taraftar olmadığını tsbat eylemi' 
bulunduğunu belirtmektedir. 

Alman or
dusunun 

Sokak savaşı 
müfrezeleri 

Bir habere göre ilkba
har taarruzu 943 yılına 

kalmış 
Londru, 4 (A.A.) - Stokholmdan 

bildirildiğine göre Almanlar doğu cep. 
besinde havala.rm taarruza baılamak 
için mUsait olmadığını iddia eylemek,. 
tc ve taarruzun 1943 senesinde batla_ 
mak !htlmaılnden kapa! ısözlerle bab 
&etmektedir • 

Bern, 4 (A.A.) - Alman ordusuna 
sokak savagıarı müfrezeleri nıunUe, 

yeni kıtalar iltihak ediyorlar. Bunlar 
batı ıehlrlerı kıyı çevrelerinde iş gö. 
rebileceklerdlr . 

(l>er•amı Sa. 2 Sü. 3 de) 

tensik t"dllml' Hlnıt askerleri teltlş edlUrkcn 

Almanyadan kaçan 
general J iro 

işgal edilınemiş 
Fransada 

Bir rivayete göre 
general tekrar 

Almanlara 
teslim olmuş 

Loodra, 4 (A,A.) - MührUlıaa lor. 
du lir Sta!ford Kırlps dUn akşam rad.. 
yoda ııöz söyllyerek önce, Polonyıı.lıla_ 
ra, milli bayramları münasebetlle bir 
mesaj okumuş ve demiştir ki: 

(Devamı Srı. ı Sı1 5 <le) 

Blrmanva ceohesinde h . . . 
Alman arıcıyesıne 

\'işl, 4 CA.A.) - Alman sefiri 
J...be<:. dün ge<=e general Jiro'nun 
bulunduğa şehre giderek general 
ile görüşmüı;tür. Sefir, do Gaoll'a 
ilt!hR.k etmiyccc:ğine dair general
den söz i;;teıııiştir. Jiro söz verme
mi~tir. Miilıi.kat gece olmuş ve 22 
..!~kika sürmJştür. 

ingiliz -Çin kuvvet- . göre: • • 

leri zehirli gaz Hıtler-Musolını 
kullanmışlar gürüşmesi 

hakkında 

\ 'isi. 4 ( .\.,\,) - Almanya.dan 
kar,ıp f sv:iç:reden geı;erek Fransa
:!> a dönen general Jiro hakkında 
dün akşa~ hcye"nnlr rivayetler do 
Jaşm:ştrr. Yanl:.ş \ı:trilen haberier 
üıerine i<ıiti:en isra.rlı bir şayiaya 
g(ire. Jir•\ Moulins'de Alm:m as. 
keri makaınlar:ma tcs.llm edilmiş
ti. Resmi bir kaynaktan alman 
mallimat bıı haberi 'kesin olarak 
:ra!nnla.makta ve gt'neral Jiro el'nn 
icıgal edilııı('.:miş Fransada bulun -
duğu tasrih edilmektedir. 

Japon la~ 
Çin mevzilerinde 

şiddetli bir hücuma 
geçtiler 
---o-

Japonlar Çine 50 
kilometre yaklaştı 
Tokyo, ( (A.A.) - D.N.B. 
Japon ordusu sözcUsü aşağıdaki 

demeçte bulunmuştur: 
Cepheden alınan raporlara göre, 

Blrleııık İngiliz • Çin kuvvetleri, Ja. 
pon ilerleyişlerini durdurmak için sar 
tettlklerl Umltslzce gayretler sırasın
da zeblrll gaz kullanmışlar ve su de. 
polarını, ,kuyuıan ve nehirleri çekilir. 
ken zehlrlcmişlerdir. Yeni tegkll oıu. 
nan 122 ncl Çin tümeni 12 nlııanda 
Mandalanın 200 kilometre cenubunda 
Tagayo yakınlarında Japon taarruzu. 
nu durdurmak için hukuku dUvel kat. 
delerine aykırı olarak zehirli gazla 
dolu obüs kullanmıştır. 

Diğer taraftan Birleşik İngiliz • Çin 
kıtalan da Mandalaym 20 kilometre 
kadar cenup batıııında Mageve mu. 
harebesinde çok miktarda. zehirli gaz 
kullanmışlardır. · Fakat rtizgı1rın ter. 
sine esmeal üzerine bunun zararı yaı.. 

(Deı•omı Sa. 2 ~ii 5 cıo 

Torik bolluğu 
Bir aralık 150 kuru.54 kadar çı

kan torik, dün birdenbire bollaş
mış, B.ılrkpazan torikle dolmuş· 
tur. Dün Uç dört kiloluk tonkler 
20 kuruşa kadar düşmüş ve halk 
boJ bol torik almıştır. 

Bel'Jin, 4. (A.A.) - Yarı ,resmi 
bir kaynaktar: bi'.d.iriliyor: 

Salzburgda Fiihrel' ile Due.c ara
sında. yapil:ı.n konuşma bakkmda 
bugün Alma.., hariciye nazırlığında 
gRZetecile-re denilmiştir ki: 

''Bu buluşmay~ dn.ir neşredilen 
resmi tebliğ ve ~~rilen ma1ümaL 
bu konuşmaya iştirak eden yarı 
resmi kaynakl::.rda belirW<liğine 
göre, görüşmeler tam bir sn.mimi
yet içinde olmuu ve bu samimiyet 
her adnndr:ı kendisini göstermiştir. 

Konferansa i.5tirak eden şahsi -
yetlerden biri, zafere sa.r.sıJna.z ve 
tam tir ittmat beslediğini söyle -
miştir. 

(Devnmı Sa. 2 Sil. 2 de) 

,Jiro Lil'dc 
Rern, 4 (A.A.) - Röyter: 
Bcrn'c gelen haberlere göre, 

general Jiro'nm akral.>al.a.rının ya
nında bir kaç gün kalmak üzere 
Liyon'a gittigi söylenmektedir. 

Generalin Alınan şahsiyetlerle 
temaslıır yapmış olnınsma rağmen 

Vişıdcn gelen gazete telgırafla.rr, 
kenfl\slnin Alm:ınla:m tesliminin 
bahis mevzuu olmadıb'Illl bildir· 
mi' içtedir. 

4 MiLYON KiLO MARGARiN 

Alman tebliği 

Buz 
denizinde 
Bir kruvazör 

batırıldı 

Rusların yeni hücumlan 
püskürtüldü 

Berlin, 4 (A.A.) - Resmi tel>
liğ: 
Şark cephesinin orta kesiminde • 

düşmana ka.rşı ~-aptlan mevzü bir 
r.Ucum muv:ıffak.iyetle başanlmış. 

tır. 
v 

YA G 1 il M A ·L ·ı N E B A ş L A N o 1 si::;.nx~:;~~~;::an:~c:;~; 
püskürtülmı.i11tiir. 

l Kutup denizinde, deniz üstü ve 
Yeni tip mahli'ıt sade yağı imali 1 cekti'r. imalatı kont.rol etmek üze- deniz altı harp gemilt'ri şiddetli 

için emir gelmişt:r. İmalata ba§- re Ankaradan §elıri:m'.;zc bir he"yet fırtına içinde uçaklarla birlikte 
lnnm?Ştır. l!k defa dört milyon ki- I gclmistir. günlerce ynpılan harekat esna-
lo stearinsiz margarin imal edile. r.ıncla kuv\·etli himaye altında se

Bu har.pte it~lyanıpl Japonlar 
denız zayıatı ı Mindanaoya 

bl,enderlye-, • (A.A.) - Bugün 1 
neşredilen resnıl rakamlara göre, çıkardılar 
İtalyanın harbe glri§lndenberi ı mıı. 

yon 2:50 bin ticaret tonlla.tosu batı • 
rılmış bulunmaktadır. 

lnglllz deniz ve hava kuvvetleri, ge. 
~n bütün bir yılda 71:5.000 tonilA.to 
batırmış oldukları halde, bu yılın ilk 
dört nymda 147.000 tonllA.to batırmıı.ı 
lardır. 

"-e~buriyetlndedir. 
Ron11nla berah<'r İtalyayı Al

tn&nyaya Ras ceph inde yardım~ 
~bur edecek b:ıska ~cbepler de 
Varilrr. Ru sebepler de, haJyadakl 
•ktrsadi donunun Alman yardımı· 
n, son derecelerde muhtaç olma
sıdır. Almanya bo yardrmlan yap
lrıadığt takdirde ttalyn kendi için-

Emniyet Komisyonu 
Dahiliye Vekilinin başkanhğında 

toplantılarına devamediyor 

Bundan ba§ka, topyekO.n tutarları 

32.000 tonilAto olan 8 düşman gemi. 
sinin de batırılmış olmaaı muhtemel. 
dlr. Ayrıca, ceman 132.000 tonilA.toluk 
25 gemi de hasara uğratılmıştır. 

İtalyarun harbe girdiği 1940 yılı 10 
haziranından bu yılın 31 nlsanına ka 
dar geçen zaman içinde batırılan 

miktar 1.273.000 tonlla.to olduğu gibi, 
10 hazirandan 31 ilkkA.nun 1940 aka. 
dar bıı.tınlanların tutarı da 411.000 
tonllAtodur. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Japon kıta
ları Filipinlerde Mindanao ada11ın
da L<ıkavaıı civarında fecir 'l.'ukti 
karaya Çıkarak henüz Mindanao 
da mukavemot e-trncktc olan Arne
ı:Xan kuvvet!crine taarnız ctmlş
lerdir. Karayn. rrkma hareketi düş 
manın şiddetli mukavemeUrM? rağ
men yapılm:ş ve dU.').lllan işgal et
tiği kuwetli mlidafa.'l mcvziler:ıı. 
den çrkarılmışlır. 

Amerikada şeker 
vesika ile 

yahat eden düşman kafileleriııG 
Jıücum ebnişlen!ir. Bir denizaltı, 
10.000 tonluk lıir düşman kruva. 
zörünc torpille iki tam isabet kay. 
detmiş, kruvazör batmıştır. Alman 
torpito muhripleıinden milrekkep 
küçük bir filo kendi.sinden sayıca 
oldukça ilstiln bir düşman te§kili 
ile savaşmış, mUteaddit düşman 
destroyerini ağır hasara uğratmış 
tır. Bir Alınan torpito muhribi 
ağır ha.~arlar almıştır. Kafileye 
da.bil bulunan ve yekfınu 12000 ton 
tutan iki vapur to~ muhriple
rımiz tarafından torpillenmiştir. 
Bıı iki vapurun daha sonra fırtı
nadan battığı sambna'ktadır. De. 
ı:iza.lltlan mühimmat yüklü 6500 
tonluk bir vapu.."U b~t?n~, başka 
bir '\-"apum da torpillernişlerdlr. 
Sava-, uçakları yekünu 19.000 ıton 
tutan 3 ticaret vapuru batmruş. 

lıiiyük bir Bilebi de ağrr hasara 
uğratmışlardtr. 

den :nkılahilir. Ankara, ·l (Vakit muhabirln-
Öyİe anıa,ılıyor ki !Uu<ısolinl den) -- Emniyf't teşkilat kanunu 

8alzburg' da Kitlere Rus cephesi mucibince her se:ıe da.biliye veki· 
l\:ln yeni kuvyetler uadederken linin relsliği a: tında umumt müfet 
kendisi do ltalyanm harp gayete. üşlerlc bazı valilerin iştirakile 
ti İçin Alnuuı dc,·let rel<ıin<len 

1 

toplanması Jaznn gelen emniyet 
~ılıklı valtlcr almışhr. Son ~ün- komisyonu içtim9.Janna devam et
ler-de ttalyada Nl<ı v~ Sana için mektedir. Korn1tıyon bir sene zar. 
bito tallnn "~lerfn t4"krar yük<ıel- ı fmd:ı yapıle.n işleri ve bundan böy 
r.ıeıte başlamış olması bo kar,ılık- le alınacak tedb;rleri mUzakere et
h Yaitlcrlo bir delilidir. mektedir, Komlayona davetli olan. 

Jar arasmda jandarma genel ko
mutanı korgeneral IUiştü Akı.ı, 

emniyet ioleri umum mü<llirü Os
man Sabri Adal ile Ankara, İstan
bul, Samsun, BU1'8a, Manisa, Kars, 
valileri vardır. Konya. Giresun ve 
Çankrn valileri.le Van, Siirt ve 
Mardin vekil valileri Ankarada bu
lunduklan için kom.lsyona iştirak 
~lerdir, 

55 Fransız idam edildi Ste!anl ajansının Nevyorktan ha.: 
ber verdiğine gört", Birleşik Amerika 

Londra, ~ (A.A.) - Britanova: §ekerl vesika ile vermeğe karar ver 
Haber alındığına göre, L!Ue ıeh • mlıtır. Bir kilodan fazla §eker bu • 

rinde iki Alman askerinin kaUlne blr lundurmak yasak edilecek, merde 
mukabele olmak üzere 55 rehine kur araotırmaıar yapılacaktJT', 

ıuna dl.zilmiftir. 
1 

- ~o Gazetesi -



2 VAK f r 

alaf ahlaf fazla yiyecek mad-1 Libyada yeni 1 Alman ve ingiliz . 

1 · h .. k" t t I' d. /Alman komutanları ı tayyarelerinin 
e er u um e es ım e ıyorı:.:~~~:.:t:\=:~;,:;; karşılıklı akınları 
Mal&t~a. 4 (A.A.) - \'llilJetln ia~ı Jolıında gereken tedbirleri al. 

rada teyit eaıımektedlr Londra, 4 (A.A.) - Hava ve iç em. 
ml\k U7.ere cll\rı partide valinin re llğlnd~ blr toplantı ya.pıimı,tir. Mahalle · 

Kahire, 4 (A.A.) - Orta§ark tngi. niyet nazırlıklarmın pazartesi sab:ıht 
milmcsslllcri , .e köy ihtiya r heJetlerlnln de ha.zır bulanduğıı bo toplantıda. tebllll-ı". 1 

liz kuvvetleri umumi karargA.hı teblL 6 ) ıinl mahsul z.ıunanmn knd:ır lh tıyastanndan fazla yiyecek maddeleri bu . 
ğl: KUçUk dUştnan gruplarlle t.9.§ıt Bu sabah erkenden bir takım dUş • 

tun bnn bunlnn hUkflmete te Um et IW'lcrl kamrl.a§tırılnıışttr. kolları bazı mUft'ezclertmizin top ate. man tayyareleri 1ngiltcrenin batı ce_ 

9 3 8 
1 k a . e, .. t h · ı ı . 1 

§ile dağıtıım11tır. ııubunda blr ıchre ııiddetıe tnarruz 1 r m ıy 1 a v 1 er 1n1 n Roma, 4 (A.A.) - İtalyan orduıa_ etml§lerdir. BUyUk hasarlar olduğu 
n umumt karargfl.hmm i02 numaralı ve bazı klıruıelertn öldUğtl haber Yeril
tebliğl: ınektedir. İngiltere batı ceııubuna baş. 

e Ş 
1 d fl\ s ı' n d e kaza n a n 1 a r Dil!lman otomobil kollarllo ordugAh. ka bir bölgeye de bombalar atılmış, 

(j lannı mitralyöz ateşine tutan hava ha.fit haaarlar oımuş, fakat, hiç kimse 
tc§klUerlmlz, dUşm:ına hlssedlllr ka ölmemiutlr. 

\ukarıı, 4 (A.A.) - Maliye Ve
k!letl ve Türkiye Cümhuriyet 'Mer 
ktz BankEStndan: 

Yilzde 5 fa.iz.li 1938 ikramiyeli 
leriniıt bugUn (4. 5. 194'.:: 

nmm'l:eal) Türkiye Cilinhuriyet 
Meıitez bankası ve diğer banka 
mlinessillerile noter huzurund!l 
icra edilen 8 inci ikramiye ve ~ör

diıbcil GmOrti ikeş;delcrinde: 
37330 nu.mam ao.ooo, 204320 

.ımınara 10.00ö, 23~525 numara 
IOKI. 392166, 5.000, 7779S numa
l!,l!t. 1.000, 193562 nınnl\'m 1000, 

320 numara 1000 lira, 347793 

numara 1.000, 365781 nunuı.ra 1000, 
37Ml9 nu.nıara 1000, 401747 nu -
ma.ra 1000, 25368 numnra 303, 
76457 numnra 303, 183954 numa
m 303, 187366 numara 303, 
206837 nuınn.ıu 303, 207060 numa
ra 303, 265297 numara 303, 218051 
numara 303, 291951 numara 1000, 
3421~7 numara 303, 366967 numnra 
303, 390194 numa:ra. 803, 405456 
numara 303 lira ve ayrıca 596 nu • 
ıuaraya 40 ar lira iknımiyc 'Ve 
11. rw adet numaraya da amorti 
!Ea'bet et.mlştir. 

yrplar vcrdlrmişlerdlr. BUyUk Britanya üzerinde iki Al. 
DUııman hatıımnın gerllerintle geniş man tayyarem t.ahıip ecıncıw .(lğrc • 

\'e §lddetı! ytıngmlar c;ıkarılmtşt.rr. nilmı,Ur. Şlmall Franaaclakl ibava a -
Slrenalk cepbc!llnln txırka kcırtmlc. !anlan Uzerlode de iki Alman tayya

rlnde mevzilcrlınlzc yakl.a;mak teecb. resi tahrip olunmuştur. 

bllsUnde bulunan ılllşman mtıfrezcleri f,ondra, 4, (A.A. ) - Mc&eışmit 

topçu ateşile dıığ'ıtılmıştır. 109 tipinde tayyareler bugün öğ-
Mihver bava kuvvetleri birçok defa. leden sonra cenup S3hi!inde bir 

tar askeri bcdefier Ozeı'ine isabetler eeh!i bömbamınışlm ve mltralyöı 
kaydederek Malta adası üzerinde blL t:.teııinc tulmuşlardrr. Dlişman tay 
yUk faaliyet gcıstcrmıoıcı dir. )'tlreleri birbirinden pek uzak böl. 

Denlzaltılıınmızdan biri UasUne dön. gelerde faa.liyette bulunmuşlımt r. 
memigtlr. MUrettcbntrn ailelerine ha. Bir kaç ö!ü ve yurolı vardır. Bazr 
bcr vcrllml§tic. b:inalam bombalar is:.ı.bet etıni5, 

Akdenlzde, İngill.z ucaklarının bir bir kilisede yan.,'"Tn ~IIDn.ıştır. 
kafileye ka~ı yaptığı taarruzlar akim Loodrn., 4 (A.A. ) - Dün gece 

l 
· B k kalmıutır. Kafile dcdirgln ccfümekıılzln fngiliz tnyyırre1erinin Norveçin cc 
Ş Q n Q S l k Um b fl 1' Q yoluna dovam elmtş ve yerine ulaş. nup sahil.inde buhman Krlstiyan. 

mıotır. . sund'a taamız C'tıtikleri havn ne-

i k ram ig e [ eı· inde kazunan la ı· zarcti tnrafmdano bildirilmcktedlr. 

2anmr,ıarJır. Alman zırhhla- Japonyadaki AJıkara, .ı (A.A.) - TUrk!yc İ§ 
.Bankasında kumbfita.ıı ve k\ımbara • 
ms k l1çllk tasarruf hesabı olanlar a. 
:ı:asınaa tcrUp cdUtill§ bulunıı.tı llı'.tn. 

ıö1Y* pwunın 4 mayıs çeklli§l bugun 
liQbJta.nın umumt metkezınae • e noter 
huzurımda yapılınt§lır. 

Bu çeklU§te kendilerine ikramiye 
is&J:ıGt eden talillletin isimlerini, he. 
sap numaralarını ve hesap açtr'kları 

merkezini bildiriyoruz: 
1000 liralık ikramiyeyi Erzurumda 

3300 lıcsnp numıı.ralı Osman, 500 ıı_ 

ralık lkrnmiyeyl Beyazıt "İııtanbul" 
da t7•7 hesap numaralı lln71alcr kn.. 

İki )-tlZ ellişer llra kazananlar : İl!. rı ag"' ır yaral 1 tanbulda Hikmet 556::3, 
Yllzer lira kazananlar: Anltanı.da 

lehmet 12128, Antalyad:ı Jale 1368, 
13ursııda Mevhibe 4553, Diyarbakır • 
da Naci 1780, lranisada Nihal 772, 
Mersinde İbrnhlm 329, bta.nbulda 
Kadriye ve Neriman, ıt:r.mlrd"c Gomel 
2161 ve Fikret 16 50, 

Bundan baoka on hesap sahibi eııı. 

şer lira, elli hesap sahtbl yinniFr li. 
ra, ve elli heııap snlılbi de onar Ura 
kazanmışlardır. 

Londra, S (A.A.) - Alman Genl.ze. 
nau ile Şarnhorsl zırblılarınm yaralı 

bulunduldannıı dair buraya katl ha. 
betler gclmi§tır. Aminı.llik ve hava 
nezareti ne§t'CtUklerl mU:ıterek bir 
tebliğde Gnclzenau zırhlumım ön gtl. 
verte.sfnin boyunca clddi hasara uğra 
dığı ve bUyUk tamirata muhtaç oldu
ğu beyan edilmektedir. 

i 941 mahsulü fasulye ihraç edilmiyecek 

Şamborst, mı tersanesinde bulun -
makta. ve epeyce haac.ra uğ'ramış bu. 
lunmaktadır. Prens Öjen kruva:r.örU 
D~ten limen Alnuınyaya varml§, 
!altat Norvcı; 6:1.hilleripo giderken. bir 
İngiliz tahtedbahiri tarafmdan torpil 
ıenerck yaralanmı§tır. Ii'.ruvAzörlln 
arka tarafı, epeyce tamirat istc~k. 
ledir. 

~. 4 (A. \,) - Ticaret V e . 
l6ünden: 

ı 1941 nıhlıS\ılü fasulye ihm.c.ına 
lllllıeBade edilmiyccoği nllkadar ih
ııamtçı birllklerinc tebliğ edildıği 

· AınadoLu ajansı vnsıtasile de 
olunmu.,tu. 

f unl bütçe Meclise 
ıerilmek üzere 

Buna t'ağm~n vck&let.e bru:l mU
ı·ıuına.tıar vnlt'i olduğundan, 19ıll 
mahsuıu fo.sulye ihracına i.tnl1iyc 
kadar olduğu gfui bUnda.n sonrn. da 
mUsaadc cdilırı.iycceği b ir kcl'e da
ha ilan olunur. 

Kaymakamlar . 
arasında nakiHer 

. 
ıran 

e~çisi ayrıhyor 
l..oudra, 4 (A.A.) - Tokyod8Jl 

ağrcnillyor : 
Tokyodaki l .ran orta elç3si K~ 

S'lll Nazıma. memleketi terketm.csi 
rica edilm.işUr. Orta e19 pa.garle. 
.sı gUnü Japonya.dıa.n ayrılacaktır. 

Tahrandaki Jı:.pon orta elçil'ğı -
tin, mUtJıtefikle"c kartı yapılan 
pr".>paga.ndal:unı mencz.i olduğu 

ôğronildiktcn sonra, .son günlerde 
İran hUklımctirWı J~nya ile dip
loma.tik münasebot.leri kesmek ka
rarını verdiği h:ı.tırlaroa.dır. Jran 
hükiımeti bu kararı kend i leşob
biisii ile atmqı bulun u.yordu. 

------~-o---------
K ol om b i ya Cümhurreisi 

~ - ti - 194.2 

tşe11ır-~m i· 
~~Yazan: YEKTA RAGIP ONEN~~ 

Kahvehanelerde ne !e 
halis kahve içemiyoruz l .. 

Belediye tarifeyi değiştirirken azami fiyab no
hut - kahve halitasına göre mi verdi, yoksa halis 

kahve es asına göre mi? 

Hırlpsln beyanatı 

Belediye gün geçirmedl Bu isteği 

de yerine getirdi. Tarifelere son aefa 
olarak 60 para zam yaptı. Bugün 
kahve ve çay ti.yatı 9, 10, 12,5, 15 
kuruş arasmdadır. Eğlence yerlerin. 
de i•e birkaç misli... Ancak tarifeyi 
değl§tirin diye belediyenin e§iğinl a. 
fI1ndıran kah~er azamı fiyab haliS 
kahve ve çay esasına göre almaları... 
na rağmen mtl§terilero nohut ve kav. 
nılmuş diğer bazı maddelerle kanıttı. 
nimi§ kahve ve en ucuz yerli çay ~ 
ram C !) etuıektod.lrler. Bir garson 
anlattı: 

- Renginin güzclliğlne bakıp da 
nefis çay Jçt.iğint zannetme! .. Karbo. 
nnt sa# olsun! .. Birkaç tutam karbo_ 
nat. bayat ve rengini kaybctmlş her 
hangi çaya renk verir, yanına Ut! de 
şeker koydun mu.. oldu nefis bir çay. 
Halbuki ne kokusu vardır, ne tadı". 
Birkaç yudum sıcak tekerli suya ve. 
rirslnlz on kuruşu çeker glderstnLı ... 

Kavrulmll§ nohut &atlfl bugün ser. 
bcsttlr. Kilosıı dA 60. 70 kuru:Jtur. 
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Mlıı~~~~I[~~..--~ ~ dt1şiii@iiQl 
~ullanılmış eşya utu lar saönağı 

ortasında 
t' l'az siınleri ynkla.5tıkta muha
•ıııl'!':n scsleti daha yilksek per
feııen ~ıkıyor \e linümliz(lcki ay
l!ar :lnrfmdıı. brser mtfuafldeıııtt
~ın ~eni i tikıuuetJ alacağı ıı~ık
a &Jylcniyor. 
llcr iki taraf hllil zaferla kemli 

11 
~ındn olduğuna knnldir. Bu ka-

tleair ld ler yük eliyor. Dö. 

1
11-tne azmi nlevleniyor. Bir taraf. 

1.11.ıı llit.ıc.rin nnth-u, bi.r t&raft.an ta 
f'ııı • orcln una \'erdiği bir mayı.. 
llırı bu b erin en büyük harbiıain 

, laınıık ii~rt- olduğu günlerde 
f.:tJenen sö 

r llu ixlerin • -uın ti lnkAr edil
~ .. Bunu en liiiçük maç.lnrtla bile 

tı neticeler clıle edilmeden oyun
IQ~rda \'e taraftar seyircI1crden 
~1ıı1nıa zafer iddiası fa~ıya.n öder 

leınek mut.attır, 
. ltıı bliyük b~har tııamıro dn 

, llrıdilık öz hakımmdan bu vıu.ıf
ıı dı anda ~ğildir. Fakat harp 

hı l'esind.c siize en :ı2. yer ,·eren 
""' 11ad· e<1ir • 
~~tınan :çin elerek ~1nleri sfü
~tm dei:,il hilıli r.lerin za\'iye-in-

tı l-etkik etmek ve hareketlere 
~~e hazırlanmak lcap cd.er. 
a .arbtn bü~ k :ı.hn ı, belki de 

ll~tı netice~·c <lo~ru en b\iy\ik j.,. 
anıett tayin eaerıck olan şark 

lalllıesidlr. Fnkat bu hnrc-ket oo~ 
fıir~en bc41 kıtnya şamil geni~ bii· 
. :ın ba fıuı.liyctl besle'.\'....,ek mi-
JP• • ç-

' :ne lcmiyccel' midir! 
~~ati neticeyi tuyin f'.Al(•rek "öı
:t • nuttfıdar llcğil birbirini be:;1e
t~ek olnn hareketlerdir. Bu h:ı-
tl:tler·n tek 'cya müte:ıddit cep
'l' olabilme ı müml·ür.ıliir. 

~l ~k \~n ı,.'İft cephe her n.; t.a
l'Q,.I ıc;tn aynı ·'!ldlclc \arit ~örül. 

_; ltedir. Yalnız dcmol<nısilcrc 
aı:ran mfh, <'r ikinci cepheyi a~
~ hususunda daha el\'eriı;li bir 
~c- bul nmal\tadır. 

~ eıncr .. unr.:ilcr irin A\•nıpaıln ib.i 
~be çma1( mcsct • • 

~· - l>enlz \'e ha\ıı ltu\\'ctleri
t ":lhip ot ak, 

ı~trl - Hıl\a strntcjlsiai11 hnkfnt
l nı Jcbt.e lrulhı.nmak, 

'Ilı. lJ - l'~hlz cclihniş biiyiil\ 
Pıt 'etler(> salılp ohmtk ""a.-.1amuı 
~ ,lanrnakt dır. Cu~nl.ii JPIU'tlnra 
ı~ bu tmkiin pek de kolay kolııy 

e eclilemez. lnnmafih Ameri-
~?1· tn~terenin n,in~ bir cep. 
t·~n Port.elrir.d ~on·eçc lm<far 

11n bnlarcfa açı1ııhileceği hnk
/la bir takan knna!ttlcr me\"l•ut ... 

·,· Portekiz lu lnclltere iç'n 
t f01vona tnl•ip cdl'D Vellingt.on 
~ lı unun yotndar. Bu vo' tarihin 
'lııı hatırasıdır. V c mumffak oJmak 
tı~ ela ıll~erlcr:ine nnzanın dııluı 
& <'adır. 

tllJı\'<'rc g<'lince; onun ikinci 
t~ ' 

~t liı;lincU cepheyi nı;mak hu-.u-
l a 5ansı daha mil-.:tltnr. 

~l.llranm sark cephesine clnhn 
~~~feUj ku\"\•clJcrle liştirtıld için 
~ l!nizin t:umımf'n knpatılmı~ ol-

ı., • alıfl erinin, ıulalıırmm em
il tt altmdtı bolnnması 1Az1md1r. 
~ ltıı ~n lsp:ınyunm Oe>b ütta
~oğnı krm \"e A'kdeniTin im. 

ttı ıı ı kafi Wecr':dir. iBo so
~ .. ıı~ lltılan il.inci ceplıe ne ŞLrli 

e<;fne fazla miJ.tı\rdn as"ker 
t~ eri)c-.bilocek, 1'ynı n.ınanda 
~ Ça-,.J."ta. yakın ı.arkta ·ve tnı.n

lbtıı nan kuvvcU~rin 'le Afri-
' ~kilmeSI temin edilmiş ola
~ . 
aıılih,·erfn üçlincii cephesi e seli 
:\ ~~.vn Asyıula her ıtiin bir par. 
"~" gcnlş1mmMP "e ~ba 
~l'ıtt uunm.<tktsclır, Japoııyanm 
~~ dcn\71ne krq '\'e Jtıpoll)'1lnm 
~~ ~nyf'lerinin Bacım kiirfczlnc 
~: ~l' U7.am sı lbo hnr taarro
~"hill tnanah bir '1.'ilde lnkisaf e

ı ır. 

~l'l Yu lç1n lhsrbln ınlaeai; '4eldi 
~ bir sema 07.erindc- t.ao;av\'tlr 
~ ndiir. .o tas:ıV\·urlann ne 
~I l~ tahnldm'k <ı"eor.ğift1 muhıı.. 
l~ :ı-m no'hıldan de ~n. hare'ket. 

tnyfo cdncE'1.1ir. 

~ SADRI ERTEM 

'l' iRTiHAL 
~ltılınco]i mobusu MiUıat Yene•'in 
tl• \>e Nihat, Mirat Rifat Ye

b~~ hı Y~eni Ga.l:ı.tasarny liseı>-i do. 
'tı SttUf Webesindeıı, 

İlhan Yenel 
t?~ bir 'kaza neticesinde vefat 

~ 5 'IXl:ı.yIS 942 :salı günü 
on ıikide Nişantıı.'5Jllıda Ame

~ hastanesinden kaldınlarak 
~Ye camisinde namazı kllın
~'ll sonra Feriköy .mezarlığına 
~ ~lecelttir. 

•u~~ıun:ı. mhmet diler. kederli 
-~ taziY,e,t be~ eyleriz. 

MAARif VEKiliNiN BiR TAMi 
Fizik ve kimya dersleri 

tatbikatlı verilecek 
Orta öğretim okullarında fızik 

ve kimya derslcrhıln teftişlerin
<ie görülen noksanlar tesbit cdile
r:"k bir raporla vekilliğe bildiril
miştir Maar.if Vek§.lt?U bunların 

düzelti\JJlesi ~in okul idarekrino 
bir ta.mim göndennlştir. 

Bu tamime göre; 
Fizik, kimya ve ta.biat bilgisı 

dersleri mutlak f".!lrettc tatbikat ve 
deneye dayaıwrak yapılacaktır. Bu 
dersler için l.ısc ve öğretmen okul. 
larrarlında nyrı ayrı birer salon. 
orta okullnr..ia dn bir ders salonu 
ııynlacaktır. Bu !'k'>.lonlar süra.tle 
tesig edilecek, dersler burada ve
rilecektir. 

Her dersi!ı öğretmenleri iki haf
tada b:r toplanar:ık dersler prog
ramlarmı müşteeken, haz.ırlrya-

caklar ve St&lonun çalışma uman
;armı ar.alarmda taksim edecekler. 
dır. Aynı zamanda okul dlrektö· 
rüniln munkebesi altında bor ders 
için bi~r deney defteri tutula
ccldır. Defterler müfettişler tara
fınd&D tetkik ve imr.ala.oocak, is· 
tendiği va.kit de Maarif Vekilliği
ne gönderilecektir. 

~lATl..'llA11K OGRETlMi 

:Maarif Vckilcti tarafından okul 
lara gönderilen matematik öğreti
mi h:ıkkmdaki ta.mimin bazı nokta
lan aliikn.dar öğretmen ıer" ta.ra.fm
clan Mll!l.rif Vekilliğine sorulmuş
tur. Vekalet bu durumu yeniden 
izılh etmek lüzu.munfüı. knlınrş ve 
okullara yeni şekli bir tamimle bil
clırmşitir. 

~-----------------------------------

Sahte ekmek kartı satanlar örfi 
idare mahk"mesine verildi 
Ekmek kartlarının üzerinde su

iistimal yapıldığ:, bazı kimseler ta. 
rafınd~n bu ko.rtlar gizli surelte 
temin edilerek 3-4 lira g'ibi bir 
ücrf'tle sa.tıldığı tesbit edilıniş, 
s:ahtcltar::ı.r örfi 'darc mahkrmcsi
ne verilmic;lerdir. 

Bu gibi yolsuzlukların önüne 

Bozkurt aleyhine 
açılan dava 

geçmek üzere kontrollerin sıkla§· 
tınlması ve yeni tedbirlerin alrn
rnasma karar verilmiştir • 

Kartların arkalarında.ki nahiye 
iaşe damg:ıl:ın görülmedikten son 
ra ekmek verilmiyecek, kart sah
tekarlığı yapanlar daha ağır cc-
1.al:ll'lı ça.rptrrılacakt.rr. 

CS\JU maheı.de bırııgı 
kuruluyor 

Tan başmuharriri Zekeriya Ser- llılka muhteUf yiyecek ve sair 
tel, Bozkurt mecmuasının :kapanı- maddeleri tevzi etmek Uzere ku
smda.n sonra ılk çika.n nüsha.s.:nda- ralın.".SKl~ kar<ır verilen mnhallc 
ki bir yazıyı mevzuu ha.h.sederek birliklerini !'!.'lyTSI 800 olacaktır. 
imzasız bir yazı yazmış, Boikurl . Her h'ıliğin ıdareıı heyetinde ~ 
mecmuasmda da bu yazıya ceva- kiı=ıi çalr;;aca.kln-. 
ben b:r Yil.ZI inti.c;ar elmi!iti. Birliklerin .kuru!ınn.s.ı etrafında 

Bu yazı~n 5.1.hs:m hnlltın husu- yapılan hazrrlıklar Uınam:.amnış

m ctine maruz brrakacaJc bir ~ekil- tll'. Kaza, n.ahire parti ~ekkülle
de tahkir mahl,yetinde bulan Zc- ri ~rekeQ yardrmlıırda. bulunn
keriya Serle1 ıısliye yedinci ceza cak.l&rdır. Dün toplan.tr'.a.r yapıl
mahke-me!'.ine mil~CM.Ua .mecmua mı3 ooçime başlailllll§Ur. 
sahibi l\"Ul".lllalı Bann .,e neşr.yat • 
müdrii Sami Karayel aleyhine bir Vali yarın beklenıyor 
öava açmış ve muhakemeye dün 
bakrlaralt karara bağlanmıştır. 

Mahkeme, yn.zıyı tuılroret mahi
yetinde görerek suçlulıırr birer se
ne müddet.!e hapse mahküm etmiş 
ise rle, Zckerya Sertelin yazıs'.nı 
tn:hrik ed"ı:i mılıiyett<> buld\ığun
dan bunu dör<l~r ny hapse ındir
miştir. ZekeriYR &ırtelin man~i 
ıtazminııt <Ma.nık istediği 5 bin 1 ra 
~·erine de 100 lira tv.min&t veril
mesini uygun bulmuştur. 

NECiP FAZJI,. YAŞ.\R ÇİME~ 
DAYA~I 

Dün a.sliye . b' linci cea. :ımhkc
mesinde de Necip Fazıl tnrafmdan 
Yaşar Çimen al~yhineo :M;ılan iha
karet dıı.v rna devrun otun.muş

tur. 
Bilindiği üzere Necip Fazıl, Ya

şar Çimenin ötede ber~de dolaşa
rak, Para isimli eserinin iDöhJll 
-oldu~u .. -aymak surttile ~ 
ıtahkir ettiği kldiasrnda<lrr. 

Dünkü mahke!l'lede Yaşar Çi
men, Necin Fazdm iddin ettiği gi· 
bi eserinin int.ihs.l oldu~nu muh
relif ki:rnselen- 9Öy'lecliğini. ancak 
bunlan teker teker ruılııttığmı ile
ri ~ürmüşUlr. N~clp Falll 'be, da
vanın te.lcemmlı"ı etmes için, asli
ye iki'lci eezadn eserinin intihal 
olup olmadı~ dair Peyami Safa 
il<' görülen muhaJı:omesınin neti
oo..o::.ine inlli..ar olanml!.."nllt, ietemiş-
ir. N'eti<"..adc muhakeme, Necip Fn 

"Zihı:ı ırösterdiğ'i ve Yaşar Çimenin 
<.Setinin intihal olduğunu .söyledi
~mi ıanlatacak olan şa.bitleliriiıı 
~nğm:ma..'!Dla kıırıar vermiş :muha
keme}i başka bl'l' gtlae ~tl'9.kmış
trr. 

ŞehrimiWl muhtelif iŞlcr! etra
fında aHUuı.darla.rla teıruı.s etmek 
üzere .Ankaraya giden vali ve be
lcdiy~ reisi doktor Lıitfi K rdıı.nn 
yarın dönme!'i bC'klcnmektedir. 

-------0---------
Sar a fim in 

kıraathanesi 
E'l"'Vt'!.ki gün öğleyin Deyu.rtta 

bir yangın çıktığı 'bild!aıiicn bizıa. 
( Senlt:imin Juran,thaıı e1!i) a.dtyltı 
I'ilrk n~riyatı.nda hi311let görmüş 
0!an bir binadır. 

Bnragr m~i>"Sin i:lk yr!lacı
ııa. kotlar bir kahve, yahut çay kar 
~ıh~ gı>..zcte, :meemua, kita.p bütün 
Ti1rlc ıneşriyctınrn tnkibi hnlulıunt 
veren ve 3.dı gibi gersckten kıra· 
'.ı.thaııe oWı kütüphane idi. Husu-
"~iyeti ~!de.· neşriyattan ziyade gün-
1el3t .neşri.ya.ta yer vermesinde 
i1i. 
Şimdi böyle hir d~l~ bir çok 

y~r bulunmalı idi. 
Sem yangın, zaten yerini kundu- , 

!'llc.tla'r&, Wnirc'lere bıra.kmıs 0 1an 
b\1 b'rıay: büsbütün bir lıiı.tıra ha
line kalbetmış oluyor. 

Yerli Mallar Pazan 
için teşebbüsler 

Hnlka yerli m:ı.L-ırthn 11.1tu~aklan 
mensucnt f'ı:ı'lerinin dağıtılmasma 
bir kaç güne kadar başbuıaca'ktrr. 

N'fıfus k~tl:ımıı evvelce .. Yer
li m:ıh n.bnıştrr •• i'ta.m~ııile mühür. 
leten'ere yen\d~ fiş ven~·ye
cektil'. 

Konferans 
P,ç;y~ln lla.llreviaden: 
7. Ma~ 942 pe~embe günü sa

n.t 18 de hallı:cvimizln Tepebaı:mda
ki :nerkcz bı.na!mda doçent Hüse-

1 HJ(TilAV ~J\Brr.aıı.r.tdJ 
Mensucat tabrikatörleri 

Ankaraya gitti 
İstanbul mensucat fa.brikaılan 

sahipleri dün ak..c;am Ankara.ya git 
mhılcrdir. An karada. lkt:ısa.t V ~a
letine men.<;ucat sanayii hakkında 
iv.ı.hat vereceklerdir. 

iaşe müdürü şehrimize 
döndü 

Ge<;en hafta içinde Anknrnya 
gitmi., olan 1sta.nbul bölge iaşe 
müdürü Mümt.i.z Rek dUn akşam 
Ankaradan şehrimize gelmi§tir. 
laşe müdürniln, şehrimizin ~e iş
leri etnüınrla a!§.kadar makam.la
nı izahat verdiği anla.',lıhnaktadrr. 

Fiyat mürakabe 
komisyonu toplantısı 
Fivat mura.kabc komisyonu, dün 

iıı5e · mfülrünün rlya.cıetinde geç 
vakte kaaar devam eden bir to?
Jantı yapmıştır. Toplantıda mulıte
lif ihUkiir vakal:ı.rma ait dosyalar 
tetkik edilmiştir. 

ithalat eşyası tevzi emri 
Bir mü<ldettenberi Ankarnda bu

lunan İstanbul ithalat ve :ihracat 
birlikleri umuını katibi, sehrimiz'! 
dönmügtü-:-. lrmumi katibin. tevzie 
tabi tutulan muhtelif itlıalll! eşya
sı hakkında tc\Tİ dllir!eri get r
cliği haber verilrn<"kt.cdir. 

----------0--------
D AR U Ş Ş AF AKA 

mezunlarının 69 uncu 
yıl dönümü 

D:ırii~.n.faka mewnları ecmiy~
inin 69 ;unca y1l <lönümü 6nümfü:

deki pazn.r günü SMt 10 da mek
tepte lmtl.an cnlttır. 

d::mıiyet adrc"ler' bil.inen bütün 
ınezunlan daYet etmekte, ancnk 
tlğle yemeği jı;in ekmek kartları
m unutmnmnlar.:nı rica et:ro kto
dlr. ---o---

Alhn fiyatı 
Dlin bir :üt.mm fivut! 35 20 1ira. 

lriil~P altmm b·r gıram fiyatı JSC 
482 kuruc:.tıı. 

JBugünkü radyo J -

S1\ndBl Bedestanmdan g«iyor· 
dum. Elma.,, inci, pırlıı.nfa gibi pa
halı ta~Iarm konnlclağu romckiı.nın 
önü, kafabalılrtı. Ben de !<Okulup 
\aktım. Kıı.leın gibi sini bir aletin 
ucuna kocaman bir pırlanta takıl. 
ıru~tı. Camcltiinıo içinde ynnan 
ışıklar, fa.-.etala~ \'Urdukça içinde 
atlı yeşilli lın'llcım bulutlan fı -
kırıyonlu, 

Mcra'khlıı.rm toi',"lı lmdm. }~rkck
Jer bu taşa birnz korkarak b:ı.kı. 

yorlar. llelt" altındaki etlkctfo sı
r:alaoan 1 !'>000 1ira rakamı gerçek
ten l1e korkunç. Siyah ~life rnt
!arda dah~ b:ı,1m ~yler de \·ar; 
ama bu günes karsısmd·ı o te'k 
kaıulilli mahyalara kimsr. bn · ~e· 
\'İrmlyor. Bir ta~m bo kadar pn
hah oluşundaki 5rr nedir? diye 
<;orınıyar;ıi;'lm, ÇünkU aptallık b<ır· 
c,asmm ne yaman knnunlan oldu
ğunu bilirim. 

Pırlantaların, inri \'e elntaı.Ja

l'm biraz lleric.inde, dalıa başka 
~~ylcr <le !'nW73 ordu, Bu kiimele~ 
rbı bnxısmlla. oda eşyac;ı, bazı mlla 
:.emnnr, 50b:ı, masa, lın.tti\ tcnr.C· 
rel"r, o.;ahanlar p.:ijrdüm, 

Üstlerine :.ıska rakamlı eti'kct
lcr aınlnu~tı. K:ı.patıc11aJ'(lan b:ışl..-n 

nıiisterileri yolrtu. 
Uere1tet ''er<;in, 5:ı.nı.'l:ı1 Redes

tanı ın\'allılunn "o:rulmalnnnn btn 

B9ierlne 100 kuru§, tıihmİn cdnen 
2644 ııdet soba 'borusu ulınacalctır. 

Fınzarlıkla ekslltmesl 6.5,9-12 Çar§am
ba gtinU sant 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda ya 
pılacaktll'. Katı temmatt 881 lfrn 60 

kuruştur. Nümune.sl komisyonda gö. 
raıur. tsteklilerln 'belli vtıldtte komfs. 
yona ,ı~eımclcn. ' 1. 718 .SO ) 

,, * * 
1425 lira tahsisatı dahlllnde elek • ı 

trllt ve tnınmnlsyon matzcmeşi alml\., 

\'ermiyor. Reımıi muhammiıı.Jer, 
maltı gerçcli dt>~rini koyuyorlar. 

}~ve ginnis, alknin hitITalarma 
lmrı5mıı; er:ıya, baıclt- canh imiJler 
!!lht bir his uy:ındınr. Kilçükten
beri onlar.1o karsı böyle derinden 
bağlırrm. tııte bonun iı;:indir. ki ne 
\'akit, nerede kullaınlnu~ bir .§e

yin s:ıtıldığııu ~örsem, içim btU'ku
lur. Bcd tarua esir pazan arasm
<1". hiç bir fark göremem. Şn çoenlt 
ambası iı;-in<le ı..-tm biljr nasıl ya
muk, pembe bir .ravru gülilmat.mi~, 
im ktldife yo.stıkta hangi baJ din
~enmi U. ı·a bu kadlfenin yomn
şnkhj:ı nm<ıına damlamıy gi.ieyıı • 
lan "arsa'!. ya onun tiiylcri, !lle,·i
"Cnlerln tatlı mmltılarmı dinle· 
misse? .• 

Uullanılm15 eşya, pazara Rlirü
liincl., esirlerden beter bir hale dil. 
ı:erler F.sy:ınm kıymetini sade sa.
Jıfplerl lıllir. On l:ırm <le~erlcrl p:ii
rüslerine göre ölçüleme7.. 

Her ucunda bir hiitına. her )'a
nında bir ~<";ml5 ya ayan efıTa)'I, 
ı:.ahipleri ölünl'e ya'kmAh<lrr. Ma-, 
dem, ki hiç ldmse onlan anlamı
yoT, hatta en yakınlar bilo sat
maktlla ~nmiyorlaT. vakm ktan 
baska yııpacak ~y kalnuyor de
mekir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

nntlartle beTII vakitte komisyona gel. 
ıuelerl. (722-:S146) 

* * • 
Beher kilosu •3~ kunıştan lG ton 

kadar pençellk kösele pazarlıkla satın 
almacaktlr. 11ıaleıı1 8~.942 cuma gu., 
n11 saat ııs de Tophanede !st. Lv. 
Amirliği ımtmalma komUıyonunaa 

yapılacaktır. Taliplerin temlnn.ttarifo 
belli nkttte komisyona gelmeleri. 

(72:>-6149} 
• * • 

caktır. Pazarlıkla eksi1tmc:ı1 6_t'.9f2 Adet 
Ç&r§an1ba ı;ünll sa:ı.t H,80 da Tophıı,. l 4 Arabalı emme basma tuhımba 
nede Lv. Amirliği satınalma komla • 8 parça teferruatne berabet'. 

yonun\!a yapılacaktır. Milfredat li.atl.'_ 4 Hortum, beheri 50 Mt. rckorıo. 
si komisyonda görlililr. Taliplerin "'" 1 rlle. 
15 tcmlnaUarile belli vakitte kom~ 32 l"llllgın aöDdUnne ıueu. 
yona gclmclcri, (723-5147) 1 Yukarıda yıı.zılı malzemeleriıı pazar 

* * * lıkla cluıiltmcsf 7..5_942 perşembe gU,, 
Beh~r çiltine 100 kuruş tahmin edl. nU anat 14,30 da Tophanede Lv. 

len elli bin çift mahmuz aımacaktır. A.mirllği eatmalma .komisyonunda ya. 
Pnzarlıkla eksiltmesi 11)>_942 pazar. pılacaktır. Tahmin bedeli 31578 lira 
tesı gUnU saat 14,30 da Tophanede .kaU teminatı 536 lira 40 kunııtur. 

lat. Lv. AmlrUğl 11:ı tınnlma komi.".. İsteklilerin belli vakitte kom.layoıı:ı 
yonunıla yapılacaktır. llk temlııtıtı' gelmeleri. (71~143) • 

3750 liradır. Nllmune.sı komisy~ * * * 
görülUr. Taliplerin .belli vakitte ko_. Adet 
misyona gelmeleri. {720 51U) 2' Piston. Binde 2<1_30 Overzays. 

72 Sckıuon. Pistonun overzayuma. * +:- * . 

:1.30 Prozram ve m<:mleket sMt • · 
yan, 7 .33 ımzlk: Karışık program, 
7,45 Ajan! haberi n, 8 Senfonik par_ 
çnlar, 8.15_~ .SO Evin eaaU, 12.30 
Program ~ memlc'kct saat ayan. 
fa.ss M!Uik: 'Muhtelif makamlardan 
şarkılar, 12.45 Ajans haberleri, ll'. 
l;J.!O Şıırlular progTlimI, 18 Program 
ve memleket aaat ayan, lS.03 Rad.1 
yt:ı ııaıon orkestrası, 18.45 'Saz esme_ Clnııı 
rl .e oyun havalan, 19 Konu~ıı.. Tnze bnkla 
10.Hi !Fasıl h~yeti, 19.'80 Memleket Rnginnr 

ımktarı 

25,500 Kilo 
11,100 Adcl 
20,!lOO Kilo 
13,500 Xilo 
11,100 Adet 

uygun olac.ak. 
24 Pim. OrijlnaL 

Semizotu saat ~yan ve ajans babcrlerl, 19 45 
serbest 10 dakika. ı9.55 MU7.l.lt: F'asıı Beze'ye 

Marul 
programı, 20.15 Radyo gazetesi, 20.4.!i 

•8 Pim burcu. Orijinal. 
24 Ekzos supabı. 
24 Benzin supabı. 
•ı!IS Supab yayz, 

Tanınmış film şarkıları, 21 Ziraat Dereotu 7,300 Demeı 
Maydanoz s "00 Demet Yukanda yuılt kamyon Parı;a!an. 

takvimi, '21.10 Senfonik orkestra eser "' nm .......... ..,.k1a kalltm-' 7 " "H Salata, yC§il 8,!500 Adet •~.. e ... , ·"•" pe.r. 
!eri, 21 80 Konuşma, 21.45 Klo.s1k oembe gUnQ saat 15 de Tophanede 
Tilrk .mU7.lği, 22.30 Memleket saat o.. I Thy:zoksoğdan lı 1b9.500enl Demet 

1 
kla iN, Amltll.ğt satmalma komlsyonun 

aj b ...... ı rı bo la u ar a yazı se z n pazar ı • 
:ynn ve ans aucr e \•e nm r. -eksiltmesi 11 .{.g,ı2 pazartesi gtlnll d:ı yapılacaktır. lstekınertn teminat. 
'22.45_22.50 Yarınki program ve 'ka.. sa t U d T - h d L A. 

1 11...ı larile belll vakitte 1<omisyona gelme .. 
palUj. a e op ıvıe e v. m r~. lcrl. (721--51't5) 

'S&lıruılma ko.Uııyonunda yapuı:ıcak _ ~ • * ti 
tır. Tahmin bedeli 12,501 Ura, llk t~ ! Adet 
minntı 937 lira 58 kuruştıu-. Şartna,. 8252 

T oplanttya Davet 
Darliş'J:ıfaka Mezunları Oemlyl'tln mesi komisyonda görUlUr. Taliplerin 

den: 'belli vakitte komisyona g-elmelerl. 

Darlişşafakanm 69 uncu yıJdönUm\i C
724-5148) 

* * * ıo.r>.91% pazar gUDU ııa.at 10 da kut-
tanM"ekin'. Beher kilosu 535 kurll_§tnn 15 ion 

kadar kunduralık vakete almacakbr, 
Adtt.sı b11lnmiyen "'t'y& 00tı~mlş 0 - 1 Pazarlıkla eksiltmesi 8.f.942 cuma 

1an bütün ml'7.lln arkada lara dııvettye 1 günU saat 15 de Tophanede 1st. Lv. 
göndereml'dlğimlzd<'n bo l1lnın dııVl'- .Amirliği s:ıtmalma komisyonunda 
tiye yerlnl' sayılması ve o gtinkü <iğle yapılacaktır. İsteklilerin teklif ede _ 
yeme~ 1çtn, elmıe1': brtlannm bcra_ ceklerı miktar Uzerindcıı kaU temi • 
bPrlcrhıde gettrUmesl rlca olunur. 

250 Gr. Şişe 
1473 000 Gr. Şişe 

458 1000 Gr. Şiı:ıe 

Yukarıda yazılı il.Aç şişelerinin pa,. 
.zarlıkla eksiltmeleri 7 .. :'1_942 perşembe 
gUnU saat 14 de Tophanede Lv. A,. 
mlrUkf satmalma komisyonunda yıı. 

pllacıı.kbr. Tahmin bcdell 770 Ura U 
kuruş kaU teminatı 115 lira 56 ku_ 
ruştur. lstclclllerln belli vakltuı lto • 
misyona gelmeleri .(726-.5150) 

• inhisarlar İstanbul Başmüdürlü~nden: 
Sah Çarşamba j 

5 Mayıs 6 Mayıs I tçki ve ttittın u.tıcılarmın ellerl!ıdekl satış ter.keı'elerin!n mllddett !l 
~ M'ayu 9'2 alq;amı sona erecektir. 

n. Ahir: 19 1 R. Ahar!20 ; : Satıcıların yeni ıezkcrelerlni kolaylıkta alabilmeleri için mmtaka iti· 
u:a .. nm: 179 Hızrr: ı barile a§ağlda gösterilen günlerde dUkktuıa nld kontratları ve eski tezke 

releri ve ikişer adet fotoğraflarilc Kabataştaki b~mUdllrlUğfunUze ınnra· 
iaşe maddelerini 
satmıyan bakkal 

mahkfun oldu yin Nıül ta.rafuıdan (1'370 Fransız \.akltleı vuacı t;zam \. aaat: '1!:LaArJ 
caat etmeleri ve 5 HD.Ziran 942 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrol· 
d'I. tezkP.relerini almayanlar hakkında knnunt muamele yapılacağı ilAn olu· 
nur." Kücükpa:r.arda 52 numarada lıak 

knllrk yapan Fatma Mahlde, top
nılc mahsulleri ofisi ta.rafmdıuı 
halkn da.,irıt~ üscre verı1en 

mercimek ve bulgurlan aaklayaralt 
:satmamış, bundan 1baı lca :sadeyağı
nı 250 kuruşta.o sat.ml6tır. 

Yskalana.nik 1 "numaralı milli 
ko~nma ma.hkeme~nc verilen 
:l<'atn>A l\l:ıhide muhakemesi sonun
da 115 lira para ceznsmo. 3 ay müd 
detle hape'ne ve diikk§.nmm da 1 
ay 21 gün ka.pa.1 ılıneNDe ınM«iım 
ed.ilm.iştir. 

hezimetindetı do~an bir emniyet ve oUneşln 
riyaset te18.ltkisi ve tenkidi) mev- dotJh• 4.59 9,<H 

zuunda milhim bir konferans veri- Öğle 12.ll 5.02 
8.55 ı~cektir. !'kindi 16.0• 

HerkcS gelebilir. 
ıo: * * 

Sanyer llalke\'lDdes: 
10 ma},., l!M2 panT gönU saat. 

15,SO da: 
1 - Dilim.izin hugilnkfi gelişme· 

si üzerine bir konuşma. 
ProIC'Sôr HalıJ Nimetullah Oz-

Akşam 19.10 12.00 
Yatsı 20.55 1,48 
lmsAk 2.58 7.50 

itizar 

4.51 9.42 

12.11 ~.01 

ıs.o. &.:S5 

19.11 12.00 
20.57 1.46 
2.5G f.'7 

tiirk tanı.fır.dan. 1 (Vazılanmu.m ~kloğundan ''Ya. 
2 - Kör .piyesi (temsil kolu ta- ~anıak Zon1,, tefrikamızı koyama. 

rafından). dık özür dıleriL) 

1 
15, 16, ıs, 20 Mayıs 942 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaıtı, Şişli ve Ka· 

'BTmpaşa mıntakasmdakl bayiler, 

21, 22, 23 Mı:ıyıs 942 gtbllerl Sirkeci ve Beyazıt mmtakasmdaki bayiler, 

25, .26, ;ı.; .Mayıs 942 gOnleri Aksaray, Fatih, Bnlat, Bakırköy mmtaka
smdaki bayiler. 

28, 29, 80 Mayıs 9•2 günleri Bcşiktn§, Rumeli, Boğaz!Çi n .Alıadol• Bo· 
~çı bayileri, 

1, 2, 3 Haziran 942 gllnleri ÜskUdar, Kadıköy, Erenköy mml&kamıdakl 
ooyiler, 

4, ~ Haziran 942 günleri de Adalar mmtakasmdaki bayiler, (~)' · 
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istanbul Levazım Amiliğinden verilen 
Askeri Kıtaat. ilanları 

~ ,'' ; ~ ( oe: :· ·~ - • , '. •. ~.-:, •J., . .- • ~ • - ' ... ... ;. . .... . 

Kapalı zarf usullle 390 ton sa.de yağı almac&ktır. Ev-.t ve hu.sual şart
lan komlayonda gbrülebillr. Bu mlkdar sade yağlar toptan bir tatlbe ihale 
cdllebileceği gibi her anbar ihtiyacı &yn &yn taliplere veya iki t&kaide 
talip çıktığ'I takdirde ihale edilebilir. İh&lui 12.6.912 salı günü aaat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 32610 liradır. Taliplerin ihale M&tmdan 
bir aat evvel teklif mektupl&rile Harbtyede Yedek subay okulunda utm 
alma komiıyonuna müracaatları. (8005-f838) 

Kilo Cinsi 

• • • 
Kapalı zart usullle 600 ton böğrUlce almacaktır. E..af ve huauıd prL 

ıan komtayonda gorUlebilir. Bir latekllye ihale edllebilecef{ Jibi iki tak.it· 
de de çıkacak taliplere ihale edılebilir. İhaleli 12.6.9i2 salı günü saat 11 de 
rapılacaktrr. Muvakkat teminatı 11750 liradır. Taliplerin ilı&le u.atından 
blr saat evvel tekli! mektuplarile Harbiyede Yedek subay okuıunda aatın 

10.000 
5,000 

20,000 
30,000 
8,000 

10,000 
20,000 
6,000 

Kuru fasulye 
Mercimek 
Pirinç 
Bulgur 
Makama 
Sa.de yağı 
Nohut 
Sa.bun 

ile sabah, öğle 
2.000 
6,000 
5,000 
5,000 
5,000 

7.eytin yağı 
Şeker 
Ispanak 
Ba.kl::. . 
Prasa.. 

Her yemekten sonra gÜnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
• - .. · - · • • 1 .. • · ·,. •·r·· --ıe • • ... 

:ı'ma koml.ııyonuna mUracaatll\n. (3006--4839) 
• • • 

Afağıda yazılı mevadm kapalı :ı:arfla ekeiltmeleri 2C5.5.9•2 Pazarteıl 

;ünü hlzalarında yazılı saatlerde Jıılır.ra.t askert aatm&tma koml.syonunda 
l\pılacaktır. Taliplerin kanuni ~kalarUe t.ekllf mektuplarını komisyona 

;;ermeleri. • 

Yukarıda yazılı mevadın pa· 
zarlıkla eksiltmesi 6. 5. 942 gü· 

Yazlığa gideceklere: 

Hasır koltuk ve 
mobllyenlzl 

I'• Kızılay Cemiyeti 
nü saat 10 dan 15 e kadar Ke
merburgama askeri satmalma 

Mlktan Tutan Teminat. ihale komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
tiplerin teminatlarile belli vakit 
te komisyona ~Jmeleri. 

her yerden ucuz 

ı,,tanbnlda Rfzapa.5a yoku~unda 
66 No; A.InlJ<;T FEVZİ'nin 

Clıud. 

Kuru ot. 
Saman. 

Ton 
850 
630 

Ura 
63,750 
31,500 

• • • 

Lir& uatJ 
•781,2C5 16 
2362,50 le 

(3083-5059) 

126,000 kilo ın!tr eti kapalı Zartla eksiltmeye kdnmuıtur. thaıest ıı.ıı. 
9•2 günU aaat 15 de Samsunda askeri ııatmalma komisyonunda yapılacak_ 
tır. Tahmin bedeli 100,000 Ura ilk teminatı 7500 liradır. Taliplerin kanuni 
vetı\kalarlle teklif mektuplarmı ihale saatinden bir aaa.t evvel komlıyona 

vf'rmeıerl. (302z-4896) 

• • • 
Ap.ğıda. yazılı etlerin k8.9&1ı zartla ek:!:iltıneleri 10.5.~42 gtlnü aaat 15 

de Dev:rek'de askeri 1&tınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka. 
nunt vea1kalari1e tekli! mektuplarmı ihale ııa.atinden bir saat eTVel koıniı. 
yuıa vermeleri, 

lıllldan 

Kilo 
200,000 • 
200,000 

• • • 

atan 
Ura 
150,000 
90,000 

Teminatı 

Lira 
11,250 
8,760 

(3027--4901) 

79,500 kilo eaman almacaktır. Eltslltmeai 13.5.9i2 Çar§&mb& gUnU aut 
10,3() da Gaziantep askeri utmaıma komisyonunda yapılacaktır. Tahmi 
bedeli t770 lira ilk teminatı 357 lira 7C5 kuruıtur. Taliplerin belli vakitte 
koıniıyona gelmeleri. (S040-•9ZS) 

• • • 
Beher kl108U 48 kul'U§ 33 santimden 200,000 kilo 11ğır eti kapalı zarf. 

la eksiltmeye konmuıtur. İha~ 18.ıl.9•2 Puarteai günü aat 10 da Jıılld
yatda uker1 aatmalm& komisyonunda. yapılacaktır. Tutan 96,860 Ura ilk 
tt'minatı 7249 liradır. Tallrterln kanuni veaikal&rile teltill mlktuplannr lba· 
le au.Undıen bir aa.at eneı kom18yona vermeleri. (302~!18) 

••• 
~da yazılı mevadm pe..sarlıkl& ekllltmeleri h.lzalarında yazılı gün, 

saat ve mahallerdeki aakert abnalma koınlayonlarmda yapılacaktır. Ta.. 
!iplerin belli vakitlerde alt olduğu komlıyona tekli! mektuplarile kanuni ve. 
s!kalarını ihale saatlerinden bir aaat eTYel vermeleri. 

<lmıl Mlktan Tutan Temin&tı İhale stın ..... ı ve 
Kilo Lira Ura maJıaW 

Kuru - 1,000,000 75,000 5625 26lG/9•2 15 Yar&§ 
Koyun eti 70,000 63,000 4725 25 .. .. 16 Tokat 
Sığır eU 62,600 62,500 4375 20" .. 18 Adapazan 
Sığır eli 150,000 150,000 87M 22 .. .. 16 Adapazarı 
Sığır eti 62,llOO 62,500 (375 21 .. .. 16 Adapazarı 

(3107-5151) 

••• 
Pazarlık günü taHbi çıkmıyan af&#ıda miktarları yazılı nakliyat işleri 

6-6-942 çargamba günil yeniden pazarlıkla ,ihale edılecektır. Şartnameleri 
her gün komisyonda görillebtılr'. Uteklilerin belli gün ve aaatlerde kat'ı te. 
mtnatıarlle birlikte Fındıklıda aatmalma koırıl.ayonuna gelmeleri. 
Cinai :wktan Kat.'f Te. Pazarlık zamanı 

Erzak nakliyesi 
Erzak nakliyesi 

Ton J.r. Kl'f}. l'laat dakika 
500 reklif edilecek fiata göre 10 

10000 liralık 11500 10,30 
(3119-5163) 

••• 
AJ&ğıda cina ve mlktarlan yazılı sığır veya koyun etıerl 8--5-942 cu. 

ma gUnU hi.zalannda yazılı saaUerde pazarlıkla ihale edllecekıerdlr. Şartna,. 
meler! her gün koml.ayonda görUleblllr. İlteklllerin belli gün ve saatlerde 
kat't temlnatıarile birlikte Fmdıkhda satınalma komisyonuna gelmeleri. 
01m1 Miktarı }fah. Bd. Kati TE'. f,hall' ı.ama.nı 

Srğrr eti veya 
Koyun eti 
Sığıl' eti veya 
Koyun eti 
Sığır eti veya 
Koyun etı 
Sığrr t'ti veya 
Koyun eti 

.. 

Ton Lr. Kl'J. Lr. Krt. Saat D. 
20 2{000 3600 10,30 
20 32000 {800 10,30 
30 
30 
30 
30 

•o 
40 

31500 
45000 
31500 
45000 
48000 
84000 

•725 
6750 
4725 
6750 
7200 
6900 

• 11,30. 
11,30 
14,30 
H,30 
ııı 

15 
(3122-6166) 

(3096 - 5099) 

• * * 
Cimi link tarı 

Kala. 8 adet 
ıakul. • 
T&§<;ı sönyest 3 ,. 
Duvarcı çekicl 8 .. 
Mırç. 8 .. 
T~ı tarağı. • .. 
Teaviye rubu. 3 
Sicim. 2 yumak 
Varil. 3 adet 
Denı malaır. 2 ,. 

100 tÖn çimento 
Emlllalyen fırça. 2 adet 

Tmntk. 
Yaba. 
Balast çekici. 
Tafçı göz!Ufü. 

90 kilo emillalyen. 
6 adet 

10 " 

30 " 
30 .. 

Yukarıda yazılı malzemelerin pa. 
zarhkla elal.ltmelerl 8.5.9•2 Cuma gU. 
~U saat ıo da Topkapı Malt.epesinde 
aakert satmalma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Taliplerin belli vakitte ko. 
ıniayona gelıneleri. (3091.5094) 

* * * Beher kilosu 109 kuru§tan 15 ton 
toz şeker pazarlıkla satın alınacak. 
trr. lhalt>ai 18,15.942 çarpmba gUnU 
ıraat 15,30 da Kanı aakert aatmalına 
komisyonunda yapılacaktır. Takarrür 
edecek fiat üzerinden kat'ı t:emina.t 
aımacakttt'. (806~91) 

"' .... 

Asri mobilye 
llağua.5mdan alınız. 

İstanbul üniversitesi iktlsat fa. 
kiilteG!ndcn :ıicbğun 941 • 42 ders 
yılı şeb--....l<emi kaybettim. Yenisini 
alıı.c:ığımda.n esk&nin hükmü yok. 
tur. 
Smıf 1. lOiO Şemsettin Yüksel 

(39749) 

* * * 
931 senesinde Eyüp orta oku-

lundan aldığım ta.stlilmameyi l<ay
bettim. Yeni.smi çıkarta.cağımdan 
eski.sinin hükruti yoktur. 

381 Affan Ertüıkmen 
• * * 

Babamın, kendim.in Ye dayı za
dem Arifin ckmeık kartlarını kay. 
bcttim. YP,niierini ala.cağımdan 
eskilerinin hllkmü yoıktur. 

Uacınnpaşa C:ımilkcblr mahalle. 
si Potlncller sokağı 8 nUJllaJ'ada 
Rna. Konuklu oğlu Asım Konuklu. 

Be~lktaş iS.lncl sulh hukuk ba· 
l.imliğin<len: , 

940/191 

Erzmcan mebusu miltcveffa Halil 
Bayinder'in mirası;ısı küçük klZ: 
Nursan ail 15 parçadan lıhıu-et kly-
m<"tıi halrl~r 7. 5. 9i2 tarihine mü
sadif pcrsembo günü s'.l.at 13.30 da 
tstıuıbul belediyesi mezat idaresi 
halı şubesinde ~ı1t artımın sure. 
tile Rıı.trla.c!ı..ğt ilan o!unur. 

(39742) 

Pazarlıkla (10.000) yUn çorap ve 
(9500) pamuk çorap satm alınacak., 
tır. Hur;wıt prtıan komiay~nda gö. 
rulebilir. Taliplerin getırecek1'erl ni1,. 
munelerden beğenileni numune tutu,. 
lacak ft teklif edecekleri flata göre 
uygun görUlenı üzerinden pazarlığı f"t.anbul rudiye 9 uncu huku"Ji 
yapılac:Lktır. Çoraplarm bir talibe hakimliğinden: 
ihale edi cblleceğl gibi ayrı ayrı ta .. 1' 42/138 
liplere de verilecekleri miktar kadar Manyo Böbrek ta.rafından d.wa 
ihale edHeblllr. İhalesi 9.5.9•2 cu. vlunan Miklos Tarlabaşı caddesı 
martesı gUnü sa.at 10 da yapılacak,. 25'1 No. da mukim iken davacı ta
tır. Taliplerin katt tcmlnatıarlle Har.. rafından dÇtla.n bo§anma davasının 
blyede Yedek Subay Okuıunda satı.. cari muhakemesi sırasında: ı.ı. a-
nalma komisyonuna mUr1tcaatıan. leyhe gönderilen dava arzuhali ve 

(3l09-6l53) <lavctiyc ve gıyap kararının kcn-

• • * diFiM ilfuıen tebliğ edildiğı halde 
Pazarlıkla (40) ton zeytin yağı a,. cevap vermiyen ve mahkeme da

lmacaktır. Evaaf ve hwıust şartlan vetine icabet ctmiyen .M. aleyhin 
komisyonda görUleblltr. (40) ton zey .. gıyabında :cıa kthnaJ'l muhakeme 
tin yağının daha az miktarına talip ncıticP..sinde: Kanwıu medeninin 
çıktığı takdirde ihale yapılabilir. t1ıa. 132 inci maddesi mucibince d:ıva. 
lesi 9.~42 cumartai günü saat 11,Ci cı Manyo Böbreğin AI. aleyh Mile. 
da yapılacaktır. Aaldin azamı dere. l0<ıdan boşan.rn:ı..cıına ve 142 nci 
cesl %3 dir. Muhammen bedeli (127) m:ıdde mucibince bir sene mtid
kuruştur. Taliplerin kau teminatla. detle evlenmektPn memnuivetiue 
rlle Harbiyede Yedek Subay Okuluıı.., ve kiiçtik Plaçinin velAyeti~in a
da satınalına komisyonuna müraca.. ı:asma tevfiklne ve masarifi mu
atıan. (3110-:SlM) Lakemenin davacıya aidiyetine mü 

tedair sa1ır olu 13, 4. 942 tarih-• • * ij • • • 
Pazarlıkla (10) ton benzin (200) 

ltilo valvalin (600) kilo vakum (100) 
kilo gres (100) kilo UatUpU (100) kL 
lo gazyağl almııcakbl'. İhalesi 9..:5.942 
cumarteai gUnU saat 12 de yapılacak. 
tır. Katı temlnııtlarlle birlikte talip,. 
!erin Harbiyede Yedek Subay Oku.. 
!unda aatınalma koml.ayonuna mUra. 
roatıan. (3111- 11115) 

Pazarlık gUnU talibi çıkmıyan 31 
6.JS.942 çarşamba gUnU saat 11,30 kalem güvercinlik malzemesi 6_5-942 
da pazarlıkla iki parti olarak iklter I çarp.mba günü saat 11 de pazarlıkla 
buçuk ton sade yatı satın alınacak_ satın almacaktır. Şartna.ırıe ve nUmu_ 
tll'. Şartname.! her gün komlayonda neleri her gUn komisyonda görUlebl • 
görülebilir. lateklUerln belJl gün ve lir. lsteklllerin lx-111 gün ve saatte 
saatte tekli! edecekleri fiata göre teklif edecekleri fiyata göre katı te. 
lcatl temlno.Uarlkı birlikte Fmdıklıdl\ mlruı.Uarile birlikte Fmdıklıda ıatr .. 

ilamın bersabrk ilanen tebliğat 
l<'I"!l.~ın.:ı. karar verilmiş olduğun. 
<ian :işbu ilfun suretinin bir sureti 
mahkeme diva.ııhıuıesine ve b1r su
reti de gazeteye verilmiş bulundu
ğundan mumaileyh !lliklasın ilamın 
g:ı.zcte ile nc§li tarihinden ıtıba
ren Yrmı gün zarfında kanuni yol. 
lam milracnaUa temyizi dav·ı eyle
mediği takdi:'<le hükmün ilctisabı 
katiyet cyliyccegi tebliğ makamı
na kalın '>hr.ak üzere ilan olunur. 

aatınalma komlayonUD& gelmeleri. ne.ima komlayonuna gelmeleri 
(3!18-6162) (3120 - 3164) 

• • • 
A.~ğıdn yazılı mevadm pazarlıkla ekıUtmelerı hlzalarında yazılı gUn, .:ıaat ve mahallerdeki askeri satmalma 

i>omiayonlarmda yapılacaktır. Taliplerin belli vak.itlerde alt olduğu koın.Layoni& bulunmaları. 

Clnııl 

Sığır, koyun, keçi eti ayn 
ayn, dört partı. her partinin 
Koyun eti Kilo 
Odun Ton 
Odun Ton 
Kışla tıınılrj 

Ayaktan sığır Adet 

" 
koyun 
keçi 

" Meşe veya kestaneden kllzık Adet 
Sığır, koyun, keçi eti Tor 
Bir adet torna tezl:'lhı ı 

Stl!Jlıılfr kapıtğı kaynak lfi) 
"Iuhte11f urulA {()() M3. 

fiktarı 

KUo 
Tutarı 

Lira 
Teminata 
Lira 

H,500 U73 
Z'T,000 

500 27,500 
600 33,000 

15,185,71 
1000 Kilosu 140> 
5000 Kilosu 15:1) 
5000 Kilosu 80) 
20,000 20,000 3000 

Eb'adı komlıyondll. ıörülUr. 

lbal., gön, uat ve mahalli 

.'91519•2 11 Hadımköy. Çillnglrköy 
8 .. .. H Hadımköy 

13 .• ., 15 Kara 
11 ,. .. 15,30 Karı . 
11 ., ,. 16 Bandırma 

9 .. .. 11 Balıkesh 
9 .. .. 11 Gelibolu 

11 ,. ., 10 Topkspı Maltepe 

12 .. .. 10 'l'opkapı Maltepe 
13 ,, ,. 10 Topkapt Maltepe 

(3123 -5167) 

(397·10) 

Muhlis Sabahattin 
Opereti 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

Kadınların Beğendiği 
Yazan: M. YESAHI 

Be3te: Muhlis Sabahattin -. -----:,-------
BF.VOGJ.U HALK !'\1:SJt;:\JA~I 

1. Alev Şarkısı, 2. Deniz kızr, 3. 
Kovboylar vıldızı. 

S,\llfHJ : A.\/M li.4> 

Rasıldıgı yer: V.\J\11 MATRAASl 

Umumi Neşriyatı idare cdeo 

Refik A.hmtt Stvtnqll 

i stanbal deıı osu dlrektörllllbden: 
İstanbulda perakende qlarak 

OYUN KAGITLARI 
Y anlız Dördüncü Vakıf hanında Milli Piyang 

gişelerinde: 
53 lük Oyun kağıdının destesi 230 kUruşa 
37 lik Oyun kağıdının destesi 210 kuruşa · 

Jnuncu tertip Birinci cekiliş planı 
7. Mayıs. 1942 

kramlye .lk.ramlye mlkdarı İkramiye tntan 
AdC'di Lira Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
1 15.000 20.000 

21) 2.000 40.000 
40 1.000 40.000 
so 500 {0.000 

400 100 40.000 
400 150 20.000 

2.000 20 40.000 
4.000 10 •o.ooo 

')i).000 2 160.000 
~ 

~6.9&7 YekQn '80.000 
Tam bilet 2 lira \"anm bilE"t 1 lira 

\"üL bilette 21,7-1 bİlet kazanacaktır. 
' Has.ıl.atın 3 60 ı lknınılyedlr 

Uşak Şayak fabrikası 
Türk Anonim Şirketi Meclisi İdaresinden: 

1 - Şirketimiz Uşak asliye ticaret mahkemesinin 26/2/9•2 tar1hll 1"' 
rarile i!llsdan kurt.ulmuıı v.: bUtnn maliarmm kendialne teslimi hUkUm altı' 
na alınını§ bulunduğundan §lrket nizamnamesinin 23 Uncu maddesine te,'11' 
knn apdakl llçUncU maddede tasrih olunn.n hususatı müzakere etmek vo 1" 
rnra bağlamak üzere 8 HnrJran 1942 tarthine mUsadif paznrtesı günU s-•1 

.ı.G de UşakdA ılrket mecll!li idaresinin muvakko.ten bulunduğu Gedik banı:t:' 
• dakl dairesinde !evkalAde içtimaa şirket hlssedarıannı davet eyleri%. 

2 - lçtımııa iştirak edebilmek için girket hisse seneUerlnln sahibi vcff 
bunların reylerini iıtimal h&klarına mo.llk olanlar ya hisse acneUerini <' 
vesikalarını veya bunları filli bir bankaya Y-atırarak mukabilinde alacaltlf 
r; banka vesilmlarını içtımndan ltınkel bir hafta evvel birinci madde de Y' 
zılı mahalde bulunan şirket mecllsl idare rclsllgine ibraz ve teallm edere' 
mukabilinde duhuliye varakası almaları IA.zımdır. 

S - Uuım uııci mür.akerut : °' 
A - l!lAs Anında mccllsl idare azası olup ıtıAa bükmen katdırıldlt 

ve şirket mallarının tesellüm lmkO.nı hasu olduğu bir anda a.zalıkdan ıatı!' 
ederek şirket menafiinl ızrar edici blr vaziyet ihdas edonlcr hakkmda yal'( 
lncak muamelenin kaı-ara bağlanması. 

B - Şirketin nıUtebakt borçları ödenerek if.IAsın kaldmlması Uııkııı' 
temin edUml~ olmasına binaen borcu ödeyenle kararlll§tırııan husuıatm ıııO 
zakerc ve karara ro.btı. 

C - Şirketin malı olan fabrikayı l.şğall altında bulunduran şa.ğ1l b~ 
kmda yapılneak muamelelerin tczel<kÜrU ve karara bağlanması. 

Ç - Şirketin iflasına ecbeblvct veren amlllenn ve ına.s tarihinden 1tibf. 
ren işbu içtima ı;;Unüne ltııdar cereyan eden muameleler hakkında kanuDt~ 
allı.kadar bıılunanlar tarafından yapılnuş olması muktazl muamelelerin ıet• 
kiki, tezekkUrU vo bu babcla karar lttlhaz.ı. 

D - Nizamnameye te\'flkan mecllsı idarece tanzim olunan raporııP 
okunması ve yeni meclisi fctare azaslle mUrakfplerln !DUhabl ve UcretıerınJ# 
tayini, 

Aı. P. 860 Lv. Md. den: 
7577 kilo pekslmetl muhtevi olup ckmckcl I<ol. K. nm mUhürile ıııO 

:ıtırlcnmış 317/9'1 tarih ve 110025 sayılı ayniyat makbuzu zayı olmuştıJf• 
HUkmU olmadığı l!O.n olunur. (3116-5160.J 

Istanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava b.rllkleri lhtlye.cı için "15 .. adet Mo.k marktı yeni kamyon ~Jı 

ıııızartıka satın nlınecnktır. tsteklller kat'i teminat tutiırı 'oıan 8028 ıırsi' 
Bakırköy Mı:ılmUdUrlUgUne yatırarak makbuzları ile birlikte 14/5/942 pef 
fenıbe gUnU saat 11 de Yeni postahane knrşısrndn Büyük Kmacryan han i!dll' 
eI kat 9/lO da Hava Satınalmn Komi.ı.yonunda bulunmaları. (3142) 

As. P. 860 Lv. Md. den: 
SUvari oolUğUnc alt olup 3036 kilo saml\n ve 40 kilo hayvan tuzııııı' 

muhtevi 10/3/942 tarih vo 147337 ı;ayılı ııyniya~ makbuzu gıılp oımu~tııf• 
HUkmU olmadığı llA.o. olunur, .(311~5139) 
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3 ÇARŞAMBA 
YIL: 25 • SAYI: 8719 

(dare evi: &.okara L. V&Kn Vur-ta 

'uru ı eleton: ld.sl'f' (%43'70), Yaz> (!1'1S) 

l rot~: btaobcıl Vakrt.-POl!ta lrUtmu:•fl _j 

Reisicümhurumuzla Hitler ve Japon im-' 
paratoru arasında telgraflar teati edildi 

lnön Çankayac!a anan btlyAk 
elçisini kabul buyurdular 

Ankara, 5 (n. a.) - Japon hn.. 
paratorunun doğum yıldönümü 
mUnnscbetile Cümlıurreffııhn17.le im
ı>arator ara.smd:ı tebrlk ve teşck
kUr telgmflnrı teati edilmiştir, 

* * * Ankara, 5 (A, A.) - Almanla-
rın 1 Mayıs milli bayramı mii.na -
Scbetiyle ReJsicUmhur lsınet lnö· 

ingiltereden gelen 1 

içtimai inkılap 
sesleri 

:Yazan: Asım Us 
İngiltercnbı Roghy bölgesinde 

yapılan son kısmi seçimde Bro,·n 
isminde bir mü tnt.il nam1.et me
bu tıkmıstır. tnı.iltcrc gibi <lairna 
ııarti rejimi ile ic.lııze edilmiş olan 
bir memlekette partisiz bir namze
din partili nıunzetlere galebe et
nıiş olnw:-ı şUı>lıe ·iz diklmti Çf'ken 
bir hadi cdlr. Onun iç1n Bay 
Bro\'n'un seçimi kaıanllıktan soıı
rı. Deyli Meyi gazetesinde oC§ret
tiği bir ya7.J ile memleket idaresi 
bakmundan İngiliz halle Uıbaka
lannm arzulannı izah etmesi her 
ta.rafta derin bir alaka ayandır
rnıştn, 

Yeni eçllen mllsta1'il İngiliz me
busunun i tekleri arasmda en zi
l ade göze çarpan fikir şudur: Par
linıento vasıtcısı ile hükfımet Uzc
rlae t-37.lik ya~rak İngilterede 
bIDıf imtiyazlarına nihayet vermek 
,.e is ba.5ı.na eserleri ve hareketle
ri Ue ehliyetlerini gö teren adam
lan getlrmelt vo fcdıı.kirlıkta mU-
a\'at temin eden bir idare lrur-
~l; surctU Lı .ten ~ nl bir 
lngUte.re meydana çfkarmak, 

Fakat halk adma ileriye sürülen 
bu talepler müstakil İngiliz meba-
unan özlerine mlinh ır kalmı

Ycır: 1nglliz lara1mın mlihrtihas na
~ ve İngiliz A \11lll Kamarasında 
harp kabin inin özcü U Slr Kı
rlp de radyo ile bir demeç neşre
derek gerek tnglltcreye tabi olan 
ırkl:ırla 1nıtillzlc:r, gerek tngilte
l'edekl ınıflAI' nrasm<lakl e,.i<lı.'z· 
liklerin kııllanası gerekliğini belir· 
tiyor ve bu :dhniyetln milletler a.ra.-

ı münasebcterde ol<luğu gibi İn· 
gllt erenin l~ idaresinde pratik bir 
İfade şekli bulabilmesi için ~imdi
den ilmi esaslara dayanarak hazır
lıklar yapılma.<>mı isliyor ,.e "Biz 
harbi bir sınıf ve fikir farkı gözet
ın.iyerek arkaclaşça yaptık; mesut 
Ve devamlı bir sulhu da yine ar. 
kadaşça lmmıahyız.,, diyor. 

İngiliz dCl'let adamı ile müsta. 
kil lnglllz mebusunun makutla.n 
birdir; Sir Knips'in sözleri Bay 
lırtn-n'un da\"Mmı te)id ediyor. 
J\neak aralanndn bir fark var ki 
bu da birinin tngilt.ercde smdlar 
ara m(faki mü :ımtsn.lı'hıı clcrbal 
ka1dınlm8' mı 1 temeslne karşı ö
te.kinin hu Işı hıırp sonuna. bmt.k
ltla81 ve ~imdilik S&dece bazll'hk 
tav lyeslnde bulunmL'>ıdır; tıp1n 
llintiilerln lstudali davasında. ol
dtıı;"ll glbl 

Bununla benber t,terek hlikO.
nıet ,.e gerek halk adma !llöylenen 
&özler 1ngilt.erede harp faaliyetle
ri ile mU\'azi olarak bir içtimai ih
tilüı hıırekctlnin eserlerini ~ık 
olarak gö teriyor. 

1nmliı milletinin lr.timai bilnyc
&inde harpten sonra beliren ba ha
l'eketlcrln tnırlltereye mah..,ns ve 
nıUnhasrr oldoğnno kimse iddia 
t;demf"ı, DP'.tkat ecliUrse a.z çok 
farldarlıı. bu tUrm lht'liil tohumla. 
il harp !~·inde olan menılel•etlerin 
ht;nen hep inde görülebilir. Her 
l'llemlcl<ette harici dli!llmanlara kar
f>t kan döl<en \'e türlii fe<lald.rhk· 
lara lm.tian:ın halk tophıluklnnnın 
harp sonundn kurula~ak !llUlhun 
kendllcrlnt getJrcceği ysşayı!J 
Saruanm lmcliclcn anJnmak iste. 
llıcJ~rf de f'lek tJıbiidir. Bu itibarla 
fa'l'lnm tarihi beTHi bu defaki el. 
lıan harbine cihan lbtiffil harbi adr
ı:ıı verecektlr. 

Vişi üzerinde 
\ 151, 15 (A.A.J - Bu gece, şehrin 

ü1.ertnden t.ayyareer uçmuşıtur. Bir. 
ko.ç tenvir fişeği ntılını§t.Ir. Uçak.sa • 
var topçusu faaliyete geçml§tir. 

nU ile Adolf Hitler arasında telr. 
rik ve teşekkür tclgra.flarr teati • 
edilmiştir. 1 

Ankara, li (A.A) - RelstcUmhur 
lsmet 1nönU Ço.nlcayadakl köşklerin_ ; 
de Yunan bUyUk elçi.si .M, Ra!ael'l k&- I 
bul buyurmuşlardır. Bu mUlAkatta 1 
hariciye veklll ŞUkrU Saraçoğlu da ' 
hazır bulunmuştur. 

Peten 
VE 

Darlan'ın 
Madagaskar 

valisine emirleri 
\.'iş~ 5 (A.A.) - :Mareşal Pe

tEın Madagll.$kar wnum vali.sine 
aşağıdaki telgrnfı göndermiııtir: 

1 
y 

T /f.Tl'NÇ 

u.. 

Madagaskara İngiliz kıta.lannrn 
taarruz ettıklcri haberini aldım. 
Kayıtsız ve fiarlSIZ teslim olunma
smı isteyen ültimatoma askeri ku
mandan cev:ı.p vermiştir: "En son 
aske're kadı.ı.r müdafaa edeceğiz.,, 
Verilecek tek cevap bu idi ve bu
nu yaptı. 

(Devamı Sa. ~ Sı1. 2 de) 

Prof. Mazhar Osman 
Uzman'ın cevabı 

''aşln~on askeri mahfillerine göre 

Almanya 
üç koldan 
taarruza 
geçecek 

Sokakta siğarası elinde görülen bir genci zabr 
ta bile suç sayarak ehemmiyetle takip etmeli, 
ancısı ve babasını da cezalandırmalıdır. Sokak· 
ta görülen sarhoş hakkında keyif verici mad· 
deler kanunu tatbik edilerek mahkemeye sevk 

edilmelidir 

Nevyork, 5 (A.A) - Va§ingtonun 
asker1 mahfellertnde hUkUm aUren ka. 

Qeaçlerl muzır !~kilerden kurt&rmımm çareleri etıafındıır. açtr 
fmnz anket.c bs~lıyoruz. llk cevap veren tlstaıl Mazhar U:r;man 
pok mlihlm k'<lblrlcr t.a.vslye etmek~. Ce~'llıbı 1MJ8ğlda okuya.. 
cakaınız: 

naate göre mihver Uç tarafta. birden - yeni neslin gençlcrin~e içki 
taarruza geçecektir. Bunlardan birin- ve tiltün mesel.esine fev'kalıide e
cl8t Kınmdan Kafkaaa doğru. İklncL hemmiyet verilım€'ğe başlarun:ı.,, 
sı KJ'brısa doğru. Uçüncuau de Malta· oozı memleketler, bilhassa Al· 
ya doğru yaprlacaktır. Ayni ma.htel. manya bu hUSU!lta pek ileri git
lerde mihverin mutad askert hazırlık_ , ~tir. Yirmi w.mcdcnberi bizim 
larmm §imdi tamamlanmış olduğu memleketimizde de hisso1unur de-

(Devnmı Sa. 2 Sıi. ~ de) recede bir kJBmı gençler a.rasmda 

içki ve tütiin m~ art:mı§sa da, 
bunun ne gfüi amiller tesir3e oldu. 
ğunu ta.k<lir edersek, önUne geç
mek çaresini de o cepheden yU
rUtmek it-3.p ed('Ccktir. 

Bunun b:ı.şlıca sebebi, lazimei 
medeniyet te:Ak.ki cdilmcsidir. Şim 
dild cemivellerde değil ususi bu
luşmaLı.rcİ.a içki w ttitUn, Adeta ___________ .._ _____________ '\ muaşerelm ehemmiyetli bir vasfı-

nı teşkil etrnektecUr. -
Muvakkat bir zaman için 
Ekmek istihkakı 
yarıya indirildi 

Vlllyett.en t4!bllf edllmlftlr. 
Bu aababdıın ltlbarerı herkes ekmek lstlhlmkınm cllcrlndekl kar. 

nelere :öre nısfuu alaca.ktrr. Bu ft:i1yet mu\-akkattlr. Vali Y. 
Ahmf>t Kmık 

En büyük ihtiyaç karşı:ırnda 
kimseden muavenot bekle:ıneden 
beklameksizin içki ve t~Un ikra
mı Adet hükmüne gi:rmiştlor, 

ŞUphesiz bu meselede önayak o
lan görenektir. Göreneğin uyan
dırdığı tesiri de knmçtlayan arb
da§ teşvikieriöir. 

Sigara veya içki içerilere soru
nuz; bu iki kötü adetin bir dost 
elile ba..~la.ndrğrnı itiraf ederl()r, 
Sade içki ve tiltU;ı de değil, eıro

( Devamı Sa. 2 .Su 5 ne) 

Bir hırsız şebekesi 
vak alandı 

50 bin liralık ipekli kumaş çalan 
hırsızlar meydana çıkarıldı 

latanbuı zabttasr mUhlm bir Junu 
§ebekt!181nl ele gt'll;lnn<'fO IDU\"atfa.k 

olmu,tu.r, Bu !)ebekt-nln orta.dan kal. 
dırdığı mallar da nı<'yd.ana çıkanlmıı, 
tir. llJ\dlsenln mahJyetı ıucıur: 

Geçen aym 19 unda Bursada.n ls 
tanbula gelen .Marakaz vapuru ile la. 
tanbul manıtatura. tacirlerinden Tev 
fık İpekman ve ortak.lan, Nevbaı 

Baharyan, Tevfik ve Bc§lr Tatar1, A 
sım Sevgec;;, Yase! Kohen Sarmcı, Sa 
m1 Papu, Ahmet Ata ve Emanete;; 
Osman namlarına 50 bin lira kıyme 
tınde !pekli kuma§ gelmiş ve bunla 
rıhtıma çıkarııarak Kaaım Babanın 

ıırdiyeslne konulmuş ve mal sahlplerJ 
ne sevkedilmeye başlanmııtır. ı 

Ancak, bu malları taşıyan ha.mal 

(.Devamı Sa. 2 Sü. 3 del 

r 
ektep kitap arına 
zam yapılacak 

Yazısı 2 ne sa lada 
L 

Madagaskar 
İngilizler 
tarafından 

işgal ediliyor 
-<>- 1 

Bir Fransız denizaltısı 
battı 
~ 

Muharebe devam 
ediyor 
--0-

20 bin İngiliz hücuma 
iştirak ediyor 

fritns12 ıar muka
vemet ediyor 

l.ondra, 6 (A.A.) - Amlralllk da. 
tresile harbiye nazırlığmm p:ızarteııJ 

snbahı neşrettiği bir tebliğde deniyor. 

kl: (Devamı Sa, 2 Sıi t dt} ı 

Profesör Mazhar Uzmaa 

_J 

HABE • 
SagGn l\'lahaksak 
Bir Haber abnız ı 

Bngtbıkll ııllshasl3 le Haber 
Yarlık Prog'J'llmma 
Ba)amı, Bolunacaktu. 

İki Yeni Ve :sızı 

BUtün HUvfyetlnhle ~ 
Etıl're Ba.,lanmış GiSrecckslnl-z., 

1 • Avrupas. ın 
7 muamması 

Kl bu eser siyaııt eserlerin oa. 
beser!dlr. Bunda Gamlen, Do. 
ladye, Hltıer, Mu.solinl ve Rl· 
bentrop gibi mubarrfrtnln birer 
muamma olarak tıımtUğı gahs1. 
yctıerl hakild hUviycUerlyle öğ_ 
renmiş olacaksmız. 

Bu eser Jul Romen'in §ljhreUl 
bir kitabıdır kı ancak 500 tane 
basılmış ve Tllrkiyeye yn!nız 

beş tane gelmiştir. Bunlardan 
blri de Haberin eütunla.nnda 
tefrika edilecektir. 

z. Kalbim senindir 
1ııte edebt blr eser .. Birçok hLB_ 

st romanlarını Habcr'de takip 
ettlflniz Nezihe Muhlddin'l.n Ha. 
ber içln hazırladığı bu eşsl% 

k&lb eserini de Haber'&! bula. 
caksmız. 

Spor meraklıları: 
Haber Ankara ilkbahar at ya· 
rt1larmm bah.slmU,tereklerine 
tstanbulun ldllfct.siz l;ıUrak ede. 
bil~ te.mJD etml,ş ve bunun 
için Ankara Husu.s1 Muhasebesi· 
le bir anla§ma lmzalamı§tır. 

Bahai mU~tereklere l§Umk ede. 
bilmeniz l~ Haber'in b!r gün. 
ltlk okuyucu.su oımanu: kltidlr. 

HABER! 
Bugünkü .ayııile 

Gene Ne•lin 
Kıymetli Hikayeciıri 

Said Faik 
SIR, adliyede dlD.Jedlği dDdcate 
değer mahkemelerden llktn.l ver. 
mJye be.,,lryor. llaber'de, S!llt 
Falk'ln mahkeme yaı..ılarmı 

zovkle olmyacaksmı:z. 

Yeni Sütunlar 

Japonlar oısaydı .. 
larndan çok ç in hududuna girdi liiiiiiiiiiiiiiiiii;hoıiiiilaniiiiaciiiiiak•iiiiirnı .. z. 

Vu~lngt.Oın, 5 (A.A) - Oft: 1 
Japonların Blrmanyanm §imalinde 

ilerledık.lerinl bildiren bazı .tınberlerc 

göre bu vaziyet Amerlkada bUyUk bir 
endişeyi mucip olmaktadır. Haber 
alındığına göre Japonlar Çinllleri geri 
pUskUrterek Çin hududunu geçmişler, 
Yunnan eyaletine gtrmloler ve hudut 
civarında mühim bir dörtyol ağzı olan 
Ouangting mevkiine kadar gelmişler. 
dlr. Son gilnlere kndar Çine gönderl· 
len malzemenin en mUblm kısımlnn 
bu merkez<len geçmekte idi. 

Vavel Hindi tanda 

Yeni Dclııl, 5 (A.A) - Yeni Delhl. 
den blldirildiğ'lne glSre general Vavel 
geçen hatta Bombay, C-Olambo, liad. 
raa ve KalkUtayı ziyaret etmi§tir, 

* «· * 
Ne,·york, 5 (A.A.) - Halen Bir

ingiliz - Amerikan 
kuvvetleri 

Bu sene Almanyaya karşı 
harekete geçeceklermit ! 
vnoıngton, 5 (A.A.) - Amiral 

Yntoa Otri'bling Londra lle Va,,lngton 
nun, İngiliz _ Amerikan kUlll kuvveL 
ıerlnl bu yıl Almanyaya karşı hare • 
kete geçirmeye karar verdikleri tah· 
mln edileblleceğin.I söyleml§Ur • 

isveçte 
Büyük askeri manevralar 

batladı 

le~ik Amerika.da deniz:ıltılarn teş.- Stokholm, 5 (A.A.) - Kara, 
bıh edilen hem karada hem suda hava ve deni% kuvvetlerln!ın ışli 
kullanılabilen ven.ı b:r tankın tec- rakile ya.pıla.ca.k bUyük manevra.la 
rübeler~ yapılı;ıaktadır. Bu tankm ra. dün öğleden sonra, Goteborg 
su altında uz:ım mesafeler katet- da, vellahd Ado~ ile lsveç kuvvet 
tiği ve bir çok saa.U~r su içinde leri haşkumand:ı.ru gcnerol Tneme 
kalab.llliği söylennıcıktcdir, ı H'in huzurunda başlanmıştır, 

. 
DUn ı,ı~ıı Jıalkevlnde faklr halka &'Ida ınu.ddeleri da.ğıtılmlöhr. U.•wntnılz, b. 

cıatıtma faallyettnl ~. 
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Mektep kitaplar!!..- Mec!isgurupuumumiheyettoplantısında'Prof. Mazhar Osman 
na Za~·n yapılaca 1,,. 

1 Sıhhat üzerin~ k~tü t~sir Uzman'ın cevabı 
. • • • ·yapan çeltık zıraatı (Baştarafı 1 inci ıagfada). 1 m geçnıemiı§ gecıçlerdir. Bu 3'8§-m ft morfinde de aynı şekilde o- tan e'f'Yel bit &rkadaşm iğvasiyle 

Maarıf Vek!h bu hususta ıslah edı·ı 1·yor :o:;:~~:=- :=lir~= :ık:~~= 
• .#,. • bezdi. Falmt şimdi bu tmnamile rm okulla.rm tevamJ:ı telkinlerle b 1 r ~a m 1 m neşretti Ankara, 5 (A.A) - C.H.P. MecliS sonunda bu sene Jçin Osmaniye ka - ka.lkt:ı. Her yerde sr.krlmadan gen- bember, gencill ok:ularda her ha. 

gurupu umumi heyeti bugün 5.5.942 zasx dahlllnde çeltik ztra.atb:U meıı~e cin, önilne bira kadehini koyup i9- reketiniın kontrol f<lilı:ı.eei, okulla-
AnJ.ara. 5 (A.A.) - Önilmlizdekf de ve hunun için yapılacak toplantılar .saat 15 de reis vekill Seyhan mebusu karar vercllklerln1 bUdi:rm!§lerdil'. tiğini görilyoru.z. Hatta kızlarımız rm ve ailelerin en esaslı 'Y8Zifesi 

yıl okul lcltaplarmm makuı hadler da d-ı talebemlzç dcvRmh surette telkin Hilml Uran'm reisılıil altında. top • Söz e.ıan btrçok hatipler mııuml ma bile... olınalıdır. 
hill.I!.dc fiyatıanmnsını ı:ıağlıı.mak için eılilm~lidlrl. landı. hlyette oeltl.lt ziraatinbı aüıh&t llseri- Sonra, vakti.le 50 - 60 yaşına ge- Bu iptilAya bıaşlluıgıcı l!lakla.mak 
flmdiden tedb rlcr al::ın maarif veki'. 2 - Hall vakti verinde olan talebe Celsenin açılmasını ve geÇen top - ne yapmakta olduğu köt11 tesirleri be. lenleriın bile be.balarından gizli i.ç· ltiç kolay değildir, Meğer k.ı duy-
Uği elde mevcut kitnplardan da lstLfu ('·!erindeki kitapları fa.kir arkadaşla- ıantı zabıtlarının okunmasm.t miltea- lirterek bu zira&ttn çok daha esaslı tikleri si.ga.ra.yı ~ç baylanmnm gusuz ana, ha.be ve hooala.rm bu işi 

.• jte etmek ıçln bazı çareler dU-şllnmü§ rına armağan l"debllirler. Ailcs ;ıin itip ruznameye geçlldl. Ruzruımede, kayıUar aıtmda. yapılma.smı: mU:mklbı ve ba.~ parmaklan a.m-- h<>!\I görerek aldırmayan... tenef-
1118 okullara yrptrğl bir tamimle tıu ışı 

1 

ya'lama şartları elverişll olmıyaıı ta • Seyhan vilAyetinin Osmaniye kaZa- kılacak bir ıtıyBıanm bir an evvel bQ. ımıda gayet tabii bir şey yapıyor- fils zamanla.nnda aıbdest.ha.ncler
.. rtiplı:ml:?l.r. lebe, kitabın i.lstündeki fiyattan, kL smda çeltik ekiminin umumı sıhhat 

1 

yük millet; meclisine getirilmesini !.ate ınuş gibi, tUttUrdilklerini ve ya- de büyük aıbdest kokusunu yüz de-
Umumi hayıı.tımız bakımın-lan e . ! tıı.bı vereceği. zamandaki haline göre, durumunu UıliıJ ettiğine mahallinden ml.şlerdlr, nındaıkjnin rahatsız olup olmıyaca.. fa artlracak tarzda pis bir koku 

bemmlyetll gördUğ'Umllz bu tamimi makul bir indirme yapnrak kitapları- yapılan §.ikAyetlerle 1ptiJ.:!. hasıl ettı..ıt. Hatiplerin beyanatına cevap veren ğnu 9-üşlinmeksizin dumanını Ba· tabii sigara içildiğini g&rterl:r, Ke~ 
• aynen neşrediyoruz: n kooperatife satar ICooperatitıerce ıerl beyanı ile .erhhat ve içtimai mu_ 

1 7..ıraa.t vekili Muhlis Erk.men böyle bir vu.rduk.larmt, hatta karşISUlda.ki za içki, sigara da ağızda kokusu-
Ka.ğıt fiyatlarının yükselişi, küğıt satm ıı.lman bn kitcıpl:ır kooperat1! • avenet ve z.fraat vekillerinin keyfiyeti f 11\yihanın çok esaslı incelemeler sonun bir ih!tiyarda.n k:i.bziıt istediklerini, n.u bırakır. Gece uyuyan gencin 

ıapmak ve basltı malzemeırı temin et. ıeıin talimatına göre hnll vakti daha izah etmelerini !steyen ve Bıngöl me· da sıhhat ve içtime.t muavenet vekA.- ananın ve babanın bile çocukları- ceplerini lı::a.rıştttmak, verilen pa.
. mek hususunda karşııaşılnn zorluklar a:ı; mUsait olan istekli talebeye satı. busu I<'eridun Fikri DUştinsel ile ikJ. letı ile tam bir mutabakat halinde nın sigal"asmı y:ıJona.k için yardı- rayr kontrol etmek ana ve baba
i taleb mizin, ellerindeki ders kitapları- lır. a.rkada.'ı tarafından verilmiş bulunan 1 tanzim edilmiş bulunduğunu ve bu· ma koştukla.rmı görımekteyiz. nın ihmal etmemesi icap eden va-

3 - Ders yılı biter bitmez Uk ve takrir vardı. Takrir okunduktan son-1 günlerde vekiller heyetine arzedllece. Bu dalalet-i içtimaiyonin hoş gö.. zifelerdendir. , nı zaruret haline getirmiştir. Maize · 
me fiyatlarının ytikeelmesi dolayısile 

kitap fiyatlarına zam yapılacağı dıı 

göz.önUnde tutularak bUtun okul ldııre 
leri.Jlin ve maarif mUdürilikıeıinin linU 

o,.ta okullarla Usel"r, mesıeld ve tek. ra kilrsUye gelen ziraat ve aıbhat ve ğini gurup umumi heyetine bildirmiş rül.m.esi.ne ka.tiyen taraftar değiliz. Ge~er mutlak eurette ~çi ve 
nik ö~rctirn olmlla,.ı idareleri bu hu- içtimai muavenet veklllerl bu şika.ye_ ve ruzne.mede başlrn madde olmadı • BJyle Şeylere :.ılı.sanlar evin içe- tütünden mened:iılmelidir. Sokakta 
,ıusta tılmış olduklıırı tedbirleri ve ta. tın hül,O.mete de )apııdığmı ve ma. _ ğmdan saat 16,4.5 de toplantıya. son risindcki hmetçilerin yahut da S.:garası e?lınde gör1llcn bir çocu-
lcbeden toplar.an l<ltaplarm ayrı ayrı hallinde yaptırdıkları esaslı tahltikat , verilmiştir. düşüp kalktıkları arkada.şlarmm ğu herkes çiddaı görmeli, zabıta 

mUzdekl ders yılında. kitap sıkıntısını 
'önllyecek tedbirlen ~imdiden nlmaları 
gerektiğin!, k!ğıt sarfını azRltacnk ve 
dolayıslle mim gelirimizi koruyacak 

,olan aşağıdaki i§lerin ilgililer tarafın 
dan önemle yUrUtillmesl IMrm geldi. 
ğ1ni tebliğ e<Ierhn. 

saymnı bnlundukt:ırı no'w"ıin f!':tn ·.r kurbanrdır. Onun için gençleri tü- bile bunu bf:r 8Qç sayıintk ehemmi-
mlidiirlilğüne b;r liste ile bildirecekler I tün ve i<,;ki aleyhinı> daha okul sı- yetle takip etmeli.. AnMmt ve ba-

mnarl! mildürlUl<lerl de netlC'E'Vİ bir Veraset ve intı"kal Kanunu- ralarrnda muhtelif ccph~rden babasını da. cenılandırmalı, okul-
llste h11ind" vekillik ne!lriyat mUı:lür. 1 tcııbiye etmek icap eder. Muhtelıif !arda öğretmenlct", va.k:tile abşt.ı:k-
lliğüne göndcr,.ceklerıiir. Rıı ıı. •ekı. d - • dd • cephelerden diyorum, çünkü; ma- ları bu suntiyadı gençlcnn önünde 
de kitapıarm müfredatı ııyrr ayrı göıı- nun egışen ma esı zarratlanndan yalnız birisi ortaya ba..oJ.t ve mrarS1Z bir işmiş gibi tek 
tertlecektir . sürülürse telkinkar terbiyede da.. rar etmemeli, hUkftmeıt bunu kati-

1 - EllerlDdekl den kitaplarmı iyi 
kullanmaları ve bunları arkadaşları 

lçln temiz oıarak saklamaları !Uzumu. 

:Maarif ve okul mlldUrlerilc başfi~ . Ankııra., 5 {Vakıt muhabirinden)- bıldirilmesi lstenllecekdir. Tebliğ ta.r1 ima muvaffak olunamıyor. Mese- yen yasak etm.elldir. 
rctmenlerln şlmı:rft:·n ~plıimaya ba,. 1 Veraset ve intikal nizamnamesinin 

1 
hinden itibaren resmi llıtll günleri ha- IA; bu gibi muzır şeylerin fenalık-

nun kendilerine dUşen bir ödev ve 
memleket borcu olduğunu, bu suretle 

1 :rııiltt serveUn de korunacağı dersler-

lıyarak, kitap toplama ,.P bıırı ... ~,.... ., 1 ;}S nci maddesinin değ:!ştırUmesine riç olmak üzt>re ııekı:ı: ı;iln içinde iste_ larmr srhhi. ahJak.i, içtimai este- 18 yaşından eıvvel gen(}1erdc bu 
yısını te.sblt etmek işlilerlnln iyi yü- mütedair ntzamna.me Vekiller heyetin· 1 nUen maınmau verenler namına tarh tik, i!lttısadi cephelerden ayrı ay. yasağın tatbiki ailelerin, ceıwye-
rUtUlme!!lnl kolnyt:\•'ır:ı.cal; t<'dbirlen ce tasdik edHınlftlr. olunacalt vergiye yüzde 20 zam olu- rı çirkiın göstm-mek l.aznndır. tin, hi.ikQmetin vazifesi olmalıdır. 
almalarını önemle rica ederim. Bu maddenin yen.i şekli ~ur: nacakdır. Bu müddet zarfında iııtenı.. Diyelim ki, bu işi yapt?m.n gö- Sonra bllyil.kler için de bazı: tahdi-

----- Mükelle!ler tara!mdan müddeU için len mal<tmau vermiyenlen intikal e. renektir. Gence, bunun estetik ve dat lazrmdrr. Mesel!; sinemalar-

ş h • 1.4 ı · • d • 1 1 de beyanname verilmediği talttlrde mal den mallar hAklar ve menfaatıar ida.- moral cephesinden çirlc.in olduğu- da, vapurlarda, Qı>k şU.kü.r beledi-e rr 111ec ısı iln apardn1an arın m!!murluğunca derhal kendilerine ya.. rftahklkatıatesbttolunarak,t&rholu nu anlıı.tmalı ve tekin etmelidir. Ye tütün İÇmeyj, mencıt.miştir, Bi-
zı ile müracaat olunarak inttkal eden nacak vergiY'& ~ l50 zam yaptla _ Bir genç kmn, bir genç erireğin par naenaleyh bazı kanun şikenlcr nlt 

ısıtılma lnesef881.nl· go··ru··şıu·· manar haklar ve men!aatıerin miktar caktır. tstennen maıfunatı noksan ve- mağmda siga.ra. kiri, dişlerinde ve kama'rablrda ve sine salonunda ı<i-
i ve mahJyetlerinin nelerden ibaret ol. ya yanlı§ verenler hakkmda kanunt ağzmda siga;m koku.."'U göründü _ gara içmelerini kat.iyen m~t -

duihınun ve nerelerde bulunduıt.• .... un takibat vapılaca.ktxr. ""'"'de ,.;r.k.in cih"tini i.,;,..e +-Jkm" meli ve kontrolil artmnalıdrr 0-VllA.yet umumt meclliıi dUn sa.at I Encllmen reisi tıza tarıı.fından soru. .., ö~· " 6 ...... "~ .T- ...;. •-1 d · 
ctmelw.iız. "'--- ,_,_ ~..:ı--- h,,,.. ,.,, ersha.nelertnde, laboratuvar -

US de lkincl reis veldJi AbdWkadir lan ırual~re cevap vermiş ve ek.seri _ •J • ~u·os ·u.u: ~ -..,, 
KaramUrselin başk&nlığı altmde. top_ yet bu meselenin sllratıe ikmal edil- Bir hırsız a.ebekesi yakalandı görünen şeyin, diğer birin~ pek lnmıd'a koridorlarda, tramvayla-r-

~ ,.;rlrin geı.:ı•c;.;..,; .,;:.ylem ... li, tu··tun· ü da sigara içilm~ mi"ısaade edil-
lan&r&k ruznamedeki maddeleri mil- mes.1ni talep etmiştir. , "~ UJ~ ~ "' 
zakare etml§Ur. Tali tnamed te! 

11 
t kabilind (Baş tarafı 1 ın,'ı \''l frı<la) tpekll kum&§ kaltbgml da kaydeıtmele Qdet ederek ne kadar çok içenler ~emel'di?'. Görilyoruz ki, memle-

ma e err a en tskender ve Fehmi mallarla beraber ri •serme Ziynetin n1 d6 aranmış va.rea. ondan daha fazla. da. koku- kethnizde yangm]arm çoğu signrn 
~dava dosy~, .. ~:Xtıa~ icapd eden tadllAt yapılmış ve 13 ncfl 1 birdenbire ortadan kaybolmuşla.rdır. Oıç balya ipekli k'a:ınA§la., HU8eybt E· mındn.n nefret edenler, bı"r ta.__._ yilzUnden, cilrümlETin ekser'..s:i s~r-

terkini hakkmdakl .....w..,..,, ... rt,,.....,.. me. de için tekrar incelenmesine ka. DUn, Çınarcıklı oduncu • _ ,_._., mıft,,,.lu .. _ ele...._....,_......... l~"""' h l kta d Bı...--
.n.Juu J.llllll.U ~ .... b...._~...... ic;.erisincle izına.riti görmeye taham. oı; 1t n ı:r. uuwıı:ıleyh bunlı:ı-

:::=.n~~~e::::e::bı:~~~ rar Terilmi§tl.r. Saat 19 a kado.r sUren bir şahsm, piyaııada. muhtellt renk ve Aynca A.nm G11naym akraba.at mill cdenıiyenler, hele s:inema .,._ ra kaJ"ŞI ne kadar şiddetli davran. 
rınde A.zada.n B. Halil Hilmi Uyguner hararetu münak~a ve müzakereler desende ipek.il lcumao nUmunesi ges - Babr1nbı ~ de otm top kumaş lonu gibi k:a.pe.h yeTlerde içenlere sak o ka.da.r hakkmu%drr. Bir ap-

geleeek celseye kalmıştır. dirip mu.,terı aradı:ğx emniyet mlldQr •• buJım.ınuftur. adeta d"" ..... .,_,.,_.,~- ve bun" bir tal hiımeıtçinin "8ha aptaca bir kcv 
söz alm~. terkinin .aebeP'ert .ınasbata- ~ ULLC'J~ -.... .. t'i • · k 

IUğtlne ihbar edilmiş, bunun üzerine HOBeytn Emin~ım AldWıar ttb:. ego$tlı"1r, te..&.!y....,;z'~"- te,,.._,_, e- ıcın oca bina1ar, m.ft.hallelc>r, 
da. gösterilmedıgini, halbuki §imdt.ye p t D 1 nn. "'~' Uli\. LH.ıuu h. 1 
tadar mecliste buna ait blr çok ter. 8 80 ve ar 8ft lldnci ~be memurlan bu işin tahlı:1 - cadannd&n Fuat Ô&yak&J& llHO lira denlerin de o k:.ı.dar çok olduğunu ~e ı'rler yanryor. ckfye kanun mi\. 

ki.ne koyulmu.jlardrr. .mu.lı.&brunde .aattığx Jr:umaııtarm da nnlatnm.ı~ sıaade etmi~ttr. Fakat sarhosh , 
kınleı· geçtiğini söyleıni§ bunların a. (B tnr / 1 · c ı~-• ) -+-•ı _,.A .. ....,,_...._ n.-d ·J-. _,_._ c. ... <l§ .. a ı ın ı say u.ua Yapttan l!lkı ara., ... .._ ar sonuuua. ~"' m ...... ere ed1lımesl. için ına Tiitün kokusuna katla.namnı..ıı. Y'SS••·""'r. """kakta görUJen sarltMu 
ramnruu lUzumunu i§aret etmiştir. -.T~ u.. tutm ,, 

Makam namına beledlye hukuk işle.. Kendisine dey:iıniz ki Fransanııı Asını Gtma.y Kantarcılarda bir lı:ah.. halline yazılmr§tır. rak kan koca bağım bile bozmak poı.ı;;, 3LT ve kanunun ı. y.f ve-
ri mUdür11 B. Ha.san Ferit Peker ter. §Crefmi mlidafaa eitiği'bu elim im- . vede otvurken ya.k:a.lanmı§tı:r. Suçlula.rm beıpıri yamı~ tes.. istiyenlere bir hekim sıfatile pek ren rohirTi maddelı:>r haklmın,..ıd 
kin sebeplerinin verllmi§ olan rapor- tihan.da onun ya.nıbaşmdayım. Ma- Aamı. Gtlnay, eVftlA. kaçamaldı tta.- llm edD.oceklerdlr • çok re.et.geldim. Bir.isi içer, diğeri kanun maddesi tatbı"k edilmek u
ıarda geni§ mikyasta izah edEldiğtni sum sivil halka, ukerlere ve ta.y- deler "f'eT'lDişse de biraz sıkI§tumc& nı;: Ktuna§1arm mikt.an elAD teııııb:lt e - nefret ederse böyle bir hayat ne zeze mahkemeye 8e'Vkedilmelidir. 
söylemiş ve demiştir ki: yıwreeilere benim ve Fran.sanın se- senedenberl tanxdxğı Rizeli HÜ8eJhl dilmektedl'I' • işkencedir. Bir nıanamz göreneğin, Bu tm-zdıı harckeöı tOtfin ve iç-

- Blzl bu noktadan mu"t'abıe2'ıe et.. llmknm bilc:li:rbirt:. adında. bJrintn kt1ll1yetl1 mtkta.rda ipek b.ir iıradesizliğin Adeta iQtiım!J bir kinbı bir dere<'eye kadar önü a1
1
• 

mek !.sUyen arkadaşımız Tara d03Ya... Darlanm ~iddetU emri il kumaşı: olduğunu ve müştıeıri bulup Madagaskar budelaltk olduğunu, gence pek kU- m:· İçenler do.bs az içmiş oluT. 1~-
Jarı tetkik etmesini isterim. Dosyalar \'isi, 5 (A.A.)- - Amiral Dar- eatm&snu tekllt etme.si ttzer1ne bu çillt yaştan a.ola.tmalr, sade bunun- mıyenler de daJıa az rahal:.sı2 edil-
h!çblr 8UreUe gelişi.gür.el olarak yük. lan Mada.gaskardaki Fransn kara, tektlfl kabul ederek, Rizeli Hu.eyinle (Baş tarafı 1 inci MiYfada) la. kifayet etmemeli, kontrol altm- miş olur. İçki ve tütünün rna.zıır-
sek meclise sevkolunmatru§tir. d~z ve ha.va kuvvetlerine şu tel- beraber çalışmağ& oo§ladı~ı. ilk iş JııtUtteftk mm.etler Madagaskardaki da da bulunrlurm:ılrdlr. İnsa.rım en ratlarından ~tmeğe ankı>t ni-

Bu izahattan 90lll'a söz alan Hamdi gr ı göndermiştir. olarak Topkapı haricinde hO\'J bir eve Dl.ego - Sue.res Fransu: deniz ll8stlne bUyUk şeytanı ~ada.ş:dır. Tütilne rir.ı. tahammtııu olmadığı icin hu 
Raslm BUtUn demJ•tir kI: ''Bir ker;) daa'ıa Angl06aksoular glttlklerinl orada blr çok ipekli ku. ve iç'ltiye a.n;mn.larm çoğu 18 ya.cır- kadarla iktifa ediyo--. 

y dliımı 1 -'' ak rd ' mA" gördüğUnu, bunlardan otuz topu kar§! btr Japon hareketi yapılme.amı , ....., 
"- Terkin sebeplerinin çoğu adliye ~ an an.ıe sa.vaı;ac ye e ana ..,. &:ııemeve karar Terdiklerind·~ bu .... 

Vatandan uzo1·ta. b ı b. F 2300 11.ravw satm alrne.ğ'a razı oldu""-·- " ~ --
yangmmda kaybolan davalara. &ittir. -~ u ınıan ır ran- .,- 6

.. bft.h ada açı:ğma bir deniz ve kara kuv 
Acaba bunlar neden yenilenmemıııtir? sız müstemlekesi.ne baskın ta~rrn- ııu ve ertesi g!lnU bu mallan HUseyt_ nti gelmin+ı-. Müttefik m•ııetıerin 

zu "~pmak'- ue"• b' affal · rrln kendisine getlrl:p, akrabalarmda.n ,..~ ' Bunl.ann sebepleri ya.zı ne birer birer .t"" = ""' 1"" muv u- sta 
izah edilmelidir.,. yet kazanmak istemişlerdir. Onun odun taciri Sa.brlnin Ve!ad& bozıı.CI1ar Fransız tiısüne müdahale ebneye 

bu w .. \..!ne va•-- .... v l'kl "' caddesinki evine bıra.kb&mı söyl~- niyetleri olmadl#J ve arazinin Fran.. 
Tekrar söz alan b··"'-·k ıaJeri m"d:U.. ... :ı.r:ı ""-''~ er ı e C<::Vap t> 1 k <AA.. ~ "' ~. . ti ım: oıara , Fransız imparatorluğuna 

rtt bu .sebeplerin he-ı~ın birer birer verecegınızi bili.yorum. Şerefi ve r . .t'-· ba"'""g~ · ı . .::ı. ı t t Bundan sonra Asmı, polisleri Top • dıJıU kalacağı MadagaskAr Frıuımz 
izah edlldlflni söylemia ve ........ ıan L .T·~ I azlJll e .n!.n.SE'~<tc u unuz. 
IATe etmiştir: " ,..~ İmk!nının ~on lı9.ddine kadar mü- ltapx dışında Davutpa§a caddesinde makamlarma bildirilmiştir. 

dafaa edin. ! ·ı· ı b ı boş eve götürmUo. HUseyinin bu evde Vlşi; 5 (a. a.) - Vişinin sa.la• "- Doeya.larm yenllenmeııinde bJÇ- ız ve ngı ız ere, u yo ti 
btr mOııaın&h& gösterilmem~ h1 hırsu.:larma, kabil olduğu kadar oturduğunu ve mallarm da. bu evde lıiye i ma.hfiJleri Madagasganı kar 
bir dosya da mUrunı zamana ~ ç= paha:rya mal ediniz, .Btitün Fransa bulunduğunu ~ylemiştir. §I yapılan İngi1:i% taarruzu hakkın· 
:mamI§t.rr. Bunun üzerin Ka in ve b11tun Fra.ns•z ımparatorluğu Evde yapılan aramada muhtelif dald haberleri teyid etmektedir. A 

e van en. k"l'-e · ı ı b b __ ,. renk ve desende İl" sandık, ve atn"TAO da umumi valisine !!elen haberle 
cümenJ. namına mazbata re'-' tara - n :r; n sız n e l'r. a eruı_r.. . "' ,, ----- ~ 

"'" 1 lJ t k t ı 97 top ipekli kuma bulun t göre. miltearnzla.r 7 saatlik bir Ul tmdan ınUda!aa edilm'", tekrar tAtkik nu m,ayrn.rz ı n.gı. Jız er b.ze ş muı;ı ur. 
edilmek üzere a,JAJra-04; enctmıe~ lı&.. ~lanores te ıh2.net ettıl~r ve Sll- Hamal Fehmi ile tskenderln de bu timı:ıtom ver.tn.4ıler ve a.dadki Fran 
...._ edilm!şt1r. BuDıdaıı. .IODr& oeUı nyede alçakça taarrur.da bulundu- evin arkasındaki bir evde yatıp kalk- sız makalman buna cevaben bütiin 
beş dakfka tatn edil:ml§tir. e ~.ar,_ h~Uınet merkezinin halkım tıklan tesblt edilmJ§ ve her ikisi de mukavemet vasrta]a.n tükenince-

.__Tct ~ _ oldilrdüler ve Cibuıt:indn kadın ve yakalanmıştır. Ye kadar Mada.gaskarm müdaf&aSl 
~ "'~ s t na devam .....:ı!,,,. .... _;;.;,..,~ ,,_.,,dirm= .. 1-r .. lldm:ı:i celseyi biı1nci :reis Tek1:l1 F çocuklarını açlıktan öldiirmeğe te- uçlulardan HUseyln, skender ve dir. <:>U.1.oO""-.,.b....,. uu ıgoç 

nılı.ı Dereli aÇDU§ n mOzakerelere d:: şet_>b~s ettf!e.,., Kendinizi mUdafaa Rizeli Fehmi her oeyi ttirat etm!§.. ~ ıo bin .lngDlz taanm: etti 
vam edDmiştir. edınız. ~ ~ereflnJ koruyu- malların üç balyesini ilk deta R1Ze11 

Rmmamenin 7 nci maddesini t~kil n?z· .. tngıltereni~, borcunu ödeye- Hüseyin Eminoğlu ile anlaşarak ta§J:r_ V1IJI, 5 (A.A) - Rumı mahfiller, 
eden merkezi teshin tl8Ulü :De rsrtılaıı cı gun gelıecektır0. Y3ŞaS'm Fransa. ken çaldtklarmx ve Feriköyünde ttrm Madaga.ekarda karp1qan tngınz .,.. 

- CI Mehmedin evine göturdllkierlni, FrtUlBl2 kuvvetleri arasındaki farkı ~ 
blnal&rm tAbl olacağı şerait hakkında Alman taarruza Maksut ve ka.n3ı Ziynetin yardnnı Ue ni.Sbetsizılgi kaydediyorlar. Bu nisbet.. 
mlUktJ"9 ve natla encümenlerinin müş_ mallan boş bir dllkkA.na. yerleştirdik s1Zl1k Dlllda.tlleriıı kaJıramanlığmı da.. 

terek mazbatam okunmuştur. (Baş tarafı 1 inci saııfn<loJ lerini ve kendileriııJn de bu dllkkAnda ha Ziyade beUrtlr. 
Mazıbatada esas olarak ka.ıori:ter me 

seleılf kabul ohm.m.U§tur, Mazbata ile söylenmekte fakat BlrlC§lk milletlerin 12 gUn saklandıklarını ve bu müddet VJşl'ye gelen tamamlaya h&berie· 
erkesi bunlardan haberdar olduğu ve onla _ zartmda. Hüseyin Eminoğlunun kendL re göre adaya taarruz eden tııgwz 

ını .. -.ı... ~ ~ tes:IBatmm nasıl kuru.. rm da hazrr bulundu""· il"ve edllmek· !erine yiyecek getirdiklerini ve Ziyne. askerlerinin mevcudu yirmi bfıı ka _ 
.._. nfta:ıppda. bazı:rlanmı~ olan bJr f:iU C1. tedir. ti yeparasız beı:ı top ipekli kumaş ver dardır. Halbuki müda.f'iler, sa.yun bu_ 
tallmatııame de okunmuştur. diklerin!, üç gtln evvel HU.eeyin Emin nun ak ü te b' ·dir Tesiııat:ı:n tam ve Jw.sursuz bir hal. Orta şarkta Amerikan faaliyetine, anc ç m • 

öd. ün,. v ki k t l oğ'lu tarafından kiralanan Topkapı Durumun rreni•lemesl hakkında da 
de ob:ılası için ıazuı:ı gelen blltUn kr. "' e ra anununun rak ve ra- 6 

,, 
na +n~m111n dai dil b haricinde yakalanmiş oldukları eve öğrenildiğine göre Courier k,.,,,, ......... 

ımnların bulunm&SI mecburi tutulmuş- ""2 e r neşre en aberle. _,,_ ,,_ 
tur. rln ma.ne.sI budur. Nevyorkta zanne_ bu eşya.lan naklettiklerini söylemiş • di İngillz gemi8t ~tir. Buıılarm 

YO.ksek tazyik ile 18!Wan kalorifer dildiğine göre Alman fabrikalarmm terdir. arasmda iki nakliye vapunı, bir kru-
tnn-111·~ t 1 1 aI Bu arada. Ziynetin evinde N... balya vaz&r ve bir torplto muhribi ~-'-. 

tesUıııı.tmm ma.lızurlan göz önllnde bu ö• ,. ayyare er tar mda.n tahribi """1il .... Ul.IC 

Amerika hariciye 
nazırı diyor ki: 
Ciddi surette incelemeye 

değer 

Bir bari§ teşebbüşünden 
haberdar değilim 

Vaşlns-toıı. 5 (A.A.) - Dtin basm 
toplantısında Kordel Hale son günler. 
de dolaşan barıı,, rlvayetlerl dolıı.yıslle 
Birleşik Amerika siyasetinde bir değL 
ı,,ikllk olup olmadığı sorulmuştur. Kor 
del Hal rıı ce'f&bı vermi§tlr: 

Birleşik Amerikanın durumu hak -
kmda Ruzveıt birçok defa. l.zabat ver. 
miştlr. E8ueıı clddl 8'll'ette incele • 
meye değer bir bana te&ıebbllsllDdeıı 

haberim yoktur. 
Bundan eonra hariciye nazırına 

h!nd kcmgres1Dhı tst:ııA tehlike.si k.ar. 
şumıda. aldxğı kal'fI koymam&k dunı -
mu hakkında tefsirde bulunup bulu • 
namıyacağı aorulm.U§ l'e bu cevap alın 
IDI§tır. 

Hlndlatamn 'ba me9eleler hakkında 
meTcu.t g6rilflerm fasla ayım bu hu. 
ırwıta bir demeçte bulunmap yete • 
cek kadar meseleyi tnceıememe fmka.n 
vermemJştlr. 

Barlclye nazırı llOll söz olarakk Bri
t:a.nya bQyük elçial lol'd H&lltaks 
ne pazarteal gtbı1l J&Ptı#I gOrllpDe • 
uln &ncak caı:1 iflere alt oldutunu aöy. 
lemJvtir. lımdurula.ra.k alçak tazyik ile ısıtıma işi muva!fakiyetle başanlıru§lır. Bil- Bl.r tayyare gem1slnin getirdiği dört 

kabul edilmiştir. hassa blrle§t!rm" atölyelerinden yeni ' ( 1 hava fUosu da taarruza iştirak etmek 1=============== 
mod l bi b Me d u ') tedir, ed--....ı-Ta.Umatnamedeki maddeler bir çok e r orr,• .nyyereslnin çıkmak 1 l.~ eme • """"6 ...," 

ün ka Uzere buıun""'u"'u Rost 1 'dakl H in En son haberıere göre, t ... -nı • ..___ ı.o...ıı- ı ( •. •> _ a-• .. ._,..., m a şayx mucip olınuş ve birçok "' tı oc t e _ "& ....... A~Y ._.., ..,.. ..,.. -.... .................. 

a.za tarafmdan fikirler dermeyan edil kel fabrikaları muva!fa.kiyetle bom - ..., _____________ _. vetıerl Aporakaka'nm doğusundaki ajanın, Jladakasgara yapila:a İngUiz 
miştlr. Talimatnamenin 13 ncil mad. balanmı!}tır. Avrupada ikinci bir cep. ~"'kmek p:ı.) nnrzı bugünden ba,'}- bezaha hA.kiın olmuşlardır. asker çıkarma harekeUne mukavemet 
de8inde ıa.zmı gelen tıı.dilı\t yapılmak he ihdası imk!lnıarı hA.la mevcuttur. lıyara.k, krsıı bir zam:ı.n için yarı- Öğleden biraz sonra anavatanıa Ma eden bir 1"ranatz den1zaltmı ile bir mal 
üzere tekrar encUmene iadesi karar ya indirivoruz. dagaskar arasındaki telsiz muhabere- zeme gemilıiD.Uı. b&ttlkJamu blldlrmek 
laştmlmış ve müzakere sırasında iki~ Akıl hıfzıssıhha Dünyayı saran harp afeti içinde Ierl yeniden kurulmuştur. tediı'. 
ci reis Vekili AbdWkadir Karamürsel • • • k • b~ de paymuza düşen s.rkm.tı Madagaskar teslim om.yor V~ 1 (A.A) - Amerika ha-
'IRı meselenin mevzuatı kanuniyeye cemıyetının ongıresı ~ kaç giln buna katlanmaktan Clermond Ferra.nd, IS (A.A) -:lngt. riciye nazın M. Hull gazetecilere de· 

uh f ıbar~t olsun. Yeni mahsul önümüz.. liz kuvvetlerinin kayıtsız ve oartaız mi§Ur ki: 
: ali oldu~u ileri :811rerek mecll- TUrlı:lye akıl hıfzıssıhha cemiyeti· ~ de. Havalar d1 fe\·jz Ye bereket teslim olma teklifini ihtiva eden ultL Ma.d&gukara yapılan İngiliz çıkar-
ın bu husustaki sııHıhıyctsJzl!.ğlnl ıs_ ı nin yıllık kongırcsı 8 mayıs cuma gU. ' mu~tııluvor. S::ıvılı gii ılcr c:ı.btık matomuna, Madagnskıır Mkert kuv - mam gibi tedbirlere icap ederse A. 

ne l!Urmllştnr. Fakat ekseriyetle mu- nU saat on yedi onbeşte Cağaloğlun. 1, gcc,er. Simdi ,Buna ~ ~uk·u·r) de- Yetlcr komutanı şu ccvabx ve ....... ı..+ır.· _,, ___ ha 
zakeTf"'tıh\ " k 1 • 4 

·-- me.LAAU rp gemileri i§tirak etmeğe . "'"llmrna arar ver imiştir. da.ki Etıb'b& odaand& ~- ı meli. "Sonuna kadar kendlınizi mUdafaa. ,___.__ 
~. 

Alman tebliği 
Bertin, 5 CA. A.) - Alman or

duları baş..'comutanJığmm telJliği: 
Doğu cephcsllıde yaprla.n birçox 

l.aarruz hat"eketle:rj mevzi.terim zi 
ı:ııağlamla.strrmağa. mlisıait olmuş • 
tur. Dilşmanm önemli teşkillerl E' 
yaptığı mahalli taarruzlar netice • 
siz kalmrştır. 
Şimal Airilra.da, her iki tarafta 

ısyıf topçu keşif kuvvet! ••' lıa -
fif faaliyet olmuştur. 

Berl.lJt, ~ (A.A.) - Dün gece 1ngi. 
Jl.z uçakları cenup Almanyada Ollhae. 
ea Stutgradda halkla. meskün mahnl
leJere ya.ngm ve fnfilAk bombalan at. 
mışlardır. SlVil halktan ölU ve yaralı 
vardir. Şimdiye kadar alman ba ber • 
le:re göre bir dllşman uçağı dUşürUI • 
mil§ttır. 

. 

lSTANBUL BOR~l:ilNUll 

6---6-9.t! ftyatlaıı 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrid 

Stokholm 

açdzıı ve upıını~ 
ı s:etlln 5.22 

100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Fr. 30 36:1 
100 Pezeta 12.89 

100 İsveç Kr. 31.16 

ESHAM VE TAHV1LA'l 

lkramiyeU % 5 933 Ergani 
1941 Demlryolu II 
Sıva.e • Erzurum 2-7 
Anadolu Demiryolu I ve n 

23.0~ 

19.:17 
19.90 
fi0.75 

Fuzuli' den seçmeler: - ·---·--··-········· 
Oem'-1 mal eylediğin rahat icindlr 

amma, 
Rahatın eksilt olur, her neoo artar 

maıi.!l. 
l'llil çok yıfms., luızer eyle azQbm. 

dan, klın 
nenci artar aj;rır oldukça yükü 

haımn, .. ıı.ı,. 
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lliç yerine knzap içti 
BeJollmada 'l'cıdııapaNIMI .. 

ran 70 ,.....- Rda .elada bir 
adla.. bir hattacbr ı..ta ~ 
dan dDn her ..... lotlit ille ,.ı. 
ae 1M1lfl*la bmp ~-

lbtl)W bıdlll biNm -- ... 
ıar içinde laYnDmAl'a ...... ft 
bina ..... da 6lmDftOr. VlbJa 
m0.ddeium.uml1* ~. ceeedi 
DNIL..Velae eclml ~ dcıktonı def. 
DiAe ruhmt ~-

Bir katilin muhakemesi 
Bir mlktdet ...... ... ....... ··"""'* ,..... .. .....- Periham ... ft -- l'atlmlJI 

ela alw w-elte ,...ı.,.a SeddE 
b.admıda 80l'RU bMrWlltnM ,... 
pı1an tahHret bltirllm!t Ye Dta1 
öldürmekten 448, yaralama'dan da 
4Mne& ............. 1 •• 

me ed!lm8 l9ere ~ .,_. oe-
•19 ...uım ~-

tabakkü etUnnlt ...... , •• 
.. •• ••• ftl'dllt lıılJlk ,.._ 

lllc mnattül7etin llarllla ..,,. 

lertıd clıderlne bwtaaqt.ı. Vup 
brtmnda 1'lftl'lı* ..... 
ya da.yamq oldulu büde ayakta 
dUJ'llYOlda. öıctllll bselreUerle 
bıiı' lligara Çlk8l1P 1*tı. 

- N&Rlsm uıls dıoetmn Xadaır? 
diye ll&ııe ,_....,. :a.ıı ....._ et-
mJt ..... ~pm....._, 
oldum, -- eınMe de ~yledfm 
ya bina taletcm etlDlıf olaqdm 
daha llabet1f hareket ef.:mll olar
dGJI, o takdirde ~ l:ılrlikte 
~ tıınH.nmr ... !Mrı. cılar
dB. 

Bu fikir timi* d>i beynini ,... 
bnlt geçtl. 

Vargo lmflarr Olblm11 oldufu 
belde aord1': 

- Mnbim dediğin w fıt nedir? 
- 'Kencllml gak matlıft 1* va-

ziyette ~. hem buna hic; 
de kendi hatMndan dlllldıl deif. 
Um. 

Klıdar ba 8'lsJeri a5yle~ u
w...lm Jmann11tr. l'lıbt Vaqo 
buna hiç ~t bile etmeden, .ı. 
garuiyle bOyBk b!r ıa tabüas 
yaptıktan aonra deriıa.l ICJll'du: 

- Anlad* ama, nasıl bir vazi
yet camm, '9Di ne oldu. netioede 
~den De istlyomm ODU s6yle. 

Bn 13zler &yle tahkir dolu bir 
H9ulJa llBJ!enmitti ki Kadar edcU 
ve ba lli5slerle lıt!I" tA1ıtll talehHn 

.......... ..,,can u .... _, 

... olmaJIP .. 11 rel JI ...._ lıralddk ....... ~..,.. .............. ....... ...--. 

(~dtif~li§l 
Şelıitliğin golu 

9 maym cumarte8l Bellttef Şe
ref atadmda: 

Saat 16 da l'enetblhçe - Betlk
t.af B tak1111 tan. 

Saat 17,30 da Rapld - Otlata
!Vaf. 

Ramuyadan l"kc• oyun.cuJw
ıa Bllkrel muhtelM:f ilmile y.pl&. 
CÜ meıg: 

ıo maya: pau- Kaddt&J' •ener
bah~ atadmda: 

Saat 15,30 da G&lM:a•R7 - Be 
tı"ktq B lalumlan. 

25 y11 analkı Valut 

• ...,.. 1918 

l,..lltere - Japon7tJ 
araanJa 

~} pset-"nln ~ 
llUbbarma ı&-e fa8'11te!'e ne J .. 
)llOD)'a UMmda ~en blr tlıılmn 
abli muahedeler ütedilmlttlr. 

• Çar amba Perıem 

> 6 Ma11• I 7 Mayu 
::ııııc 

Çıraian aara71 odun deposu Saa.t 17 de Galataaray ll'eber • 
olma7acak babc;e - Beı~tlf muhteliti ~ Bük.

,.. mil1ifAıltt 

c 
t-

&A-..:90 a. aaur: n 
Rıar: 1 llmr: 1 

QralM 98nylDDl bir odma de-
po9a ._ jıdmaJI etratmda Ja- Tebliğ 

'ti ..... '11-eı tı:zaaı \ ,, 
".ao ,.... .... ... ... MI alan JUJYa belıedlye rbwset m&- Bob a)ubtıncJu: 

kamı, buraaınm odun depcsu ol- Bölge boa blrl...ndtii mnı.abıııb-
rtnfaı9o 

Olle n.ıı .... n.ıı .... 
mur behia IDe'9mll olmactıpu bil- lan 9. ıs. M2 camarte8l gtlnO, ü
clinnittlr. cemr !ll&t 20 de Boyofluııda Ha.il 

... 
ÜIMl 

11.M 
it.il 

uo l&.M LK 
11.11 19.U il.il 

ilkokul imtihanlan 
fit okullarda Yf]l.yet a tedri

at mec1!elnln wrdlAt bıv Oze
Mde .bt.ihanlara bir halnmdan 
ittba1'ell beıtlawal:br. Bu sene lllt 
ohllardu 83158 talebe memm ola
eatrtır. lmtlhanlıarıda hemr baluna
call m~ 9Clı.n da tıes
lılt eclBmlt cimi idarelertne blldl
rflmJttir. tmt.9\anlıar ıt hulrmd.a 
bitecektir. !2 buiruıdan tthren 
ilk okul lel'lhi acılacakbr. Bu 
ıene aym .......W mahteUf tııua.
laı'Cla topla • ... lll9l'Slled de 
't'llcade ıvtklleıflıi!lıClr. 

eneJden ~p IDladı.. 
l'lbt mUt il fıft.en pemif dot
ıalJltll, bil tUn bfınllini h9ı1Cld faı
l!rlel'e hu ,.. ldıcap kapladı.. Ell
le ara1anndaıı:l daman taJ>Hamm 
dajıttı. Bu l*tlde mahcubiyetini 
de ~ lmttyorda. Fula te
reddtlt etmeden, dlfllnmeden • 
telime • ~ ftınlf. 

- Para.. -.- para tııüyo
rum. 

Vaırga çbtin ~ gtlfdll: 
- Para m1 1ı!Jtbvr9un ! Ldttea 

bns izahat verir milln !. 
Bunun üzerine Kadar g6dednl 

yumdu, ~ yuttu ft hl
klyeııini Mllatmağa bMladl: 

- Btliyoram kl ben Lonıdn.ya 
zeDlfıı bir Vlyanab i\e ceDJltJm.. 
Ben bu ~ hem hocMr, hem a
~. hem de aıbdafl ~ 
ttndeyün.. Tam awet etmete ha
lnianryorduk 1cl çok feci bir hldf
ae, bir ba oldu, •ftllr aıbda
nn, tateıbem bir ot.cım.obil teker
leklC'l'l altında can ftldJ ve ben ee
bhnde yalrıız lld lira ile Londrada 
yslnız, kimsesiz ve parua kaldun. 
lfaft.aıe.rdanberi ne yspablleceğl.
mi dilfUııilyordum.. Nlıayet sen 
hatmma geldin. Memleketime av
deti~ tbmı o1aıı pa.ıayı bana borç 
olank verebileeeiinl dillbdUım. 

(Dfmılİll ftl') 

atnemes •\olwnda yapı1a.caktır, 
Tartı aynı gün aaat 18 Ae 19 an
smdadD'. 

...... 
1-'r 

.. ., u. 
iM 'U'I 

1 Istanbul Belediyes1 İlanları 

... U'I 
1.16 'l.M 

1 
Vlll.,Jel jandarma teletoD ,.bekea içiD •l•ne•k 23 kalem mıa.tatelif .._ 

ıeta 1D&lamılll " abpp telet\:m dlNll ~ ~ lmnulmuftllr. 
Kecmuumm tabm1n bedltll 3072 Ura Y• ilk tMaln&b 1111 Ura tO Jıı:anat. 

tar. Şartname Zatırt" muam.W mQdQrlllll ha.ndnde ~. ı.. 
lU.HS Pwfembe sGnll aaıt ıt de Daimi llDcOımode ~. Tallp
ı.rln ilk teminat malDbws TeJa melrtupu.n " MI J11ma alıt TlaaNt odW 
..umlarlle 1aaı. sGldl ~ IUtt&e Daimi -. 1 mt ......._a'an. 

(IOll) 

latanbul Hava Mmtaka Depo Amirlijindeaı 
BMa Blrb1erl 11at11M1 lala IOOO üet baJar ,....t tatı.ıı puulllıla 

atm aJmacaktlr. letekJO. an Wmllaet tatan olu .. UIO,, llrQI .._ 
kO)' malmGdtırıqQDe ,atlraı'U PWlrw•n Dl lıbl9Et.e U.6,HS oama S111ı1 
aat 16,IO da Yem PoMah•u 11a.....- BD71lk x....,.. bu lldDll im& 
1/10 DUlllU9dıa Ba.,. .. ._,, .. ~ aGNCC'atlın. (lml)j 

latanbul Han Mmtaka Depo Amirliğinden: 
aa ... blrUklert DLUJaal t;1a .. .,.,,_ çUı • toUni puarllkla -.ua -. 

nacaktlr. t.tıekU1er kat'l t.mmat tutan olu •'MOI.. 111'&,11 BalmllO)' ..... 
mldQrtOIODe 7&tırarak makbuzlan Ua blrl1kU H.15..HJ pe!'f81Dbe sema mat 
16 de YtıDt poetabaDe karpmada bO,Jtlk ICmacqaıı lıaa UdDıal kat No. IVlO 
aa.a atmalma IEomlsyonunda bqJ1mma1•n. (lllO) 

latanhul Hava Murtaka Depo Amirliiinden: 
ll&ft bllllklerl ~ ••1000., çift li1alı. erbe.f fotbıl puarlıkJa •tm alı

nacaktır. ı.teklller kat'l tomm&t tutan olan ''1860., lra)'I Bakırk6y ma1mL 
dGrlGIQne )'&tlrarak makbual&rı ile blrllkte 115.G.9'2 CUma g1lDt1 Mat U d9 
Yeni poetallaDe kaqmmda bfıyük Kmacı:yan han lkbıc1 kat No. 1/10 Ha. 
Ya atmalma ıtomı.yonunda bulunmalan. (6181) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
M. Bedeli Teaıılaatl 

a..l mıc... .Ura Ura 
Koyun etı 100,000 100,000 uııo 

8rlD" .. 1'0.000 80,000 IS2GO 
ıto:yun ,. G0,000 G0,000 1'760 
&ıtır ,, ıso,ooo '°,ooo aooo 

1 - Yukarda cim ve mlkdan JUllı •Perin 18. NlAD. 9'2 tarlldnde 
yapılacak ebiltmeaine taUp çıkmadıl'md&n UdDcl defa kap&h arf1a elaıllt. 
meleJ'I 7 Ka)'la 9'2 peqembe S(lDl1 .... t 1G n 11 da lsmltte terane llapı.. 
mnd&ld komlqoa. bbJ•emda ;yapll&caktır. 

2 - Şartnameleri yukarda ara ile ıs, 4. 2.1, 2 Ura mukabillnde Jr.omla. 
yondan aımablHr. 

a - Taliplerin DglU olduklan Ticaret ftlllkalarma e 2490 ~ lllm.. 
ııwı tarUatı ftGldlıe tamim edecülerl teklU mektuplarau ... ...... 
yu;rlı ı.ırc•Ufde 1ılrUkte belli sem W a&ttım tam bir mat •tu 'iM Jıa-
dv JlıoıR1 ..... Nütltrl "'81) 
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istanbul. Levazım Amirliğinden verilen 1 
Askeri Kıtaat . ilanları 1 

.... ..... .... . ' .. ~ . ~. .. . . ... ;, 

Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla ekslltmeleri hizalarında yazılı gU.o, saat ve mahallerdeki askert satm 
alma komisyonlarında yapııacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona gelmeleri. 

""utarı Teminatı 

Cinsi. Miktarı .ıra Lira thale gün, saat ve mahalli. 

Koyun etL 
Koyun eti. 
İspa.na.k. 

Pıra.sa. 

Muhtelif nakliyat. 
Sabun. 
Kesme şeker, 
Zeytin yağı. 
Sabun. 
Sabun. 
Sabun. 

kilo 4000 
.. 80,000 

" 4000) 
.. 400-0) 

ton .. 
" .. .. .. 

30 
4.0 

20 
25 
50 
50 

Telefon direği. a.det 225 
'IUteahhid nam ve hesabına. 

31,500 
48,000 
31,000 
26,250 
37,275 
37,275 

1,800 

J • ' 

2025 
4725 
7200 
4660 
3938 

135 

Müteahhit nam ve hesabına beher kilosuna tahmin edilen fiyab 450 
kuruş olan 6 ton sarı vakcte pazarlıkla satın alınacaktır. lh&ıesi 8. 5. 942 
cuma. günt! saat 11 de Ankara.da M. M. V. satma.ima komisyonunda yapı_ 
ıacaktır. .Kat'ı tcnıinatı 4050 liradır. Taliplerin beUI vakitte komisyona 
geimeleri. ( 3056 - 4972) 

• • • 
Aşağıda y8.Zllı eUer kapalı zarfla ekslltmiye konmuştur. !halesi 14. 5. 

112 pe~embe günU saat l5 ' de Muğla.da askert satmalma komisyonunda 
J'&,pılacaktır. Taliplerin k.mun! veslkala.rile teklif mektuplarını i.lıale saa.. 
tinden bir saat evvel komisyona ~ermeleri. 

Miktan Tutarı TC>mlnatı 

Ol.nal kilo Ura lira 
Koyun etı 
Keçi eti 

67,500 
67,liOO 

67,000 
52,6l52 

5063 
39~0 

• • • - (3055 - 4971) 
Aşağıda miktarları yazılı üç kalem koyun eti 11.5.942 pazartesl günll 

blzala.rında gösteril€n saatlerde pazarlıkla. satın alınacaktır, Şartnameleri 

her gtln komisyonda görfilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde tekli! 
edecekl6ri flaUa.ra göre kat'i teminatları ile birlikte Fmdıklıda satma.lma 
komisyonuna gelmeleri, 

Olnsl 
Koyun eti 

,. .. 
.. .. 

1'11ktan 
Ton 
10 
10 
li 

Mub. Bed. 
Lr, ıu,. 

15000 
15000 
7500 

Kat'I te, 
Lr. K~. 

2250 
2250 
112.'S 

lhale zamanı 
Saat Da.ktka 
10 30 
11 
11 30 

(3117-6161) 

• • • 
Aşağıda ya.ztlr mevadm pazarlıkla eksiltmesi 7.5.942 günü hizalarında 

,.azılı saaUerde Halkalıda askeı1 satuıaixna komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli v&kitte komısy011a gelmeleri. 
Clnll. MDctan İhale 1188.tf 

H. Z. yağlı kutu koMerve. 3000 kutu 
Z. yağlI kutu konserve. 3200 14,30 

15 
15,80 
16 

Üzüm pekmezi, 2500 liral.ık 

.. .. 2500 .. 
Zeytin tanest.. 

• 
<ıabun, 

• 

2000 
2500 
2500 
2500 

••• 

.. .. .. .. 
16,30 
17 
1'1,30 

8129-5197) 

A§atıda yazılı ınevadm puıı.rlıkl& ekailtmelerl hlzalarmd& yazılı gün 
ve saatte Bakırköyde ukeı1 satmalma komisyonunda yapılacaktır. Talip_ 
lerin belJ.l -.Jtiile komisyona. gelmeleri. 

Ctnst 
cam. 
Boya. 
Kereıı~. · - ' 
Balya halinde kuru ot. 
Beyaz çam kereste, 

Mlktıı.n 

100 ın. 

100 kilo 
10 M2, 

100 ton 
250 adet 
500 
168 
l37 
68 
58 

lOO 
98 

6 
l20 

4 
113 

.. .. 
•• .. .. .. .. .. .. 
• .. 

'.l'emlnM 
Lira 
45 ), 

30 >. 
120 ) 

488 

369 

Oıale gUn ve eaa.tl 

9/5/942 10 

8 .... 

9/5/942 10 
(3113-5157) 

• • • 
12.102 lira. 43 kurtlfi ker>if be

delli bir pavyon inşası pazarl:ı'kta 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 12. 
5. ~42 sıa.h günü saat 15 de Eski~ 
~ehir hava satın alma komi.'lyo· 
nunda yaprla.caktlr. 1tk teminatı 
3157 lira 70 kuruştur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmelerl. 

(3126 - 5194) 

"' * * 
Y~clikulc hastaha.neslnde bulu

nan 8 ve !ı.ayvan hastanesinde bu
:ı.nan 35 ki ~ema.n 43 araba gübre 
1 l. 5. 942 pa?.artesi günü SA.at 14 
le p:.ızarlrkla satrlacaktır. lsteıkli
ierin belli gün ve saatte Fındrkl:
,ıa ~tm alma komisyonuna gelme-
'cri. (3128 - 5196) 

•5,011 lira 32 kuruş keşif bedelli 
bir vestiyer ve kart baSllla blnuı pa
zarlıkla eksiltmesi 11.5.912 Pazarte
si gU.oU saat 15 de Eski.şehirde hava 
satmalma kom.l.!yonunda yapılacak· 

tır. nk teminatı 3375 Ura 85 kuruş
tur. Taliplerin belli vakitte komlsyo_ 
na gelmeleri. (3127-5195) 

* * * 
Aşağıda yazılı mevaduı pazarlıkla 

ek.ııiltmeleri 8.5.942 gU.oU saat 16 da 
Susurlukta askerl satmalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte koml.syona gelmeleri. 
ClnsJ. Mlktan 

Bulgur. 
Nohud. 

15 ton 
15 .. 
15 
15 

.. 

12/5/942 15 Çorlu. 
6 H U 

8 JJ '' 

14 .. " 
7 .... 
7,. .. 
7 ,, .. 

8 " " 
8 u ,, 

6,, ,, 

7 ,. " 

15 Terkos köyü. 

14 Yeşil.köy Ralf Pş. Kö. 
15 Elbistan. 
H,30 Erzurum 
14 Erzurum . 
15 Erzurum. 
14 Erzurum . 
16 İzmir Lv. Amirliği. 
16 İzmir Lv. Amirliği. 
15 !zmit, postahane kar· 

c;rsı. 

(3124-5168) 

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

iCABINDA GUNDEJKAŞE ALJNABtLfR 

Yazlığa gideceklere: • • • .::"'" .,,. •1Jı."t •• ""' • >İ • • 

! 36 kalem rulman pazarlıkla satm 
aıuıacaktır. Tahmin fiyatı 25746 lira_ 
dır. Ayrı ayrı taliplerden de almabillr. 
İhalesi 9.5.942 Cumartesi gllnU saat 
11 de Ankarada M. M. \'. Satınalma 
komisyonunda yapııacal<trr. Taliplerin 
belli val<itte ltomisyona ~lmeleri. 1 

>!asır !toltak ve 
mobilyanızı 

her yerden ucuz 

t-.ttuıbuldıı. Blzapaşa yoku~unda 

66 No. AJDIET F.EVZİ'nio 

Asri mobilye 

SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

Ardiye Kiralanacak (3071-5047) 

• * * 
Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. 

•rahmin be<leli 43,780 lira ilk teminatı 
32S3 llrrı 50 lrn-:11,;otur. Karnlr zar!la 
.:k.;-:llme~i 20.15.!lJ:.? Çarşı>mb.:ı gUnt.! 
saat 11 de Trabz<ında askeri s<ttın:ıı. 
ma komisyonunda y::ıpılac:ıktır. Ta· 
!iplerin kanun1 vesikalar!le tekli! mek 
tuplarmı ihale saatinden bir sa.at ev_ 
vel komisyona vermeleri (3082-5058) 

• * * 
Ankara civarında 45,831 lira 90 ku-

ruş lreşi! bedelll kalorifer tesisatı pa_ 
zarlrkla yaptırılacaktır. Kat'! temina. 
tı 6874 lira 79 kuruştur. lhalesl 9.5. 
942 Cumartesi günü saat 11 de An
karada M. M. V. Hava satınalnıa ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komiııyona gelmeleri. Bu 
işe gireceklerin inşaat dairesinden eh_ 
liyet vesikası almaları şarttır. 

(3086-5089) 
~ .. 

3000 adet 200 ll~ 330 litrelik gal
vanizli çelik saçtan imA.l edilmiş BL 
don pazarlıkla sa.tın alınacaktır. lha_ 
lesi 9.5.942 Cu.martest gU.oU saat 11, 
30 da Ankarada M. M. V, Hava satm 
aıma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin teklit edecekleri flat üzerin_ 
den ka.ı"l leminatlarile belll vakitte 
komisyona gelmeleri. ( 3087 .!5090) 

* * • 
1950 ton odun 16 parçaya bölünmek 

suretile pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 13.('i.942 Ça.r§amba gttn.U 

saat 15 de Gebze askert sıı.tınalma 

komisyonunda yapııacaktır. Her kale
min teminatı 368 lira beher ldlosunun 
flatı bir kuruş 75 santimdir. Taliple_ 
rin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(8092-5095) 
~ .. 

18,685 kilo koyun eti alma.eak
tır. Pazarldcla eksiltmesi 10 5 
942 günü saat 10 da Susurİu.k~ 
ta askeri satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin belh 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(3104 - 5107) 
* * * 14,000 kilo sığır eti alınacaktır. Pa_ 

zarlıkla ek.si1tmes1 8.5.942 Cuma gü· 
nU saat 14 de Eyup Rami asker! .sa
tma.ima komJsyonunda yapııacakb:r. 

Taliplerin belli va.kitte komisyona 
gelmeleri. (3183-5201) 

* * * 
6000 ton muhtelit mevad tahliye ve 

Mağaz:ı.smd!ln sıınn:. 

1500 metre mura.bba.ı eb'.a.dında kArgir yapı.lmıe bir ardiyeye Uı.. 
tlyaç vardır. Bir veya. birkaç parÇadaıı müteşekkil olmam da caımı.r. 

İstanbul cihetinin sahilleri tercih edllooelttlr. Salılplerlnln K&tm:roğlu 
hnnrnın ii~t katmdakl llilesseeemlz MüdUrlyetlne mill'ıı.caatlan tlA.n 
olunur. ~:ı.lııl)nu Yerli As. ı,. den: 1 

P. Tğm. Vedat oğ'lu t. Hakkı Ezici ~~~~l_l!,.~--_E1E!ll!l!ill•••!l!BBl!!l!I•&•••••••••••' 
oğlu 330 (51289), P. Tğı:n. Emin oğlu 1 
Kc.nan İstanbul 322 (51444). P. Tğm. 
O. Nuri oğlu İhsan 322 ( 44379), P. , 
Tğm. Saffet oğlu llhami 335 (51186) 
P. Tğm. M. Kemal oğlu Muhittin 835 
(51463), P. Tğı:n. M. Reşat oğlu M. 
Mll.n.lr 320 (52184), P. Tğm. Asım oğ_ 
lu Abdurrahman (52367), Lv. Tğm. 

Mehmet Hilmi oğlu Hilmi Şile 318 
(20381), S. 8 Hs. Me. Mustafa oğlu 

Yuıruf Kclestecl 302 •(20275). 
:Su subaylann hüviyet cllzdanlarUe 

birlikte acele şubeye gelmeleri ua.n 
olunur. 

* * * 
Eminönü Yerli As. Ş. B~ lrfından: 

15. Şubat. 942 tarihinden başlıyan 

ve 15. Mart. 942 de nihayet bulan ve 
şubede kayıtır subay ve askeri me -
morlardan yoklamaya ~lmeyenlerln 
1076 sayılı kanun 10. maddesi mucL 
bince yoklamaları yapılmak üzere a. 
cele §U.beye gelmeleri llb olunur. 

Yd. Nk. Tğm. Sabit oğlu Sami 316 

(19588), J'andarma Bnb. SlUeyman oğ 
lu Rauf 310 (2884). 

Bu subaylarm hlivtyet cllzdanlarile 
birlikte şubeye gelmeleri HA.n olunur. 

,--Sugünkü radyo 

' ·-
Erzurumda yaptırılacak, mağaza bwa.sı ııe 6 ad~t Jojma.n J..Di18.atı ka

palı zarf usuiile ve vahidi iia.t llzerlnden eksiltmeye konmuştur. Bu iJı§a. 
atta döşeme ve lcntolar için muktazi demirler idarece verile<:eğl gibi kum, 
çakıl, taş, kereste, çimento müteahhit tarafından temin edilemediği takdir
de vahidi flattakl lbza.ra.t bedeli üzerinden idarece temin edilecektir . 

1 - Bu işin muhammen bedeli '"230.000,. liradır. 
2 - İstekliler bu işe alt şartname ve sa.ir evrakI D. D. Yollan Anka

ra ve Erzurum veznesinden "1150., kuru~ mukabılinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 20.5.942 tarihinde çarşamba gUnU saat 16 da Arık.arada 

D. D. Yoilan yol dalreııinde toplanacak merkez birinci komiııyonunca ya.. 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ne bir~ 

likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gUn saat 15 ııe kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lhrmdır. 

a - "12750,. liralık muvakkat teminat. 
b - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu tşe mahswı oı.. 

ma.k üzere MUnakalA.t Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet vesi· 
kaaı için ihale Q.rihinden en az sekiz gün evvel bi.r istida ile MUnaka.Ul.t 
vekaletine müracaat olunması -(308'--5076) 

Adet 
7,30 Program, memleket saat aya- 3252 .250 Gr. Şişe 

Adet 
4 Ara balı emme basma tulumba 

8 parça. teferruatlle beraber. ri 7,33 Radyo salon o;rkestrası 7,45 1473 500 Gr. Şişe 
ajans 8,00 ~yo salon orkestrası 458 1000 Gr. Şlı;ıe 
programınm devamı 8,15-8,30 Evin Yukarıda yazılı ııa.ç şi.'}elerlnln pa_ 
saati, 12,30 program, memleket saat zarlıkla eksiltmeıerl 7..5.942 ~rşembe 
ayarı 12,38 Şarkı ve tUrkUler 12,45 gUnU saat 14 de Tophanede Lv. A. 
ajans 13,00-13,SO Şarkı ve türkUlcr. mirliği satmalma komisyonunda ya.. 
18,00 Program, memleket saat ayarı pılacaktrr. Tahmin bedeli 770 Ura 41 
18,03 Radyo dans orkestrası 18,45 kuru§ kaU teminatr 115 lira 56 ku. 
Fa.sıl heyeti 19,30 saat ayarı ve ajans ruştur. tsteltlilerln belli vakitte ko • 
19,45 serbest 5 dakika 19,50 mllzik misyona gelmeleri. (726-5150) 
20,15 Radyo gazetesi 20,45 Bir mar!J * * "' 
öğreniyoruz • Konservatuar marşı 21 3394 kilo 255 gram balrk ağı ip-
Ziraat takvimi 21,10 şarkI ve tUrkU· ' liği !'l:nıaca.k.trr. Pazarlıkla eksilt
ler 21,30 Konu~ma (Av ve spora da_ m~i 8 5 9•12 mım.a runü sıaat 
ir) 21,45 RiyaseticUmhur bandosu 22, 15,30 da Tophanede 1st. 

0

Lv. li..ınir-
3-0 saat ayan, ajans ve borsalar 22, lıği satın alma komisyonunda ya.-
45-22,55 yamık.! program, kapanış. pıl:ı.caktır. Hepsinin tahmin bede

li lü,175 lira 89 kuruştur. !stek
·;ıerin kati tem~::ı:ıtıarile belli va-

:tt.e kom.i.syona gelmeleri. 
(727 - 5191) 

4 Hortum, beheri 50 Mt. ı-eKorıa_ 
nle. 

82 Yangın söndUrme Aleti. 

Yukarıda yazılı malzemelerin pazar 
hkla eksiltmesi 7-"i.942 pel'§embe gU. 
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amlrlfğl satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 8576 Ura 
kaU teminatı 536 lira 40 kuru§tur. 
İstekillerln belli vakitte komıayona 
gelmeleri, (71~143) 

• * • 
Adet 

24 Piston. Binde 20.so Ovenaye. 
72 Sekman. Pistonun overzayama 

uygun olacak. 
24 Pim. Orijinal. 

48 Pim burcu. Orijinal 
24 Ekzos supabı. 

nakliyesi pazarlıkla eksiltmeye kor 
muştur. İhalesi 8.5.942 Cuma gün ' 

saat 15 de Geiboluda askeri satma 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah_ 
min bede!l 9000 Ura. kat'i teminatı 
1350 liradır. Taliplerin belH vakitte 
komisyona gelmelerl (3134-5202 ı 

~ * • 

:ı~lj ~nesı.nd€ Vela orlu mekLe
bı 6 ncı smı:fd~ aldığım ta.sdik
ııam:m.i zayi ettim. Yenisini çıkar
tacagımda.n eskisinin hükmü yok
tur. 

* * 11' 

Beherinc 750 lira tahmin edilen 
17 adet seyyar mutbah ahıncnk
tır. Pazarhk·a ek~iltmesi 8. 5. 912 
cuma günü sa.at 15,415 de topha-
rıedn 1st. Lv. amirliği satın aıma 

24 Benzin supabı, 
48 Supab yayı, 

Yukarıda yazılı kamyon parçalan. 
nm pazarlıkJa eksiltmesi 7. 5.942 per• 
şembe gUnU saat 115 de Tophanede 
Lv. Amirllği satmaıma komisyonun. 
da yapılacaktır . .İsteklilerin teminat. 
larile belH vakitte komisyona gelme
lerL (721-5145) 

Beher kilosu 97 kuruş 76 santim
den 25 ton kristal şeker alınacaktır. 
Pazarlık.la eksiltmesi 8.5.942 Cuma 
glinU saat 15 de Balıkesir askeri ııa_ 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Teminatı 2567 liradır. Ta!lplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(8135-5203) 

~. * 

Besikt.aş Ilılamur V:rengf 
No. !) Abdullah Erkal 

* •), 
solcal' 

~i.<ıli nahiye mUdürlüğilndcn al
dıgnn mayıs - haziran ayına ait 2 
bUyük bir küçük ekmek karnemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
e5ki~inin hükmü yoktur. , 

Nişantaşı Şair Nl~U.r ı;okak No. 

komi.wonun•:fa ;vıı.pılaC'aktır. 1stek-
1ilenn kati tentlnatl:ııile be'li va
kitte komisyona gelmeleri. 

(728 - 5182) 

Beledi}1e Sular idaresinden: 
325,000 kilo koyun eti kapalı 

-·uf!n eks"ltmeye konmuştur. İha
lesi 21. 5. 942 pel'Ş€'mbe günü saat 
1 O da Trs.b:ı:onda askeri satın al
ma komi::ıyonun ela yapılacaktır. 
Ta1iplerir, kanuni vesilml:arile tek
lif rnf-'ktuplanıu ihale saatinden 
bir <ı-aa t l"VVel komi':!yona verme
leri. 

K. Mercimek 
K. Fasulye, 
Taze bakla. 10,224 Kg. Pazarlık gUnli tallbl çıkmayan 150 1 O lfanclan Benli. (39150) Açık Eksiltme ile ot satısı ilanı 

İdaremizin Balurköytı.ı;.de Çörekçi çayın namıİc maruf arazlsl dahi· 
imde mevcut blçllmemlş otlar açık arttırma ile satılacaktır 

(3132 - 5200) 

* * "' 
32:'i, (}QO kilo c;ığır eti alına~ak-

lı:-. Kapa ı z.1rrı:ı cksillm~si 21 :l 
94.2 persembe giinü saat ıı: d~ 
'rrabzondıı a.c;kcri satmnlma ko
rJisyonunde :1--:ı.p·bcaktır. Tahmin 
bedeli 162,500 lira jlk teminatı 
937:5 liradır. Taliplerin kanuni ve
sika'ıırile teklif mektuplanın ihale 
~ııatindcn hi'r zr.n.t evvel komis
r•ma venne~d. 

13 ~ 5199 

Yular. 
Kalbur. 
Bez su kovıısı 
Kıl gebı·e. 

mı çul. 

200 adet ton sığır eti veya koyun eti 8,5.942 
250 ,, cuma gUnU saat 11 de pazarhltla iha... 
200 ., le edilecektir Muhammen bedeli sığır 

3000 ,. etı için 180000, koyun eti f~in 270000 
300 liradır. Kat'I teminatları srğrr eti için 

(3130-5198) 20500 lira koyun eU için 29100 lira_ 
* * "' dır. ŞartnAml'lli her gUn komisyonda 

Esl<i,ehlrde 39,387 lira 30 kuruş görUleblllr. tatekliteri.n brlli gün ve 
keşif bcde!ll Erbaş yatakhanesinin ıt. saatte Fındıklıda satmalma. kornisyo
mam i~aatt mtit~ahhid nam ve he- I nuna gelm"lerl. (3121-5165) 

1 sabına açık eksiltmeye konmuştur. 

l !halasi 20.5.942 Çarşamba gUnü saıt ~ hl. S b h . 
15 de Ankarada M. M. V. Hava satın 'l U lS Q Q affın 
A ima komisyonunda yaprlacaktır. llk Opereti 
temlnutı Z0.34 llra 5 kuruştur. Şartr.n. 
mesi 197 kuru;a kom!syondan alınır. 
EkRittmeye gireceklerin ihaleden Uç 
gUıı. evvelin,.. kadar vekalet inşaat da_ 
Ircalnden vesika alınalan ~arttır. 

(3000-5093) 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

Kadınların Beğendiği 

Yazan: M. YESARİ 
Beste: Muhlis Sabahattin 

* * * 
Eyüp kaymakı.mJığmdan aldığım 

mayıs ı:e haziran ayma ait A/17655 
n_umar:tlı :ığır ir-;ci karnemi zayi et
tı?D, Yen'sini. :ıfacağ-mda'1 eskisi
ııın hükmi! vc-ktur 

.F:,·iip Ve;irtekke No. 48 şoför 
İ'-mııil ~o:rkıırt. (39'751) 

* * * 
Ahmet tı:ıler 1322 A karnesi 6034 
Nec'lti frıer 19·J7 A karnesi 6031 
Futma lşler 13?.5 B karnesi 71:?3 
Hny:>ti tş!er 1936 B karnesi 77:2~~ 
Şedat İşler 1940 B karnr>S: 3716 

Eyiip lmzası kaymakamlığından 
aldrğrm be'i adet m:ı.yrs ve haziran 
lrnrnesini z:.ıyi ettim. Y.:oni!!ini nla.
cağımnan ec::ld~;bJ.in PÜkmÜ Yoktur 

E;o.i!ıı Nl-;;anra Çini'i çeşme yo~ 
ku~'ll No. ;) Ahmet İı:-ler. 

1. - Satış şartnamesi ıdaremiz levaZlm dairesinden pa~asız olarak alt
nablllr. 

2. - Muvakkat teminat 50 liradır. 

3. - Açık arttırma. 18. Mayıs. 94.2 pazartesi gün\1 saat 10 da arazt da· 
tıilinde yapılacaktır. (5190) 

lstanbul Gümrükleri BQ§müdürlüğünden: 

Per~embepazarı Caddesl Ticaret Han 2·1 numarada Çorapçı iken haleıı 
nerede olduğu blltnmiyen Refael Salamon'a: 

M.ikdarı, mahiyeti ve neden dottduğu 26 Mart 1942 tarihli ve 1395 sa· 
yılı Yeni Sabah Gazetesılc ilan edilen 1337 lira 34 kuruş borcunuzu 1723 
sayılı kanunla gösterilen 30 glinlük mUddet zarfında ödemediğinizden bU 
parayı nihayet 10 gün içinde veznemize yaurmadrğıruz takdirde Taıısili 

Emvaı Kanunu bUkilmlcr..n" göre hakkınızda takibat yapılacağı tebliğ 
yerine ko..im olmak Uzere ıl!l.n olunur. (5183) 

SAHIB1 : A~IM US 
Umunıı Neşriyatı idare eder 

BasıldJitJ yer: \'AK11 MATBAASl 
füfik Ahmeı ~eve~• 


