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6 Sayfa 

Ekmek ve Leblebi 
Bir müşahede ve bir .nülahaza: 

1 ~ Haksız mal iktisap edenler hakkında 
~ ~ mühim bir ka·nun Meclise verildi 

Toprak mahsulleri ofisinin, hububat için tayin ettiği ~ 
fiyatı artırmak sureuıe mübayaası arıırııamaz mı? ~ Kanan hükümleri 

......... ı.ı.. aUlus ~:~:~.ıı~.~ kv.1!:..nnru hl• kat Oha MADAGASKAR DA t:~ 1 eyıo' 939 dan başlayıp fevkalade hallerin sona erme- ,: 
::!btu::.a~:&;~~~~':;! ~~~ ~~:~!~r·b!~:0ı;~e!~~":.ru~ Diyego ;: sinden beş sene sonraya kadar cari olacak 
cllrilmc l leblebici dükkiınlarııuıı cl:unlar bu defa aynı mat l~ln 00 s a e ~'4 Ankara, 7 (Vakrt muhabirinden - Fevkallde lunan çocuklarının yqayış larzlan wya mal durum. ~ 
nıilşterllerlni artrrmı~tır. İ~i sıru- 1 kuru' istiyor! Bu Jıall AÖren nohut u v r Z ~~ hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkındaki lan gelirleriyle mUtenaalp olmayanlardan bu kanun ~ 
tında.o gündüzleri gulal'arıııı daha atreıları ela tabii olarak nohut fi- ~ l.\ylha meclis ruznameslnc alındı. IA.ylhayı ııın son tet. hükümlerine tevfikan bir beyanname istenebilecektir. J~ 
ziyade ekmekten alıın halk t.aba.· ~·:\tlarını a.rtınyor. BunclBn ırıonra tesl •ı m oldu ~,. kik ed® adliye encUmeni bazı ladU ve na.veler yap. ku 
kası eksilen ekmek yerine leblebi nohut ve Jehlcbi fiyatı bir !:ıkma-

1 

; mıştır. IA.yihanm aldığı son §ekte göre bu kanun hU- ~~~:;:d&m~!:~:';ıbl 1m:~:l~~=-be:-::. ( 
)'emeğe ba~lamı~tır. :1.a girmiş oluyor. -<>-- kUmleri ı - Devamlı veya muvakkat surette bir Am- kl dahildir "' 

nı- ..__ h b b t d -· .ı ., lü alacak ve diğer ba ar . Beyanname mah· .. ~ .. 
, ..... ..,,on u u a ''e ~· a ·~- Rir ktsım halkın gündelik gıda- F 1 "il me vazifesi veya hizmeti gören devlet veya diğer her "" 

df'leri &ra.IJWda nohudun fiyatı da !.andan e'ksilcn ekmeg•l JeblPbl yi- ransız 31' cenupta ~~ ,türlU Amme müesııeselerl memur ve müstahdemleri rem olarak istenecektir. 1 Eylül 939 ta~h!ndeıı ltiba. ~~ 
800 zamanla.rda lıayli yii" .. selmlştl. ~, ren her ne sureUe olursa olsun vazife veya hizmeUe.. ~ 
Le yerck tazmiu ,.e telifi etmesi ikirı- • ~ 2 - Devamlı veya muvakkat surette ücreUi veya Uc· rlnden ayrılmıı veya ayrılacak olanlar dahl bu kanun .,~ 

blebi fiyatı 80 kuruşa ~ıkmıştı. ci bı·r noktads.n dikkate de~r bir mukavemet edıyor ~ rebılz lhtıyaı1 veya mecburi olarak blr lmme vazifesi " il·"- b ı· _.._ <rnn b lmad kları 1""'' ,. h"'-Une .,.bl olacaklardır. Bu kanun fevkalA .. e hal- ,} 
.... 0 ıy .... oy,,,_ 0 1 Jıadl-.edJr ki bu da lehl~binhı ek- ~" veya blzmcll gören diğer kimseler 3 - 3659 sayılı ka_ ......., .... ..... '" 

İçin leblebi satı~ı da normal :za- meğc nisbetfe altr, yedi ml~li yük- ~~ nunun mevzuuna giren mUesscsefcrde hizmet edenler lerin sona ermesinden itibaren geçecek bq yıl içinde ~ 
ınanlara nlsbetle çok azalmıştı. ~k bir fiyatta olm:uıı(lrr. Bundan Londra, '1 (A.A.) - Resmen bildiri. ~ t _ A.mmo mcn!aatlarma hadim cemlyeUerin !darı fevkalAde hallerde haksız olarak mal iktisap etm~ ~~ 
Lellebicller bundan dolayı sıkıntı ~u h:ıldkat ıınlaqılır ki leblebi alıp liyor: 1 ~~ uzuvlarıle ücretli veya ücretsiz memur veya mtıstah- olanlar hakkında dahi tatbik olunacaktır. 1 Eylül ~'4 
tekiyorlar, satı5Jarınr hızlandıra.- ~iyrnlere bugünkü on kuruşluk Antsfrane şehri zaptedilml§tır. Baı ~~ demleri 5 - 2556 sayılı kanunun tahkik ve takibe da- 1939 tarihinden bu kanunun neşrine kadar geçen ~ 
bllm<.-k çarelerini arayıp duruyor- ekmeğin mlktarmı artırmAk mllm. lıca taarruz cenuptan yapıtmııtİr. ~ lr otan 6 ncı babı hUkUmleri mahfuz katmak ıarUyle mUddel zarfmda haksız olarak ma.ı iktisap etmiı ~~ 
lardı. l\iin olsa halk kilosunu yirmi, ytr- Bununla beraber bahriye sUAlıendaz. ~~ bAklm veya mUddelumumıtere h!klm smıtmdan sayı· olanlann mallan ve kanun hUkUmlerl dairesinde mu. ~~ 

Glla aşırı ekmek psyınm yarıya mi be<> knnışa nbcak, hatta bunu lanmı.z.ı.n §!maide karaya çıkarılması ~~ tanlar haklıırmde. tatbik edilecektir. Şahısların kendL sadere edilmekle beraber haklarmda mUebbeden me· ~~ 
inmiş olnıası işte böyle bir slkmtı büyük bir memnuniyetle kn11ılı- faydaıı bir pşırtma hareketi olmuıı - ,} !eriyle kan veya kocalarının veya vekAleti altında bu_ muriyetten mahrumiyet cezası verilecektir. ~~ 
içinde olan İstanbul Icblcbicllerini tur. Anteiranedekl. Fransız d~iz ve " y:ıcaktır. 
kurtannı~hr, Her tarafta leblebi 
alıj verişi hiç bir uman görülme- Bu milş:ıhe<le b'zi ~yle bir mü
mlş bir derece)·i bulmuştur. Fakat Jihnzaya !lc,'kediyor: Acaba ToP
i~n asıl garip ohn ciheti udur ki rak mahsulleri oflslnln bnhubat 
nıallarma kilosu 80 kuruştan mü~- f~in toyln ettiği fiyatı artırmak sa
tori hulamadıl{l:\n l!:ln ne yapa- retUe mübayaa•n M'tmlamaz mı? 
caklarmı bilmiyen leblcblrller bu Şurada, bursda hiJa ıı;izli hububat 
defa fiyatı 90 J.'Uru~ çıkarmışlar- stoklan \'ar:Ja bunlann meydana 
dır! ı;ıkrp satı'}& ancdlbnnine ys.rdun 

DUne kadar leblebJ lfyatı 80 lru- olunamaz mı? 
l'tlşta.n idn.re edip dururken mi.J~- OnUmiizde yeni malısulOn yetJ'f
terilerln blro~nbire çoğalma'lt lcb- meı11I için daha bir, bir buçuk ay 
leblt'11erin 1L1Jcak 1<nrlarmı artmr. nrdır. Eter darlık hububat fiyat. 
Buna memnun olmala.n ve karlan larmr artumak yolu He biraz ge
llo lcanaat ettn*.rl llzon dri;iJ mi- nMetilebilecek5e bunda tf'reddlit 
dlr! Bayır böyle olmuyor. Kinn 1 edilmemek Ji.znn gellr flkrlndeytz. 

in6nD şehitliğinde 
10 mayısta büyük bir tören 

yapılacak 
Bodlyllk, '7 (A,Al - 10 Mayıs günü İnönü §ebltlJğinde bUyllk bir 

t6ren yapılacaktır. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, 
Ankara, "I (A..ı\) - 10 Mayıs pazar gUnU İnönü şehitliğinde yapılacak 

merasimde Ankara'yı belediye meclisi A.zasmdan Mecdi Sayman ile 
C. H. P. vllll.yet idare heyeti O.Zasmdan Hayrullah Özbudun tem•ll ede. 
ceklerdir. 'Meraaimoo Ankara namına bir hitabe irad olunacak ve fehlt. 
'iğe bir çelenk konacaktır, 

kara kumandanları teslim olmu§larsa 
da henüz, mukavemet eden birkaç 
oep vardır. Diego _ Suarcz limanında 
bulunan bir Fransız denlzaltısJle bir 
Şalupa batmlmı§tır, ' 

(Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

Çörçil'in 
Madagaskar 
hakkında 

beyanatı __ ·-~~· 
Loecln. 1 (AA) - A:nm Kamara.. 

smd& bugUn Madagaskar hak.kmda 

beyanatta bulunan Çörçll dem!§Ur kf: 
"Mümkün olduğu kadar kan dökW. 

meslnin önUne geçınek için her sınıf_ 
tan pek mUhJm kuvvetler kullanrlml§
tır. Bu busuıtakl b.uırlık.Jar Uç ay. 
dan fazla devıun etmi§Ur. Karaya aa.. 
ker çıkarma. barekeUerl muvaffakı. 

1 yelle bapnlmı§ ve salı gUnU akşamı 

1 
kıtaıanmız Fransız kuvvetıerlle tema.. 
sa geçml§lerdlr. Antairana mevzl.lne 
kal'fl yapılan ilk bUcum bin k~lden 
.;tazıa ,zaylaUa geri püskürtülmüş ı.e 

de adadaki kuvveUere kumanda eden 

(Devamt Sa. !,Sü.' de) 

Şimal buz 
denizinde 
Bir ingiliz kruva

zörü· battı 

TOrk dili kurultayı 
10 Ağustosta Ankarada 

toplanacak 

~ 

lngiliz gemi kafileleri 
Rus limanına vardı 
Londra, 8 (A.A.) - Amirallik 

tebliği: 
Şimal buz denizinde son za

manlarda yapılan hareketler hak 
kında şimdi, ~azı malfımat ver
mek imkanı bulunmuştur. Bu 
hareketler. birisi Rusvaya önem
li harp mab.cmesi nakleden diğe
ri şimali Rusyava mal nakletmiş 
olup avdet etmekte bulunan ge
milerden mürekkep iki kafilenin 
gec;iı:ıi esnasında yapılmıştır. 
Düşman, günlerce mliddet ha

fif deniz Ustü kuvvetleri denizat 
tı gemileri ve tayyarelerle şid 
detli teşebbüsler ya.Dmıırtı. Bı 
tcşebbiislerin hedefi, bu kafilclc-

(Devamr Sa. 2 Sı1 5 de) 

Ankara, '7 (A.A.) - Türk Dil 
kurumu genel sekret.erıliğinden 
bildirilmiştir: 

K uııım ana. tüzüğtlne göre Uç 
yılda bir toplanması gereken T~rk 
dili kurulta.ym.m 1939 ya.mırla ya
pılamzya.rak geri bırakılm.-ş o1an 
dördüncU toplantw ıo ağustos 

Maltada bir ayda 
ölü ve yaralananlar 

Malta, '1 (A.A.) - Resmen blldlrit. 
diğlne göre, çarıamba gllnkü bava 
akmmda UQ dUıman bomba ve bir av 
uçağı hasara uğratılmıştır. Nt.san ayı 
zarfında 297 sivil ölmtl§ ve 320 kl§l 
ağır yaralanmııt.Jl'. 

19U yılı ilkk&nundanberl ölen ıiVU
lerln sayısı 758 ve ağır yaralılar ye -
kQnu da 881 dir. 

- . 

Hususi müesseselerin yapacakları 
pahahhk zammı 

Bo911sf ve hükmt şahsiyete balx bulunan müeeee.elerln mllmeealllerl 
lıu.;ün vllAyette bir toplantı yapacaklardll'. 

Bu &oplanhda memur ve mtıı+tahderntertne yapacaklan JM'lıaldık 

7JllDllll ltzerfnde görUşN't'klerdlr. 

1942 pazartesi gUnU Ankarada ya
prla.cakt.Ir. 

Kwıılta.y Uyelelindcn bu toplan
bda bulunmak J&tiyenler, 15 tem
muz 1942 akşamına kada.r bu is
teklerini kurum genel sekreterli
ğine yazı ile bildirmclidir~er. 
Kurultayın çalışma programı 

aynea ilAn edilecektir. 

Dördüncülüğü muhafa
za eden 

Fransız 
donanması 

Akdenize açı:mıya 
hazır vaziyette 

Londra, 7 (A.A.) - Afi bildiri
yor: 

Deyli Ekspres gazetesi, Fransız 
Irabincslnin dUnıkü topla:t13"ll<latı 
bahsederken bu toplantıda mühim 
kara.rlarm verilliğini yazıyor. BJ.. 
l"ncliği veçlıi)e kuvvetçe oordiln
cUlüğil muhafaza eden Fra.nm f .• 
106\lM Dar:an ta.rafından verilen 
t:ılima.t Vişin.in kati kararının ilk 
işart"ti olaca.kttr. Bu talimat ya.
kında veriil'Ccektir. Tulondaki fi'.o 
denize açılınağa hazır bir vaziyet-
tedir • . 

Anıt-kabir hakkında 
Vekiller Heyetinrn 

kararı 
Anksra., 7 (Vakit muhabirinden) 

- Anrt - kabir projesi hakkmda. 
Vek'ller heyeti kararını vermiş

tir. Karar, ya.km.da ilan edilecek
tir, 

lsveçteki Amerikalılar 

1 

memleketlerine 
çağınldı 

\•01ga kıyılarında Alman aakerterl 

VI~. '7 (A.A.) - Amerika~ 
kfuneti !sveçtc buh1nan Amerilam 

j tebaasını Ameriltaya dönmeğe cıa.. 
vet etmiştir. 

Alman teb 141 

Ekmek istih.1'a.',ı · ş·mal ke-
Ankara. lzmir ve Edirnede de bir gün tam, siminde 1 bir l(Ün yarım veriliyor 

Ş•dd 

11
. h b Ankara, '7 (\'akıt muhabirinden) mek istihkektnm yarısı verilmiş-

i e 1 mu are e - Hflr gün venlmekte olan clt- tir. Bundan böyle muvaokkat bir 
mek mikts.mım tenzili ha.kkmdalti zam~ için ietihkakm bir giln ta-

l er Oluyor 
1 

~nra~'ll tatbikine, t:rtanbulda oldu- mamt, bir gün yar.ısı veril~cektir. 
gu gıbi, yarından ıtibaren Anka-

-<>- ~a ve !wıirde de başlanuak-1 Amerika 
Ma,,.asara ednmı, İaşe mil!lte!'arlığı, valiliklere • • . 

olan Alman ssıl ile gönrl"rdiği bir tebliğle eldeki stok Bır mıhver taarruzunu 
Vl\Z'lyctne göre bu kararm ta.tbi- ı karşılamak İçin 

renıden muvasaıa kine geçme'erlni bildinn.işt.ir. A 1 k ti . 
1 Ankllra valiliği yaptığı bir ilin- rap mem e e erı 

temin edlld 1 da şöyle demckterlir: 1 • •• • • 
''Yarm (bugföı) herkes ekmek ıle munasebetını Bir Sovyet alayı ve üç u.t:hkakmın ellerindeki karnelere 

kayak müfrezesi imha göre yarurnı ah<'aktır. 1 

d "ld. 1 Ekmek istihkkal&rı yeni btr e-
e ı ı mlr verilinceye ka.'ar bir gUn tam. 

Bcrlin, 7 (A.A.) - Alman or- bir giln yan i~hkak üzerinden 
dıılarr b..ışkunın.ndanlığmm tebliği: verilecektir.,, 

Doğu cephesinin geniş sahala- 1 E<l'me, 7 (Vakıt muhabirln,len) 
< JJevıımı Sa 2 Siı 2 de) - Bıı Mbah Eclimede herkese ek-

arllrıyor 
Londre, '7 (A.A.) - Deyli Skeç 

gazetesine göre Birleşik Amerika, 
Akdenhde bir mihver taa:m.ızu 

(Devamı Sa. !,Sü. 3 de) 

Gençleri muzır içkil"rden n~sıı koruyabiliriz? - - ""'-- - - - - .. 
Avukat Reşat Kaynarın cevabı 

Avukat Kep& Kaynar 

Tütün ve içkiye karşı korunma için içki sefer
berliği meydana getirmeliyiz. Polis öğretme

nin teşebbüslerine yardım etmelidir 

Kıymetli avukat Reşat Kay
I!ar hem bir fikir adamı hem bir 
muallim hem de bir terbiye oca
ğının reisi olmak dolayısile bu 
mevzu etrafında muhakkak ki 
salilıiyetle konuşabilecek bir şah 
sirettir. Anketimize şu cevabı 
ıerdi: . 

- Gençlerin içki içmelerine 
ve tütün kullanmalarına kat'iy
yen taraftar değilim. İçki ve tü
tÜI\, gençleri gerek maddi gerek 
moral bakımdan ta.mamile zarar· 
lı ve korkunç olabilecek tehlike
lere atar. 

Maddi bİı.kmı.dan zararlıdır. 
İnkişaf etmeğe müstaıt bulunan 
gençlerin bUyiimelerine ve gelı;
melerine engel olur, bu husus 
hakkında doktorlar icaheden söz
leri söylerler ve bu saha. kendi
leri ne a~ttir. 

lkinci kısım ahlak sahasına. 
l"eı:nce, içki ve tütUn gençlerid 
maneviyatı üzerinde meydana 
f!et.irdiği ilk ve esaslı f§eY IA.üba-
1 iliktir. 

Bence ahlak! akidelerin en Ml
yük dJşırıanını arıyacak oluh°l.k 

(Devamı Sa. !,Bü. 3 <U) 
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Varidat umum müdürlüğü 
iki müdürlüğe ayrılıyor 

Reşat Kay- Milli Piyangonun 
narın cevabı mayıs keşldesl 

Avukat 
Anltara., 7 (Vakit muhabirin

den) - Ee\ 'knlô.de ahval dola -
yı~.. ~ı:unan zaman vergiler(' zam 
yap ı ·~ olması d~ayısilc ~1nli
yc varidat ~kilatm~n işleri art
'11IŞ ve bu yfuxlen kadrosunu ~
nişlcflmc:i icap etrnişUr. Aynı 
uretle tnh.sfült servisinin de ~
ri çoğaldığı için tahsilat kadro
mda da bazı değişiklikler yapıl
asma lilzum görülmUş bu mak-

_ 'C\')'Ork Tuymis yazıyor 

(uazzam kuvvetlerimiz 
müdafaa için 
toplanmamalı 

inir harbi 
yap allyız 

Ncvyork, 7 (A.A.) - Nevyork 
Taym"!s ynzıyor: 

"'Mada.gaslm:rm i~ga.lintn msnn
lı~ ibir çok .hnrp a.ylarmda."l. ikur
te.:rmam ihtlnınli va;rrltr. Teşeb

büs kahi1i.yoti dU.5JMna pek fazla 
bir zaman btrokm~tır. Sıra şimdi 
bi~ gelmiştir. Cilret şmıtli mafa 
ve hfyruıetc mtıkıbcle etmelidir. 
Birleşik milletlerin durmadan ar
tını muıızzam ikuvvctleriırln yalnız 
mlldafn.a için toplanması doğru 
değildir. Bu kuvvetlerde b3za.n 
Tokyoda bazn.n Rostokda., bozan 
Madaga.skB.Td.a ve daha l50Ilra zik
retmek ietcmediğimi% bazı yerler
de llinlr ha.mi ~pabDirlcr. Bahis 
mevma ol&n. KJs]:;;nglerin, Lıwal

Icrin, oerefi değil, Fıtmeıı.nm e!!ıki 
t'Q'1I htlniyet. ade.let Te kardeşlik 
baymğmm §ercfi, h.attA i:Manlı
b'lll şerefidir • ., 

Fa ta 
Almanlar üs kur

mak istiyor 
Moskova, (A.A.) - R.öyter bil

"ıiyor: 

Bernden Sovyet aj:ıırıama gelen 
ır hnbere göre Alman genel Jı::nr

rı 'lyma m<m.911,P subaylardan mn
ı ekkep bir heıyet :uçalk meydanhm 
ve telsiz istaayoıılan k\Jl'JD&k malt 
sadI ile Fn.s kıyrla.rmda ve hava. 
fuılcdndıe tetkiklerde bulımmue
tur. 

lyi haber~ ma!ıfIDere gOre 
Fas umumi valisi geneml Nög'm 
Franım F'1s:na Alman kıtala.n gel
mesine muhaliftir. 

Digor t.8.ra.ftan Başvekil Lava
in Almanb.rm Fastazı faydalan
mü hususundaki emcRerirrln ka
bam için Eril?' ettiği sanılıyor. 

Birmanyada 
Japonlar. 

şimale doğru 
ilerliljor 

Omn'"'ls, 7 (A.A.) - Çarwamba 
akpmı neorcdllen Çin tebllği, J"apon 
Jmrret2eı1nln, Hlndi8tan • Birmanya 
hududu istJkameUne gidecekleri yer. 
deı &ıemll dU,ma.n takviyem1.le ztrblı 
bl.rllldeı1 Yumıanı Blrmanyadan ayı -
nm hudut 1lzerlnde geçen aavap. gön 
derilmekte olduklarmı blldirlyor. 

Tebliğ, Japonıarm Birm&ny& yolu 
bo,,mca f!mal doğu iırtrkameUnde ne
:rl bal'Uetıerine devam ettiklerini, 
Vent1Dg rrma.ğmı geçtikten. 80l1l'& Yun 
nan ~tine g1rdiklerin1 SA.ve edl • 

JIQI:. 
v~ Çinlilere muazzam bir 

taama kudret.ınl nrebilınek için, bü 

satla hazrrlanan la.yiha mecliee 
verilmiştir. Layiha esaslarına 
göre varidat umum müdürlilğü 
vasıtasız vergiler ve vasrtalı ver
giler adiyle iki umum müdürlilğe 
ayrılma.ırtadır. Düyunu umumiye 
m2clisinin hükumctçe liı.ğvedil -
mesinden sonra vazif~l kalmıyan 
dilyunu umumiye aromiae:rliği de 
ilga edilmektedir. 

(Ba.,,"ffarafı 1 inci sayfada) duğu muhite gôstermeeidir. 
ka~ılaşaca~11'111Z en ~üyü:k fx'~t Bir milletin inkişafında en bll- Milli piya.ngonun 10 uncu ter- 100 lira kazananlar 
ke JD.Gbali!iK ve ibu gıbi tema:"lll· yük lmil disiplindir. hizib&ttır. ttp 1 inci çeldliŞ dUn Ankara Ser- Son aç rakamı ın Ue 11.LbayeUenen 
!erin itiyad haline gelmesi ;c~J- Milleti fertler meydana getirdiği- gie'Vinde aa&t 15 de çeki.lmjş ve çe. blleUer yUzer lira alacaktır. 
fiyctidir. . . . ne göre bu disiplinin tahakkuku k;li§i kala.be.Irk bir halk klltleei ta- 60 lira kazananlar 

Genç adamın rneziyyetı, cıddi için yarmm büyüklerini yarata- kip etmiştir. Son Uç rakamı Ha le ni.lı&yeUenen 
ve harekatında muvazeneli bir eak olan gençliğin dlsrplin sahi- 20.000 lira kazanan bflet1er elli.fer lira &lacakttr. 
tarzda şahsiyet sahibini bulun- bi olması lizımdrr. l§t.e tUtiln ve 

016936 
20 lira kazananlar 

içki 'bu ruha hücum etmektedir. Son ra.k.amlan 139, 460, 972, 806. 

Alman tebllll 
Alman g e• TUtün ve u~ki bu di1

1
r.·!.r. nı'ıunu lO.OOO lira kazananlar , 732 ııe nlhayeueneıı btıtün biletler ytr 

bozuyor. Tütün ve ]qki kullanan 08~33 8215711 ml§er Ura alacaktır. 
herhangi bir ~nci tetkik edelim: 10 lira kazananlar 

neraller•ı kullannuyana göre hı fark onun 5000 lira kazananlar Son Ud rak&mJ 72 u. nUı.ayetıeııen 
(Baştarajı 1 iııci sayfada) lehinedir. Gençlerin bilgisinin az 234569 019084 032030 082852 bUtUn btleuer oaar lira alacalctll". 

rında &Ukflnet hUkilm 91lnnekte- olması İyi bi .. şey değildir, tüP- Amorti" k-·-.. anlar 
dir. Ya.lıw: §Jmal ikee.fm;nde ma- Harbi kaybederlerse hesiz yüksek bir bilgiye malik ol· 2000 lira kazananlar __., 
halli fakat ~iddetli muharebeler sulhü kazanmak için malan istener., arzu edilen bir H9771 092018 251539 081871 15009t 

SonJ.an f " 9 ile nJ.bayeUenen bll. 
tUn bileUer lld§er Ura amorti alacak. 
Jardır. 

cereyan etmekt-edir. Düşman bu ki ? şeydir. Yalnız disiplini olan gen~ 045732 234679 391526 2821570 Ol59t56 
ne yapaca ar· ı·v· ib''...: -""· · de -•--muharebelerde kanlı kayıplara uğ- ıgın ~ ı.,.;si ~"" zengın U11DG 351153 H7906 29U71 1H693 050179 

ranu:şt:rr. Boırton Amerikan radyosu dlln memleket iı:in kelimeıı • n mutlak 3347t7 347512 2721590 084958 212502 
Çamurlu bir arazide en güç ha.- şayanı diltkat bir habel" ve~tir. manası ile soyliyebilinın 1'.i bu 

va ııa.rtlıı.rı a.lt.ır.da taamızl mu:ha.- Bu h&bere göre Alman genera.Lle- zümre dUşman ola.rak gösterile
rebcler yapan beş-,:nci ve altmcı rlıı.dcn mllrekkcp bir gnıp lba.ş- bilir. Hatta düşmandan kor
Vurtcnburg ve SiJezya tUmenleri ta ine.reşal Bnwç.ç oıduğu halde kunçtur. Çünkü dü,.cuna.n kendini 
ldlh~ tem:ıytız et.ınifjlcrd'ır. toplanmış ve Abnanya 19-12 hAr- tanıtır. Halbuki bu nıhu taşıyan 

I..ti.ponyada ve Uu;.mans nephc- bini kaybederse hiç olmazsa sul- lar devletin bünye.<;ini çürütür. 
sinde Alm:ı.n lmr§ı hilcıımla.n mu- hu lmT.anmak m3lksndı ile bir te- Her ne olursa olsun gençliği bu 
vaffaıkiyetlc devıım etmiştir. Düş- f!Cbbiis yapmaya karar vermiştir. içki ve tütUn temayüllerinden 
maron ehemmly~tli kuvvetlerle Generaller böyle bir \"8.ziyet kar- korumalıyız. 
griştiği yeni hücumlar nilskUrUil- şısmda her şeyden nazilerin me- MemlC'ket disiplininin bozul • 
mU5tür. sul olduğunu söyleyerek nazil:er-, masmda timi! olan bu itiyadlarr 

Alman hava kuvvetleri Sivas- den temizlenmiş bir Alma.nya naı- kökünden silmeliyiz. Bu devletin 
topol bölgesinde li.m.an ve ha.va mms müttefiklere sulh tekt:ıf ede- bün~ sağlamlığı yolunda çok i· 
meyda.nla."I tesislerine tam isab<:t- ce:klerdir. sabetli bir adım olur. 
ltt kaydettlkJeıi bildirilmektedtr. :&ston radyosunun bu haberini Şimdi tütün ve içki tcmayül-
Şimali Mrilmda, mil.nferit Al- kaych ihtiyatla llm.bul etmek la- !erini silmel{ için neler yapmak 

nıan tcı;ıldUerı İngiliz kamyon top- zımdrr. 13..zimdır? Bu kısma gelince: 

1000 lira kazananlar 
371396 232098 082396 257152 0431593 
386361 361830 217984 8115698 146302 
262233 3960415 328963 224108 064286 
350192 122049 238724 31954~ 88026 
!815236 390702 146099 880185 c,-69 
263572 261111 062765 117277 Oll!Jl 
811107 039633 3111582 3949ô0 .1427154 
276593 006283 273222 324175 
385238 203377 

500 lira kazananlar 
Son dört rakamı 9004 ve 9831 ile nl. 
hayetlenen bUtUn biletler beoer y11% 
Ura alacaktır. 

lulukalnru tombalam:ş w bir ha- - Ra<lyo gazetesi - Tütün ve içkinin itiyad haline RfmaJ baz d8blZIDd & 
va meydanında Yerde &ıralazımış ----o---- gelmesinde en büyük amillerdc;• 9' 

(Baştarafı 1 inci 8ayf ada) 

Bu çeki~ 20.000 Uralrk bU
yU.k ikramiyeyı kuaMD bilet Dört 
yolda 1e.tıımı,,tn-. 

10.000 liralık ikramiye kuanan 
biletler Ankara, Bandrrmada, l5 
bin lira kua.nan biletlerden 3 ta. 
nesi t.atanhul, 1 adctJ Turgutluda, 
2000 lira bprıen biletlerden 4 a
dedi tstan.bul, 2 tel' adedi Anka
ra, Tarsus, Keoan, Artvin, Afyon, 
Kartı, FA1lıne, Gelibolu, Pua.rcık, 
Soma, Zonguldak. Osmaniye ve A
bpıaza.rmda, 1000 lira ikramiye 
kar.anan b"Jetlerde21 1!5 tanesi ts. 
tanbnl, 3 er ta.neti Ankara ve İz. 
mirde 2 adedi Adana, Urfa ve 1!5 
adedi Yurdumuzun muhtelit yer
lerinde mtı1m1't?r. 

Madagaskar 
(Baftarafı 1 tnci aayfada) uçakla.re. da tam isabetler kaydet- Sovyet tebıı·g""·ı biri görenektir. 

lllİfJlerdir. Çocuk babasmm sarhoşluğunu 
Ms.ltada mü.sts.hkem mevkilerle görür, buna Adeta imrenir ve iç- rin emniyetle geQelbllmelerine ma- Londra, 7 (A.A,) - Resmen bOdi· 

hava meydanı ve ada.nnı a.çrkla.rm- Moskova, '1 (A.A.) - .Röyter: meğe başlar. ni olmaktı. Bu hücumlar netice- rlllyor: 
dıa bulunan gemı1er muvaffakiyet- Rwı geceyarısı: tebliği: Birinci şart ailelerin ''kabahat sinde biz bazı kayrplara uğradık- Dlego • Suarezde her türlQ muka . 
~ bombala.nıruştır. 6 mayuı gUnUnde cephede mUhlm gizli olur" kaidesine binaen bu sa da Şimalt Rusyaya gidecek vemet aona erml§ttr. Halen tellllm tart 

İngilterenln oonup sahilin.de ha- bir detl§lklik oımamrıtır. Teyit edl ; gibi alemlerde çocuğun uzak bu- olan kafilenin hemen tamamı !arı ba.zırl&nmaktadır. KUçUk Diego 
rclcatta bulunan Almm hafif bom- len haberlere göre, • mayuıta önceden lundunılm.a.sı laznMır. hedefi olan Umana vaRJUfltu'. ,ebrl dlln ak§am kıtaıanmız taratın. 
bft uçakları 2500 tomıAtoluk bir blldlrllen 12 tayyare yenne 14 Alman Ana, baba içki içtiği sırada Yalnız avdet etmekte olan kafi- dan l§gaı edllm1ttsr. 
ticaret gemisi ile bir Avizoyu ba- tayyareai t.a.ıırlp edllml§Ur. çocuğun bu filemde yer almaamm leden bir gemi kaybedilmiştir. • * • 
tlnnl§lardrr. 5 mayısta 6 Alman tayyarm dü§1L neticesi korlrunçtur. Düşmana. da kayıplar verdiril • Nevyork, 7 (A.A..) -Amtraı Klark 

Dover'.in §.imsln,de bıılunnn bir rUlmUştllr. mz 5 tayyare kaybettik. Bu intibalar şahsiyette derin mişti.r. Vudvard dem!§ttr ki: 
limanm mfilıim askeri hedeflerine Barentz denizinde gemilerlmlz 5.000 izler bıralar w bir müddet son- 13 nisanda ö~leden sonra E- Madagaskar me.elMi harp tarihin. 
de hücum edllmiştir. tonllAtoluk bir ta§ıt gemisi bcıtırmı§- ra çocuğun içki içmek itiyadla.n dimburg knıvazörü bir düışm~ de bir d~nUm nokta.sı te§ktl etmekte. 

Şimali Amerlbnm doğu sahille- tardır. kazanmağa doğru bazı kötü ha- denizaltısı tara!mdan torpil.len- dir. ÇtlnkQ bu meeeıe mUdata&dan ta· 
rinde ve Kus.ip denizinde düşna- ---~:>----- re.ketler ile !karşı18§lldığı görtl- m.iş, dümen tertibatı yerlndeİl amıza geçm.ı, olan btı1eılk mWeUe. 
tun iaşe gerilerine karşı harek8.t- ~ a illa bevaaab lür_ kopmuş fa.kat kendi vesaiti ile r1J1 atratejlalnde bir değiflkllgo ipret 
ta bulunan Alma:n denizalt:Ilıa.n yurÇ J Bu sahada konferanslar cpk ve az sür'atle yoluna devam ede- etmektedir. Blrlefik mllleUer ba§ka 
136000 tonluk 22 ticaret gcml.si (Baştarafı 1 inci sayfada) faydalıdır. lçki içmenin ve tütün bilmiştir. Yukarroa adı geçen yerlerde •tratejik mahiyette IH'aller 
ni batırmı,,lard'O". 17000 tonilato general sturgea gece tekrar taarruza kullamnanm önüne geçecek 8.mil- gemi kafilesinde az miktarda yaparak mihverin te,ebbUalertn.lıı önU. "' 
tutnrm.da. ilki gCGl'.iyi. de hasara uğ. geçerek Aııtalran& geç\dlnl zapt.etml§.. lerden biri de hallrevleri ve k:u- kayıplaı: ~ ~ Jrlşi ölmilf • De seoeblllrJer. Dak.anıı mlhvertn .u. 
ratmışlardır. Ur. Fransız deniz ve kara kuvveUeri tüplerin faaliyetidir. tür. Ölenlerin çok yakın aile ef- ne dtl§meslne hiçbir veçhıle mU-.ado ::aı 

İngiliz uçsldan, dUn gece, Al- kumandanları te.sllm olmU§lardır. DL Halkevleıi ~çleri ~ e- radma haber wril.mİ§tir. Yara- tdilmlyecektlr. 
manyanm batı ve cenup batı a.ra- ego.Suare.z ,ehrt de zaptedllml§tır. decek oyı.m ve faaliyetler mey • lanan '.Edimburg kruvuöıil ft D1EGo • SUAREZ TESLiM 
zisi üzerinde hiç bir Mkcrl netice Bu ııabah erkenden limanın gtrL. dana getirebilirse, bu faaliyeti btma refakat eden muhtjpler 6 OLDU 
ve:rmiye:n ht:rp:ılama h:ırekatmda mlnde Oronjal bataryalanna ka.r§ı ye. kontrol edenler çocuğun uyması mayısta futmalı bir denizde ve Vlşi, 7 (A.A.) - Vlşf baber-
bulunmuş'oxdtr. Alman av uçaklan nldcn taarruza geçnmı,ur. Bu batar. mümkün olan kötü itiya.dlaıı ön- fena görüş $flrl:lan içinde Uç Al· ler 8erVisi Britanya kuvvetleri
ile U\'OkSava.r bataryalarını hUcum yalar da ılmdi teslim olmuştur. lem~ i9in çaliştrlarsa bu saha.- ma.n muhribinin taarruzuna uğ- nin bugün öğleden sonra erken 
eden uçakla.rda.n yedia!m dilşih- - tkt taratın kumandanları bu aralık da ileri adım atmış olurlar. rarnışlardır. Bu sırada Edin1burg aaatt.e Diego-Suarez'e girdiklcrinı 
mU§le:rdir. 'Ma.nş sahili üzerinde bir protokol tanzim etmekle meşgul- Benre yeni yetişen bir gencin kruvazörü yedekte gidivordu. E- söylemektedir. Liman müdafileri
gilndüz yapılan hava muharebele- dUrler. Amiral Sytret'tn kumandann. sokakta sigara içmesi ve meyha- dimburg ve muhripler derhal le İngiliz komutanı arasında gö
rinde aynca beş dilşmnn uçağı da- dakl kuvveuı himaye filosunun mayin nede içki kullanrnasma polis da- dil§ınanla savaşa tutuşmuşlardır. rilşmeler b~lamıştrr. Ajans daha 
ha tahrip edilmiştir. tarayıcı gemilerı vulfelerlne bafla hi mani olmalıdır. Bu hlirriyete Bir düşman muhribi batınlmış cenupta mukavemete devam edil· 

Muhasara edilmiş olan füı mrş olduklan için filonun .ııaat 115,30 tecavüz değildir. Artrk marazi diğer bir muhrip ciddt surette diğini il~ve eylemektedir. 
~ft!!:r!~~l i~ teb-J'gı~·~~: a doğru - Grlnviç aaatl. Dlego Suarez hürriyet telakkileri yerine bugiln hasara u~tır: F.dirnburg * • • 
,,......... limanma girmesi muhtemeldir. Muh. disiplinli bir hürfr_.. tellldcis; kruvazörüne tekrar bir toroll isa- Vişi, 7 (A.A.) _ Madıuras,·--
da 011 malümatı vermektedir: ıı d t-"'llk ı d ı ' J"" ,__,t '...+-· Kru t ked·ı '"b A4 ,..~ telif nev er 8 ""' e erıe 0 u o.an 'UIPT'leşmiştir. Okullarda talebenin uu etmı;ı .. ır. :va7.ör er ı • ra karşı ı;iddetli bombardımanlar 

Rll'S cephc3indeki olaylarm en b h k"t bU Uk b1 t .. ıd J -· • :ad k di k tl · u are .. Y r gayre ve ~ - sigara içmesini önliyecek olan si- ınış, sonr an en uvve en - devam ediyor. Vaziyet hlla va-
ehenımiyetlisl §imal kesiminrle çok detlc yapılmı§tıT. Fransızlar da bU. v çok · d.vı· Dik m· tarafında b tınlmı<:.tır Çü"n b'md· A 1 önemli bir Alınan ii~üne tekrar gara yasagı yerın nıır. - .~z n a -< • ı ır. ra arın.da 6 büyük 12 
muvasala temin ffiilmiş olmasıdır. yUk bir kahramanlık ve d.l51plln ne kat edilirse mekteplerde sigara ku fena hava şartlanndnn dola- orta ve 6 küçiik !?'erni olmnk fi. 

Bu ilsdeki Alman teskilleri, Al- çıırpışmrştardrr. Kalben mUşt.erek düş içen gençler daha çok muvaffa- yı yedeıkte götürülmesine artık zere 2;~ harp gentlsi Kuriye ko-
'hn~k _ mnnıı kar§ı blrle§mlıı olan memlekeL kıyetsiz, kötü temayüllerini kont imkan kalmamı~ı. Ölenlerin en 1 ytında bulunu,;or 

tnan "'"9 omtıtanl:gının kullandıg-ı 1 rı 'zl k tal d k d"kül ·ı d habe ·1 ·' • e mı n 1 arı ara.em a an v - rol<lan ac:z insanlardır. yakın aı e efra ına r verı -
l:ılstikli müda.fıı.a sistC'mi netic~- m"· oımasma pek mUt•e·-'-'-. kul · · t ' d t hal" d k" kafil sinde mWıasa.ra. altına girmişti. '""' 

0 
" "'"nL O l arda sigara ve içkı müca- mış ır. ıı.v e ın e ı ı eye 

Çevr!lm Sovyc-t kuvvetleri Al- delesinin başlaması memleket i- düşman tarafından yeni bir hü-
manlat" tararmdn.n imha edilirken Amerikanın Arap. çin çok rn·,da11 bir hareket oıdu. cum yapıtrnanuştır. 
bu çevrilmiş Alman tcskillerl bir I l 1 b f Fakat öğretmenin teşebbilslttine, Mayısın birinci günü öğleden 
kale haline getird!kleri üslerini 8r a m DaSe 8 1 polisin de yaroım etmesi lazım - sonra Ru.syava <!iden kafile ii" 
Uç ay milda.faa etmişlerdir. Don- drr. öyle çocuklara te adüf edi- Alman nruhribi tarafından taar-

(Ba,ştarafı 1 inci aayfada) yoru.z ki ""<>llarda ellerinde ~na- ruza uğradıktan 90nra Yukere 88 
durucu BC>ğuğa, sonradan da bW>- J "'""" 

lann QÖ'Zfilmes!yle meydana çıkan imkAnla:rmı ~a.k için ya.km ra var. tipi 10 bomba tayyaresinin de 
sellere, cephane Vtı yi.,vecek Yoklu- !ltı.ı'ktald Arap mem1ekeUeri ile Her çocuk anasının, babasınm hücumuna uğramıştır. Bir düş
ğum. rağmen yapılan bu mukave- yakında daha sıkt mün!l8ebetler itiyadlarmı taklid ettiği gibi bu man tayyaresi düşürülmüştür. Ne 
met Alman kıta.farının vllcut ve tesis edecektir. sigara itiyadlannı da benimser, kaf'ıleye dahil gemiler ne refakat 
ınanev'iyat U!rtün1Uğ1lnün yeni bir Gazete, bu vazifenin Birleşik bir sene iki sene sonra arkadaş- gem.ileri hMara veya kayba uğ
del'!lidir. Şimdi Alıne.n. krtalan bu Amerikanın Kahire elçisi Alek- Iarma faikiyet ~öeterdiğini zan- ramamrşlard.Ir. 2 ma.ym a.kşaıTıJ 
tısteki mlldafaa.ct1a.rla tekrar mu- sender Kirk'a tevdi edileceğini neder ve bu intibalarla yaşıyan' aynı kefile bir hava hücumuna 
vas:ılay:r kumm..sla.rdır. tasrih etmektedir. Elçi yakında çocuk ~ir müddet sonra tütünün daha ma.nı:z z kalmıştır. Bu 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Romanları 

M evcatları Tükenmek 
Uzeredir 

Cephe 8Qrrııerinde bir çok bolşe- vazife ile Suudi Arabhtana ve !ra.. esiri olur. hücumu yapan altı tayyare tor-
yOJt mJktarda uc;ak ve mtıhimmat gön vik çetcleıt yeıı!den yok edilmiş- ııa gidecok, eonre. Irak ve Suriye :Eğer ana baba. ve öğretmen pille silihlanımş bulunuyordu. 
dermektedlr. lyi kaynaklardan bUdirll tir. Halkın bolşeıvik aleyhtarlığı bu hükfunetlorile temas etmek fize- sigara ve içkinin korkunç neti- En az bir düşman tayyaresi tah
dıgtne göre, Blrmanyadaki durum, çetelere karşı yapılan suva~ı ko- re bu iki m~etJ ziyaret ede- celer vereceifini ve memleket için rip edilmiş ve daha başka tay-

Çıplaklar (100 Kurut) 
Açlık ( 50 Kuruı) 

Ç!Dle HindiBtan arasındaki mUnaka.lA- lnyla~tmmlttadır. cektJr. Heyet a.za.lanndan ba.zılan- zararlı olacağım içki iQtnenin vü- yareler ha.sara uğramışsa da ka-
ta tesir etmemi§ '" hava yoluyla ya- • * • nm elçinin hareket.inden sonra cudu tahrip edecei:'ini telkin eder ifleye dahil tlç gemi torpil isa-
pclan yollamalar memnuniyet veri.el Derun, 7( A.A.) - Alman ordulan Suudl Ara.bistalıda kalaca.klan zan )erse bu kötü itiyad kökilnden betile batmJşl;Il". 
lıtt tekilde devam etmekte bulunmu§. bıı§kumandanlığı tarafından neored1- nedilmektedir. silinmi§ olur. Bu yolda yapılacak Ertesi a.Ja?::::n yani 3 mayısta 
tur. len hmu.st tebUğ: Bu vazife milıvere mukavemet işlerin en mühimlerinden biri de bu kafile tekrar mr pike t~yva· 

Çunking, 7 (A.A.) - Çin teb.. Atlas okyanusunun garp bölge.sinde eden Ar.ı.plara Ruzveltln azami projeksiyondur. re hücumuna daha uğramıştır. 
!iği, Vantingde vaziyetin pek ka. düşman gemilerine karşı yapılan mu _ derecede yardmı etmeğe karar ver Birgün böyle projeksiyon He i- Hücum yanda kalmış :valnız bir 
rJll'k olduğunu bildirmektedir. Ja • cadele esnasmda Alman denizaltıları nıeal üzerine ihd3S edilmiştir. za.hat verilen bir konferansta i- gemiye pek cüz't haııarlar veril • 
ponla.r, Bir.manya yolu boyun<::ı. !iİ• yeniden bUyUk muvartakiyetıer ka· dim. Bum.da tiltGn ve içki i~in miştir. B;r Yunlre:rs 88 düşUrill-
mal doğu istika.metinde ilcrleıncle- zanmrstıırılır. Dentzaıtııarmıız 1ımaıı ı oo kŞ}lk. iki dil~an teşkil'l top. bir insanın ciğer, mide, kalb ve müşt.ür. Kafile başkaca d~n 
rinıe devam etmektedirler. Amerikanın ıe.rk sahilleri boyunca ve çumuz tarafmdan dağrtılmışt.ır, diğer aksamı gösteriliyor. Sonra müdahalesine u.iramadan eeferi-

Lonrtra, 7 (A.A.) - Birm:ınyo. I\'.araib denizinde 188 bin tonluk 22 Lihi dola.yla.mıda, bütün !kur- da normal bir insanın bu gibi ni sona erdirmiştir. Bu ıruretle 
dak1 Çln kuvvetleri kumandam vapur batırnuotnr ve 17 bin tonluk di. may heyeti ile Sovyetlerin 238 in- uzuvları ak~cttiriliyordu. Yanm Rusyaya ait malzemenin yüzde 
generali St!lvcl ve muavini olan ğer iki gemıvı hnsara uğl'atmı§tardır. ci piyade alayı ve imdada çağın- saat süren projeksiyon izahatın- dok!'anı yerine varmış bulunma.k-
Çin generali bir Ussô çekilmeğe ıı: * • lan Uç kayak ırnii\'rezesi. Alman dan sonra yanımda yaşlı ve tir· tadır •. 
muvaffak olınuşigrdır. UeJ .. lnld, 7 (A..A.) _ 7 mayııı ve Fin te~ mtıgterek ha- yaki bulunan bir zat bana haya- Edimburg 6000 tonil~tohık bir 

1 
tar!hli Fin teb1jği: re.k8.tı het!cesbıde ~evrilerek ta- tında tütünün zararlı olduğunu kruvazör oluP W38 martmda de-

Bir FTansız generalı Kareli ber'mht:nd:ı, harekat, top. nwnile imh1.1. edilmJştir. Bu kesim- ilk olarak duyduğunu itiraf etti. niııe indirilmiı;ti. 6 pusluk topu 
tevkif edildi gwnuzun mutat izaç ateşlle !keşü de bu sa.be.ha kadar <lUşman.dan Seferber olacağız. Nasıl mem- vardı. M.a.ncmıkla atılan dört 

Londrn, 7 (A.A.) - Paris radyosu. unsurlamnızm mahdut faaliyetine 1.500 öHl 88.YJl~t:rr. Çember al- lekette ziraat seferberliği varsa, tayyare naklediyordu. 1941 iltin-

Köyün Yolu ( 30 Kunıı) 
Perdenin Arkası (35 Kurut) 

Vakıt, Halit ve Sühulet 
Kitabevlerinde 

liiTA.NBUL üOKSAtilNllli 
7-6-&d Flyatlan 

&çUlf ft ımpıuıı~ 

Londra 1 Sterlin 15.24 
Nnyork 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 İaviçre Fr. S0.3G5 

lıladrld 100 Pezeta 12.D375 
Stokbolm 100 111".-eç Kr. 31.16 

ESllAM VE TAHvtLA1 
İkramiyeli % 5 933 Ergani !!S. 
Sına • Erzurum I lD.73 nun bUd'rdiğlnc göre general Scmct inhinr et:ni!}ti". tınd'flki kıtalan !kurtarmak için tütün ve iç.kiye karşı konınma ci tcşrininde mürettebatından 

de ıa Laurencle vı t hUMm u alev. Aumıs t>erz:ı.h!Ma. umumiyet • dü3Illanın yaptıf,ı teşebbll.selr pllR- için de icki l'lefcrbttliği meydana birQ<>ğu Akdeniz hareketlerinde Sıvaı • Erzurum 2-7 
Jı ndc bulund ğu için t vkil edllmıı. , itıbarlle tlik\ın hükUm eürmllştilr. , kfirtülınUııtUr. DU:şman bu savas- getireceğiz. Ve bunu iş ve vazi- ~terdikleri cesaret ve azimk!r- 941 Demlryolu II 

19. 3 
19.55 

r. n~~u cephe:ai kesiminde, 350 ve lnroa 9 bin ölU vemtlftir. felcrin en başında tutacağız." lıktan dotaYt.m&dall"L alnu!lılardı. 
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fw!itı~ 
Avrupada ikinCi 
cephe ve akla 
~elen bir nokta 

anif af ura bugünden itibaren öğretmen~~rin 
dağıtılmıya başlanıyor lln~J~.:.~~~! 

~ıci blr cepheden bam lıa.ra
ti• bir ~urette tı-a.bscdillyor. A
' l\illl doıınaınMmd:w bazı kı· 

tın. A kdenizc doğru yolıı. çık· 
01tnaaı bu ikinci cephe harbi. 
~~Uo yapılmasına sebep olu

·~ rlhakfka ikinci ceııhe bugün 
;ille oart.brm netkesl olıuak 
ı,.' çıkablllr ,-e bu 51ntlarda.ıı 
• l'J da gün geçtikçe tabak· 

ı~lllkanıru elde etmektedir. 

Bugünden füba.ren manüatura malzemesi kullanan terzilere, .ha
tevziatma ibaşlanacaktır. Mani • Zir elbise ve gömlekçilere, pera
fn.tura itha.l8.t birliği tarnfmdnn kenOOci manifaturacılara ynpıla
yapılacak tevziat 15 mayr.sa. ka· caktır Bu müesseselerin· 1942 
d:ı-r ~evam edecektir, Tevziat,! senesi~den evvel t~ül etmiş 
şımdıye ac~ar ecnebi telfisı ve olması şarttır. 

·mtihan hazırlıkları 

best olarak lxı.şl.ayacakl.ardrr. Bu
na sebep de öğretmenlerin mezu
niyet ve ikmn:l :imtihanlnnnda. va.
ille elmalarıdır. Ort.a tedrisat öğ
tetmenleri de aynı 5ekllde bir 
temmuzdan itibaren yaz tatiline 
baslayablleceklerclir. 
OğretmM1ler diledik.len takdirde 

yurt içinde tetkik gezilerine ve 
seyahate çıka.bjlec0klerdir. 

1 ~ hava kuvvetlerı ha· 
. !lan bugün artık bir ~ene e\'• 

•• ı.~&llerinde değildirler. Girl-
~Ybedlldlği, Ymıanlstanm 
~iği zamanlara göre bu
:lltteflk ba\"a kuvvetleri u-

Bu sene resmi ve hususi islanbul ilk Yerli mallar pazarı 
okullarından 12 bin talebe mezun oluyor için fişler dağıtıh or 

, 
~elere kadar gidiyor. Ve 

a ehemmi~ neticeler elde 
11 l'lar. Bir yıuıdaıı Almanyaya 

~lk v~ orta tedrisat mü~- imtihana girecek talebe miktarı Yerli Mallar pazarlarından 
lerınde imtihan hazırlr1dart baş- okul idareleri tarafmdan cumar- pamuklu mensucat almak icin e\• 
lam~. İlk okulla~ im~an - tcsi gününe kadar tesbit edilerek !ere fişler dağıtılacağı yazıl~tı. 
lamlda bulunacak mu.meyyı"Zlerin Maarif Müdiirlüğünc bildirile- Bu fişler önümüzdeki cumartesi 
~an ok-ul idarelerile kaza Maa- oektir. veya~ günleri dağıtılacak -

illan 1 galfnd~ Frnn a.ya ya
tı h~1Jar, bir yınıda.o Ro • 
~ 'ücude gethilen tahripler 
fiklrı.rfn Jıava klJTI·eticri hak.. 

1'i;f .me:nurlukları tarafmdnn tes- Bu talebe miktarlll(l göre itnti- tır. Şimdiye kadar nüfus kağıtıa-
bıt edilmektedir. han komisyonlart tesbit edile • rma kaydedilmek suretiyle pa-

~ bir fikir \'enneğe kifidlr. 
~ il111m harp ~in en mühlın i· 
ıı''-a kllvvetl ve lun-a stratc
~· A.vrvpaya yapılacak ~-

• , 1 de dcnh a.;ın sahalardan 
Setirmek suretile yapılaca
tnodenı d~nlz na1<1.iye he

t'ırır da ı;öz önünde tutmak 

'\lııı. "UttAlan balmnmdan ek
l'fu de tıcJAft edildiğini faz. 

1~ bile yine pek mühim mese
~ karsıhsmak makadderdJr. 
~~ya ihraç edilecek en az 

Bu okulların mezuniyet imti
hanlarında icabettiği L.ıkdirdc, 
aynı okulun öğret.menleıinden 
!1lümeyyiz ahnaıbileooktir. Bu yıl 
ilk okullıınn resmilerindcn 9000 
hu.su.si ve ecnebi ekalliyet okul
larından 3000 olmak Ü7l!re 12,000 
talebe mezun olacaktır 

Ecnebi ekallivct ~k"Ullart.nL"l. 
imtihanlarında bulunacak mü
meyyizler, ''in~ ecnebi ve ekalli
yet okul öğretmenleri arasından 
seçilecektir. 

Orta tedrisat mfüısseselerlnde 

oektir. Liseler.in imtihanları mu- r.arlardan mal almamış olanlara 
ayyen yerierde toplanacaktır. basma, pazen, patiska. gıöi pa
Şimdiki halde orta okul için 120, mnklu mensucattan yalnız bi 
liseler için 70 - 80 komisyon ku- cins i~in 5 metrelik mü'bayaa 
nılacaktır, hakkı verilmektedir. iBu miktar, 

Hususi okullar ve ekalliyet ~ 
ku11arı muayyen bir :resmt okul
da toplana.ca.ktır. Liseyi bitirip 
de yüksek tahsile devam etme!· 
istiyen ecnebi ve ekalliyet okul 
lan talebeleri resmi liselerde im
tihan vemdt mecburiyetindedir
ler. 

şahıs başınadır. 

( lltTilAT NABL':RLEtti f 

laıe büroları teflerinin 
toplantı11 

ı.q l)-1u.k ordunun ym.sek sC\·k 
~esi ~k ehemmiyetli blr me
• Slih dıısi kadar pslkolo

~lığqa, UrbiJt!JlİD, gelcncğfıı 
l.ı. iade rolü vardır. 
''llten mhal getirileeektlr, 
- OQ orduJa.rmın Velllngton 

ıı önfiııde mağlup olduğu 

Halka dağılllacak gıda maddeleri 
yarından itibaren veriliyor 

Diln la.~ Müdürlüğünde kaza 
ve nahiyelerdoki iaşe !bürolarının 
şefleri ıbir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıda şehrin ia.şc işleri et
rafında görüşülmüştür. Yeni teş
kil!tta, bugünkü teşekküller ta
mamile ~ bir '88.8& bağlana
cağından bu cihet de bahis mev
zuu olmuştw'. Toplantıya. İa§e 
müdtirü Mümtaz Re'k riyaset et
miştir, 

eektır. Fab.t bir defa bu
l'tl r 1815 sartlnn de{,'11-

Halka tevzi edilmesine karar 
verilen 400 ton pirinç. 4-00 ton 
fasulye, 150 tenclre yağın dağı
tılma işine yarından itibaren baş 
lana.caktrr. Bu ·ş:le meşgul olmak 
Ü?.ere bakkallar cemiyetinin tesbit 
ettiği bakkallardan müte.~l 

bir birlik kurulmuştur, Birlik, 
bakkallara tevziat yapacaktır. 

Halka bu gibi macidE'ler verilir
ken ekmek kartr mühürlenecek i
kinci defa alnmsınm önüne geçi
lecektir. Küçük bq ıhayvan alını 

satımı 

ciefa ''ellington ordulan Av-
11 Jalnız değildi. lnı;iltere
• ~ latada 1 tlnat edebi

!-; ıt.vvetJi müttefik kara or-
ı "al'dr. I Bankası kumbarala nndan ikramiye alanlar Kliçilk baş hayvan derilerinin 

alim ve §Q.tiım. bugtlndcn itiba
ren Ticaret Borsasında yapıla .. 
ca.ktır. Alnn satım, şimdiye ka
dar serbestti 

Old11larm tarihi, mazisi, 
'1 teriJ!yesi Napolyonla boy 
~ hır inan-ette idi. Ha.Jbo-
I~ Ang!~nlar harp ede
' terbiyesi b:ılmnnıdan 

a&kerlik Ba.Datı ve yüksek 
\!.: & geleneği balmnmdan bil
.... ~ ifade edecek varlık
~ıp_ değildirler. 
.. "''l>lıakson bllııyesfnin tarihi 
~..... vnıpa mm a.c;'lıerllk 
1 dayuun11k lnki.af eden 
t~ttlerfnc naranıu bamba,r 

~ olsun, Amerilaı.da ol. 
~ıı mftda.faa <1&\."1L!!t anook 
·.:11eterde bir mesele halini 
~ • Mecburi a kerli1< usum 
i b IDemlcketJerde henüz polı:
~lr tartııe maliktir. O kadt\I' 
ı ~ı m~borl n.skerlil· blzme-
,.tatbtkatı hile tnmnmlalımı 
"it 

' ba rtlan lçinlle bulu
\ .\l'l!:losakson mf'!mlet.etlert 
~~ de harp ederlenlf. Faknt 
it • bu harp ~Ji <le değiş
\!' Angl ksonlBr için harp 
~tonlar harbi idi. Halbuki 

• Anglosa""4>nlar yalnız baş. 
tL •tıa "mtanlannr mfidafaa 

ıı," tnecburfyetfndedirlcr. 
· ı~rtlar içinde askerlik terbi-
~ erlik gelcne~.fnin roJU
b· 1 tmek Ji'izmıCiır. Milyon
'ttt ordu De A vrop:ula Ddnci 
~ l>lteaen oohoıedil<llbi zaman 

• IJ•fma ba nokt&l'T düsünilyor, 

SADRI ERTEM 

Tilrkiye İş Bankasında kumba
ralı ve ikımı:ba.rasrz 'küçük tasar
ruf hesabt olanlar arasında tertip 
edilmiş ftnı.lupan i'kramiye pla.nı:
l\lll 4 mayıs ~lişi Bankanın u
:rn.ımi merkezinde ve noter huzu
runda yn.pılmıştır, 

Bu çekilişte !kendilerine ikra
miye isabet edl?n. talililerin isim
lerini, hesap numaralarını ve he
sap açtıkları şıtbe merkezini 
bildiri.soruz: 

1000 liralık ikram.iyeyi Erzu -
rumda 3300 ihesap numaralı Os
man; 500 liralık ikramiyeyi Be
yazıt (İstanbul) da 6747 hesap 
numaralı Mav:ıster lrazanm:ışlar
dır. 

250 §er lira !kazananlar: tstan
bulda Hikmet (58633), Bey<>ğ
lunda lbrahim (:!3048), Ankara· 

Kadar koşarak aşağrya indi. 
İskele üminde bir adam kendi -
sine madeni bir bilet uzattı ve 
Kadar b&.1.,u:nla motöre bindi 

Katli Market!.. Kadaı ı.oiid • 
ranın bu mahallesini hiç bilmi
yordu. Dar bir köprü üzerinden 
koyunlar, inekler yavcı.:j adımlar
la geçiyorlardı, Hay-.r.w pazarı 
o gün açılıyormuş meğer .• Kadar 
meydanlığı geçti, yeni yapılmak
ta olan bir sıra evlıı kenarından 
ilerle<li ve daha geniş bir cadde
ye çıktı .. bir ,iki katlı evleri ta
kiben yürüdü, kendisini daha ~
niş bir cad<iede buldu, bu cad· -.....;:::::::::=::;::::====== dede bir tarafta göcz ala.bildiği 

·i~ kadar dört katlı evler ur.anıp gi· 
t ctraba "il evrildi, arabacı diyordu caddenin diğer tarafında. 
t~'lclc:ı kalarak yaralandı ise hi~ ev yoktu buna mukabil 
l'tzınnmde, Tatlıkuyu soka. iki adam boyunda kahve rengi 

~ 0tura.n Ahmet c.dmda blıisi, bir dıvar alabildiğine uzanıyor· 
?.raltöyünden araba ile döner - du. Kadar bunwı çok geniş t~ 

·~ ha. dcvrihniş, Ahmet bey. ldJfttJı bir fabrika.ya ait arazi ol-
tarafmdan çiğnendikten duğıınu tahmin etti, E9asen dı-

tıı~. araba altmda kalmıştır. var Ur.erindeki yazılaı da bunu 
ı.."~ ağır yaralanan ara.bacı gösteriyordu. Belki de bu eYler 
. bir halde Cermhpaşa. has. fa.bn1m işçilerine ait ev!erdi. 
e ile ka.ldmlnuşt.rr. Kadar evleri taklix!n yoluna 
tnurların yabancı dil devam etti.. değil yalnız 7.elD.in 

. • katında., toprak seviyesinden d&-
~ ımtıhanları ha aşağıda bulunan bodrum kat-
~t nıemurtarmm yabıı.ncı dil larmda bile oturanlar vardı. Dille 
~n bu sene de Ankara.da Dil kan,. görilnürde pek fazla dilkkin 
\ııi • Coğratya taküiteaınde, :ta- yoktu, olanlar i$$) da.ha nyadc 
t~ 'la dn tınıwrsitcde yapdacaktir. büyük antrepolara benziyor ve 
~ b!r yabancı dilden tmUhana bunların üzerinde yalnızc:ı birer 

~er için 12 mByıs yazılı, Ui mn kelime ile: "Kahve.. çay. süt .. 
t~ U. tkı yabııncı dilden 1mUhıı.. şeker .. sebze .. peynir., ekn.t>k,.'' 
it ttckler için 12 ve 13 mayıa yıw gibi ibareler g00e çarpıyordu, 
~ Jf! mayıs da mızın hnUhan Bunlar şliphesiz büvilk zıda tev-
l'i o~~k tesblt olunm~tur, zi merkezleri idi., 

da Muzaffer (15178). 
Yüzer lira 'knmnanlar: .Aı*a

ra.da Mehmet (12128), Antalya-
da Jale (136~W. IBursada Mevhi
be (4553) , Diya.rbakırda· NaCJ. 
(1780), Manisada .Nınıal (772), 
Mersinde İbrahim (329) , tsta.n
bulda Sabriye <99707) ve Neri
man (63930), h:mirde \,,omel 
(2161) ve Fikret (168.'SO). 

Bundan ibaşka. on hesap sahi
bi ellişer lira, elli hesap salıı'bi 
yinni beşer lira, ve elli hesap sa
hibi de onar lira mra..,mmşlar -
drr. 

Alhn fiyatı 

Dün, bir altmm fiyatı 35,25 
lira idi. 

Konıervatuann büyük koro 
ve orkeıtra konıeri 

Koase"atuar koro ve orkestrası .ııe 

~ en bllyQk ve mühim konaeriıit 
12 mayıa salı günU akpmı saat 21 
de Takatm Belediye gaZinosunda veri. 
yor. Muhiddin Sadak idaresindeki ko. 
ro ve orkestra konserinde :eollst ola
rak Semiha Berlasoy n Ali Sezin bu· 
lunmaktad.ır. Programın esaamı garb 
mwrilds1 edeblyatmm 18 nci ...e 19 
neu aamara alt mühim parçalar teı
k1l etmektedir. Konser; ~r1m1% aa.. 
nat mab.a!Wııde ÇOk derin alaka u. 
yandrrmljtır. Blletler kOMCJ'Yatunr -
dan tcd:u'ik olunablllr. 

,Yazan: Fransur>a Körmendi 
-61-

f>\: , 

Çeviren: Muzaller Acar 

-" Burada bir yabancı için 
hiçbir iş bulunamaz .. 

Diye Kadar düşündü. 
Az ileride bir köşe başında bir 

binanın U:zıerinde ıN levnayı gör
dü: "otel " ve bu binanın kapı
sında yeı{i boyanmış yeşil bi.r lev
ha iUJerinde: ''Ma.car lokantası .. " 
blimelerinin yaztlı olduğunu gö
rünce nefesi tutuldu. Kapmm 
tokmağı üzerinde eli o derece 
t1tredi ki rokmağı ~ için 
bir müddet beklemesi i<:ahetti. 
1ç ka.pnım açılması için de bir
kaç dakika beklemesi ıazım gel
di, girdiği yer küçük bir antre i
di .. göğsü heyecanla çarparak, 
şakakla.n .zonklıya.ra.k ve dili do
lı.şara.k ana lisanile: 

- Merha.ba!. 
Dedi 
Hemc!n ı,raakta t.ecq;f.bm ar

kasmda bulunan, zayıf, saıışın 
uzun boylu bir delikanlı evvelA 
hayretle kendisine baktı. aonra 
looşa.ra.k cameklnlı kapıdan içe
riye girdi .. az sonra aynı kapı
dan sakallı bir ihb.)"ar dle, oncLuı 
da.ha yaşlı ve az evvel gördüğü 
sarışın delikanlı giıbi bükUk ya
naklı birkndm çıktılar, karştsma 
geldiler, ikisinin de yüzlerinuo 
Q.ayret i!ade eden manalar vnrdı: 

- Olı Allalum bu sözler B .. 
Maearca selam .. diyorlardi: Evi
mi~ sefa geldiniz .. ~ek Mar 
carsm~.. sizi buraya kjm gön
derdi?. Pcşteden mi geliyorsu
nuz Bizim burada olduğumuzu 
nereden biliyordunuz? Hnkikaten 
Macar mısmı:z? 
Aynı zamanda dar bir kolt L1< 

meyhanesi vazifesi gören bu ant
re hemen hem.en tamamen boş
tu .• yalnızca bir müşteri önün -
deki bira bardağının yanına. bar 
şmı koymuş, ellerile yfızünü ka
pamış, belki d~ uyuyordu. 

Otelin sahipleri oldukları anla
şılan üç kişi kendi seslerindcld 
h~ecanla. sarhoş olmuş bir va
ziyette muttasıl sualler soruyor, 
hatta Kadar'a cevap verecek 
vakit bile brrakmıyorlardı. 

Az sonra ille katta. penoerele • 
rinde demir bulunan geniş bir 
odada oturmuş konuşuyorlardı. 
Pencereden geniş bir arazi görü
nüyordu .. otel sahiplerinin sual
leri yavaş yavaş tükendi ve o za
man Kadar'a. anlatmak straSı 
geldi •. o civarda. nasıl dalgın der 
l~ğmı ve tem bu sırada bir 
tesadüf eseri olarak Macnrea 
levhayı gördtiğünli anlatmak im
kanını buloo. o zaman ihtiyar 

DlinkU gıuotelerin hemen hep
sinde bir fotoğrafın J...-ıll5esi basıl
mıştı. Biri kadm olmak üzere bC\5 
altı kl~ilik bir gurup. 

Bunlar, elli bin liralık bir lru
mnş hrrsızfığmm suçlulnn iml~ler. 
Dilmem nereden mal getiren za
,·allı It.i firmanın ipcldi bnlyaln.n
nı arabalarına yüklemfşlcr ve ma
ğa7.alarm depolarına götürecek yer 
de Edimekııpı dışmda baş bir eve 
ta rmı_şlar. Kapalı dü~ıklnlam 
lloldunnuJnr. Sonra her parçadan 
iimekllklr.r lı:eserek, bu mostra
larll\ pi~cwla dola.'mlağa b:ı.~la
mı tar. Sermayesiz ka:ı:aoçlamıı 

~ona, buna sntmr,lar • 
Bereket polise. Orbula hJç bir 

iz olmadığı ha.Jde az vakitte suç
hılann yaknlnrma. yn:rnşarnk, ada
let h11zomnıı. ('ılmrmts. 

lUe elenin iç yüzünü herkes, za.. 
brtl\ ı:ıüt.unln.rm<la olrnıno~lıırdrr. 
Ben. onun \ic;tünde Chnııcak dcw
lim. 

Fakat eğer dikkat ctınl seniz, 
görmiisgUnllzdür fotoğrnftaki ~r
~aflr kadm, yUzUnU, diiz.me bir ır. 
fet telilşUc, smı.llJla kapalı tutu. 
yor. Halinde öyle bir nimahrcm
llk da\'a.sr, öyle o;af ve temb; bir 
kadm gö,teri,t \ııt", ki ilk bakı ·ta 
ft(lamm ·fnlrtnc dokunuyor . 

llüşünUıı kt foto~f kar,mnda 
bu Jaltğıı. giren, görünmt.~kn ee-

klnen, yil7.linü, göz.ünü s&np a.r
ma1ayıın bu lmdm, büyük ve kö~
fah bir hU'Sız pcU5lnln nzn.sından
dır. Ahii'tlt düı.;ü~lcrincle hmıtzlık, 
hemen hemen en son dereceyi tcs
ldl eder. Dlr ı;-ok meılyetlerini 
kaybetmccleo, kösede, bucnMa sü
rünmeden alılfıltSttlıklann tilrlihü
nü İ<ılcmeden, hiç bir hırsız, bır<;ız 
olmam•"· hele a-.!a bir çr.teye ka. 
bn1 edllmemi~tlr, 

Dünı.tı ;a~etelerfn bastığı kıll_şe. 

de, fotoğraf objektifinden çeki
nen, düzme namuslolnk (]ll\'nSI gü • 
den mahlQk, ı,tf' bundan öttirli 

"inlrlerfmfzc d~mnuyor. 
O t"a"aflı et yığım, kimden, afçi.n 

utananık yüzünU sakhıdı! Çolm
m~ mn.llan omdan oraya a,rnr, 
kapnh dlihlm.nbrda onlarm Ustti
De yatar, toplan e\'ine taşırlı;al 
yine hu mımh fa!'inruyor muydlr~ 
Kim bilir o ,·n.Jdt nasıl frkırda)'°'&" 
rak gUlilyor, ne çatln~c kablmhalılr 
atryordu! ... 

Adamdan, kendi ~·iednnı hemıp 
İ'!ltemcuıe, arhlc onun lc;ıtn JmrtoJııııt 
çaresi Jmlınamış demektir. TOYell
keli Namık Kemıı.J, mc hor kastcı.. 
-.tnde: "'Kendi nefsinden ubmm.o 
yıp da, ft1em nedir? diye çcldnııa 
ter, nrhklamn dHnyadıı. hcrtı:m. 
ten ·~ 8aJ'IUl1ard11'.,, d~memlıa. 

HAKKI SOIIA GEZGllı 

~~a 
Müzisyenlere mem eket 

seyahati yaptırmalı 
B JR zarna.nlar "'musiki ya 

nm münevveri'' D.dı 
verdi~ bir tiple pek uğ:rqır
dnn. Hani şu. bir yerde ağır
ca, fakat aşağı yuikan b.eftıe.. 
'n bildiği bir müzik parçası 

çalmrrken, derhal dudakla.rmı 
sivrilterek ısIIk: saJmağa w o 
müziğe g{lya refakat etmeğe 
başhynn bir tip ... Bu adamı bir 
müddet o müzikle beraber ıs
lık çalarken göriirüz. Derken 
orkestra. bir baş'lm parça.ya geç
ti mi, zınk diye durur; bel bel 
bakmır ... -:A.rkasmdan bir baş-
ka müzik lh ..... t -rsün ~amaya go ..• 
Eğer biliyorsa. aynı heyecanlı 
gösteriş devam eder. BHm?y~ 
sa şaşkın ve sı1antılı :bir sü
ktit .•. 

Bu hal, in.san zaa.flarmda:n 
en ziy<ı<ie göze çarpan biri ol· 
duğu içiJl, sık sık dıKkatirni çe
ker ve bir nevi tenk:id mevzuu 
edinirdim. Fakat görüyoııım ki 
bu hal, aynı zamanda bir nmi 
musiki kültürünün belirtisidir 
Ve şimdi o ~it inmuılarm, a: 
rannzda Cj(>ğalnuısını istiyo
rum ..• Radyonun ''bidıalk tür
;.nsu öğreniyoruz'' ve ''marş'' 
saatleri müstesna olmak üzcre 
umwni surette çalman m'üzi-

kansına döndü: 
- Nasıl, dedi. GörUyor mu

sun? Ben geçen sene bile Macar
ca levhayı koyalım dediğim za
man iyi düşünmemiş miyim?. Bu 
levhanın nihayet Macnrlan bu
raya <:ekeceğine emindim, 

Kadar'n bu mahalleye ~in 
geldiğiı:ıi. ve Londrada ne işle uı} 
ra.ştrğmı sordukları zaman ~nç 
adamm bu aile karşısında gar 
terdiği bütfin ihtiyat suya düş-
tü ve o z.aman her şey, Pol ile 
yaptığı seyahati, Peştede Üniver
sit.OOe kendis;ni nasıl döğdükleri
ni, sonra son günlerin hatrrala
rmı, Pol'ün hayatma hatime ç&

ken ta.banca.yr, günlerce siiren, 
hedefsiz, manasız dolaşrnalarmı 
ve nihayet bu hedefsiz gezintiler
le l{atli Mn.rkct'e nasıl geldiğini, 
h~psini, hepsini hayatının en 
hurda tefemıatma ıkadar her şe
yi anlattı. S&zler ağzından faa
liyet halinde bulunan bir yıı.nar
d!l.ğm kraterinden çrkan lavlar 
";bi fışkınyor, fakat bu ateşli 
cümlelerin her sözü sefaletini fer~ 
yat ediyor, anlatıyordu ve niha-
yet sözleri sona erinoe diğerleri 
hayret ve merhamet ile bir.birle
rine bakıştılar ve derin bir sükut, 
bir ölüm sükQtu dakikalarca. oda
ya hakim oldu. Bu siik!itu bo?,an 
yine Kadar oldu \'e ötekilere şu 
suali sordu: 

- Peki ya sizler .. sizler nasrl 
buraya geldiniz? 

(.Detkımt 001) 

kal parçalcı.ra iştirak cderdeda l 
m.iz pek a.nitr, lşittri'1rnız ooer-
]ezıe puit bir !1gi ile ~. 
Sadece~ ... 

Bittabi her ,ada her ~ 
musiki~ lli1fiil işUirek etmek 
mnm.da değiliz. H« ~
mb parça.nm mi• veya eesie. 
olur olmaz yerde bir sOretini 
çıkarmak curouna.ya ~l nçar. 
Fakat bi.1.Imk ~ a rıeY.. bcı 
çalınan parçaya bel be! iıek
mnktansa.. onlar lbaldmıda az 
çok f'ıkir ed.innüş olarok dinle
mek elbette ki m.azhariyetiir, 

Memleltetinime musitcl tem.
atı lıay!i ilerlemiştir. O Jlia.. 
bette neşriyatı da olmalı değl 
midir. Halkı, "IDÜZI' 'kal w. 
lı .. bir bal& getirmek için ..... 
serlerin de sayısını ~ 
giriş şartlarmı clıvenlcştirmeB 
bazılarını büsbütıiin l>eda.vıır 
laştmnalı. ve bilhassa müı:il9-
yenleııim~ ımemlelket turDeı 
leri tertip et.tirilmelidir. ~ 
diğimiz mevsim, bu aeyahat
lere en uygun gelecek ~ 
Bence büy(1k l}dıir!erinrlnla 
koca koca parklar tyalms be t 
CIVtltılannı aksettinneğe U-. 
kfun olµyo:r. 

HiKMET MVNIR 

Tevzi birlikleri . 
Şehrin muhtelif semtl~ 

kurula.cak olan ttvzi birlilded Jşi 
etrafında görü.emek üzere hıgt1D. 
öğleden evvel vilnyctte ka:y:mabm 
larm iştirakiyle bir toplantı ya.
prla.cakt.ır. 

1 25 yıl evvelki Vakıt 
8 mayıs 918 

Romanya sulhu imza edildi 
Bu sabah 4 müttefik ihükfune. 

ile Romanya arnsmda müsalIDı:-· 
name mıza edilmiştir. 

Cuma ]cumartesi 
8 Mayıs 1 9 Mayıs 
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VAK 1 T 

~·ı s:ek tahsi1 gençıeri arasında SPOR 
----------------------------------------------------------------------~--=----------------------- Ankara at 

:}(arışlaru 
Ye · yapılacak yurd ve 

esi etrafında neler 
üniversite mahal
düşünüyorlar? 

Ankara at yarışlarının ikinci 
hafta koşuları önümüzdeki pa· 
zar günü vapılaca.ktı.:- Gec-en 
hafta en aşağı yirmi bin merak
lının takip ettiği koşuların prog 
ramı bu hafta da.ha zengin ve 
daha enteresandır. Bilhassa dört 
ve daha ,,ıkan yaştaı<, Ara.- ;ı::,.. 

lr.."J ile üç ve daha yukarı ya8· 
taki İngiliz ntlcırı arasında v~ 
çilte bahis de üzer-inde c..lan ıkt 
koşu güni.in en cazip ve mü§te
rek bahis meraklılarını çok alft
kalandırnn yarışlardır. Bu iki 

\li ı~nı.,rat-0 lu Edip Kıı.ıldnğlı l\lusa Ander lhsan OUlıula Emin 

C. H. Partisinin yaptırmağa karar verdiği yurd ntÜ

na.scbdiyle Oniııer::iteli gençlerin §Ü/ıran duygularını ve 
dileklerini duyurmak isin onlarla konU§mu.ş ve ilk kU1mı
nı ncşretmiştik. B:.ıgün, ikinci kısmını ne§reiliyoruz: 

1141'..UK F.AI{.l'LTESl 2 Nalı mecbur kalanlan kurtarmak, on
S/Nll'TıL\ MUSA ANDER Dl- tamı da vatan için ~dikleri 
l.t'OR 1: gayelerin tahakkukuna çalışma!> 

ün v ... n.'te mahallesi hnkkında ve bu suretle yurdun dört buca.-
ki · · ve ta ıinUeıimm pe';{ ğını istilaya hazır bir füm irfan 
tiı. 'rnn.ma.rı iç n ihtiyatlı bir ordusu hazırlamak ve bu işin biz-
eda kullanmayı terclı edıyo- zat devlet ttarafından temini in
rum. Ekserı anll:<:J1ılerde okudu- ktlap proje:idörümüz i_çin '.Zaruri 
ğum ya!!:ılar acreta b;ı. riiyn ma.- bir merhaledir. 
ihiyetindedir. iYeni mahallede görmek istedi-

salonu arzu ederim. Evlerimizde !koşuya iştirak edecek atların hep 
bunlar var mıclır? sinden bir sürpriz beklenebilir. 

Mümkün olsa da semiz inekle- Bu koşular Uzerinde mü.'Jterek 
rinıizi biz sağsak. tavuklarrmı.zı· bahislere işt'rak etmek istiyen 
biz ycmlcsek ve yurt şehirden u· koşu meraklıları, ..Haber refiki
mk olsa. miz tarafından Ankara Hususi 

Sosyete hayatı denen maska- Mtıhasebcsiyle anhışıla.rak resmi 
rahklardan varsın mQhrum ola- bir şekilde yapılan :müşterek ba
lım Ç-0klarımızı zaten sınıfta hislere iştirak ed~bllirler. Koşu
dö~düren de bu değil mi? , lann muntazam programını ~!-

Biz temiz bir gaye için fstan- yenler ~u _sa:~ saa~ 9 dan ıtı
bula gelıyorm:, ne yaz!k çokları baren \ ~~t Kıt~bevınden <t~da
memleketlerine diploma ile değil- rlk ~~bıhr ve müşterek ~.~hısle
fakaıt bir yosma ile dönüyorlar. re . ıştırak şartlarım da ogrenc--

--<>---

8. 5 - 1942 

1 ar.zhlen bir qaprak: 

donanması Hi 
deni~lerinde 

Yerinden dört kişinin yarHımı ile kalkab~ 
Süleyman paşa, her giri ştiği işi nasıl baıarıy.o 

Yetmiş iki ;~kenden ibaret tinde gülle atar cesim toplıı! 
yirmi bin ikişiyi ha.mil 1'ilrk do- tlı. Bu tililü Mvilıi nariy~ 
namnası, sok.sen yaşında ibir ku- b."iilrnesinden ziyade Sü~ 
mandan emri altında ilerliyor - zahından Bahrimuhiti 
du. Dov duvarlanna kadar n~ 
Mısırdan hareket eden donan- Gayanı taaccüptür." 

canın yaşlı kumandanl Süleyman Süleyman paşanın şehri 
paşaydı. Yerinaen kalkacağı va- sarası -yirmi gün sürdü. fi 
kit sağ elinin şahadet parmağı· kizler biiyük bir ocsaretlC 
nı uzatarak jşa.ret veriyor ve der dafaa ediyorlar, Portekiz 
hal güçlü kuvvetli Herkül yapılı lan da harbe iştirak ede!\' 
dört kişi birer tarafından tuta· kekleri teşçi ediyorlardı. ~ 
rak kaldırıyorlardı. Süleyman pa ve şişman Süleyman pnşn. 
şa, ihtiyar olduğu kadar da §iş- büldan hareket ederken: 
ınandı. Yerinden kalkamaması- - Yerinden kalk-amaya!l 
nm bir sebebi de buydu, mandan ne ~pabilir, ki f' 

1538 yılı 26 temmuz günü do- a~i)nderiliyor, ..denmişti, • 
nanma Zübeydrden Aden üzerine man p~ bu sözü duymuş 
yürüdü. i''llndan her giriatiği ha~ 

Süleyman paşa, Adeni ele ge· vaffak olmak azminde idl, 
çirmek için, Arap emiri Amir bi- kişi kendisini yerinden kJ 
ni Davudu orta.dan kaldınnıya d1kta.n sonra oturmuyor, nı 
karar vermlı ti. Onu Amiral ge- diyen kumanda vererek h8 
misi ne davet etti. Gönderdiği el- yordu. 
çi emi.re şöyle dedi: ~aşa Yemeni de fethede 

--

Eu istekl rrn ya fatbikt jm.~an- ğimfa 1büyük kütijphanclcr. oku -
suilı ya:hut dn etli :milli men· ma salonlat'I, 'talebe için ucuz 
faa.t sıfırdır. Onun için bu si.ı- ya.,.ctama :vasıtalarını temin edecek 
tunlarda kcndmm "cennetmekan" tcşelddlUer !Amr.dır. Bütün esas 
ı ~tesefn ciiliın« otunun. :ıbunlann sözden filiyata ge<_:.mesi 

üniversite mahallesi fakir ar- blhrler. 
kadaşlanmız için bir gelir yolu 
bulundurabilsin. Minnetsiz O·- Tebliğ 

lnıma.k kadar bir aaadet dü.5üne
mirorum. l~te alnının terzylc o
kuma yıllnrmı bitiren bir gencin 
haklı wvincine ortak olmak isle
nilmez mi1 

lst. Futbol Ajanlığından: 

- Kumandanımız sizi gemisine hnfaıasını Bıyrkh Mehmet 
çağırıyor. Davete icabet etmek nın oğlu Mustafa Beve hl 
elbette !hayırlı olur. tan sonra 1 tanbulıı döndı;. >a 

Emir için yapılacak ba§ka iş zil aktı. rrurk donanmnsınıt 
yoktu. Silleyman paşayı ziyare- metini göstcmüş, büyük .P 
te gitti. Fakat bir da.ha döne- knza.nmıştı. Divana gcldiı'!i 
medi. Çilri.kü esir edilmi~. Aden kendisine vezirler :mı.sınd' 
sancak haline getirilerek Behram ayrılmıştı, Her verde ve 
Beyin muhafazasına bırakılmıştı, man oturup kall.."1llasınn ' 

B'zim kon ttciumuz Üniver&.., ve iuı .. "'Ule..gclecek bu yeni hayat
te, ~n,bul Onivcrsitesidir. ,_Su tan memlekot ve millet için geniş 
halde istc-'-rlcriniizi yapa.iken Tay: faaliyetler zuhur edeceğini büyük 
mis veya Par i terennüm etmek- lerimize bağlılığımızla müjdele-
te mana ~oktur. riz. 

Londra.dan vaı;yrt ttolayı·ileı lHSltN JıJNER vııroR Ki: 
Nevyorka giden blr maden mü- Sağlam bir kafa ancak sağtam 
hendi ,i tal ':::sine şöyle yazıyor: gençliğe kültür bakımından oldu-

''Ge:rek Londrnda gerekse bu- · 
ra.da Üniversite başlı ba.cımn bir ğu kaöar hemen onunla muvazı-

istika.m31 ı giden spora da ehem
; o:nti'r. SııYa.'li bir alem tleğil. il- mıyet verilm~i IJazım.Bır. 
mi, ~ fı'.ki. tabii ibir -aıem. Öyle t Vücut ıs ila 20 y~ arasında 
nb:i -bir alem ki cideks bir tabii kemale :erdiğine göre spor da tam 
on.1<s·yonlar manzumesidir. Ça- Üniversite sıralarında başlıyor 
roır, eğlerr'r, "&ezer, yrkanır, OY· • 
ar. tlü nür. HErr>si tale~. hep- ~~ide, gen~liğin spor ihti

va mz "m:lemli We:beler yacı1törl' • .m;ş yahut birbirine 

um. 
E'z 'Nl"!l" . , 1

• hı ar!\adaşlarla 
f'nivc · • mnh lll inde gezini.
yord~;: Qn · · ~ beyaz bo.şllk
lıır''e bir . hin ptiiJJi penccrcdcn
d :ırıyı v daı aş<:ımrzı gör
dlll~. A 1t Ô ardan bTİ is.mile 

rakip ayrı ayrı birllklerôc gör
ıımktense, tam techha.th bir Ü
niwrSite spor salonunda yetişi
yw görme! iyiz. 

!Modem bir spor salonu bugün 
i!':in ntiyaçtır. 

Bu teşkilatın C'Üksck tahsil 
gençliğini birbirine bağlıynn en 
büyük ~resile olacağı süphesi.zfür, 
İHSAN GtJl.AD;.t DiYOR Ki: 

a.~ı~, <'n:rfxrdı; gülclük ve f<cn- Beyazıt. §ahir planına göı"' 
di..<Jine 'tP~'1.lllu mübatiigalan- yüksek killtür mahallesi olarak 
dırdık. ayrılımıp bulunuyor, 1stanbulun 

1:0, 'rnt bu hal bize gUzcl bir hiç bir semti Beyazıt kadar f'ni
sliırp . olmu tu. :Arka:6aş n.c:çı- versite mahallesi olm!Ya elverişlı 
lnrdan pamrtcsi günü hangi la- değildir. 'Üni~rsite; Bcya7Jt, 
bomtuvaroa beraber ders göre· Şelızaöe ,.c Süleyrnaniyc toplu-

klc...rinı sarmu:rtu hlklannrn ortasmda bulunmak do 
cPaza,r r,ünü aşqi ı üç ~ömestr layısiyle hu:su~i bir ehemmiyctı 

sonrn Afrikanm ~'Tllll de§Ccek haiıdir. Bu toplultlklar, ~mi i· 
bir tımtlen il'' nd' 'dir '' maTet, kütüphane ~ medres~lc-

:Asya."ı rtc,., ıs edecek ~çı &k- riyle uzun m1~ddet birer ilim fH· 
torlm.~ı temenni etmek benim d, teSi olmuşlardır. Pakat d<?ğiş
hakl ımt'hr:d'akatfjimdilik builiak memezlik bu irfan yuvaiannı ~c
kıımı vazifeme feda ediyorum. riliğe ve haf.t:a. yok olmıyu kaeı.ar 

GelePrrı. ~sas mevzumuza; Ben götürdü. ı'flmin tekamüiü t.c..;dp 
bi~m Dnivcrs";te mahallesini şu edilebilseydi bugün Univcrs!te -
surette lmnılur görliyorum. Ta.ibii mizin yaşını Tanzimattaı. değil, 
iste'derin & im'kan clahilindedir. Fatih veya Süleymaniycdeki med 

.ı :Vefa lisesinden, Süley:rna- reselcrin kurulduğu tarihten baş
llİ.yç, ı'Bev:.t ıt. Aksaı:ay tramvay · Latrrclık. 
xol«. es.ki Fen J<,a.külte&. ~mberl Üniversite mahdut istisnr.lar -
i~indel i sa;hanuı halktan ..ayrı dan sarfı nazar ıFa.kUltc ~p custı· 
bulunma r tii!c1 ;yıc ıroima.rimizin yüro ııi.i ~ 

2 - P,, ·rı yü..\sek tnhsil ımü- munelerini toplıyan bu n,uh;fte 
csscsclerını bu blok -içine almak bir araya g6lnii§ bu1unuy;.,;. Ar--

3 - Ru i!mt muhitin hUtün tık şclıirde dağınık bir hald ~ oia:
ka.zanr Vı'I ıtııları ün ':ver&ite ve kGtup.ıa;ıeierin 'Gniversık. nııı
Ünive • · olindQ o'J'r.dlrd1r. '1ıalkıaindc toplanması ve geni;? 

4 - Burası ne bir "Beyaz Zam <lkuına ..salonlarını ihtiva eden 
b:Utlnr" tarhı v-e ne de "San Sel- ık:ütüpbaoonin tesisi zaruret .ha-· 
lerin" mecrası olmalr asil saf line ıgelrn' tir. Onivers.ite merke::: 
THrlc "rtblai :rub:uyla bestclenma.. ba.h~i kır halin~n kurtarıla -
lidir. ra'k lbir park haline getJ.rilebi • 
~u h t k • ~m .suyımtt lir. ~necforaem bahgenin planı

"B """Öl Çob.s.-ı.tıla.rı" QCkilmeli, :ki nı mı..mar :Vedat hazırlamıştı. 
H l:<' ı-~!eri l\~ybinde sol- .Milli Şefimizin ü.ni~raitt? ve 
m.,m t·d?r. bilhassa Talebe Yıur.du içi.n gös

tıamildcn der.in alôka ile art.ık 
bir y:ur.t .mesclesi .kalmamı§ bulu
nuyor. 

fllJ \' TA .~ •U KALAFAT 
O(JLU LIYOR El; 
)ılla.rm ı.oy unda .sakladığı ve 

.. iirt'!ll d ği 01QJıma a..~kına
J,ar ~. ~evi u • lin gektı}{i birçok 
ikt li Ikmtıların kaldırılrrıacsı 
Jy 1 nda "'Yl tin bu i,c;i bi?.zat 
e" a''l~ •nı yeni bir inkilaba ilk 
tuı '~' a'c t l"kki cdebıliriz 

Yuı tatısil mrrkczterl.ıi.in 
,n hdu(li ti ve bu.r.alo.rdaki :ba
y t jr · ' rm,m tatmin edilsme-· 
ror>; b h a bu husus otun\ll,k 
a<="::Jiln · ' enge]j ~$il eder 

P.ar.timiz.in ,YBıPtı~cağı yurda 
Şehzadroe iyi bir tesadüf esen 
ol-arak sahanm bulunuşu ve boşa
lacak olan bugün.kil yurda aa kız 
talebe yurdunun getirilmesiyle
Ün1vcrsite bütiitı şubeleriyle bir 
araya gelmiş bulunacaktır. Bu 
huBllfita bilhassa istenmiye de
ğer nokta Unhrer.sitaıniz.in maz
rufundaki ııbirlik ve ahengi 'Zar.f
ta ve mi:mariinde ya rat.'\bi!mek • 
tir. 

EDiP KIZILDAÖLI Dll'OR 

J0--5--912 tarlhf,nde ~rıpılacak ikinci 
küme terfi nınçları 

.ŞCref Staaı: 

Parası bol gclenler zaten yur- Halit. Hayatı; sant _ı2 Davutpaşa • 
da girmezler, girseler de istiye · EyUp: H: Eşrer, Mtinir, Fazıl. 
ckloori !bitmez. 

Saat 10 HUD.l • ıA. His:ı.r: H: Şazi, 

TIP FAKÜL?'ESJ S ÜNCÜ Sl
NIFT.4N EMiN DiYOR Ki: 

Universite, onbinlik bir irfan 
yurrlu memleketin itibar edebile
ceği bir müessesedir. Üniversal 

----0--

lstanbul boks birinciliği 
B. T. U. M. İstanbul bölgesi Boks 

ajmlığmm tertip ettiği İstanbul ~m 
piyonnsı yann akşam Beyoğlu Halk 
Sinemn.smda yapılacaktır. 

<bir nnJa} ı~a anlwr.nk için bir -------------

memleket tiniversitesine gücünün Hırsız odabaşı '· 
"}-ettiği her k6laylığı gösterir. 

Bu'Ti.in ic;n dlinya capmdn bir 2:.t kıymetıı· halı çaldı, 
killtür _oeağt olan lstnnbul Üni- 'fo 

vel'Sitesi tıe her bakımdan öğünü- yakalandı 
leook başarılar yaratıyor. 

Ancak biz1m mahallemiz ha.Ia Mahmutp~ada Kefeli hanm~ 
te:s:;üs ct.ıned'. da odabaşıhk yapan Ali, hanın 

Bunun plana ait teferruatı da- bir yazıhanesinde kilitli bulunan 
ha çok il ili malromkı.rı alakadar 28adet gayet kı:Yllllcttar nntika 

r, iz ı le r n halı gnl.nu§, s:ıhlbir.dn şikf\J,-cti il.. 
orada nel.or ,gö!'ln(}k istediğimizi zerine yapılan tahkikat sonunda 
eı·~·Hiyoruz. tnlcbc için ynratda • yakalanmıştır •. 
cak bir muhiıt :lıa'ckında 1alebe- Halılar toa1.tığı ve tnKlatlığı 
nın söz alması en doğru bir ha- yerlerden alınmış, nırtika. halı 
rekettir. hmnzı adliyeye verllniiştir. 

" O im :ya devlet cihanda bir nc-
fC'S sihtın't g~bl" diyen cihanşü
mul kahramanın çocukları sağ-
1·.ğı !başta myarlar. 

Biz.im bir .reviı:imiz.in olm~ı u
fak tefek hastalıklar yüzünden 
arkadaşların daha büyük hasta
lıklara tutulmasını önliyecekt.ir. 

1 tiraf etmek ıa.zımmr ki bugün 
bilt? birçok hastalık .b9-0langıcı 
hallerinilid anlatacak klinik bol
luğımda dçğiliz. 

:Bir Üniversiteliler reviri arka
d · e.rı hnstalanmak ~orkuswı -
dan .kurtaracaktır. 

Esnaf Cantiyetlerinin hastaha
nesi 'ar. Üniversitenin de lba§lı 
ha.sına bir hastahnnesi olnmnz 
mı? 

niversiteli memleketin en gü
zide för<li olduğu halde hazan 
hariçte bazı müşküllerle karşı -
laşmaktalıı.r. Hatu1 diyebiliriz ki 
münt>vver bir ruhu rencide ede
bilecek bazı hareketlerle ka.rşı
la~aktadır. 

Bunlarla uğra.~ak onun clcrs. 
lcrine mani olur; bunun içindir 
ki o birçok zaman "aman cannn 
isin mi yol;:" grbilcr de bti'lunur. 

Halbuki Üniversitelinin llıariçtc 
bu gibi .ialer.ini suhuletle mallede
cek bir büro ne ~li bir -şey
dir. 

Ox.ford ve Jfombrc b~ bir de
r.e gibi gelen Taymis de dünSa
nın en büy.ült: kayık :yan§la.rı y.a
pıyor. 

Denirin en güzcli ve en mü a· 
idine malik lstanbul l1n'ver.sitesi 

--------..o'~------r rz· .dük anlarJna1 

iladan n bır.sız 
Bir mUddettcnberl ter:t.1 dilkkD.nları.. 

n:ı. bir hll'Bız dadanmı:Jtı, Birka_ç ge. 
ccde blrmuhtoli! terzi tlUkkft.nlıı.rının 

kllltlarl lurılmııktn ve burnlard:ın mü.ş 
terlere nlt kuma§ vo elbil5Cler çalın • 
maktaydı. 

DUklcCtnlarmm bu halini polise ha. 
ber veren terzilerin merakla beklctli.. 
ğt hırsız yakayı ele vermiştir •. 

:Epeyce zanıandanberi ~blsclcre ve 
kumıı.,lara dadanan hntUı. Sirkecide 
terzi Rnlnntnln -m:ık!nr'.lini n mm 
bu açıkgoztin, tem kalfası İbrahim 
olduğu nnıaıııımıııtır. 

İbrahim, son aaırma tC ebbUsUndcy • 
kcn -yakıUanmtRlır. Ş!clide Zeki, sır. 
kceide. Emin, llriknpanmda 1bnl.hlm, 
Ii'ındıklıdıı. Hayrlnln dllkktlnlarmdan 
birçok kumaş ve elblııc u:;ırclığı anla.. 
ı;ılan hırsız adliyeye teslim edilmiştir, 

Eğlenti !Yiizünd en bir adam 
yar.alan.ılı 

Şehremininde, 'Moll:ışcreI :malı:ı:. 
lezinde, !I:llkfiycci sokağnıd:ı otu
nın Hnkkı 11dınds. bir!tıı, :ewcllci 
-scce c~ino mLc:ıfirlerinı davet ıc. 
derek eğlemncğe başhımŞ.ır. ~i 
içt:iklC'l"infüm a~'lll evde otmıın 
Oilıat aesleMıden sinirlcmniu. g;. 
rip bımu söyleb"Jıcc H:ı.kkı ile ar.n. 
.rundn knv a .çıkmıştır. 

.Xn:vgn .nctice<dnde Ci.h:ı.t yn.nm
do taşıdıı!ı lrunclnracı bıçağını Çe
kerek ıHaldto; ı .kolınıdan ya:ralanug. 
tır. 

Süleyman paşa bu işi bitirdik • eden dört kişi burada yoı.-tıı 
ten sonra, yüzlerce Hıristiyıan e- lan yanına almamış. se))('b 
sirin kürekleri ile açık denizde ranlara da: 
haftalarca yol .aldı ve Güc.-eyrat - Bugün ihtiyacrm yol;: 
sahillerine vardı. Burada iki beni seyrederek insanlar ıı 
kaleyi korkunç bir hücınnla zap- da d~qnanlnrrm bulunur .. 
tetti. Bu §cluin muhasarasmdan kendimi iöarc e<ıecek f!;:t! \1 
bahseden tarih diyor ki: olduğumu gö6tennek ınzııt 

''Osmanlıların topları arasın - rnişti. lr 
da takriben birer ~antar srkle- U 

Erzurumda yaptırılacak, mağaza b.na.ııı ııe G adet lojman 1n§3'1" 
pı:ı.lı r;:;J.r! wıulllc ve vahi.dl tııı.t UZerlndcn eksiltmeye konmuştur. 8~ 

ıı.ttn döşeme ve lentolar tein mııktazı demirler ldnreee verileceği gılı1 

çala!, taş, kereste, çimento mlltetıhhlt tarafından temin edllcmedJği 
de vahidi 1lattakl lhzarat beöeli Uzcrindon idarece temin cdllecektif· 

n - Bu l§in muh:ımmcn bedeli "230.000,, liradır. 
2 - 'lıtclUiler bu i§c ıntt gnrtıuune ve sair evrakı D. D. Yoll.ııt1 

ra ve :Erzurum veznesinden "ııso .. kuru_,, mukablllndc alabilirler. 
J - Ek61ltnıo 20.ti.IH2 tnrlhintic çtıl"§amba gUnU eant 16 da ftf. 

D. D. Yolları yol datrcSintle toplanacak merkez birinci komlayonune' 
pıl:ı.caktır. 

4 - Eluılltmeye girebilmek fÇin isteltllıerJn teklif mektupları il' 
ilkte nın~ tla yazılı tcmınnt ve vesaiki ıu"nl gtin aant -15 §O ıkadnr 
,yon cialı~ne vermeleri l:izmıdır. 

a - "12750,. llraıı.t muvakkat teminat. 
b - 2!190 aayılı kanunun ta.yln cıtUğl ~sikalar ile bu işe meJı..d 

mak lizcre 'MUnokolı\t iVelt'ı'ılctlnllcn alınmış ehliyet ve.sik sı, ehliyet 
kası için lhnlc tırrlhlndcn en az sekiz gUn evvel bir isllda ııo )1!111 
vektllctlnc nıUracant olunması (80 

...... 
Deniz. '7..cvazım SatınaLma K.omfovona 

ilanları 

l - Beher l:ilosunn teklif edilen 138 kuru:.:ı :!lyat gali goruıon 
arap cabununun ll.5,912 pazartesi gUnU saat Ui de Knsımpll!:&da 1' 
Deniz levazım ııatmıılnuı. komisyonunda ıpnzarlı{tı yapılacaktır. 

2 - llk tcmınatı 1035 lira olup. fi!lrtnamcsl hor gUn ıv saati d" 
mezkür komlfJyondan bcdcltilz nbıınbDır. 

3 - İsteklilerin '24.00 sayılı kanunun tst.etlığl 'Va.saikle birlikte ~ 
ve sru:ıttc adı geçen komlsyoııa mUrnca.e.tları, (6 

lzmit Deniz .Sat:ınalma K.omisyonantlan: 

Tnhmln rıatı qocnıınntı 

Cinsi n:ııosu 'Kuru§ iLira 
'!~oyun ett 51'i.OOO i122 4605 
sıgır •· 55.ooo 92 a;so 
-ı - Yukarıdıı. clnıı ve mfktarı :-yazılı iki 'kaıcm et a •rı 1kl 

arr• ayrı UilfPlc.·ıı lh:ı.lc blunmak eurct!ylıı ve kl\palr zar! usullyle elt 
'lc-1 20 mayıs lD42 ı:arşınrlbıı. g'tintl saat 16 dn lzmlttc Tersane kap 
lrnm.syonda -yaprl:ıcnlttlr. 

!! - Ş!lTtnıımcleti ~rn6 '\'e 258 kunış ..-ıııılıabll!nd,.. komlsyondall 
b·ltr. 

S - İst<!ldllmin 'bu l!ilcrlc 'ilgı11 olduklarına dair ticaret veslka'rıJ 
2490 sayi]ı !kanunun uıf!ı.'tı veçhflc tam; m -c1eceklerı tckUf ı:nı 
h uılnrrntla ırtisterflen tcmln:ı'Unrly1c btrlfkte belli gtın 'Ve sai:ten ~ 
aat cvve"llne .kadar lkomt.ııyana vermeteri. (5122) 

sanki .çöl ortasındadır. 
HiQ'bir deniz faaliyetimiz ~ok 

A!"'l<a(laşlamn ıSaha ve salon spo
:rıuna tem:t.S ıetmişler; ben d 
spor-unu da. hatırlatma.!~ ist.er!m. I 

Hakkı C~ hastanesine 
ka!dırfünııı. carih yaknlanm trr. l!ml!R011Gil511!811D$1il!ill!'JB•RERD!•IDl•H1J111f11 

" akıt,, Kjtabev;nt yen' 
neşriyatından bazıları Daha birçok ihtiyaçlarımız o-' 15, Şub:ıL 942 tarlhlndcn 'bnı1ıyan 

lacıı.k, esasen lhtiy.a.çların çoğal- ve 15. l.fart. 942 ae nihayet bulan ve 
ması medent seviyenin astığını iUbcde knyıUı subay ve askerl me · 
ğosterdiğine göre bunlar bir hi- murlardnn yoklamaya gc'tmcyenler'ln 

• 8crkl' kenaı •rıtunı y~ - BlkhyeJer - 815Kllt 
k~yet değil seVinileoe'k haller - 1076 sayın kanun 10. ma<idcsl mucı .. , 

11 
IU llVN~ 

dır. b!nce ;rolCl malan yapılmak üzere a. 
S<-fıl ~vl,yon.ım - Hom&D - HlJRBAN BlffiÇA'.R 

'Bir mahalle m0 kteb1 için ga- ccle §Ubey.e gelmeleri ilttn olunur. ı ın ı~rsu- Oauıt.'rJ,lll _ !fF'.mL &LTUG 
'f1a1ebenin 7..aruri ihtiyaçla'rının 

de\lft't cliv!c tatmin1, 1bu yaranın 
gcleook n«llUeroe tekrar -acısı 
duyulmryacağma omin olarak 
bakıl'..ıl<lığıı!nu: demektir. 

Ki: • 
- werdim :ki rurd GOie basit, 

sade, asude, sıcak bir yuva ol
un. Ben orada .ne tiyatro ne çay 

yet tnbiidir ki bu ihtiyaçlar .mcv- Yd. Nk. Tğm. Sabit oğlu Sami '816 -ıa~11,.., &te'b'usa.o lb7'7 _ ıttı ... _ 8A'IUO l'AltlK \1 
zuubahis edilemez, fakat t>ir Uni- (19588), Jandarma Bnb. SWeyman ~0 1 l Kendi llendtnP 1000 kellme l1e t~ - fl'ra.n.srzcıt kitabı 

Gelecek yıllar için tahsili terke 

" 

versite için kom.4,.<nılmaması bil • ıu Rauf 810 (2 84). 1 fi.eo(lj lr1"ııdlıtt ıooo ıc~ ,,. ~tretteı - AlWaiac-a lttt.Abı 
mediğini bilm.errı<ı-.....k kadar kuru Bu mıbaylann hllvlyet cQzdanlarlle Kl'llıl K"cndin .. ıtıoo ır~lttnc ı• :6~ttcl - fnf:'lfü.--c 1<lt11rt-

cabillik o1maz mı? blrUkte ~beye gelmeleri tıa.ıı olunur .......................... .., 
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lstanbut 
\'AKIT 

Adresi 

"lloı:ı. Kapalı Ç. varakcı 
han~ No. 

l.igor Kapalı Ç. Altuncu. 
lar 4 No. 

h.ko BllörcU Ç. Kalpakçılar 
127 No, 

lfehınet AJ1 Camcıııll Vezneci.· 
· ıer Seyl.uı.n apartıma.n 

lııeb.aı.eL Çallı Kapalı Ç. Yağlık. 
çılar 180.132 

Balabanağa Direk.. 
ler aruı 61 No. 

Defteı·daı·lığından: 

Senesi Kn7,n.nç Uuhran l\lııvazene 

938 1.75 1.86 

938 15.92 16.74 

938 5.60 

938 1.26 

938 l.ll 

938 1.82 

Hava 
kurumu 

.so 

4.55 

1.60 

,36 

.32 

.52 

J 

.41 

79.70 

.72 

2.34. 

.14 

~.38 

Yekfin 

4.52 

117.00 

7,92 

3,9G 

1.57 

5.72 

istanbur :..evazım Amirliğinden veri:en 
Askeri Kıtaat ilanları 

Aşağıda yazılı mevo.dın pazarlıkıe. eksiltmeleri hizalarında ye.zilı gün ve saatlerde Geliboiuda ukeri satın 
aıma komisyonunda yapılacaktır. Talipler1Iı bıüli vakitte komisyona gelmeleri. 

~llkt&" Tutan Teminatı 

Clnsl. JUie Lira Lira İhale gün ve saati 

Nafta.Un. 
Patates. 
Pirinç. 
Sa.ınan balyalı. 

Sa.de yağı. 
Beygir nalı. No. 1,5 giyim 
Beygir nalı No. 2 giyim 

1,000 
20,000 
8,000 

[50,000 
8,000 
5000) 
2500) 

1700 
6800 
4880 

10,875 
L4,000 

7500 

255 
1020 
732 

1631,2~ 

2100 

1125 

H/5/942 16 

13 " .. 15 
12 " " 15 
13 .. " 15,30 

12 " " 15 

12 .. .. 12 
(317f-5289) 

Sonay K. Cartı Kalpak. 
çılar 156 No. 

938 3.03 ,86 .39 4.2S *** 
Aşağıda yazılı mevadm pazo.rhkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gOn saat ve mahallerdeki ask.eri sabn 

Baya.zıt Yeıı.1çer1· 

ler 134 No. 
938 2.14 .61 .27 3,02 alma koı.ııiSyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitıer~e ait olduğu komisyonlarda bulunmaları. 

Tutan Teminatı 

Çarıı Sipahi S. 18 
Kapalı Ç. Sahatlar 

Bedestan kapıaı 13.15 No, 

938 9 .28 1.65 1.19 13.12 Clnsl Miktarı Ura Lira bıale giln, saat ve mahalli. 

\efik.a M. Yücel Çarşı TakkecL" 

ı" 
~:"fz.ullah ve 
:"flıeı 

10~ de Leorı 

e~ullah ve 
%et 
lınu Sa.yan 

"it 

ll'l Küçük 
llkçi 

ler 25..27 No. 
Kapalı Ç. Sıra. oda

lar 9 No. 
Kapalı Ç. Varakçı 

han 7 No. 
Kapalı Ç. Kalpak

çılar 195 No. 

.. .. .. 
Kapalı Ç. Varak. 

çı s. 27 No. 

Kapalı Ç. Kalpak. 
çılar 142.144 No. 

Kapalı Ç. Kalpak
çılar 78 No. 

Kapalı Ç. Varak
çı sokak 27. 

Kapah Ç. Kalpak. 
çtlar lM No, 

K. Ç. !ılarpug_ 
mılar 

Kalenderharıe Direk
ler araeı 16 No. 
Kapalı Ç. ağa S. 

40 No. 
K. Ç, Perdahçı

lar 3() No. 
Ç, Kalpakçılar 75 

Wln, Nl.§anyan. 
?ır elbiseci 

Ç. Feııcller 76. 
77 No. 

" .. 45 No. 

938 2.01 

938 1.01 

938 .51 

938 1.07 

938 16.66 
938 26,82 

938 15.40 

938 13.53 

938 7.70 

939 uo 

939 2.l'ı2 

938 .99 

938 16.80 

938 .22 

938 

941 

9-U 
941 

1,00 

18.48 

26.64 
8.98 

1.69 

2.10 

4,38 
1.8() 

• 

10,28 

F. Z. 
6.7' 

5.41 
2.ZS 

.57 

,29 

.15 

.31 

4.76 
7.52 

4.40 

3,85 

2,20 

.40 

.72 

.28 

4.80 

,06 

.2S 

.28 

.13 

.96 

.H 

30.04 
3.38 

28.60 

2.93 

14.30 

2.60 

.32 

1.83 

.03 

1.87 

2.86 

1.43 

1,62 

1.52 

52.36 
87,22 

48.40 
' 

32.28 

24,20 

4.40 

3.t~6 

B.10 

28.76 

.31 

8,16 

-> 
-> 

Tetkiki itiraz komisyonunun 14/6/94'1 tarlb ve 28fi sayrtı kara.. ) 
rtie vaki itiraz red Ve matruh her iki vergi de aynen tasdlk ) 
edilmiştir. ) 

Bayazıt MııUye şube!\ mnkelleflerinden yukarıda ıı.dr, !Oyıı.dr, tlcaretgA.h adl'eııl yazılı şalııslar ticaretlerini 
l~ yeni adreslerin! bUdirmem.lş ve tebellUğe selft.blyetll blr kimse de gösterınemiı:ı ve yaprlan &rB§tırmalar
lllunamamtş olduklarından hizala nrıda gösterilen yıla a!d kazanç, buhran, muvazene F. Z., hava kurumu ve 
.arını havi bJr!nci 1hbamameleriblnat kendilerine tebll~ mümkUn olamıunıştır. 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 

nıaddelertne tevtlkan bizzat §8Juslartna tebUğ yerine geçmek tlzıere llA.n olunur. {5270) 

• 
006108 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEKiM ,, 
llAHtUTI!: &IUTEHASSl8l 

Dt9abyolu lOt 

.. 

uaye~ eaatıerl: 2..6-6. reı: 2239" • 

TURKiYE iŞ BANKASI 
Ki;~ük T9.5arruf 

Hesaolan 
19-tı •"{RAMiYE PLAN> 

fi.F.Şh>ELEH: ı Şubat, • 

•fa;pu. t ~ttJ!!to.. t rı.ı., 

Ci"'°'rtn tarlhlcrtrıd< 

•apıln 

flUı UU\J~Mlı" l!.:Ll!:tU 

1 adet 200<i Wraıoı • 2000.- U.rı. 

a • l()()(; • _ ıw<ı0.- • 

1 • 16(; • - 1600.-
a • '50C • - ı~oo.- . 

-ıo • 
4-0 • 
5C • 

<!~ • 

zoc • 

• 
• 
• 

- Zl>OG,-

• t-000.- • 

-~.- . 
- tSOOO.- • 
- 2000.-

Bir Amerikan kruvazörü 
havuza çekilecek 

Va5ington, 7 (A.A.) - 7.050 
tonilfltoluk hafif Amerikan kruvıı. 
:.:örü ''Marblehead" doğu sahilinde 
bir' limana varmış ve böylelikle 
Japonlar tarafından neşredilen ve 
bu geminin battığmı söyliyen ha. 
berler yalanlanm:ştır. Gemi bomba 
isa.bcti ile yara almıştır. Havuza 
çekil erektir. 

Taze bakla. kilo 12.000 
!spanak. 12,000 
Rekompoze maden kıimtiı·U. 'l'on 200 
Odun, ,, 120 
Odun. ,, 120 

Odun • 
Taze bakla.. 
Koyun, şığır, lteçi et!.. 

.. 200 
" 12-18 

Kllo 45,000 

2.fi.942 de kapalı zart usullle mü.na. 1 
kasaya konulan 1000 ton nohuda ta. 
lJp çıkmadığından pazarlıkla tekrar 
münakasaya konmuştur. Evsaf ve hu. 
sus1 şartları komisyonda görUleblllr. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 
23 kuruştur. İhaleııi 18.G.942 Çarşam
ba gUnü ss.at 11 de yapılacaktır. Ta
Uplerl.n kat't temlnatlarile Harbiyede 
Yedek subay okulunda komisyona 
mUraca.atıarı. (3139-5235) . ~ ... 

Beher kiIDsUIU.\ 6 1ıi?'8 fiyat tah
min edilen 14,000 linı.lıık 9arI sa.
bunlu ~<Ösl'le ?3.:!:&"lrkfa S2fm alma 
eaktır. Talinerin 12. 5. 942 sall 
giinü saat 16 da Balllesir n.c:ıkeri 
~atm a.1ına komisyonuna 2100 lira 
teaninatla.rile ge'meleri. 

(3168 • 5284) . "". 
Müteahhit nam ve hesabına 90 

ton kuru fasulye pe.zarl:ııkla .satm 
a.lmacalctı:r. Beher kilosunun tah
min fiyatı 28 lru:ruş katf temjna.tt 
'i780 Uradll'. İhakı:ıi 13. 5. 942 çar
şamba gUnU saat 15de1:r.mitte pOıS- • 
tahwe ka.rşl'Si'D.00 askari setm al
ma komisyonıunda ya.prlacakıtır. 

Taliplerln beili vakitte kom~voına 
gel'll1.oleri. (3170 • 5285) 

" * * 
Rami krş.la.sı chrarmda biri~ş 

gilıbrcler pa.zar'rlda satılawtxr. 

Tal'plcmn 13. 5. 942 çarşamba gü
nii saat 10 da Topkapx Malte~n
de a_qkeri "atın alma kon'lis:yonuna 
gelmelc:1. (3131 - 5286) 

• * * 
ıw adet m~ caket. 
129 ,, ,, panıtalon. 

129 ,. ,. önlük. 
129 ,, ,. eldiven. 
Yukarı<la ya.zılt malzemelerin 

kapalı zarfla eksiltmelerj 25. 5. 942 
gilnU saat 15 de Anıka.ra Lv. li.mlr
li~l satın a.lır;e. komleyontında ya. 
pılacaktrr. Ca.ket, pantolon, önlük 
eld,ven bir ~ tahmin bedeli 
200 Ura ille teminatı 1935 liradır. 

Şartnamesi 129 kuru.~ komisyon
dan :ıhmr. Talipler'n kamınt vesi
lcalarile teklif mektup!armI ihale 
saatinden bir saat evvel komisyo. 
na vermeleri. (3173 - 5288) 

* * * 
Y ediku1e. hast.ı.ha.nesi iç'n beş 

ton yoğurt 9. 5. 942 cumart"si gü
n i! s.ı.:ı.t 11 de pazarlıkla satm ıı

lmac-ı.ktrr. Şart.namesi her gün ko. 
misvonda görii'ebilir. İsteklilerin 
belli giin ve saatte teklif edcce1;. 
leTi f"ya.ta göre ka.t'i teminatları 
ile birlikte Fmd klıda satın a 1ma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3149 - 5245) 

* * * 
Muhtelif elektrik malzemesi alı

nacaktır. Pazar:rkla eksiltmesi 
12. 5 . 94.2 salı gilnii saat 14 de Ça
n.akkalcde askeri' satm alına ko
misvonunda y:ı.nı'acaktır. Tahm·n 
bedeli 30,911 Jira luti temina.~ 
4637 liradır, Tc.lin'er.in belli vakit
te komisyona gctmelı>ri. 

(515~ • 5249) 

• * * 
)fiiteahhit nanı ve hrsabma. 50 

ton incir satm ahrı!Araktır. Evsaf 
ve hıı!'usi şartkın komisyonda gö
riıl'-"bilir. Ta.tinlerin tekEf erleC'ek
leri fi~rata göre komisvonca muva
fık gr~ülen! i'hnl c <'<lilcce-ktirr. tha
ir'-'1 11. 5.942 p'l72rtc!".i glinU s:lat 
14 d..: yap1Ta..>ııa.kt1r. Taliplerin kati 
teminatı'!l'··ıe harbiyede yedı>ık su
bay okuhın<h s~tm alma koımisyo
nun:- :::nüracaatlarr. 

(3178 • 5293) 

) 
) 

-
uoo 

*"'* 

GSO 
360 ) 
360 ) 
375 
375 

8/fi/9·12 16 Ömerli. 
12 ,, .. 14 Çanakkale 

13 " " 
11 .. " 
11 " ., 
\5 " .. 

15 H. Köy Çlll.nglrkl:iy. 
15 Rami, 
11 Bakırköy. 

15 Bursa. 

1.5.912 de ihall!sl ilAn olunan 75 ton kunı fasulyaya talip çdunadıfm,. 
dan tekrar pazarlığa konnı.uljtur. Evsaf ve husust şartlan komisyonda g6. 
rUlebllir. Be..lıer kilosunun muhammen bedeli ile faeulyalarm cinalerl. af&
ğıdaki şekildedir. Talipler ne clna mat verecekleree ona göre tekliflerlnt 
yapacaklardır. İhalesi 12.5.942 salı günU saat 14 te yapılacaktır. Ta\lpleriıt 
temliıaUarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona. mUra.caatıan. 
L<'asulyatann cinai, Bedelleri. 

Yumuşak çalı ve Anadolu sert ufak. 
lan tu.mbul 
Honız 

Dermason 

•• * 

26 
80 
M 

(llH0-52Stl) 

1.5.942 de ihalesı !IAn olunan 90 ton kuru faırulyaya talip çıkmıı.dığm' 
dan tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husu!d şartları komisyonda IG
ı:Ulebllir, Fa.sulyanm clnslerlle muhammen bedelleri e.şağıdaki §6klldedl.r. 
Talipler ne cins mal vereceklerse flatlarmı ona göre tekli! edeceklerdir. 
İhalesi 18.5.942 çar§amba günU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin kat't te. 
minatlarlle Harbiyede Yedek subay okul•ı~ h komisyona mUracaatları.. 
Fa.sulyan.m clnsi. Bedellerl. 

Yumuşak çalı ve Anadolu. eert ufak.. 
ıarı tumbul 28 
Horuz 30 
Dermaaon M . " . 

Aşağıda. yu;rlı mevadm -pa~rltkla eksntme1erl htmta.rmda ya~h gll 
ve saatlerde Çorluda a"!ker't P. 1166 ııatmaıma koml.syonunda yapılacaktır 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeler!. 

Olıısl. 

Koyun veya keçi eti. 
Odun. 

ımıctarı 

Kllo 

30.000 
100,000 

İhale gt1n ve 1!18.8.tl, 

20/5/942 15 
21 .. .. 15 

• • • 
(3172 5281), 

Aşağıda yazrlı m0v:ı.rlın paz-ırlıkıa eksntmelerl blzaıarmda yazılı gQn 
ve saatlerde İzmir Lv. \.mirliği satınalma komls~ onunda yapılacaktır. Ta. 
ı plerin bell vakitte '· ı yona gelmeleri. !hale bede!i uzerinden % 115 kat'! 
lemlnat alınacakLır. 

Cinsi. 

Ham derl. 
Sığır eti. 
Sabun, 

1\fll:t:ı.rı 

KJlo 

10,000 
18,000 

100,000 

Tutnn 
Lira 

45,000 
16,200 
74,550 

İhale gtltı ...., 

aaU 

ır;11>m2 ıs 

13 .. .. 16 
ıs ,. .. 18 
(3175-15290) 

• • • 
A§ağıda mlkhrları yazılı Uç ka"em koyun ett 11.!S.942 puartest rQDll 

ııizalarında gösterılen saııtıcrde pazarlıkla sa.tm almaca.ktır. Şartnameled 

tier gün komisyonda. görUlcbilir. İsteklilerin belU g11n ve saatlerde tekllt 
edecekleri tiatlara göre kat'i temlnaUarı Ue birlikte FmdıkUda sa.tm&lms 
komisyonuna gelmeleri. 

Ulnsl 
Koyun el 

" " 

!Ulkt.arı \luh Bed. 
'J'on Lr. Krş. 

10 15000 
10 15000 

5 7500 

Kat'! te, 
Lr. Kq. 

2200 
2250 
1125 

!bale r.am9lll 

sa.at Dakika 
10 30 
11 
11 30 

(3117-6161) 
• • • 

Saç: vekaletten verilmek lizt:re 
varil yaptın ıaca.kt1r. Ancak yerU 
fabr kalarm ne dcrıx:eye kadar 
muvaffak ola.bileceıklerini anLn.m.ak 
iı;;in tecrübe olnı.aık Uzer~ istekUle
rin beşer tane varil yapmak iç'n 
icap eden ma'romesi verilecek ve 
fenni ı;arlna.me.si gösterilccckt r. 
Yapmak isteyenlerin 15. 5. 9·12 gü. 
nilne kads.r Harbiye dairesi nak
Uya t şubesir..13 müracaatlarI. 

(3168 • 5Z83) 

4.f>.942 de ihalesi ilA.n olunan tOO 
ton ye9il mercimeğe talip çıkmadığın. 
dan tekrar pazarlığa konmll§tur. Ev· 
saf ve hwnı.sl §art!arı komlByon.ds 
görillilr. 200 tonUDA da talip çıktığı 

Lakdirde ihale yapılabilir. 200 tonuna. 
tekli.t edilen fiyat 400 tonuna teklif 
edilen fiyattan ucuz olursa. ucuz ola. 
na ihale edılir, İhalesi 12.5.94.2 sal; 

gUnU saat 15 de yapılacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 26,5 ku 
ruştur. Muvakkat teminat 6550 1!ra. 
drr. Taliplerin ihale .saatinden bir sr 

Pazarlıkla 1200 kilo val{om, 480 ki- nt evvel tcklü mclüuplarlle Harbiye· 
to valva.lin, 200 kilo Gres, 200 kilo de Ycdclt subay okulunda komisyon· 
gaz yağı sa.tın alrnaca.ktn'. İhalesi ınl!racaatlo.n (3138-5234) 
11.5.9-12 pazartesi gi.inU saat 15 de 1 * ~ * 
yapıla.caıctır. Taliplerin kat'! teminat. A!'!o.grda y:ızıh roev:ıdm pazarlrk 
larlle Harbiyede Yedek subay oltulun. la eksiltme'erl 13. 5. 942 çarşam
aa satmalma komisyonuna mUracaat l:a günil saat 15,30 da Çorluda as-
ları. (3177-5292) 

1 

kc-rı satm atma komisyonunıfa ya-
'" ~ * ptlacnktır. tstekliler:n teminatlari-

40,000 kilo koyun veya sığu eli ka. I le belli vakitte komisyona gelme· 
palı zarfla eksiltmeye konmu~tur. !ha J(•ri. 
lesi 18,5 942günü ımat 14 de Afyon Cinsi Miktarı t.on 
askeri satmalma komisyonunda ylipı· ~'.adc yağı. 

ıo.caktır. Koyun etinin tahmin bedel! Mercimek yeşil, kırmızı 
1.0,000 lira !lk teminatı 3000 lıractır Fasulye 

12 il! 1! 
1~ ,, 2C 
30 ,, 40 
20 " 25 
15 ,. 20 

Sığır etinin tahmin bedeli 28,000 lira Nohut. 
ilk teminatı 21,00 ıı;adır. Taliplerin Pir'nç. 
kanun! ve&kalarile teklü tnektupıa. Zeytin yağt. 
rını ihale saatinden bir saat evvel ko- ı Pnmuk yağı. 
misyona vermeleri. (3084-5060) 

10 " 16 
5 .. 8 

{3114: - 5158) 
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IBugünkü radyo 1 ·!------------------------· 
7,30 program, memleket saat ayarı 

7,33 Karışık pı:ogram Pl. 7,45 Senfo. 
nlk parçalar Pi. 8,15-8,30 Evin saati. 
12,30 program, memleket saat ayan 

1
12,33 Hafif şarkılar 12,45 ajans 18,00 
13,30 fastl heyeti 18,00 program ve 
memleket saat ayan 18,03 Fastl he_ 

1 
yeti 18,40 dans mUzlğ"i Pl. 19,00 ko
nuşma (İktisat sa.ati) 19,15 Operet 
parçalan Pl. 19,30 memleket saat a· 

Kızılay Cemiveti 
istaabul deposu dlrektörıltlndea: 

İstanbulda perakende olarak 

OYUN KAGITLARI 
Y anlız Dördüncü Vakıf hanında Milli Piyang 

gişelerinde: 

ile saba Oğle ve akşam 
yarı ve ajans 19,45 klA.sik Türk mu_ 
ziği 20,15 Radyo gazetesi 20,45 saz 
eserleri 21,00 Ziraat takvimi 21,10 
temsil 22,00 Radyo salon orkestrası 

53 lük Oyun kağıdının destesi 230 kuruşa 
37 lik Oyun kağıdının deste~i 210 kurmıa 

Her yemekten sonra günae 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 
22,30 memleket saat ayarı, ajans ve '"ll•••••••ıill••••••••· 

Milli Korunma Kanunu • •. ı t · ... ~, ". • ,,.. I . , . • .... i . +;! ... "; .r •. . • • ~ . .. . . • ~· ' borsalar 22,45-22,150 kapamıı. 1! 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - Ayaıı iltisakı Kızılcahamam - Gerede hududu yolunur. 

:.1+000 - 77+000 cı Klm. lerl arasında yapııacak toprak tesviyesi smal 
ım1l 1A.t, şose !nşaat ve esash tamirat işinin ihalesi 11.5.942 tarihine rastla. 

• y•uv. pazartesi gUnU sa.at llS de Vilayet Daim! encümeninde yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşlt bedeli "179943,. lira "49., kuruş ve muvakkat teminatı 

"10247,, Ura. "18,. kuruştur. 
3 - İsteklilerin tekli! mektuplarrnı muvakkat teminat mektup veya 

makbuzları ile Ticaret Odası vesika!arm1 ve ihale gtinUnden en az "311 gün 
eTVel vilayet mal<amma istida. ile mtiracaat ederek bu iş için alacakları 

f~ ehliyet vesikalarını hft.milen yukarda adı geçen gUnde saat 14 de ka. 
dar Daiınl Encümen Reisliğine vermeleri. 

• - Bu işe ait ke§if ve ~rtnameyi her gtin Nafia MUdUrlüğil.nde gö· 
rebUecekleri. ( 2951--4884) 

, 
________ ..-a _________ _ 

'filrk ye ~umlluı·ıl.; e • 

ZiRAA T BANKASI 
:anıı~ tarlhl: 1888, - Sermayesi: 1000.000,000 fiirlı u.r-. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

· Zirai ve ticari her neoi banka muameleleri. 
Para blriktirenlere 28.800 lira lkram!ye Yeriyor. 

ı.ırut Banka.s:ında kumbaralı ,,. ihbarsız ~mu rıesapıarmaa e11 ""' 

00 liram bulunanlara eenede 4 defa çekilecek ırur'a Ue a.şağ'lde.la 
plAJla gOre ikramiye dağttıla.caktır. 

• • • • ' .. ce • 

500 
308 
~o 

100 

• 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
1,000 • 
&.000 • 

120 
1%0 
180 

• co 
'41 

• ıcı 

,. 
• 
• 

4.800 
l,800 • 

s.zoc • 

DlKK.Alr: Hesaplarmdakl paralar bir sene Lçtnde ~ llradao a,R~ı 
<ltışm.Jyen.ıere !kramlye çıktığı takd.trde % 20 razıaatyle verllecektlr, 

Keşideler: 11 Mart, 11 aazıra.n. U EylQl. U Bl.rinclkanwı tarthit 

rtııde ya pıllr. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gece 8 de 

SFilm Birden 

1 - Racıuı!Jl HazlnC91 Tilrkçe 

2 - Bomeo Omıanls.n. ~lacera 
ı - Go,olar Geliyor. ~ko Kld. 

SAHİBf : ASIM US 
Basıldığı yer: VAKİT MATRAASI 

Umuml Neşriyatı idare eden 

Retlk Ahmel Sevenoil 

[KAYIPLAR~ 
• 4 .tö nwmaraı1 ŞOıror euuycı..1-

mi zayi ettim. Yenisini çl1kara
cağunda.n eskis:n.in hükmü yok
tur. 

Hüseyin Görengil · 
* ~ * 

Yazlığa gideceklere: 

Hasır koltuk ve 
mobllyenizl 

her yerden ucuz 
t .. tanbnlda Rfzapaşa yokuşunda 

66 No. AHMET FEVZİ'nin 

Asri mobilye 

En son tadlllrrl, mucip sebeb IAyiba.la.rı, lst.anbul Mliraka.be Komisyonu 
azami kllr haddi Ustelerl.Mabkeme lçtlhatla.n 

Avukat Nazmi Nuri Köksal 
Olhan ve Üııivers;te klta.plıtı.nt'lerinde sntılır. 

ISTANBUL 3 VNOV !ORA 
ı11EMURLUGUNDAN: 

938/ 1370 
Bir borçtan dolayı mahc.crı; o· 

Eyüp kaymakamlığından al
dığım 11492 numaralı mayıs. 
haziran ayına ait ekmek kartımı 
zayi eıttim. Yenisini alacağım
dan eskisinıin hükmü yoktur. 

lUağaza. .. mdan alU112'. lup paraya çevrilmesine karar v~ 

lım------------ıı rilen ve tamamına 67GO lira kıy 

üzerindeki haklarını hususile faıı 
ve masrafa dair olan iddialarıPI 
işbu ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde evrakı müsbitelerilı
birlikte memuriyetimize bildirme· 
!eri icabeder. Aksi halde hakla 
tapu sicilli ile sabit olmadıkçça ı;B 
tış bedelinin paylaşmasından ıız· 
riç kalırlar. 

Eyüp, Üçşehitler !büyük Fıs-

tıklar No. 
6 

da Şev~;~6~~ür 41 Dr,. lbrahim Denker' 
* * * , 

! 
Baltldı HasfanesJ Dahlll3 e MUt;e-_ 

Ktım'?mpı nahiye madü~lüğün- ı hassııı. Her gün saat 1!! ten sonra 
cl1.:n ah.;Jğı l' ıı1ayl"', h zir:ı!'l ü.j'ma ~,yo~tu - Ağacamll, Saluzağacı 
ait 3ü156, 3Cllo7, 3U168, 3016\:) ca.ddl',,i Çöplllkı:eşme ı.olca.k No. 13 

nn.ımaralı e'.1011"'..k karnelerimi za. Telefon: 42468. •••• 
yi ettim. Yenisini alacağımdan 

e::t:rı; ~~ ı~!~~-mahallesi IST ANBUL 5 INO/ iCRA ME 
Musallıi. caddesi 2o numarad:ı 1 MURLUGUNDAN: 
Va.sil Kermilli (39786) 942/ 584 

* * * 
Kadruröy nüfus memurluğun

dan alclığroı nüfus kağıdrm ile 
askerlik şufbesinıden aldığım tez
keremi zayi ettim. Yenisini çı
karacağundan eskisinin hülanü 
yoktur, (39774) 

Kadı:köy, Yeldeğinnen İZ?.ettin 
sokak 77 numarada 327 'tevel
lütlü A!bdıullaıh oğlu Saliiı Ya
zıeı. 

ISTANBUL ASLiYE 9 UNCU 
HUKUK HAKIMiılGIND"BJN: 

Beyoğlunda. Tarlaba.şmda, Tar
laba.şı caddeslı:de Pişkirci sokak 
47 No. da mukim Mazhar tara
fından aynı hanede mukim karı
sı Emine Ça.ğuv aleyhine ac;;uan 
boşanma davasrnm yııprl.maküı 
olan müh•kemesinde: M. aleyhin 
ikameLgah1 meçhul old:.ığundan 

1 davetiye ve dava arzuhali mah
keme divanhanesine talik ve ga
zete ile il~n e.dildiği halde 9:elme
diğinden mahkemenin gıyaberı 
icrasına ve dav4'lct iddiasını bi.ş
şahade is'bat eylemesine ve gele
cek celsecfo şahit listesini ita ve 
sahitlerini ikame eylediği takdir
d~ dinlenmelerine ve gıyap kara
rının yirmi ırll.n mıiiddetle ilana!: 
icrasına ve tebliğ tarihinden iti
baren beş giin zarfmda tahriren 
itiraz etmedi v·i takdirde bir da
ha mahkemeye kabul ro.ilmivcçe
ği ve mahkeme günü olan 27. 5 
942 saat 10 a talik edildiğinden 
den ırıyap kararı makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(39773) 

Recai Baban karısı Media: 
.Beyoğlu, 1.stiklfil caddesinde 

Tiyatro sokak A.zaronyan apar
tmıanmda mukim iken halen i
ka.ınetgfilıı meç.bul: 

Aleksandıra Apootolidisfo ü
çüncü Sulh Huk"U!k Mah.kemesın
den 41/1D55 karaı ve 41/ 1826 
numara altında 28. 11. 941 tari
hinde aldığı 300 liranın İcra·mas 
rafları nizami fa'.z ve 1885 ku
ruş mahkeme masrafile tahsiline 
ır..uteallik hükfün dairemizin 942/ 
584 numarn.lı disyasHe infaz edil
mekte bulunmuş ve yukarıda ya
zılı adresinize gönderilen icra e
mirleri ikametgıtlımız1 değiştir
mı:ş olmanızdan ötürü tebliğ edi
lemediği gibi yeni iıifametgah.mı
zt ria 1i!cn olmadığı bila tebliğ i
ar1(' <>dilen zabrtn. tahkihtmda 
b 1 mu m'ileyyit bul!ınmuc; 0 1rlu
ğundan icra emirlerinin birer ay 
müddetle ve bir ga.rete ile ilanı
na icra hfil<lmliğince karar veril
miştir, 

İşbu ilan tarihin.den itibaren 
nihayet bir ay !Q,.nde yukarıda 
miktarı yazılı borcu faiz ve mas· 
raflarile tamamen ödemedi~iniz 
veyahut ait olduğu malıkemeden 
icranın geri bırakılması hakkıtı
da tehiri icra kararı getirmeııf~ 
ıa.zımdrr. 

Tehiri icra kararı P'<'tirmesi ve
ya borç ödenmezse hakkınızda 
cebri icraya devam olunacağı lü
zumu icra emirlerinin tebl i ği ma
kamına kaim olmak üzere bir ay 
müddetle ilan olunur (39776) 

met konan Samatyada Hacı Ka-
drn maha!lesinin Samatya cad
desinde yeni 326-328 No.Iı iki 
dükkan 328/ 1 No.lı üstiindekı 
katlara çıkılan methaldir. Dük· 
kanlarm evsaf ve mi.i§temilatı 
11, 3, 942 tar:hH rap-0rd.a yazıl· 
olup yalır; 328 No,lı dükkan ha
len boştur. 

322/l numaralı klsım. 
EVSAFI: 
Sokaktan çift merdivenli ah

şap kapıdan :r.emini mermer dö
şeli antre olup dükkandan tahta 
perde ile ayrılmıştır. Ar'kada ah
şap merdivenle çıkılan sahanlık
tan tekrar ahşap iğreti merdi. 
venle inilen mahalden dükkanla
rın altına tesadüf eden lusırr 
bodrumdur. Binanın arkasmdu 
aydınlık mahalline geçilen bir ka
pı vardı:-. 
BiRİNCİ KAT: ahşap merdi

venle çıkılan ve merdiven başı 
tahta ile kapatılmış b;r sofa ve 
sofada bir camekanla bölünmfü= 
bir ve ön cephede birinde 'Sabit 
iki camlı dolabı olan iki 
üzere üç oda , tavanları adiye.• 
yaiYl: b,ıyahdrr, 

!KlNC! KAT: Bir sofa üzrrı 
ne ;ki o<ln zt>mini kırm•zı çi:ıi di-' 
şeli nıermıor musluk tcıs!r rnalt1? 
ocaklı rr,utfak alaturka ıncru.cı
ta~·'r h-.lf'dtr. Merdiven haşın9r 
sab't dolabı vardır. E1€1:trık 
terkos, tesisatı mevcut olup 'çirı 
cfo borçlu aiiesi oturma!\.: adır. 
Binıımn beden dıvarlan kargir 
dahili aksamt ahsantrr. Onu cE'p· 
h~de ikinci katta ahşap iki salını!" 
vardır, 

HUDlIDU: 'l'anıı kavdı rih:nir 
MESAHASI: Umum sa1·a~ı 

tahminen 71 metre ml"':lhbaı ;:, 
lup bundan (63.00 'M2 üzerine 
dfrkkanlarl müc:ıtemil bina vapıl 
mış olup geri kalan arkac!a av· 
rlınhktır. 

4 - Gösterilen g-ünden aııttı:r
maya i~tirak edenler arttırıntı 
şartnamesini okumu.~ ve lüzwr:· 
lu malUına.tı almış ve bunları ta· 
mamen kabul etmiş Ad ve itib:ıl' 
olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 1. 6. 942 ta• 
rihine müsadif pazartesi günU 
:saat 14 den 16 ya kadar !staıı· 
bul 3 üncü icra memurluğunda. 
üç defa bağrıldıktan sonra eJl 
çok arttırana ihale edilir, Ancatı 
arttırma bedeli muhammen kı]· 
metinin yüzde 75 ini bulmaz ve
va satıs istivenin alaca9ma rüı:
ham olan di~r alacaklılar bu· 
1u

0

nup ta bedeli bunların bu gaf 
,.;menkul ile temin edilmiş alıı • 
~aklarının mecmuundan fazlayt. 
çıkmazsa en GOk arttıranın taah' 
hiidü baki kalmak üzere arttırnıs 
10 gün daha temdit edilerek ıı. 
6. 942 tarihine rnüsadif perşıerıı· 
be günü saat 14 den 16 ya lôl' 
dar İstanbul 3 üncü icra memur: 
lu.ğu odasında arttırma bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçh!l' 
nı olan diğer alakalılarm bu gaS· 
ı-imenkul ile temin edilmiş alıı· 
"'akları mecmuı.mdan fazlnVI\ 
'Jkmak ve m11 ammen kıymetı· 
nin yüzde 75 ini bulmak şartilt 
"'n çok arttır ana ih :ı ~ eailıı 

G - .Gayrimenk'..!ı kendisine 1' 

hale olunan 'dınse derhal veyil. 
verilen mühlet ic;inde paray! .,et· 
mezse ihale kararı fe.=1ıolı1tJ~r~ ~ 
';:endisinden evvel en yükse 
"ekliCte bulunan kimse a~tnıi§ 
)lduğu bedelle almağa razı olu~ 
c;a, razı olmaz veva bulunmaz.<;~ 
'1emen 7 ~n müdfletle arttmn~' 
va ı;·karıhp en <:ok arttırana ı• 
11ale edilir tk; ihn1e arasmdaııı 
"ark ve ~eren gi.inler iqin ~ 
-le 5 den hesap olunarak fRiz " 
diiter zararlar ayrıca hükme hfl' 
cet kalwa1<"'17n1 .m ... -··ı·h,etimiz.ı:t 
ı lrrrdan tahsil olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 30-4- 942 v ~ziyeti 

1 - İşbu gayrimerıkuliin art 
tırma şartnamesi 10. 5. 942 tari
hinden itibaren numar:
ile tstanbul 3 üncü İcra na•reri
nin muayyen numara.smda "le·· 
kesin gör0 hilmesi icin ar.ılü:.r. İ· 
landa \•azılı olanlardan fazla m:ı. 
ili.mat alnı ak ic:tiVf'T' 1Dr İ<"btl .;r t<t
na.meye ve 938/ 1370 dosya nu
marar.ı ile m~nnffiyctimize mü::oı 
CMt etrnelid·r. 

7 - Ahcı arttırma bedeli }13" 
dcinde olarak va lnrz tapu ka~ 
11arcını 20 senelik vakıf taviz be' 
"lelini ve ihale kanrlannı ihıı.l~ 
'·-ı ,.ar pullannı verm.eğe mecbut 
dur 

Kaaa: 
Altm: San kilogram 
Banknot 

AKTtF PAS1F. , Lı.lra 

72.606.21ll 102.126.446,84 

. . 6.76S.OS0,50 

Ura 

15.000.000,-

Ufaklrk • 26.1.622,69 109.1154.100,03 

sermaye: 
lbtlyat &koeel; 

Adı ve tevkaJa.de 
Husus1 • • 

9.4:U.1SIS, 1:. 
6.000.000,- Ill.4U.1311, 73 

2 - Artt·rmava i.stirak i~!rı 
vukarıda yazrlı kry:metin VÜ7.<l{' 
7.5 nisbetinde pey veya milli' bir 
bankanın teırı'nat mektu:bu tevai 
c-dHecektir (Madde 12). 

Müterakim verrriler, tenvir8-t 
ve tanzifat ve tellaliye resminde11 
'1lüteve11it beledive rüsumu 
r.,,·;;terakim vakrf icaresi alrcn'9 
,,;t olmayıp art"'""l'l'la bedeli:- lefl 
'enzil olunur !!'bu gayrimenkUl 
"Ukarıda göste·ilen tarihte ts 
t:ınbul 3 üncü icra mernmluğu o
dasında işbu ilan ve ı:;österiJefl 
ı:ı.rttırma şartnamesi dairesinde 
~-ı hl<.ı,.:oı<"Ft 11'ln ohım1r. (3°777) 

uaJtlldeld Muhablrler: 
TUrk Llrası • • 

Haı1çtek:I ~luJıabirler.; 

Altın: san Kilogram 22.785.'73 
Altma tahvil! kabil serbest Döv. 
Diğer döviZler ve Borçlu kilirtng 
baktyeleJ1 

Ua:t.Jne l'ıltıvWerl. 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
k&r§lllğı • • 
Kanunun 6--8 inci maddeJerlne 
teVfikan Hazlııe taratındar. 
tediyat 

Seoeda t <.;tlzdaru: • 
l'lca:ı1 senetıeT 

• • 

• • 
Esham ve ruh1·1liu CDLtı:ını: 

ı Deruhte edilen evrakı oak.. 
;ı ~ dlyenıo lı.arşıtığı esııam ve 

l tahvilô.t (ltıbaı1 kıymetıeı 
B Serıx-st esham ve t.ahv!la.t 

.'\ nmslar: 
Altm ve dovız uzer..ne ava~ , , 
fahvllA l Uzerine a varıl! 

Ha.zilıtıye kısR vadeli ~van! , • 
Hazineye 3R50 No. ıu kanuna g!!re 
açrıarı ıı.ltıo ıı:arplıklı avan.ıı 

fli8sedarlıu 

\fııbtelll 
• • 
1 • 

208.083,60 203.088,60 

32.049,589,91 

-.-
-~7.866.691,;19 99.916.281,.10 

J 58, 748.363,-

22.~H.628,- 1 ırn."?os .nsıı,-

S U.122.311,0.J 3 ı.t.122.844,o.t 

45,192.261,93 
l 0.427 .628,06 5:i.6 l 9.889,99 

8.121,22 
7.230.8!JS, I.'l 

-.-
I • 

193.500.000,- 200.734-,017,37 
4.o00.000,-

11.583. 769,34 

Veki\11 962.037.420,77 

l'edavOldeld Ba.aknottar: 
Deruhte edilen evralo nakdiye • ~ 

Kanunun 6-a lne.ı maddeleri.ne 
tevfikan Hazine tarafmdan valtt 
tediyat . 1 
Deruhte edlleD eTralo nıutdiye 

baklyeaı • • 
Ka.rşıııgı tamamen &Jtm olarak 
uaveten tedavWe vazedilen 
f'.eeskont mukabili nAvetec teda,. 
vtlle vazedilen • • 
Hazineye yapılar. altm lta~rlıkll 

avaruı mukabili 890:.! No. 11 kanun 
mucibine UAveteo 
zedllell 

MEVDUAT: 
rıırk Lirası 

tedavuıe va. 

• • 
• • 

158. 718.563,-

22.llU.628, 

186.203.985, 

40.000.000,-

288.600.000, 

J 26.000.000,-

92.100. 791,2 . 
Altm: san Kilogram 8'77.422 ı.2s ı.ı6ı,o .. ____ ...;... 
3850 No. ıu Kanana göre tıazıne~ 
açılaıİ a\'lın"' muı:abuı t.evııı ?ltı.. 
na.n altınlar; 

Sa.ti l{Jlogrıı.:n ~5.1541.930 78.121.167,9' 

Dövtz Taıthhllda.tı: ------
AJtına tahvili kahll dövizler 
Diğer dövizler ve aıacak!ı 
rin~ tıııklyelerl 

\tuhtelU 

• 

• • 
1 • 

-,-
23.991.434,! 

1 l'•mmll.7 11181! tarlb1ntltıa lıib;u'en. lıık!'ntfl tıaddl 3 4 "-ltm ftzerlnr avan8 % ı 

590. 708.935,-

93.881.938,29 

78.124. J 67 ,90 

28.99'7.4.3i,41 

145.464. 769,44 

00!.087.420,77 

3 - !pot~k sahiıbi alacaklılat 
la diğer alnkadarlarn ve irtifak 
ha.kkr sahiplcrlnhı e-a,.,.:rnr• ' 1 

Ankara Valiliainden: 
ı - Kalaba köyünde yapılacak Ukol<ul ve yatnkhane blnalan inşa.atla~ 

eksiltmesi 11.5.942 tarihine rastlıyao pa~rtesı g11nU saat ııs te YilA.ye' 
daiml encümeninde yapı'ımak Uzere kape.lı zart u.sulile eksiltmeye kO• 
nulmuştur, 

2 - Keşif bedeli <30318) lira (43) kur:ış ve muvakkat teminatı (227Sl 
Ura t:51) kuruştur. 

!I - tstekliledn teklif mektupıarmı muvakkat teminat mektup veya mal<
buzıarııe ticaret odası vesikalarını w vıHl.yet makamına 1.stlda Ue mil· 
racaat ederek bu iş tçln alacakları fenni ehliyet ves!kalannı hamUtll 
yukarda adı geçen g~nde saat 14 de kadar dalm.J encümen re1"ilg-iııe 
vermeleri. 

4 - Bu lşe ait keşi! ve şartnameyi berg'\ln nalla müdUrlUğllnde görebile· 
ceklerı. (294.9·4882) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için Hl ton mazot 368 kilo B. B. ve 14150 kilo Dab

'ekstra makine yağı kııpalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muh.,mmen bedel 15162 Ura ve muvakkat teminatı 388 Jlradrr. Eli 

siıtme 16.15.942 tarıhine mllsaaı.t Cumartesi gUnU saat ıı de Ankarad• 
Umumı Müdürlük bln~sındaki Satmaıma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanıl· 
'11 vesalkJ muhtev1 kapalı zar.tıarı o g'\ln saat ona kadar mezknr konılsyotıll 
vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ve tstaıJ
bulda Yeni Valde hanında P. T. T. levazım umumi depo Ayniyat MuhasJp· 
li#iDden bedelsiz olarak alabilirler. (3069-15071S), 


