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Okyanuslar 
harbi 

Yazan: Asım Us 
1939 cihan harblnJ 1914 - 1Dl8 

clhan. harbinden aymletme'k için 
bqka bir isim bulmak gerekirse 
hona bllyilk okyanuslar harbi de
mek daha doğru olat'&k. Çünkll 
bu defaki cihan harbinin en eMS

b karakterlnJ yeryüzttnlin en bü· 
rik ln'°11Dı teşkil eden denizler
deki çarpuınıalarda görüyQruz. 

lf'H - 1918 de Almanlann ilan 
ettikleri <lenir.tlh harbi atlantik 
(]enlzinin ancak mshdut bölgele. 
rinde olmuııtn ,.e kısa bir zaman 
IM>nr& Jngfllz dooanma.cıı bn Alman 
denizaltı slliihma lau~ı ~im.al cle
nlmde boğmak imkii.ıunı bulmuş
tu. Yine bu harpte tn~ilterenin 
bltittefiki olan Japonya karşısında 
latleadele edecek düşman bulına
dığr i~n silahını Jmllanrnaia biJe 
flnat bulmamıştı. Daha doğrusu 
birinci cihan harbi ade nazari bir 
ea1ısa harbi idi. Harp hareketleri
nin en mllhlm kısmı hemen he
IDen Anupa kıta~n hududunu aş
nıamı~tı. 

Bo defakl t'Jhsn harbinin görU
n\i,U '8e bamlıa!lkadır. Bir halde 
ki hf'l' gUn netırcdllen resmi tebliğ
lerin bildirdiği harp hareketlerini 
takip etmek bile lidcta imkiinsız 
oluyor. N ctMdm IJıl gün ewel tn
Jtiliz harp gemilerinin Maflagas
karda başladıiı harekPtıer bir ta-
1'aftan de\ıun ederken Va"'ngton
ılan ~elen resmi Amerikan tebliği 
pasifik okyanusunun cenup batı-
8Jnda Salıınıon adalan çevre.'linde 
Amerika donanması i!e .Japon luırp 
ftlosa ara.•nnda biiyük bir deniz 
harbi oldu;;onu ve bu harpte Ja~ 
ponlann bir knı\•azörü He iki tor. 
pito mahrfbl, dört to~~kerl, bir 
fatto geml!!i kaybettiklerini ve bun. 
dan ba.'1<a bir deniz tayyare aaa 
geml81, bir kru\·azör ve lflep, ltfr 
taşıt gemilerltıln huara u~ğı 
nı bildirdi. Diler ta.raftan Londra 
da nepedilen bir smlralDk tebli 
it ele Şimal buz okyanusunda Rus 
~ harp m~ KÖtilrt* İP 
gı1h ~emllerl ve hava lmnetleft 
Ue Alman gemileri \•e hava bv
''etlerhiln çarpı~alan hakkında 
malômat nrdi. N e\'Yorktan sala
hiyetli bir Amerikan denizcisi de 
miltteflkler tarafından Madagu· 
kar için olduğa gibi Dakara karşı 
bir hareket beklencoeğlnl söyledi. 
Uer yeri ayn bir lJem olan okyanus 
ıllnn bir t&ftfmda cereyan eden 
bu deniz ve bava mücadelelerinden 
bqka !Qnda, banda daha küçük 
olçttd(" bir çok çarpışmalar her gün 
olmaktada. 

C. H. P Meclis grupunun fevkalade tonızniısı 
- - 1-1 2-12 -1 - - -- 1-2 ,_, ~ -

Yeni mahsulün toplan-
ması için teşkilat vücu-
de getirilecek 
Başvekil ve Tıcalet Vekili 

Günlük ekmek miktarının yeni kararı 
etrafında izahat verdiler 

Ankara, 8 (A.A) - C. H. P. mec· tin tenvir etmek istediği ve bugUnkU 
Us gurupu umumi heyeti bugün 8.5. fevkalAde toplantının mevzuu bu ol. 
19f2 saat 17 de reis veklll Seyhan me duğu r iyaset tarafından heyete bildl-
busu Hilmi Uran'ın reisliğinde !ev - ı nlrli. f 
kalo.de olarak topıanmı§tır, Söz aıarak kUraUye gelen ticaret 

Q!lse açıldıktan ve geçen toplan • vekili Mümtaz- Ökmen, 19U seneal 
tıya a lt zabıt okunduktan sonra, hU- hububat mahsulünün elvertııll olma • 
kcımetçe halka verilmekte olan günlük ması sebebiyle hUkt'.lmetçe daha eylUl 
ekmek mlkdarı Uzerlnde dilndenberl ayında ekmeğin karne ile verilmesi 
alınan kararın mucip sebepleri hak. tedbirinin alındığını ve geçirdiğimiz 
kında gurup umumi heyetini hilkt'.lme· 1 ( LJevanıı .'>o. 2 .'>u b <la) 

EDEN 
H arplen sonraki dünya 
durumunu tasvir eden 
Bir nutuk verdi 

" Harpten sonrak 
dünya daha 

küçük o!acaktır ,, 
Edlnbourg, 8 (A.A) - Hariciye na. 

zm M. Eden, bu akııam Edinbourg'da 
söylediği bir nutukta harpten sonra. 
kl dUnya durumunu tasvir etml.§ ve 
demiştir kl: 

Sulh ıçin fedaklrlıklar yapmalıyız. 
Bu harp ba~lamadıın evvel dUnya g!Sz. 

(IJe. arııı .'>a. 2 Su • de) 

Japon .ve 
mütteflk 

donanmaları 
arasında · 

' 

'ark cepllellade 
Alman tayyare:Bri Başvekil 

• . . 1 Da~iliye vekilini ve. . 

--o
Cenup Batı Pasifikte 

Şıddelli 

Şunal keaunınde hare· Partı genel sekreterını 
ket halinde olan makamlarında ziyaret 

sovyet 
Kıtalarına 
hücum etti 

elti 
Ankara, 8 (BU9Ult) - Baıvekll 

!Sğleden !Snce Dahiliye vekAleUne ve 

Parti genel sekreterllğlne giderek ye. 
nl Dahiliye veklllmlz Fikri Tüzcrl, 

ve yeni sekreter .Memduh Şevket 

Esendal'ı makaml&rmda ziyaret et
ml§Ur. 

AMERiKA J' · 
Orta Şark tak Arap işgal altındaki 

memleket.erinin memleketlerde 
ihvere kartı müdafaa 
zimlerini kuvvetlen· 

dinnek üzere 
alllre --ç si 1 ltlr 

eyetıe Oıta Şarka 1 

.. ~!~~ .!!--1 
Blrle§ik Amerika, ortqarktakl arap 

memleketlerlnln Akdenlzde bir mihver 
taarruzu intimall karııısmdakl azim • 
lerlnl kuvvetlendirmek aınaclle, pek 
yakında bu memlelreUerle oıan müna· 
ecbeUerinl daha sıkı bir hale ko~ • 1 
caktır. Bu vazife birleıılk Amerikanın ' 
Kahlredeki elçısl Alekııander Kltke 
-verilmiştir, Elçi yakında bir heyetle 
birlikte Suudt Arabistana ve oradaD 
da lrak \'e Surlyeye gidecektir. 

Bu heyet azasından bazıların.ın Klrk 
gittkltt'n sonra Suudi Arablst&ıımda 
kalacaA"J' ııanılmaktadır. 

Bu heyet, Arapları mihvere karfı 

müdafaa için azamı aurette destekle. 
mek husuaunda Ruzvelt taratından ve 
rllen bir karar üzerine teıkll edil -
miııUr. Bu karar llerlde bul geU, 
melere yol açacaktır. 

Alman qskerlerine 
karıı 

isyan hare
etleri başladı 

Gizli polU teıkilitına 
mensup polisler 

Par ise 
geJdiiet 

iaşe kanunlannın 
tatbiki için 

aıas mabkeme. 
ıer kar layor 

lıte 1989 harbinin ııon gellpıe
lerl De aldıit bu deh~tli•m:uazara.
:Y• nlsbetJe Avrupa.om, yahut As· 
yanın karalan therlndekl mlleade
ı. harebtlerl ehemmiye~ ikinci 
derecede kalıyor 'e karalarda ce
J'cyan eden bllyük N\'a~larm ne
tlttıııl ne olarsa ohun bu defakl 
elJwı bublain lkıbetl de yine de
Dizlf!rde t.cayyün edecek gibi &örtl· 
nüyor. 

Ba itibarla Amerika harblye.ne
ıar~tinln Salamon ahlan 99vre. 
•inde Amerika harp geml1el'habı 
.Japonlara ağır bir darbe vurdulu 
hakkındaki tebllğl manahclır. Ba 
tebHj man huırlıklardan sonra 
nihayet Amerika doaanma..<ımm pa. 
siftk okyaııuunda .Japonlara ka.rş 
harekete geçecek bir darunı aldı
iını gösteriyor. 

muharebeler 
devamedigor 

---0-

AMn:&Al.ILAB: 
iki tayyare gemisi, bir 

zırhlı 

IAPONLAB: 
Bir kruvazör. bir 
iaıe gemisi iki 

muhrip ve dört topçeker 
gemi kaybettiler 

Vqington, 8 (A. A.) - !fart>L 
Ye nezareti tebliği: 

Düımana ağır kayıplar 
verdirildi 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman or
dulan başlrumandanlığ·nın bildir
diğine göre, Alman muharebe ve 
pike tayyareleri 7 mayıs günü 
ısark oephasin:in şlım.a.I kesiminde 
hareket hal:nde bulun8ll bolşevik 
kıtala.rın'l taarruz et:m'.ş 'er, Sov
yet mevzilerine giden nakliye kol
larma muhtelif çaple.rda bomb&
hr atmışlardır. AlçaJctan uçmak 
suretile Sovyet piyade kollarına 

Yeni mahalle iaşe birlik eri 
yak nda fa liyete geçiyor 

Dµn kaymakam.arın iştirakile vilayette 
mühim bir toplantı yaplldı 

Alman l§gall altmdakf memleketl&
rln asayi§inl muhafaza etmek tızel'9 
buralarda bulunan Alman l§gal aaker.. 
!erine kar§ı Lsyan harekeUeri vukla 
gelmektedir, Bu harekeUer umumi 
bir ayaklanma mahiyetinde olmayıp 

mQiı.ferlt ııulkaadlerdlr. Almanlar bun 
lan önlemek Ur.ere tedbirler almak
tadır, 

Haber verildiğine göre gizil pollıı 

le§kllAtma mensup bazı pol'"'ler Parl. 
se gelmf.llerdlr. 

Almanyada faııe kanunlarını tat. 
bik etmek Uzere ııehlrlerde huaull 
mahkemeler kurulmuştur. 

Berlln mahke.mul 115 paket tereya. 
ğı, 2 sandık suçuk ve alkollU içki ".ıı: 
!ayan dört kl§lyi idam ve 7 kişiyi de 
ağır hapse mahkcım etmlııUr. Madaga&kar adumm lıgall Hı

srrdaa Sariye, Irak ve Rlndistana 
kadar yayd:ua orta fal'ktakl İngi
liz lnıwetlerlnln gerisini kurtardığı 
gibi Pasifik okyanusonan cenup 
lıatrsmda Amerikan donanmuımn 
f&rplfllllalan u.fcrle neticetenine, 
Avutralya kıt.ası Japon l"pftn
den Jnırtarılllll!J olıu!aktır. Ba su
retle okyanuslar ha.ı'fıinin taHh ib
resi mtttteftkler Jehlııe dönmti" 
olu.aktır. 

YARINKi 
SAYIMIZDA 

l amayıl Hakkı 
Baltacıoğlunun 

ismet Paşa Kız 
Enstitusu 

Ve ... 

Türk modası 
•enau etrallnda eatereun bir 

mak~eelnl bulacakamız 

Cenup batı Pa.".ifi.k: 
Çok iyi haberler almm~trr. 4 

Mayısta Japon ve AmerHtllD kuv
,·ctlerl arasında cereyan eden de. 
niz muh&rebealude dllpDaD kayıp 
lan ıunlardrr: 

Bir kruvazör, iti torpito muhri
bi, dört topı;eker ve bir iqe ge -
misi bf\tınlm11tJr. 9.000 tonilf.to • 
luk bir denbı tayyare ana gemisi, 
hafif bir kruvazör. b1.r ıilep ve bir 
bşrt gemili alır huara ufra,tıl • 
mıştır. 6 Japon tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Muvaffak olan bu haft
ket Salomon adalan çevresinde 
cereyan etnrlt ve yalım 3 t&yya
rem.l:r. kaybolmuştur. 

Uzak eat1t: 
Amerikan deniaJtılan ve devri

ye lerl uzak prkta !U dtlpıan ge
mflerini bat~: 

Orta tonil!toda bir atıep ve blr 
.iıu·mç gemisi, bllyük tonilltoda 
da bir şilep. 

Yukarda zikredilen hareketler, 
l.Deuamı Sa. J Sil S de}. 

ve topçu meııtezl erine karşı yapı
lan taamızla.r neticee'.nde iki be.
tarys tahrip edi'mig ve dil~ 
ağJr kayıplara uğratıltnl§Ur. Al· 
man pike tayyareleri boltevik ba
va batarys.Ja.nnın riddetlt ateşine 
rağmen Sovyet tBnklan üzerine 
bombala.r atarak g.bndiye kadar 
geletı haberlere göre bunlardan 
15 ini ta.brip etmiılerdir. M.Ueahe
de edilen at.ıtıarm Jaa.betinden 
~ka tanklarm da hasara uğratd
dıfr ta.bmin olwmıaktadır. Bı· 
t.anıdarm alevler 'c;lncle bu unduk
lan yerde durduktan görUlmilt· 
tllr. 

Alman hava kuvvetleri bir kaç 
kere dalgalar halinde bol!f8Vl)t ia~ 
ıe UşkiUnin motörlü a.rabe. ltolla-

- Radyo gazetcst -

Vugoslavvadı 

General Mihailoviç 
kuvvetleri 

Şiddetli b~, 

savaşa 

tutuştulaı 
nna taarruz ederek bu ara.baları ToplaD&ıya lfUnk eclenlerden bir pnıp 
bllytlk haae.rla.ra ufratmqlardır. 

Bir çok köprüler tahrip 
edildi Sovyet hatlanmn gerisinde Al- Diln 9&bslı vilayette vali ve be

man muh&Tebe tayyareleri bazı lediye reisi aoktor LQtfi K:frdarın 
pnendifer hed .. flerlne de taa.mız 1 00.~kanlığı altmda bir toplantı ya. 
ederek muhtelif eeya istaayonl&- pılmıştrr, toplantıya pa.rtl idare 
nnda ha.s&rla.ra husule getirmiş- heyeti relsi, vali muavini, kaza 
lcrdir. Demiryollan tcs's er"nin kaymaka.mlıı.n, nahiye direktörleri 
tahribi neticesinde .mllhim Sovyet toprak ms.hsulleıi of'"ısi ve blSlgc 
iate hatlıan m.Uhtelif mahallerde :iş ia.'e direktörleri, belediye iktat 
leyemez hale geimiftir <llrektöril hazır bulunmu§Jardır. 

Toplanbd!L mahaDelerde kurula
cak olan yeni iaşe birliklerirı."n ça. 
Jışma durumu, bunlarm ktı'rUlmaaı 

Zllrlb, 8 (A.A.) - Brtt. 

hususunda yapılacak teşlrl At tali- Belgraddan alman blr telgraf, pne. 
rnatnameei Uzer'.ne görUşillcn, at lıllh&Uovtç kuvvetlerinin, Niflll do.. 
birliklerin silra.tle teokiline karar ~ı ve babamda bir savap tut\lfbllr • 
ve:i:miştir. ı ıamu bftdlrııılitktedtr. Belgn.ddla tak 

Bunda.n başka ekmek letihJA.kile vlyeler g6nderllm!f ve birçok köpr1l • 
aliıka.lı meseleler görUalllmUıtUr. !erin tahrip edUdill ~llmtıur. 
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Gençleri zararh ıçkılerden nasıl koruyabilirız? 

"Zevk ve neşe için vasıta tütün, içki ve kumar 
olurs netice kork tur. üt .. n bun arın yeri
ne L kılançılık mefhumlarını gendiğe zevk, 

im ve id l ol rak tellti etmeliyiz,, 

B"r mem'ekct davtı ı olan gen~liği muzır içkilerden 
l oruma tcdbfrleri halzkında açtığımız ankete, okuyucu
ı rın ızın da kıymetli likirleriyle i tirak edebUecehlerini 
{, ldirmi tik. Arawtda okuyacağınız. 'jlaztt okuyucumuz 

1elet Rodoplu'nun cevabıdır. 

l' 

lemektedir Bu zehiflerdetı tü
tün ve · i hilha..,....a ~tde pek f e
nn neticeler dofunna.ktadlr. 
Zev1c ve ncs'e ic-in vasıta; tütün. 
i(;ki, kumar olursa netice kor
kum; olur. Bütün bmılarm ye.. 
tine cemiyeti yü?iseltecek, mese
la 'tiüyiP~ Turu il!k.ifübmm mü
meyyiz vasıflarını gösteren inki
ıa ·ı k. hatt. '.1l1k, &wletçilik. la. 
ik,.;lik. ci.iitihuri ·etçUik ve milli
yctçiUk rrefhumlatmı gaıçliğe, 

k, iman ve "de.'II o-latak telkin 
edip bu rnevruhirla iştigali ha
kim kılm:ı.k lüzum ve zarureti ol
duğunu bile-tek bu -yolda mesai . 
mizi tc'k.<ı"f etmeliyiz. 

Her işte muvaffa.1nyetin amili 
sistem, intluını ve tnetocldur. R~. 
tüt bir dereceye ç1kamatıtış bir 
cemiyette b1ifilar L~ fitlilli olamaz. 
Böyle cemiyetlerde her şey hü
kOrti~tten beklenir. Bitdc de her 
bakımından ibtt cem?yeti tam reşit 
ha.le gct.ititıceyc knda.r bunun 
dcvrunrnr zaruri güteceğtz. Ha-

Oğretmenler, müre1'bi ve hakiki sa~. Ali yuccl'in .t~tün ~akkm
münevverl"'r knlem, yazı ve fikir- dal~ı emrı ~"Ullar. ıçın ı;c ıse bu. 
]eri ile d, nla ~rkmalıdırlar ı nu her .. ve kıl ve ıdarecı ve se.r -

. . . · best munevver vatandaş, kendi -
Zıra b.u fena ıtıyatlar, .~ç - nin en mUhim işlerinden biri de 

fazılc:t mefhumunu sılıp si. bunlarla mücadele olmalıdır 
pjrmcld:edir. Ahlak salabetini sarsan b~ fe-

Hasan Ali Yücel bun~ tütlll_ı- na itiyatlardan kurtu!mak iç.in 
~amakla çok ycrınde bır faziletli olaralt yetiştirmek hu. 

ale memleketi davet etmiş bu- susunda iher şeyde olduğu gibi 
bıuyor. Türk ,ncinin çoğu ihükCımet müdahalesini ön plana 
drul dışındadır. Ge~k oku! ve alıyorum. 
gerek bunun dışındakılerlc ugra.ş j Memleket: ve miilet davasının 
ma!{ ıtızımdır. 1 başında bulunan bu dava üzerin-
~.er kendini tütün. içki, es- ı de sistemli ve devamlı bir mesa
~ afyon, gibi iptiHi.larla :rohir. iyi gönnoklc baht.iy-ctr olurum." 

i ·p· ~erdeki ı Madagaskar 
merikalıla- / müdafileri 

r'n mu ave- Yakında 
meli ni agel· . mühimmatsız 

buldu kalacak 

·ui ef Erzur -
mu t şrif lerinin 

y önüınü 
---0-

Erz.urum.Belediye meclisi 
tarafından 

Ö 8 'D 

t:rzurum, S (A.A.) - E:raunım 
büylik Re'slciiruhunımuz Milli Şef 
İsmet 1nöntinün Erzurumu ilk §e
reflcndirdiklerı 18 temmuz gününü 
yıldönfunü o'arak kabul ve tes:t 
edilmesine belediye mec!!si tsra
fmtlan ittifakla knrar verilmi'}t.ir. 

-------oı-~----
• • • 

• 

Ankara, 8 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün yaptığı toplan
tıda sr!ıhi vaz'yı>t;;inden dolayı is-
11fo ed<:'n Dahilive Vek'li Faik Öz
lrak'm istifa.suu kabul ve Dahj]j
ye V ekilliğiıw Erzurum mebusu 
doktor Pikrl Tüzerin tarin edi!
nıiş ol<luihına <lıı ·r Riynsetioüm
lıur tczkerH>i okunmuştur. 

Belediye yapı ve yollar kanunu
nun 10 uncu m!l.ddesine bir fıkra 
iliıvesine IUzu.m o'ıms.dığma dair, 
Dahiliye encüme:ı.i m!l.Zbata.sı, ve 
mR.denlcr.'n amnmn ve :işletilmeti 
h3llında.1ti kanun !Ciyihasmm mü
z:akeresine devam olunarak encü
menden gC'len 9 uncu m:ı.ddesi ika
bul edilmiştir. 

Nahiye t.eşekldUU ve 
ııahivc mUclürlıc."'linin intihap ve 
istihclamı usul'crine d::l'ir kanun ıa 
yihasnım 19 uncu maddesi ti.zerine 
mUz..<>...:!rerele:r devam etmişt:;I'. Mcc 
!is pazartesiye toplıı.naca.ktrr. 

Hazer denizi 
Yeni bir Jemiryolile Bcura 

körfezine bağlandı 
Londra, 8 ( A.A.) - Maverayı 

İran demiryolunun yeni bir hat
tı bitirilmi~r. Yeni demiryo1~ 
Ahvaz şehri ile Horar1$Jh arasm· 
da \17.aD.lll3kta ve İran körfezinde 
ikinci bir Ilınan d~miryoliyle 
Hazar denizine bağlanmış bu· 
lunmaktadlr. 

Kap, 8 (A.A.) - Bclc;fka lumgoon 
umumi vıı.ll mua'1.n1 tuğgeneral Er -
mens §Öyle dcm.l§tlr : 

"Belçika kong<x'nl ordusu, pek ,a • 
kmda. bUtun harp meyda.nlanndD. mtıt 
tef'tklerle l.5birllği yapmağa ha.zır o. 
ıacak ve llk emirde harekete geçecek-
Ur . ., 

Lavalin iktidar mev
kiine gelmesi üzerine 

enera 
Fas 

gaad 
git niş! 

Pasifik harbi 
(B~tarafı 1 inci sm1/ada) • 

Jıarbiye nezu-etinin evvelki tebliğ.. 
lerinin hiçbirinde yok.tur. 

Tokyo, 8 (A.A.) - İmparatorluk 
umuml tararg{ı.hı aşağıdaki tebllği 

ne§retmektedlr: 
Ncvyoı"•, 8 (A.A.) - İyi bir Yeni Glne ııularuıda faaliyette bulu. 

membadan Va§İllgtona gelen fa.- nan imparatorluk donanmasma men -
kat teyit efülmiyen bazı ha.bel'- mıp blrllkler 6 mayısta Mercan deni. 
lere göre genernl Veygn.nd, l.4va.- zinde tngUtz ve Amerikan blrUkleriıı. 
Jin ikt.iöara geçmesini müteakip den mUrekkep kuvvetli bir filo bulun· 
del"hal Fransad!ın aynlarak Fran- duğunu keşfetmişlerdir. 7 mayuıta Ja 
sw. Fns:nda Rah:ı.ta glıtmiştir, Gene pon birlikleri dU§Illan teakillne taar. 
ral, Lnval Abnsnlnm askeri bir ruz ederek Kallforniya tipinde bir A. 
yardımda buluıunağa teşebbU.s et- merikan mhltsmı derhal batırmışlar 
tiği takdirde Fasta mllstakil bir ve Kamberra tipinde bir lngillZ kru.. 
rejim tesis edei:illeeek vaziyette- vazöı11 ne Varsplte tipinde bir tngillz 
dir. zırblsmı cldd1 hasarlara uğratmıt -

Hava şehitleri 
ihtifali 

rogram bazır•and.ı 
Vuite uğnmda geb!t olan Tllrk tay. 

yarecllerlnln namıarmı tebcil için 115 
mayu cuma güntl saat ıs d Fatif Par 
kmda. ki Tayyare abidesi meydanında 
BUyU.k bir. lclcl'Uim yapılacakur. 

Merasime bir Piyade taburu, bir 
poll.ıı taburu 11 kız muallim mektebi, 
cumhuriyet Kı:z, lstanbul .Kız, Daı11ş. 
şe!aka, Hayriye, latanbul erkek, İ.8tlk. 
ıa.ı, Pcrtcvniyat, Vefa Liseleri iştirak 
edecektir. 

Ordu namma. bir eubay, Tllrk Hava 
KurumUDdan bir zat ve yWuıek okul. 

lar namına bir talebenin lrad ede. 
ceğl nutuklardan aonra, mızıka ma. 
tem maruı çalacak ve bir manga 
asker havaya Uç defa ateo edecektir. 
R~mJ ~itlen sonra mcrasim4! son 

verilecektir. O c-tın hava faaliycU ta. 
Ul edilecektir • 

D'ğer cihetten Vaşbıgtonda bu- !ardır. Bugün Japon birlikleri Barata. 
hman bir çok niifuzlu şa.lı.siyetler or tipinde blr Amerikan tayyare gemi. 
garp nısıf ldlre.sindeki Fnı.rum: sini ve Yorktvon tipinde baoka bir 
müstemlekelerinin mihver tc.ra- tayyare gemisini batırmışlardır. 
fından kullanılma.sma mani olmak Taarruz devam etmektedir. Bu mu. 
içlıı Birlcp Amerikanm bu top- harebeye '•Mercan denizi muharebesi., 
raklıı.nn kontrolünU derhal el ne ismi V'Cr!lccekUr . 

n,lın;'WD.1 istemekte ve bu hususta B~rlln, 8 (A.A.) - Tol<yodnn D.N. M 1 a 
derhal tcrtıôat alınası için hUkü- B. ajansına bildiriliyor: c. B. p. ec s D· 
met nezdinde ısr.ırlı teşebbüsler- ı-ıercan denızındc yapııan denız r DDDD to lantısı 
de buluıım:ı..lttadırlar. . . çarpışması eBl'lasmda nşağıd:ı yazılı 

Derhal harekete geÇ'!lmesıru tav- gemiler batırılmış veya ağır hasara 
syc <'den. "\yandan Pepper şunla- , uğratılmıştır: 
lı söylenuştir: . . 1000 tonlldtoluk Amerikan uçak ge. 

Bı:ıi ark~mızd:ın hançer!ndikle:ı misi Yorktovn, 
bu srrnda kılı kırk yamıaga vakti- 33000 tonllltoıuk Amerikıın uçak 
nıiz yoktur. 

EDE 
gemlsJ Saratoga, 

32000 tonilatoluk Amerikan 
harp gemlırt Kali!omlyo, 

98t!Q tonllMoluk bir tngillz 

hattı 

harp 

(Baştarafı 1 inci say/ ada) gem!Bi. 
ıerimlzin önUndc ufalıyordu. Harp, Bu k&YlPlar hcnUz resmen teyid cı. 
bu gelişimi hızlandırdı. !Jarpten son· dllmemiştlr . 
rakl dUnya daha küçllk olacaktır: tn_ 1 Londra, 8 (A .. \.) - Japonlarm 
firad için bencil siyaset için fena. kom Mercan denizinde yapılan 11.:r mu
şuluk ıılyascU için yer kalmayacak - harebe esnasında lxıtrrdıklannt 
tır, Britanya imparatorluğu için dUn- ~ddıa cttildE'ri Birleşik Amerika. 
yada artık ln!irad bahis mevzuu ola.. nın Sara.goga tayyare genılsl dün
maz. Başkalarmm bizimle paylap.cak yada mevcut en büyük tayyare 
lan idare va.zi!csinl temin etmeliyiz. ! gemilerinden biridir. Lcksingtoo 
sııaıııanmaıanmızı artık hiçbir za - gcm\qj tiplıııde oe.n Sn.ragota 35 
man bu kadar ihmal etmeyeceğiz. Bu bin tonilatohılt olup 253 metre 
UımAl doetl&r.unızı korkutacak. dil§ - uzunluğunda.dır. Bu iki gemi b!
m.anlanmızı eevind.lrecektir. Bant blr dAyette m'hh o1:a.ralt lrnllandnm
cephe n ban§ mu&hedeal işinden da.. ta en geçen g~en harpten son
ha fazla bir ,eydir. Bani ~ lwnet ra tslyyare gemisine kaJbedilmiş
de Il'wmdır. Jer<li. İngiliz tayyare gemilerin.in 

Fakat, erkekleıtn ft ka4mlarm ~ en büyllklerinden Piri olan İlhıs
~ buır olup ça!ıpak tmkAm.. trious 25 blın t.ooilil.toluk olduğu 
nı ve çalıgma.Jan mukabWndekl mil • balde Japoala.rm AJaıgi ve Kaga 
kA!atı bulabilecekleri bir lkt1lad a1s. tayyare gemileri 26 bin 900 er 
tcmt ku.rmJ:ı.za&nJz -yer yilzUnde kati. tonllA.toluktu:r. Akagi dahi evvel· 
)'en :t:ıanoı elde edenıezstnıa Birle§ - ee Ziriıh idi. 
mi§ milletler yol k.eoonlcrtn hlrmlı1t. Kambera. 8 (A.A.) - !ltıme&
J.a.rm& mAlı1 olmak n haydutca Ullll· siller meclisinde beyanatta buhı
ler!• hznnıJazı mnattald79Uere bıA... nen Beevekil Curthı pesi.fiğin ce.. 
Dl ôl.mıik iÇfıi JAz:ı:m gelen zabiti lmv. nı.tbu geJiisüi<!e §imdi cereyan 
""tme sahip bulunmalıdırlar. Ban§I etmekte olan deniz ve hava mu-
muhafaza etmek yl1kQ..,. harpta eoa haftibe8i:ıün lbn bölgede harbin 
ra iktisadi uzlapıa me.vullyeU btıyilt idaresi be:Jmnmd8J'I haya.ti blr ö-
BritaJlJaya, Amerfkaya n Ru.IJ&J& nemde olduğunu söylemiştir. 
'" Çine tıavecıc1lh edecektir. Başvekil deniıs mu1ı.ard>esi hak.. 

M. Eden Kad:ıgaaka.r'dalı:i tngm. kında ~an il.8.ve etınişUr: 
barüet1er1ııi "tamamly1e muvattak "Bu ınuharebenln netiıcıeei nıe o
olmU§ harekeUer., diye tavsif ettik- lace.ğmı §bndiden ldmae t.estfre
teıı &ODra §U .azlcri Uf.ve etmi§tlr: mez. Bu çarpışma harbS.n neticesi 

Bu hareketin öneml kendi başm& ilzcrinde kati wrette müessir ol· 
meyd:uıdadır. Diep Suares B1ııd de. mıyacalt f.altat mUşterek dDşmaıı.ı
n1z1ndekt en önemli Umanlardan biri· mtt.<\ !karşı: tarafmuzıdan derhal ta
dir. Bu denla llssUntın mihver eline ldp edilmem l&mı gelen tabzye-

(Ba§ tarafı 1 inci s~yfada) 
şiddctU ki.§ aylan lçtnde de iaşe iaL 
nln sekteye uğrama.ınasma dikkat e· 
dlldlğln1 ve bugüne kadar SOO gıram 

tızerlnden halka ekmek verlldlğinl ı.. 
zah ctlııı.ten ııonra yen! mahsule yak 
!&§makta butunduğumuz şu g1lnlerde 
her 1.btimale kar§! gerek ordu ve ge. 
rek halk ihtiyacı lçln lhUyaUı bulun
mayı lUıumlu ~ördUklerinl ve böyle 
bir etok teminini mUmkUn kılmak 11.. 
zere yevmiye ekmek mikdarının bir 
gUn 800 ve onu takJp eden günde de 
150 gıram Uzerlnden verllmes.ne ka· 
rar verdikle.rinl ve bu hUkdmet kara.. 
rmdan gurup umum] IH'ıyetini haber
dar ctmeyt lUzumlu t.elAkk1 etUkle _ 
rint blldirmi§tlr. 

Ticaret veklllnden aonra söz alan 
blr çok luı.Upler hUk<imetln, yeni mah 
sulUn ldra.k edileceği fU gUnlerde böy 
le bir ihUyat tedbiri aıınmasmı autt 
U muUakada taavıp e~rdir. 

Bu arada bazı hatipler önUmllzdelu 
hububat mahsulUDUD hUkdmet.çe ho.lk. 
tan ne auroUe eatm aıuuı.cağınm 1u. 
hını ietemlşler ve ordu Uo b1r kaç bU 
yU.k gehlr hallunm l&§eain.1 temln ede
cek mlkdarda hububat satın aldıktan 
sonra mUııt&hall yedinde kıı..incak mah 
eullbı memlekette aerbeat bU"akılma.aı 
muvafık olacağı yolunda mütalealar 
serdetml§lerdlr. 

Amerikalı kuvvetlerin bCJ§
kumandanı esir ediliyor 
Va.c;lngtoo, 8 (A. '.A.) - Ha.rl:ıl· 

Y-= ncuıretinden bildiriliyor: 

Vişi saklı bulunan 

250 milyon 
altın lirayı 

1 
geçliği takdirde yalnız cenup Afrika yi tayin edecektir. 

1 
Ne deme eu 'l ve doğu Atrlkıı.dald Britanya toprak.. Londra, 8 (A.A.) - Mercan de

~ için değll. Avuaturalya, Yenl 7.e- n.fzinde cereyan ettiği bildirilen 
1._ ___________ _. lAnda. Hhıdlstaıı ve Ortaşark ne olan muharebe esnasında Vanspite zırh 

Hatiplerin beyanatından sonra 
kilrsüyc gelen Başvekil Dr. Refik 
Saydam, yeni hubub:ı.t mahsulü
nün mübayna:ıı hakkında icap e
den tekmil ka.rarbnn htikfunetçe 
alm<lığmı ve s:ı.tm bnn teşki Atı
nın yer yer yapılmakta olduğunu 
~Yledtkt.cn aomn, mUstab.siUn 
keındiUıe ve tekmil aik6l cfra
diyle h.ayvan1arma bir sene için 
yeter mlk.ta.rdn hnsılab ve bu me.. 
yanda tohumluğu bıra.krldıktan • 
sonra üst t.ara.fmm hfikfimetÇe m
tnı alJDOC'lğmı ve hububat müs
tahsili olımyanlsrJa istihsıi ken
Jishie kifi gelmiycceğl anlıı3ıla
ca.k olanları tesa.dilfe btra.lmuya. 
rak hilldmıeUn iaşe edeceğin!, ye
ni mahsulUn ıncçbul ol:ın verlr.niıni 
ve memlcıXet mtlda.faamnm şimdi
den Pilinmiyeccik ihtjyaçlarmı göz 
önlinde bulundurmak meoburi~e
tlnde olan hllkfunetin müstahsile 
ihtiyacı fev1ônde hını.kılacak mah
sul fi%Crinden JnMılekette serbest 
ticaret yaptmlmıı..mnı doğru bul
madığını ve grup umunıf heyetf
n?n, bu hükümct barek<'ti hakkm
ılı nokta.l nazıınnm bildirilmesini 
i:-teın!şttr. 

Gayrlresmi ve teyit edilnıiyen 
Japon haberlerine giıre, Jcıponlnr 
Corrcgldora yeniden bombardı -
m3n etmek tehdidi ile dağılmış o
lan Amerilcan ve Filipin kuvvet
lerinin teslimini istemiı;lerdlr. 

Bu perşembo sabahı neşredilen 
harb:ye nezareti tebliğinin metni
dir: 

F'ittpinlcr: Harbiye nezareti 
gayrircsmi bir şekilde, J aponlarm 
kontrohı altında. buluna.n Manilla 
radyosunun bir neşriyatı ile Cor• 
rcgidonın teslimbıden sonra çe • 
lo1me gartlnrmm neler ola.cn.ğm • 
dan haberdar edilıni~r. Adadaki 
kalf'J(>t'e karşı yapılan tııan'li7.1a -
rm kesilmesl için, Japonların her 
şeyden önce taknn ada.larm bir 
k1smıncb. bulunan Amen!kan ve J.'l 
lipin kuvvetlerinin teslim olma.la• 
nnı istedikleri söyleniyor. Yeni 
ve fayda.sız fedn.karliklan önle -
mek için genenı.1 Vningmyt.'1 kc· 
!erle ÇtJ rortlan kabu lettlği ve 
cferde bulunan kumandanlarına 
cap fiden emirleri verdiği z:a.nno • 

lunuyor. 
Hsrbiyc nezart-ti bu hu.susta res 

mi hfobir haber alına.mıştll'. Bu 
r:ırtların ka.bul edilip <>dilmedi 1i 
h:lkkmd."ı da b'r mnliimat sahibi 
deı'Wdir. 

Tol~·o, 8 ( . . ) - Corr ci
dor adasının Japon kuwetleri t.a
rafmdrn tam:ı.mrn i ır.ılindcı:. son 
r ı achda!ti Amerilmn \'C F lipin 
kuv\•etler nin ~c:.komutam gene • 
ı-::1 Vn '1 Vr:ıy+ ile kurm:ıvlannın 
derh'.11 esir edilccokleriııi D:>"lleı 
njaım tPyit eylt>me'ktcdir . 

• 1 "PON sozco~t' 'ttN 
TI~FSİRLl:Rt 

Tolqo, 8 ( • !\.) - Corregitlc• 
run d ''1llles· · t 3ir eden hiıkü • 
met •l!.zcfuoU, B tnnn Corr ..,·. 
Ö'lrdııki mııkav m•t n, bozgun uk· 
l"n ~ıC"!!'ek ve Amnrlka m111cti-

Bir sa.b:ıh gn.zetesinde kocaman 
harflerle şu ba,.cfuğt dkuyomunuz: 
(Bomba mahkemC$İ.ne devam edil
<li). 

.Mnhkeınc, bir davnyı muhake
me, bir dava.da hillmıeden te
f;ekkUl.dllr. (Bomba mahkemesi) 
anca'k, bomba bir yerin adı olduğu 
halde caiz olabilir. Yoksa bomba 
atmakta.ti suçlu olnnlarm mubake
nıesi yerine :ırullruulanınz. 

(Bomba muhakemesi) demeli, 
(Bomba. mahkemesi) dememeli. 

muvasalalamnız için de çok ciddi bir lısmm veya bnşlt:ı lf.ı.r İngiliz ztrh
tehdid tC§kil edeceği anlll§ılmı§trr. lısmm 00.f.rrıldığma dair Japonlar 
Malzeme nakll yolları uzak doğuya, tamfmdan 'ileri sürülen iddiada 
orta doğuya ve Rusyaya doğru yayıl- hiç bir hakikat Azi olmadığı, ami
dığı için mihver korsıı.nları bu baL mllik dairesi tarafından b.ildiril-
ları ellerine gcçircbllirlcrdl, mektedi.r. 

i 
VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ -

Vnşlngf.()D, 8 ( • .\.A.) - Kordel 
Hal, basın topl.ıntısmda. hükümet 
ma'krunlnrmr.ı. pasifik batı cenu
lbuntia cereys.n <.'C!~n büyiik muha
rebe ha.kkmr.lwd ilk mporlan mem 
nuniyctle ka.rşibdmla.nnı söyle 
miştir. 

Nakletmeğe çalışıyor 
Lomlrn, 8 (A.A.) - Madagas

kar bUyillt Brltanya.nm kontro,ü 
altına girdikten sonrn Pn.nama. ka
nalı Jmrşı:smdn önemli b'.T strat...-
ji!c durumu olan M'nrtiırik adas1 
dikkati çe1mıektc buhınm.uşt.ur. 
Vişi, Fro.nsaıun yıkılrşmda.nberi 
orada saklı bulunan 250 milyon 
altın lirn.yı naklet.melde mcş.. 
guldür. Bu altmlar iki deni7.3J.tı 
gemisine yüklenmekte ve blta.raf 
yUk gem.ıle'lıi tarafından Venezü
ellayn na:klcdibnf'Jttedir. Vi§i, Mn
dagask.arm işgali ilzerine Amecl. 
kanın diplomatik milruısobot.leri 
kesmesi ihtlmn.line kn.rşı tedbirler 
alma3rta.d!r. Martinik gn.r.n.izonu 
taknöen iki b;n nwvcutıudur. Ha
fn'lardadır ki, Vnşingtonla Vl§.i 
arasında Ma.rünik hakkında. mev
cut anbşma Vjşinin ba.tı Hindlsta
nrn bu bölgesinde milıvCTC yardım 
etmedlği müddetçe sta.tUkonun 
nnıhafazasmı fımir buhınuyordu. 

Türkiye Kırkpınar güreşleri 22 Mayısta başlayacak 

Başvekilin bu t.aJcbi rlynsctçe 
heyetin reyine anedilmiş ve hll
kilmet4.n hareket ve sat?n olnıa tcd 
birlerini umumt heyetin tasvip e~ 
tiği &nlQ§tlmıştır. 

Rumamede beş1m madde olm:ı
dıfmd&n ea.t 20,20 de toplantıya 
son verilmiştir. 

~. ıı: 

Vl~i, 8 (A.A.) - Haber almdı
ğına gôrc Diego-Swırez Ussiinlin 
rlUşmüı; olmasm:ı. rağmen Mada
r;nska.rm sar.k ıınhilinde karaya çı
korrlıılli ol:ın bölük cete muha.rc
helPrine mllsnit olan dağlm böl
gr>lerde mukavemete devn.m et. 
mektedir. 

ni:ı sarsılmı3 maneviyatmı yUk • ! 
sclt.mek için pro,!)3g:ı.-ıda mnksndi• 
le ynyıhnış olduğunu belirt.rniş ve 

I 

Büyük Asya muharebesinin maddi Bu sene bir ı:ok deği~iklik ve 
IN;1iııilmiş medeniyete dayanan \'eniliklcrl 22 23 24 mayıs gün-
!ngil.İ.7. • AmCT'.Jmn nnlayrnilc ruhi 1 u • e • ' ' 
kıvmcll"r<> istinat cd<'n Japon an , lcr.ndc ynp lnın.c;ı kararlaştmlan 
ıaYıı::ı ar:ısmda yapılan bir müca• 

1 
mc§hur Rııkp rı'lr güre5lcri. için 

dde olduğunu ilave etm~. ·Edirne spor bölgesinde hanı.retli 

hazırlıkla.ra devam edilmdrte ve 
bu seneden itibaren ''Tüıiriyc Kmk
pmar güreşleri,, edmı alıoosı muh
~e 1 o lan ibu bUyilk Sill"C§lerln 

noksansız olmasr içln komite ta.. 

mfmda.n mUmkün oıa.n her şey yn..
pılmaktadır. 

Yukı:ı.rıdaıki resimde geçen se
neki giire§]ere i~tinık eden pOhli. 
vanlarmuzdan ibir gurup görül
mektedir. 

ÇOrç·ı 
Yarın radyoda bir 
nutuk söyliyecek 

LoJldra, 8 (A.A) - K. Çörçll ön O. 
mtızdeki pazar gilnQ Greııoviç nyarı 
ile saat 19 da radyoda bir nutuk söy
Uyecektir. 

Mad · e zirai .elerberlik 
M 8 ( A.A.) - Madrid 

şebrin\n~tates ve sebze ihtiyaç 
larmı önlemek maksadiyle şehir 
meclisine, başka· Avrupa lllf)rkez
lerinde yapıldığı gibi, şehrin boş 
topraklarmm işletilmesine nit 
bir teklif verilmiştir. 

Fuzuli'den seç_meler: 
1 Kim ki benden nef' bulmaz: 1 -

temen ncf'm anın; 
Ol ki yok nef'nn ana, nerı bnna. 

olmaz heüıl ! 
1-;temem nl.dıln bana ger \•erse 

gcnc-1 c;im-li zer, 
Kim ıvasız .mAle nfıdAndan tn.

samı.fdur vebal! 
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Fikır ve osyete: ----------------
Güze I Türkçeyi 

yal'mayalun 
1stanbnlun kıslık odun ve kô

ltıı r iht4yacmı karşılamak üzere ya 
l'tııı nıilyon linı. semınyt•li bir ofis 
l>ııttı •lor. ırllitr ı.rüze1, yaııa<'~ğı 
hi. m t yerinde lst.anbuhın 
'V,idcn de lhlet.i bu ldJ, cumbalı, 
il ı t•o.rah, geni snı;akh, .li:ıılısı 
1unP tokmaklı t""ki <.-vlerckn tu. 
lıın1•1. <ln beton bloklnr halinde 
taılt !erin kemınnd.a p:ıs1arusn 
lıol'h iz~ e sistemindeki binala.rn, 
g,,ni. toprs.k me<>afel<'ri ortasında 
~f'rıc mi \1ltal::ım kaclıı.r bütün 
bi!lu}nrm kapıları ynz aylarında 
lıiı-aı mevsiminde' nçıln.n hu '-apıla· 
tın iinıinde zamanına göre bazaıı 
<lirıı ri kaim uı:I:ın sh'ri, boynnz
lıı l'nseleri boyunilnruk altwda 
lıh ~ izleqniş, yorgun halnşb, şiş. 
••ıanl•kt.an kanı gövdelerini güç
lııı\ı.,. t:ı.51Yan m:ındalarm çeld.iğ.i a. 
l°:'ılı· Jnr gelir tiunırdı. nu arabalar 
'ıl'rnJI ı.,ılcb bir ampul halinde par. 
la~ n !.lrazla.r dallıır<la.n ba.<ola.nnı 
lı:1. ttıklan 7.anuı.n dar soka.klıı.rdn, 
k.r '\ ollımnda en rok tesruföf edi-
1"n ' ryynrm1sı bir levha leli. 

l':mın da. c\'lcrin Jmpılnn önün
!),. ı lak orman kokusunu ta.51y:ın 
11 11:-ı ıil\leri ynT.m miijdedsf' halin 
d ~07.e to.rp:ırdı. Çaylaldar kır
l'rı11 bez pn.rçalnrmı, kuzu yavrula
~1hı kapnıak tein hcyccanlandıkla. 
l'ı z mmu şehirde orman kol.-ıısu. 
lir- ı~ "p bir esans gibi, bir yaz ko
~''"" halinde yn\'llırdı. 

l iraz mevsimintle odun \6 ltö
ltıı,r ıırnbafarmı çevirmek, pa:r..ar
l I{ <>tınek, kllpt önün<lc tartma.k, 
1 111~ n rlamn.k fı.dcta ynz mevsimini 
1 ı tlııyan tst:ı.nbul lc:ln bir nevi 
1 ., ibadctt idi. Knğrtlar hazırlo.mr, 
k;ılcrnler yontulur hcrlces kant.ar 
1 oııımon ı:ı;österdiği adalet ndl.."ta.-;1-
ıı, ı'iklmtle, sUJ•fınln, gü\•enle sey. 
1 ·erdi. J{nnt:ı.rcmm ahenkli sesi 
lı r b.lam rnkıunl-ır telmır eder. 
Uıı rnknmlar tekrar <'dlldikçe a

J;ı,ı rı <'.Jganılı a.füımlar, bir taraf
l ıı dumanlnrmı tüttürilrler, bir 
'andan ağ kulaklarının a.rkasm
ıJ ı.i ı.alcme ()l atıırla.r, söylenen 
t ı aınl:ın altalta yazarlardı. 

~c·rçl son zamanlarda. odunları, 
k,.,nürlori kamyonlar taşıyor ve 
1 d'ın bu pitUrcsl• levhıllar ka.ybo-
1 ı~ ordu. Fakat yaz ~ne§!lnin ilk 
1'1klnrı İstanbul şehrinde ev ge
rıııdıren1erl her zaman kışaı et
tlfıncla. safe. sürooeği mangalnn, 
Obastm, ocağını ho.tırlardı. lstan
lllnn yaz geleneği bu idi. Bu yıl 

!l"ı o J{elenek daha derli, ılnlıa t.op
lıı heıl birden, bUtiın ı;;ehir i~ bir 
tldı:ııı idare e<lllec<'kU. Du da gü. 
?~f bir Şey. Fnknt bir tiirhi anla
tnndığmı bir şey \'ar. Rn işle u~-

1 acnk kurumun allı; 
'Tahrolcn.t ofisi. 
l\Jiiiıendi in türkçeslnf aradığı

''· hııkıılt terimlerini değiştlrt
tı le isted"j:,rimi7., nnıpçıı. ve accm-
~\.. benzemesinden ı;;\iphe etüği. 

ltıi, hf'limclcre bile ynk1aşmadığt-
1Pı_. hir zamanı:Uı. mnhrulı:ııt. ofisi 
~İhj acayip bir terimle karşı kıır-
1\ 'l lmlmnk bana. hayret verdi. 

l-;tanbul mahrukat kelimesini 
ltıtıindc Jmllanmamıştır. nu keli
n bütün tarih hoyun~o. halk1an 
l kırı imlan, halk ne yaparsa aksi· 
~ 1 ~npan O mıınh knlem efencfü;i
~1h lüumş lmlcmi ile ba:ı:ı kağıtlar 
'f'rlno troydcdilmiştir. 

1 f. ukiri, zengini, sanntkii.n, c.ahiH 
•ıtun halk buna "oılun, kömür,, 

;1,.. lfottil kirazlar krpkmnıu şef
i r rı ılııldıı.mn dııllıır<lnn nzattık· 

ı-1 zama.n ıa.rl1k bu mC\ simin ach 
,11•hııı komür nlmn me~slmldir,,. 
1rıtınıkn.t ofisi nereden çıkıyor! 

b· l~l'rer bu ofis fçin <lnhıı miiccrret 
ır l'!im bulmn.'k lfıznnsa :rine mah

tııı, t dememek ıa:ınndrr. "Vesaiti 
~lıli~ e", "nnldl vnsrlnsı,, yerine 
kt <ımıak,, darı "tasıt,. kelimesini 

11llandığunız gibi bunun için de 
~~ı.."lnakt.an "ya.lmrolt se~,, karşı
! .. , olııml• "yn1..-ıt,, l·elime ini kul. 

llııhiJirlz. 

1 ''l'nkıt ofisi" her halde mahnı
l!ııf ofisinden ılnhn ;:nb:eldir. O
t '111 kömiirlerine gfüel tiirkçeyt 
'lliınıv:ılrm ! . 

. SADRI ERTEM 
.....___---~~~~~~~~~-

i 30 hin eve gaz 
verilecek 

\o ~~ayıs ayında 130 bin eve gaz 
t trılece~tir. Gaz fişleri da.ğıtrlmI§
.r. Tevzi:ı.ta, önümüzdeki pazarle
t~~nll b:ışlruıncaktrr. Bu ay, her 
~ litre petrol verilecek.tir. 

f25";ıı evvelki Vakıl 
n Mayıs 9ıs 

loid Corç'un istifası 
il Londrnda tntı;ş:ır cdP.n şayialara 
il 11Zttran Lold Corcun istifası kn bul e. 

11ıneuıısttr. 

SPOR KömOr tozundan ya - - -
pılan mangal kömOrO Bugünkü maçlar 

Kok ve maden kömürleri tozııı.rm.

1 
tan.bul lhUyacmm nıilhlm bir kısmı • BugU.n Şeref stadın.da Romen 

dan bir nevi kötnUr yapıtdı:ğınt yaz· nm karşda.nabllece~i iddia. edllmf§tlr. şampiyonu Rapid ta.kmu i.le Gakı-
mıştık. Bu kömUrün tecrübeleri önü. llAMAMCDA&4. VERiLEOEK ta881t'ay ku.fübü kaırşt]aşacaktrr. 
mUzdekl sa.ır gilnU ~ledlye ikti!'lat KOM11R Romen taknnnım Fenerbahçeyi 

Şehı1mizdeki haın&mcrlar belediyeye yenme.si, Be:şiktaşla ıberohere kal
mUracaa.t Jle odunsuz ve kömUralU: ması bu maçın ehemmiyetini bil· 
kalmam&ları için nndllerine lı'l.zım o. hassa. axtırmaktedır. 

mildUrlüğUnde yapılacaktır. 

Bu kömllrlerin preste sıkıştınlan bir 
kiloluklan altı aaat., ilç kHoluk1B.rI 
asgal1 on iki Raat hararet ~rmekte. 
dir. 

Küçük olanlann sa~ fiyaUan altı, 
bllyük olanlarm da. on yedi buçuk ku. 
Tu§tU'I'. 

Fatihtf. bir atölyede imal edilen bu 
kömUrlerle hem ısınmak hem yemelı: 

pişirmek, hem de çamaşır kaynatmak 
mUmkUn ola.cağı iddia edilmektedir, 

Kömürler maltızda kul1a.nılacak bir 
kaç çrra ne, yahut tııbta pıı.rçaıııUe a. 
teştenecektir. 

Belediyeye yaprlım mlirac&atta, tet. 
kik lınkft.n hasıl olduğu takdirde İs. 

.ıaa mahnıkatm teuıin edflmet.t1inl dile. Yann Fenerba.lıçe stadında ya. 
pılsca.k olan Bilkreş muhteliti ile 
Gala.ta.sa.ray, Fenerba.hçe, BC§ik
ta..-ı muhtelitin:in karşrlsşnı.ası bu
günkü ma.çta alrnacaık netice ile 
daha meraklı bir safha göstere
cektir. 

ınişlerdi. 

1stanbuldaki faal 77 haroamm yedi 
bin Uç yüz elli ton kokklSmOril yak • 
tlğt belediyece tesbit edllm!.ştlr. 
Meaeıe Ue a ynca meşgul olan ikU.. 

ısat veJı:lletı hamamcılar cemiyetine 
ancak 500 ton kömU'I' verilebileeeğtnl 
biildlrmlıJ! ~e miltebaki thtiyıt!: mikta. 
'l'mm odun ııe kıı.'l"ljldannıumr ta•ıriye 

etmiştlr. 
ı Hamıı.mcrlar cemiyeti orman mm • 
takalarmdan odun getirtmek için fa.. 
al!yete geç~tlr. 

Şehir 

Romen şampiyonu bir haftadan. 
bert istirahat etmiş ve hatta Şe
ref stadmda iki ~iz ya.pmış
nr. Galatasamy takımınm kuvve· 
tini bilerek o~-nayacaklaTJnı söyle
mektedirler. Galat.33a.rayı da ye
neeeklerini ümit ettiklerinıi v<· 
esasen buraya diğer Romen takını. 
larmdan oyuncu ala.mk takviyeli 

Meclisinin dünkü ~am~~~~klerlııi de sakla· 

1 t Yarınki maç ~Jın d(> üç oyuncu top an ısı göndermeleri~ BUkrcşe telgraf 
çekm~lerdir. Bu oyuncuların bu-

lsta.nbul umumi medisi dün re tarifelerin g&deın geçirllmeei. giin httanbula gelmesıi beklen-
saat 15,15 de ikinci reis vekili 3 - Elektrik idaresinin en mil_ mektedir. 
A'bdü.b.dir Karamürselin riy&8e· hlın müşkülü kömür mc9elesi oldu· ' Bugün Gala.tasa.raym sahaya 
tin.de toplBllnlllBb:r. ğundan şinıdiden bir stok viieuda Ankaracla muhtelit maçlarında. .sa. 

Geçen celsezrin zaptı okundulc- getirebimeği temin etmek ve bu katlanmış olan EnVE".rden mahrıım 
tan <JOO.m ruznamedek.i maddele· mümkün olamadığı takdirde e· çtkacağı söylenmektedir. 
rin müza.kere6ine geçen meclis lektrik istihsalini muıhallclmk ola.. Buna ntğmoo. Grua.taM.ray tAkt· 
Silleyma.niyedelri eski Ub medrese. rak elde edilebilecek kömih- mik m.ım.mdan gii7.el ibir oyun ve hıı.1rlı 
sinin emekli ooın'Atklirlar ytll'duna larma göre ayarlamak. bir galibiyet beklem€kteyiz. Ro -
verilip verilmemesi heıkkmdaki 4. - Tnunvıı.yla.rda ksl.eıbalık. ıın· menlerin en tehlikeli oyuncuları 
teklifi ka\•arun encUmenine, 1942 at1erdıe kontrolörlerin şimdi oldu· olan ea~ık Şipoş'Ia. oo1a~rk1ıa.n ve 
mali yılı beediyc ve mlülhak mas. ğu gibi yalnız b&tç:ilere yardım takmı kaptanları &>ğdam MM-kır 
raf biilçelerini de bilıtçe encUmen.iııe ile iktifa etmeyip onJann da bilet mız:ı:lılar liyıkiyl(> me.rlre eıttikleri 
havale etmiştir. ket!1!1eleri. 

/ 

takdirde çdk \kuvvetli bir üç orta-
Bunda.n 500.l"a tramvay, elektrik 5 - Tramvay ayJrk abone kart· ya malik olan GalatasarayiıJarm 

idarelerinlın ge<;en seneki tetkiki larırua ve Jmnlelerin daha ziyade t ~I kazanmanınları iı;ıin hiç bir 
be.sap encümeni ma:z:be.ta.sı oktm· rağbet gömıesi için ueuzlat.tlmaat. sebep yoktur. 
mUŞ"tur, 

Hesaplara göre ı 941 mali yılı 
tramvay varide.tında bir evvelki 
seneye nisbetle 461,760 lir& bir 
fazlalık vıırdir. Tilnel varidatı 
35,200 lita noksa.nd:rr. otoblis va. 
ıidatr 7545 lira fazladır. 1IAve ve 
tenzil ediılcn t.ahsisatten sonra ta. 
lan safi kar 1.876.T22 lira taıbak
kuk et.mi.~ bu1unmaktacbr. 

Enclimenin ma.ıba.t.asmda mıura· 
kipler :ra.ponı m~ 'bul 
tememıielrde lbulunumwetur. Bu. te 
menrJler umumi heyete an.olun· 
muştur .Bu tenenniJer şunlardır: 

1 - lstihlakin çoğalacağı fa.rzo. 
lunarak elektrik tesisatmda yapı
lan ta.kvlyenin - ümit e>lunan 
sarfiyat tem.hı edilenediğine gö· 
re - gelecek sene içJınde mUee. 
ses kudretlıtllı azaltı:lrnası, 

2 - ücretler, el emeği, mahe .. 
me ve kömür fiya.tla.nnm artma· 
larr ce11ı::trik maliyet fiyatrnr yük· 
seltmi~ bulunduğundan işletmenin 
ticari bakınıd~ verimli olması 
icin bugUnkil piyasa vaziyetine gö. 

" Ankara At Yarışları 
Müşterek bahis için şehrimizde bugun 
11,30 a kadar sipariş kabul ediliyor 
.t.ııkara at tanııarmm ilttnd bat • r Beflııcl koıfııda d& Oç yqında be§ 

ta kO§llları: ya.rm yapılacaktır. Ge. i İngiliz tayı vardır, 
çıen hafta allka ile takip edilen koru· 1 Ali Şah. Heybeli. Buket, dördtı.ııcll 

lan. bu batta <l&h& fazla at k&ydedll. kOflly& kayıUt olmak1a beraber bura. 
mlftlr. ya da yazılml§lardır. Di~r gireıcek aL 

Blrtnci kııfn Ang\o Arap taylan lar Çoban 1Dzı, Gungadlndlr. 
a.rumdadır. Jıleneviş, Pehlivan, Tlrya. Çl!tebahla en mtlhim kOfUlar olan 3. 
ki, Soydan kaydedllmtıtı.r. Geçen haf· • ilncll kO§Ular flzerindedlr. 
tanın ga.llbl Meııe"f'işten gene birinci • DJter t.arattan Haber reftklmlz!n 
llk beklenebtUr. Ankara. husu.at muhaaebellile resmi 

tkiıld. kO§U Arap tay1an araamd&. tekilde anl&§8J'8.k şebıimizdeki merak. 
dır. 7 tay kaydedllmiftlr. lılan Ankara yarışları müşterek be.. 

Üçilncil koşu Handikap, Safta Bag. hislerine iştirak ettirmek Uzere ter
kurl, Bora, Tardır. Tuna, KtınlJ, Af. tlbat aldığmı yazmıştık. B u yan§l&. 
km, Yılmaz, T&rhan, Çapkın, Genuı rm aipe.ri§ kuponlan bugOnden lttba. 

l iJ(fiJAT NABERLS:iJ J 1 

hu ko§nya Jı:ayıtbdır. ren Ankara caddesinde Haber gazetesi 
• • DördQneft kO§U. Qç ve daha JUkan fdınebaneslnde tenie başlanmıatır. 

Ayakkabı çivisi tevııiatı, ayaık- , y&§ta. İngiliz atlanna ma.hsuetuP. Do. Para Ankara hwnı.t mubaaebe.ıılne 
kabmlar cenıiyeU taraf'mdarıı ya... I kuz at yazılınqtır. Yeti§, Baket, Ka· banka vasrtasııe gönderileceği için 
pılaca.ktır. Bu fovzint maym a:vı- rabiber , Demet, Ali Şah, Alemdar, Ya. sipariş bugün ancak 11,30 a kadar 
na aittir. vuz, Bomba, HeybeU. kabul edilebilecektir. 

Bu su.al üzer.ine ihtiyar başka 

bir Macara Jrendôsinden balıset· 

mek imkanının verdiği arztı ile 

konuşmağa ba.şJadı. . maceraları 
1910 senesinde başlryordu •. oğı.ııl
ları Pol Kordas ~yalist olduğu 

için Maca.ristanda askerlik h iz. 
metinden kaçarak gelnıi'? Lond
raya yerleşmişti. Bir sene çalJıŞ
tıktan sonra ailesini de yanma 
getirtebilecek kadar para biııik

tirmeğe muvaffak olmuştu. Bu
nun üzerine Peştedeki lok.wta· 
!arını da satıp Londraya gelmiş
ler ve ellerindeki Para ile ~ileri
nin çoğu Macar olan bu fabrika
nın karşı.smda bir lokanta aç
mışlardı. işler arzu ettik1f'ri gi
bi gidiyordu. 

Macar işçiler olsun lııgiliz vP
ya diğer milletlerden ~ilE'r ol
sun yemeklerini bu U'1UZ lokan
tada yemeğe alışmt§iardı ve pe
niler, şilingler toplanıyor. liraya 
tahvil olunarak bankadaki t&lar-
ıııf hesa.planna geçi~rdu •• 
bu hal Büyük H arl>e kadar bu 
şekilde deva.m etmişbi. Harp sı
rasında pek çok vartalar atlat
mıglar kızlarmm bir lngiliz ne 
evlenmiş olmasına rağmen Ma
car olmaları sebebi.le tilrlü müş
külftta maruz kalmışlardı Bu bal 
oğıµlan Pol'ün lngiMz ordu.&uua 

~ 
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gönüllü olarak ka.ydolunduğu gü

ne kadar devam etmişti, O za
man kurtulmuşlar, fa.kat Pol de 
Aras da şüpheye düşmüştil_. şim

di günlerini yeknesak geçiriyor
lar ve lokantaları da günden gü
ne terakki ediyordu, 1914 den 
sonra ilk defa olarak o gtin bir 
Macar ile konuşmuşlardı. 

Bu Jronuşmala.n sİrasmda. Ka
dann kafasında bir fikir croğlna
ğa başladı. İhtiyarı tetkike baş.o 
ladı: Fa.v:urilerle çerçevelenmiş 

olan ~ baait, hatta saf 
bir mana vardı .. saçtan grı ve 
vücudu o4dukça sağlam yapılı i
di. Bu adama caddede rastlamış 
°'9a,ydı Macar olduğuna ilıtmıal 
verememi .. sonra Ka.dar'm göz. 
}eri 1cadın fı.mrine .ka.ydı: :renk • 
siz. zayrf bir yüzü, yer -yer gri 
kümeler bulunan siyah sa.çlan 

vardı. 
Gözleri çini mavisi renginde 

idi, büYük yıpranmış elleri, se
vimsb: bbaıca hareketleri var • 
dı. On •beş~ kadaor b hmtn 

olunan genç ÇOcuk kendi yaşın· 
da.ki İngiliz çocuklarına benzi
yordu. Ançak birkaç kelime Ma
carca koıiuşuyordu.. demek ki 
bütün aile burulan [baretti, Ka
dar bütün aile efradını gözden 
geçirdikten oonra dlisünmeğe 
başladı: 

"Şimdi artık f"ı.kirlerirnden ba.h 
sedeıbilir miyim Yoksa bu işi 
yarma bırakmak mı daha doğru 
olur? Onlara pek müşkül va.zi. 
:yette olmad1ğmu iıhsas etmemeli
yim,. fakat bu mükemmel fır
satı kaçırmak da lkat'i~ı doğ
nı olmaz .. " 

Kadar bundan fazla düşüne -
medi, ihtiyarın sesi onu düşün· 
relerinden ayırdı. Aile reisi Ka
dar'a yemeğe kalımasını teklif 
ediyordu. Bu teklif karşısında 
kalan Kadar birdenbire karar 
vermiş bir adam tavrile ihtiyar
lara şunu sord\l: 

- Bir da.ldka beni dinleyin, 
dedi Hakkımda :her şeyi öğren
din~ Acaba bana herhangi bir 
iş vermeniz muhakkak değil mi
dir? Başka ıbİİ' iş buluncaya ka
dar veya. memleketime avdet im· 
kô.nlannı elde edinceye kadar be
ni lhurada alıkoyamaz M ISIDJ"J,? 

- - --- ---- ----------

[~~) 
Şiir okuma merakllla rı ... 
Ş lJ şairler, ruhlarının gi.izcl

liği kadar da, şiirler~n.i o
kumak h!.!sUSWM."la insaflı olsa.-
13.r ... Am:ı. çok kim.se:crin :7ikaye· 
ti bu.ntladır. Bir §(1..İr ve yıı şair 
ruhlu adam, .nerede, kime rast- \ 
la.sa, duınıa.ksrzııı şlir okur ve 
her şey:i süre uydurur ... Bir bn· 
kıma bwıu beğenmek lazımdır. 
~ıeseıa hav:ı.tm 2orlukla'rlnr, pa
ra stkın~. aile clirHksizliikle
rini birer mısra şiire bağlayıp, 
onun ,·ereceği hayat zevkilc dert. 
lerimizi unuıta.ıbilmeğe çalışmak 
b:r muvnffakiyet sayıla:bilir. Fa
kat ka.Ôil olur.sa... İnsan hazan 
öyle srlun tılı anlar geçiriyor ki. 
0 &rmda, kendisine okunan en 
güzel nırora.da. yedi ceddine sav
rulıı.n bir küfiir :zilleti du;•uj•or 
ve şiir namına tek bir ke'hime 
iRitmemek k'ın hütün hayatınca 

ond içiyor. 

Şi'r okuma meraklıları vardır 
ki, ölçüsüz derecede ikramcı üı
sanlardrr. Si.ze lokanta.da :rastla
salar, yemeğimizin parasını ve
ı:irler. Yolda tesadüf etseler, o
tomobile bindirirler. Fnknt, et
tikleTl bu !küçii!ı:: jkraJnlarm ZC'\"k
lerin.i, bir müddet sonra ağız do-
l usu şılir okumakla fitil fitil ibur
nunuzdan getirirler .. , "Ağız do
lusu,. tablr:irıin nerede ve niçin 
kul!nntldrğmı bi1 İTL'll. Fakat ne 
yıı7.lk ki, istemediğiniz bir za
manda. kulağmtZa kur:}un aklhr 
gibi 7.orle. okul'.an ıIDrlcr maale- ı 
~ef öyle bir tc.sıir 'btrakıyor. Da
kikalarc::ı. ketndıinizi şaşkınlık ''C J 
tlk~n tiden kurtaramryorsun'llZ. 
Böyle şiir okuyucukırmm öidllrli. 
cU tsran, gitgide o derece kor
kun~Iaşır ki, hex karşrlastığmız 
fu~atla bir yıldırım sal<lınşmı 
andrran o merhametsiz imklin
dan bucaJc ibue3k kacma.k ister
~:z. Kaçamadığnuz takdirde 
lcendin"vıe bir müdafaa salahı ıtc. 
da.rilklemeık hlznn gelir... O ela 
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Sesi sakin w acıydı. Nihayet 
Th~ iyar Kordas bir meyhaneci i
di ve fakir otelinin antresi mu
bah-kak ki Langham otelinin sa
lonundan f arkh idi, 

'Ertesi gün Kadar oteldeki eş
yalarmm hepsini topladı. Bir sa
at sonra Kordas ailesinin yanı -
na nakletmiş bulunuvordu. 

1htiyar Kordas teklif ile kar
şılaşınca fazla düşünmem~, der
hal kabul etmişti. Buna sebep 
beliti birdenbire k~ısma çıkan 
bir vatandaşı ile e~i hatıralan
ru yad etmesinin verdiği heye -
can, belki Kadar'ın ihtiyarın 
kaybettiği oğlu zavallı Pol'e ben
zemesi, belki de bu şeltilde ucu.z 
bir uşak bulmuş olmasr ümidi i
di İhtiyar teklif ile kar.şılaşmca 
bi~ an lba.1Ulı önüne Cr-,Omİ~. vez
nede ~alışan kızma sorm u~ ve 
derhal kabul etmi§ bu kararını 
da Kadar'a şu sözlerle bUdir~ 
misti: 

- Kalabilirsiniz.. bize lokan
tada ve diğer işlerimizde yardım 
edeceksiniz .• tabü bu muvakkat 
bir iştir. Sizi ne kadar zaman 
yanımızda. tutacağmıızı şimdiden 
kestiremeyiz. Od.alarm birinde 
yatar kalkarsınız, size yatak, 
yorgan veririz, yEIOOğini'Zi de bu
radan yiyeceksiniz. ta;bit yevmi
ye fılan veremeyiz, ancak gece
leri müşterileri servis yaptığınız 
takdirde toplanan bah~ışlardan 
siz de his..<ıenizi alrrsmız .. bu mu
hakkak ki mühim bir yeldın tut
maz, fakat ne dıe olsa paradır. 

(Det~mt .. .,.,., 

ne<lir? Zeılı:fuıızm tabiyesi ... 
Bir dostuın anlatı}ordu. Bö,·. 

le bir şiir okuma meraklısmn 
r:ı..c;tla.ım§. "Kıu·tu lmak jınkfı nt 

~oktu, diyot·du... Nereye -s;it.Eıek 
arkrunızd:ın gelir, dur.mak&ıun 

mısralar yni!'drrm:lr. Bu mısrala
rm mülı m bir kJSmmı kendisi 
ya:anıştı ·ve derdin büyuğü de bu 
ıdi: Kendi şiirlerini dinletmek' 
Arada ı:r.r::ıda gt:'~c:ktrn şıir 
meclisleri lE'rtip .. derdik. En- fır
satını bulup :ı:r::ımtza düşeıtli ... 
Halka olur, her birimiz hireı 
mısra okurdu.lt. Fakat -elden 
de do~tırdri;'Dllız halde ke:ndi· 
<C:ini mahrum etmek istcdiğımiz 
bir ir.ki kadehi g..'hi-- stra ona. 
geline(' derhal atlar, bir bıı.şh 
arkadaşrn:ı. söz \•ereı ek onun mıs. 
ral:ınnı af;zm<l:ı b•rakır<lrk. 

Bu tarzda. kendi..::ini tsla.h el-
,.mek istiyorduıc... Faydası olma

clı. Kalabalık V(' stltmtılı yerler
ıle, halkr kat'ırl.nuık idl!ı şiir oıku-ı 
masmt tavs'.y{' edE'rek en basit 
zekala1"ln bile- kavrayahUeooği a.. 
çık ve 00.yağı hakaretlerde iblillt 
Iunduk. Banam~ın demedi. . Yiot 
ne yalvarıyordu ... Bir gUn, keo. 
di.cünin bir tek ~ür.laıi can ,·e ~ö
nülden dinlem0 mi?.i.. memurluk is.. 
ter gibi rica ediyordu ... Niha.~ 
buna razı olduk ... Ukin bir d~ 
ha bize, kendimjz istemea!':C. 
ş;ir okumayao.a.ğmı söz ve~ 
ıınrtile... Fa.kaıt o akı;am de. ne 
vaptı hiliy<'r musunuz 7 .. Açtı ibir 
kitap... Ve okuma.ya başladı, 
Tam hürriyet Pide €tmiş o!d9fll 
Jçin mrsl";'>Jı:trm ardı aı-ac;ı: keelJ
mh-ordu. Bizde, ömründe bemL'i 
Tk. defo eriş.mis olduğu bu mllr.· 

hu"ydi cok görmek istemi,.e· 
Tek dişle-rim!zi sıktık ve eım.ı.. 
den et kopa:rılırca.~ma yapılan 
zulme, Promete cesareWe d&
yandık durduk ... üz.unca bir l)iir 
olroduğu.nn z:ınnediyordu'k . .._ 
kat o şii:r, Mevlfmanm "M~ 
\"i" "'.ni, F.irdi:,"Binin ''Şehnad, 
smi <le ~t.1. Ve sommrla lbiT kii· 
çük tetkik yaptığmuz zaman :ne 
gömük biliyor mut21ınuz ? •. Hw 
şair, hize, lıir sa.at içhıde w3· 
haya t.mce. ya:zı:iığı şi~rleri, n 
ki t'ierlC'\ lın.ım ntla::' arak te>ped 
tırnağa okuma:mrş mı" .. Ç<>k şit
kUr mu.radma ereli.... Faknt .., 
tık, her gördüğümüz yerde, bu 
hastalığınm t!pmesmdı>n ürke
rek hir cüzamlıdan 1."'G.Car gibi 
fJldJr ftldrr döniiyor ve gi. 
recek yer arıyoruz... Şıntdi sö,_ 
le~in ... Şiir uğ'runda bir i.rı88na 
bu yüre1tle.r act<;:1 B.krbete ı~ 
ması reva mıd!r? .. ,, . ' 

Bir k:ıc m!3rn biliyorsaruız, 1Qt1 
gun bir frrsat ve doj!ru münaae. 
het diişrnedJJrce, -bele k~ 
m1.da.kinı.:rt ika~i.yen zev'k. alaem 
ğınclan emin değl<lsmri.z- ke:ııC 
kendini1,e mrı"l'ldnnanrl< ~ı 
nuz. Gü,;el ve yüksek sa.ıı&t:mıa: 

zın devamı na.mnıa yaps.'bı1eı:et1IİI 
miz eın ivi prona.g-anda budur. 

HiKMET MUNJR 

Gıda maddeleri 
dağıtma işi 

Aydan aya halka yapılan gtdıa 
nınddeleri tevziatına önümüMcld 
hafta içinde lbaşlaruı.caktrr. ToJS'lllk 
:rnahBullet'i ofigj, bu tevzfa.tta. 4lılK 
ğıbalcak pirinıç ve Uıryağlamn ııa
ltlyele:rin bakkal birlikleri reMie
rine verreclktir. Bu sefer, kuru ıı.
ınılye dağrtilo.ea:ktır. Her ekmek 
kartrna mukabil ya.rmı kilo ıiliiı:ııç. 
yüz grram 1:uryağı veıilecektir. 
Ekmek llınrta.rmm üst sol loraf111r 

daııri ımayıs kelimesini :Bh t .va eden 
lnımn müıseUes şekilde kesilip alı· 
nac.a.ktır. Haziran tevziatında. da 
haziran !kelimesi yazılı kısmı lke 
silece.kıtir. 1stanbula. 410 ton pi 
rlnç tahs's edilmiştir. İa.ce miistc 
~arhğı, dün, :bir ilitiyat tcdbili ol
mak iizere 100 ton pirinç daha wr. 
miştir. 

~ cumartesij Pazar 

> 9 Mayıs j ıo Mayıs 
::.ı: 

IR. il.hır: ~I c:ı R. lhır: 28 ,__ 
Hızll': 4 Hıur: :; 

Vlllllıteı \'8811 ti Er.ani \SAnr. ı~.unl 

Gtbae,ln 
4,49 9.S'7 4.48 9.SS dotu•• 

Öğle 12.10 4.59 12!,10 4.SS 
ikindi 16.05 8.59 16,&5 8.&:t 
Akpın 19.lS 12.00 19.H 12.00 

Yataı 21.00 1,l7 :n.oı U8 
lrmak 2.ın 7.41 %.48 7.SA 
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125,000 kilo aığı:r etı kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 11.IS. 
842 g\lnü eaat 15 de SamlUDd& askert satmalma komisyonunda yapılacak.. 
tır. Tabmın bedeli 100 000 ıı.ra ilk teminatı 7500 Uradtr. Taliplerin ,.ka.Dunt 

--..._ __ i_st_an_bu_ı_L_ev_a_zı_m_A_m_ir_li_ğin_d_en ___ ve~rı_len __ as_k_er_i_k_ııa_a~t~ila_An~ıa_rı__.~I 
AnkarcL civarında 34,431 lira 

92 kuruş keşif bedelli anbar bi
nası inşası kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 28. 5. 
942 perşembe günü saat 16 da 
Ankarada M. M. V. Hava satuı 
alma komisyonunda yapılacak -
tır. ilk teminatı 2582 lira 40 ku.. 
ruştur. Bu işe gireOOkle:rin asga
ri 15,000 liralık bir taahhüt ve 
ikmal etmiş olması şarttır, Ta
liplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona wnneleri. 

S0.4.942 de llı&Jeai llAn olunan &§&... 

ğıd& ctnlfi ve mlktan yazılı Veteriner 
eczasma talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konm~tur .• Evsaflarile de

receleri komisyonda görUlUp öğrenile. 
bllir. İhalesi 11.6.942 pazartesi gUnU 
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin 
katı temlnatl&rile Harbiye<)e yedek 
subay okulunda eatrnalma. koml.5yo. 
nuna mtıracaatıan. 

~~\KA-YEJı 
::..--...ı..,~ -

~ . 
l!aikaıanıe teklif mektuplarmı ihale aaatinden bir saat evvel komisyona 

•~rnıeıert. (3022-4896) 

• • • 700,000 O LA R LI K i N C i L 
.\§ağlda yazılı etlerin kapalı zarfla eklfitmeteri 10.5.942 gUnU saat 11! 

~~ Devrek'de askeri eatınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka.
nllı:ı.l vestkalarile teklif mekluplarmı ·ihale sa.a.tlnclen bir aat evvel komla. 
iotıa vermeleri, 

Cııı~ı 
lt()'.fU.n eti. 

ıtır eti. 

Mll<tan 
Kilo 

200,000 
200,000 

..... 

Tut.an 
Llm 
150.000 
90,000 

"emlnatı 

Lira 
11,250 
6,750 

(3027 -4901) 

Aşa:ıda yazılı mnadın pazarlıkla eksiltmeleri hiz.alannda yazılı gün 
te l!anUerde Celıi:ıoıuua askeri n.tnıaıma komisyonunua yapılacaktır. 'l'a. 
lll~rin belli vakitlerue komisyona gelmeleri. 

l\lllttarı Tutan 
KJlo Lira 

40,000 
20,000 
8,000 

12,000 
0,800 
4880 

Te!lllnah 
Lira 

1800 
1020 
732 

İhale gtn, 
saati 

14/5/942 15,3() 

14" •• 16 
14. " .. 16 

(3166-5262) 

·.rı ••• ,. 
ôJl l(apalı zarf usuuıe (300) ton zeytin yağı mtı.ııakasaya konmuştur. Ev_ 
ı:ı ~ "e hususi şartları komıııyonda görllieblllr. (300) ton zeytin yağı bir le. 
rıt IUıye ihale cdilebileceğı gibl 75 şer tonluk partiler halinde en az bir tak
ıl· !lıııe talip çıktığı takdirde de ihale yapxlabilir. İhalesi 27.5.942 çarşamba 

llıll saat 11 de yapılacaktır. Muvakkat teminatları asit derecelerine göre 
ilıda g63terllmıştir. Taliplerin ihale sa.atından bir saat evvel teklii mek_ 

j llıarue Harbiyede Yedek subay okulunda satınalma komisyonuna mU-
8' ~atınrı. 
,,~ Muvakkat teminat 

re ~ l,5 ~ıtll zeytin ya~lar 
~ . . . (Ek~tra) 19230 J,iradır. 

~ &sltll :.:ej tın yağlar 
• ÇEk!stra) 18990 Liradır . 

(3108 !i152) 

• * • 
/\.rag- la y.,z·lr m~vadın paza. l eK:siltmelcri 115.912 gUnU saat 10 

ı: ğ a r Lıı:alrua komisyonunda yapılacaktır, Taı!p'erin belli va_ 
il l OlliU>,ı.ona .. e...meleri. 

~llktan 

Kilo 

5,00U 
2,500 
5,000 

10,000 
30,000 

5,000 
2,000 
2,000 
11,000 

600 
100 

50 
1500 
500 

40,uOO 

Tutan 
Lira 

-
5800 

1500 
6300 
1300 
5100 

750 
uoo 
2800 
2200 
100 
100 

60 
300 
300 
600 

\'owlnatı 

Lira 

435 
l12.50 
487,50 

97,50 
382,50 

56,25 
105 
210 
165 

7,50 
7,50 
4,50 

22,60 

22,50 
45 

(3197-5338) 

... .... .. 
.\§ağıda yazılı mRlzemelerin pazarlıkla eksiltmeleri 15.5.942 CUma gU. 

aaat 14 de Çannkkalc::lc aslceri satmalma ltomisyonunda yapılacaktır. 
:ıtrıın bedel 3485 lira katı teminatı 523 liradır. Ta.llplerUı belli vakitte 
·I :,·ona gelıneJerı_ 
1 

~ 
l\Ilktan 

ırt traktı:Sr. 
ôrıu o· balya makinesi. 
lı;ı kullanılan balya U::al<inesi. 

' 1 adet 
1 

.. 
(3198 !5339) 

• • • • 

.'\§ağida yazrlı mevactın pazarJıl>la eksiltmelert 12.5.9-t.2 Salı gUnU saat 
'Ua lzmlr Lv. ,\mlrllği saunalma. komisyonunda yrı.pı~rı.caktir. İhale be· 

Utertndcn kati teminat almacalttLr. Taliplerin belll valdttc komisyona 
~eıerı. 

Mil: tarı Tutarı 

IU!o Lira 

100,000 2ı,950 

166,000 49,800 
180,000 49,140 

50,000 17,500 
25,000 15,575 

(3186-5329) .... 
~ A§ağıda ~tktarları yazılı ekmek imllliyesi pazarlıkla 18.5.942 pazar. 
~ l gt\nu hlzaJarmı:Sa gösterilen saatlerde ihale cJlleceklerJir. Şartnameleri 
~ tün komisyonda görUlcbillr. !steldilerln kııt'i teminatları ile birlikle 
it S'Un ve saatlerde Fındıklıda sntınalma komisyonuna gelmeleri. 

.. .. 

l\Ilktarı Muh. Btl. Kut'i te. lhule :aı.roanı 
Adet Lr. lirıo. Lr. Krş. Suut D. 
600000 9000 1350 J 0,30 
140000 2100 

••• 

315 11 
(3199-5340) 

1600 kilo saf alkol 
600 .. Zeytin yağ> 
500 .. Gaz yağı 
500 .. Benzin 

400 " 
200 .. 

Nebati Katran 
Hind yağl. 

(8143-5244) *. * Beberine 450 kuruş tlat tahmln ecli· 
len 6800 adet keçeli belleme pazar_ 
lıkla satm alınacaktır. 1haıeııı 12.5. 
942 Salı günü saat 15 de Balıkesir 

askeri satroalma komisyonunda yapı. 
lacaktrr. Teminatı 4590 liradır. NU
mune ve şutnamesl konıisyımda gö_ 
rllitlr. Taliplerin belli vakitte komJs· 
yona gelmeleri. (3150-6246) 

.~ :(.- "' 
100 ton kriple maden kömUrU pa_ 

zarlıkla satın aımacaktır. Tahmin be
deli 2700 lira kat1 teminatı 405 lira-

l 
dır. !halesı 12.5.94.2 Salı gfüıU saat 
16 da Gelibolu askeri satınalma ko. 
misyonunda yapılacakt.Ir. TaUplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(3151-5247) 

* * • 
Miiteahhit nanı ve hesabma 50 

ton incir satın alın--~aktrr. Evsaf 
ve hususi $artları komisyonda gö
riılebilir. Talipl~rin tekUf edecek
leri f;y~ta göre komisyonca muva
f1k goörüleni ihale e-dilecektrr. !ha
lesi 11. 5.942 pazartf's.i günü saat 
14 d~ yaprlcınııktrr. Taliplerin kati 
leıminatlar·ıe harblyede yedPk su· 
bay okuhtnrla satm alına komlııye>
nuna milraca.atıarr. 

(3178 - 5293) 

* * * 
18.685 kilo koyun eti alınacak 

tır Pazarlıkla eksiltmesi 10. 5 
942 günü saat 10 da Susurluk
ta askeri satınaJma komisyonun
da yapılacaktrr. Taliplerin belh 
vakitte komisyona ırelrneleri. 

(3104 - 5107) 
"' * * 

42.102 lira 48 kuruş keşif be-
delli bir pavyon Lnşa.sr pa.zar}rkla 
eksiltmeye konmuştur. lhalesi 12. 
5. Q42 salı günü aut 15 de Eski
§ehir bava s.a.t.m alma. komisyo
n unda ya.pı!acakl.ır. llk teminatı 
3157 Hra 70 kuruştur. Taliplerin 
belli vakitte komiı:ıyona gelmeleri. 

(3126 - 5194) 

:(. * * 
Y~ule • bastahanes"nde bulu-

nan 8 ve hayvan hastanesinde bu
lunan 35 ki ceınan 43 araba gübre 
tı. 5 942 pazartesi günü saat 14 
de p:ızarlrkla satılacaktır. tstcıkli
lerin belli gün ve saa.tte Fındıklı
da satın alına kQmisyonıına gelme· 
l.cri. (3128 - 5196) 

---.. *•* 
Beher kilosuna 85 kuruş tah

min edilen 101,000 kilo sığır eti 
müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltme ve konmuştur. İhalesi 
25. 5. 942 pazartesi gilnil saat 11 
de Erzincanda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llk 
teminatı 6438 lira 75 kuru§tur. 
Taliplerin belli vakitte komisyo 
na gelmeleri. (3192 - 5333) 

* * * 
Beherine 125 kuruş tahmin 

edilen 10,000 adet ka.cıa~ı pazar. 
lıkla sa.tın almacalüır. Tali plcrin 
14, 5, 942 per§Cttıbe.günü saat 15 
de Balıkesir askerı satın alma 
komisyonuna. 1875 lira te,ninat -
larile gelmeleri. (3179-5320) 

~:. ~1 

Bir ton birinci nevi Urfa sa
deyağı alınacaktır. Taliplerin 
nümunelerile beraber Bandırma
da. askeri satın alma ı~cmi~Yo!1u. 
na müracaatları . (3187-532~) 

(3201.5342) 
• * * 

365, 42 metre mik8.ıbı kereste 
pazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 25. 5. 942 pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Hava satın alına komisyonunda 
yapılacaktır, Taliplerin teklif 
edecekleri fiyatlara göre kat'i te
minatlarile belli vakitte komis
yona gelmeleri. (3202.5343) 

* *"' Azam.t 10 ton eığtr veya ko-
yun veya keçi eti fiyatları pa
hal . 1rörüldüğünden tekrar pa
zaı '"\ 1a eksiltmeye konulmuştur, 
Şerniti komisyonda görülebilir. 
Eksiltmesi 12. 5. 942 salı günü 
saat 11 de Ayazağadaki komis · 
yonda yapılacaktU.. İsteklilerin 
muayyen Min ve saatte komis 
yonumuza gelmeleri ilan olunur. 

(3180 - 5321) 
~ * • 

Müteahhit nam hesabına 4. 5. 
rı42 gününde ihalesi il~n olunan 
150 ton kuru inci.re talip çrkma
dığmdan tekrar müna'<asava kon 
muştur, Evsaf ve hususi ı:-art~a. 
rı komiqronda ~örülebilir. Talıp
!erin tel-lif erkcekleri h·::ıta gQ 
re korrıi"'Yonca muvaf k ,,.ikUl"ni 
ihale edilecektir, İhalesi 2 • 5. 
942 perşembe ~nü saat 11 d-e 
vant1ı:ıc<tkhr. Talinl"rin ;\rbive
de Yerle]· ~ub::ıv Ol~ph.ındn ... ntın 
nlnıa komisyonuna rr.;;r::>c"n+1 arı. 

(3141 - 5237) 
• * * 

42102 lira 43 kuru:'! lr !".:f be
delli bir er pavyonu kap:ılt zarf
la eksiltmeve kon.muştur. tık te. 
m:natı 3157 lira 70 kuru..cıtur. t. 
hale.si 26, 5. 942 salı günü saat 
15 de Eski~ehir Hava as1•eri sa
tırı alma komisyonundn. yapıla -
ca;rtrr. Keı::if evrak! komisyond~ 

·görülür. Taliplerin kanuni: ı:esı. 
kalarile teklif mektuplarını ıha
le saatinden bir saat evvel ko
misvona vermeleri. (3196-5337) 

- *•* 

Yazan·: 
Nevyork Post gazetesi yakın 

doğu muhabiri Con Ceymis V ank 
köy kilisesini metruk bir halde 
buldu. 

Con Ceyniis'in ihtisası p01iti. 
kada. değildi. Nevyork Post'un 
Yakın Doğuda eski eserler mu
habirliğini yapıyordu. Ayrıca E
dirne ile Konya minare!erinıe ait 
iki kitap sahibiydi. Tahran çi
nileri, Bagdatta Babil h '!nalları
na mahsus d:ğer iki etüdu ile Mı
sır felsefesine dair de E.:'ezher'de 
el yazısı ile saklı ayn ve değer
li bir makalesi daha v::..rdı . 

Bütün bunlar C.On Ceymis'in 
karakteri hal~mda şu.ı, u gö~teri. 
yordu ki Amer;kah muhabir kü
çÜık Asyada din işlerıl.~ alal{alty
ch, Hele Vatikanın 100,000 do-
lar takdir ettiği Incil'in Vank 
köy kil;sesinde bulundu~~lU ha. 
ber aldıktan sonra .• 

Con Ceymis bir taraft3n r..;ıvi 
badanası yağmurla dökülmq ki
liseden içeri giriyor, bir t.ın;.ftan 
da kendi kendine konuşuyo"dU: 

- Dünyada mevcul dnrt trı
cilden birinin izi ı;.zcrindesin 
Con Oeymis! vazifenin c:etin ol
duğunu unutma •• eğ~r Nevyork 
Postun dedektifleri böyle vazife 
ile kiliseye geldiğini d·~yacak ol. 
salar emin ol ki yerden ~C\ğ'e<lek 
sana galebe edeceklerdir 7fl0 000 
dolar? AcCl!b::ı kilise ml!teve\li-
1,.ri b~~u bilıyor mu? l.~h·ıt hil
kctmt"tin bundan habcrı yok .nu? 

Con CeYm;s bnnu kend: ken
dine sordu: ve kilis"nır: icin1e 
kendisine refa -at eden kavma • 
hma !?özlerinin ucu le ı;i>yıe 
bir ba'·tı: 

- c:\zel bir manıar& t neni. 
Şu da -·arın isimlerini lfıtfEder 
nıisin"z? 

Ko.ymaka..m: 
- Oenunta ~ördüifünüz Po-kir 

dağ dır, Mi~t-cr Can Ceyrnis: ha· 
tıdakine Dujik baba dağı derl~r. 
Şima d""ltt dn~ ise Orta dağdıı·. 

Con Ce 'lniS: 
- Şu kale de rok muhte;şern 

Bay Ifavmakım. dedi. 
- E~t! yerlilerin wrdlği i· 

simle Avg-osar kalesi budur. Kö· 
yün hemen önünden de Mum.ur 
suyu akıyor. • 

Yedi kalem yer altı elektrik Can Cevmis bir saniye durdu: 
kablosu pazarlıkla satın alın~- - Şu İncil meselesi o kadar 
caktır. Tahmin bedeli 46,~00 lı- 1J1ühim değil rerçi, dedi; fakat 
ra kat'! teminatı 6990 hradır~. Amerikan din kanunlnnnda ismi 
Tahmin bedeli 46,600 lira kat 1 g,...rer diye aHlkadar oldum. 
teminatı 6990 liradır. İhalesi 15. Kaymakam: 
5 94:2 cuma ı;ünü saat 11 de _ Kataloklarmız bir fiyat tak 
An.karada M. M. V. Hava satın rlir ederler mi Mister Ceymis? 
alma komisyonunda yapılaca~- - Bir fiyat mı?. Belki yüz. 
tır Taliplerin belli vakitte ko- iki yüz dolar! Fakat kitap hak_ 
mi~yona gelmeleri. (3204-534.5) kmda acaba kimden fazla izah:ıt 

* • * aJabiliriz, Ba.y Kaymakam! 
2500 kilo lkösele almacııattır. Vank köye gelmek için iki 

Pazarlıkla eksiltmesi 13, 5. 942 gi\n at sırtında yaptığı YQlcutuk
çarşamba günü saat 16 da. K;a~ · tan sonra Mister Con Ceymis 
seride askeri satın alma komı~ • Kaymakama hi~ de o kadar iyi 
yonunda yap1laeaktır. Tah:ının görünmüyordu. Ayrıca mtııba"> rin 
bedeli 17.500 lira kat'i ten:inatı garip sahtekarlığı! halbuki hü. 
2625 liradır. lsteklilerin l?Clli va- kfunetin verdiği ibir gizli emirde 
kitte komisyon~ gelmelerı. tncilin hakiki değtti pe-k 1! zik. 

(3183-5324> rolunmuştu. Bütün mesele. Nev-
* ıt- "' york Post muhabirinin elindeki 

!ki kalem 166,000 er kilo keçl boy. bir kroki ile İncili bulmaktı. Çün 
nuzu aımacaktir. Beher kllosunun .x. 
tahm..l.n bedeli 30 kuru§tur. !halesi kil. her nevi araşttrmaya ra"men 

11
.
5

.942 pazartesi gUnü saat 11 ve İncil meydana ~ıkarılamamış. bir 

16 da ızınır Lv. Amirliği satmalma iddiaya göre Ermeniler tara!m. 
lı:omlsyonunda. yapılacaktır. Kat•ı te- dan Vank köy kilisesinin bir ta-

l k rstfına saklanmıştı. 
mlnat ihale bedeli ıızerinden amaca - Kaymakam bir kutuyu zi•ya-
tır. Taliplerin betli vakitte ltomisyona ~tçiıi.in önünde acar gibi: 
gelmeleri. * * * (3194.-5335) - Buyurunuz Mister Con Cey-

KENAN HULOSI 
geçti. Bir holün sağ tarafında
ki bir odaya girdi. Kapı açıktı. 
Ilerlcdi. Sol taraftaki dolaplar
dan birine el attı: 

- Tuhaf şey! dedi; Erivan'a 
kaçan bir papasın ifşaatma ba
kılırsa İncilin işte bulunması la
z·m gelen yer! 
Sa~ eli çenesine gitti; ve hiç 

bir tüy olmadığı hn.1de ince deri
sini kaşır gibi yaptı: 

- Esef ederim, dedi; çalmış
lar! Halbuki 1500 senedenberi 
dünya bu incili 'arıyordu. 

Birdenbire bir kutu önünde 
durdu. Ona dikkatle bakıyordu. 
Kutunun üzerinde bir delik var
dr: 

- Acayip bir kutu! dedi. 
Kavmakama döndü: 
- ·Niçin kull~ntldığını acaba 

biliyor musunuz? 
Kaymakam on sekiz saat sü

ren atlı yolcuJuihın ve uykusuz
lu~n yo~lu~ içindeydi.. 
Van köy kilisesinde dört Incil. 
den birini arıyan Amerikalı! üs
telik İncili el cabukluğuna getir· 
mek isti ven biri! 

- Tabii, Mister Con Ceymis; 
diye ilerledi; aradığ)nız İncil den 
ae daha kıvmetli bir vesika! 

Con Ceymis: 
- Nasıl bir vesika! dedi. 
- Şöyle bir vesika ki, üre-

rinde ~ördii"Htnüz deliık yok mu, 
iste.H::ızreti tsanm parmağı! 

Con Ceymis: 
- Kaç dolar? Kaç dolar? 
Diye atıldı, 
Kavma.1<arn sü'ki'tnetle: 
- 200.000 dolar Mister Con 

Cevnıi!'I! 
.:.... Drıkor! Nevvork P<'sta tel. 

graf ir.in hemen döne-bilir miyiz! 
Kavrnakam: 
- Şüphesiz! dedi ; kUtuyu a

ln·or musunuz? 
·_ Evet, evet! 200,000 dolar. 

Da kor! 
Kayrtlakam ,"' lda şunu aklın

dan f!erlriyordu: 
Vank köv pana:;:lan kutudaki 

deW.;: idn 1;:ürt!eri kP"'dtrııırı.k lA
zrm ı?"eldiğ'i zaman Hazreti Ali.. 
nin parmağ', hıristiyanları kan
drrmak lazmı geld\cr' zamaıı Has 
reti t~an1n nanna~ dt>rlerdi Fa.
kat Nevvork Post mnhabiri için 
ne a;veceJ!iz! 

Mi"ter Con Ceymis ise: 
- Krsa. ~niln k~n. diyordu, 

V J limitet ~rl<-etine en azı 
50 000 dolar karta fı:ırag edebi
lirim Fakat ffi1 ?n"il? 700,000 do. 
lnrhk lncil nerede? •. 

Ven; Neşriyat ........... ...._..-. , _. 

Yeni Mecmua çıktı 
Rısa bir müddet kağıt buhl'an 

yüzünden neşriyatını muvakka
ten tatiJ etmek mecburiyetinde 
kalan Yeni Mecmua, yenicren ve 
fevkalade nefis bir şekilde çrk
mıştır. Her sayfası sana'tkAr 
nif Fehim'in san•at rıevki ile ha. 
zrrlr,'lan bu sayrda Peyami Sa 
fa'nın ''Kadın, gençlik ve roman" 
başlıklı bir mü.sa.ha.besinden b 
ka Server Bedi'in "Bahar v 
köyler" başlıklı bir fantezisi, 
Franaayı yıkan kadm. Holivu -
dun t.."IZ adamı Clark Ge;bl 
edeb ır aşk romanı, nefis bi 
hikaye, ziraat seferberliğinde 
kızlamn~. şiirler, son modalar, 
kadın sayfaları vesaire... Yen 
Mecmua'nm bu sayısını bütün 
okuyucularımıza tavsive ederiz. 

1\ ağlda cins ve eb'adları yazılı otomob!l lAstiklerl 12 5.!.142 Salı gilnU 
t 10 da pazarlıkla satın alınacai:ıır. Şartnamesi her gUn komisyonda 

l'lllebnır Muhammen bedeli 9'385 ı:radrr. Kat'I teminatı HOi lira 75 ku
tur. 1st~klilerln belli gUn ve saatte Fındıklıda satmcılma i<oın:syonuna 
~elerı. 

;!:• $ 

200 ton kuru ot alınacaktır. PRzar- mis! dedi; Kilise bu metruk ha. 
lıkla eksiltmesi 14.5.942 gtınU saat lile tamamen hükUmete geçmiş 
14 de Ankarada Lv. Amirliği satınal. bir müessesedir, Araştırmanızr 
ma komisyonunda yapılacaktir. Tah. hangi tarafta isterseniz yap·.nız ! 

t ,. t 1 t eon Ceymis iki loş kor·dor Ref ,.k Ahmet H?.dıınltöv aı:;.ker1 hastanesınin min bedeli 17,000 lira ka ı em no ı ! , 
betonarme "tavan Ye kirişlerile m- 2550 iiradır. Taliplerin belli vakitte 

· · ı ki .. komisyona gelmeleri. İhalesi 27.5.9i2 çarşamba günll saat s "I '• 
kaB!lya ko!!.ntustur. Hu~usi şartları ( 3203-53'11) VhlArınm tamın p:ıuı.1· 1 a ınuna- 15 de yapııacaktır. Muvakkat temlna- 1 eveng 1 1 n 
il" ke~if koıni<:yonunda göı ülebi- * * :ı: tı (14190) liradır. Taliplerin ihale 

lııısı fll•tıırı 

~ 
Adı>t t:l·'n•h 

lir. !ha11'Si 11. 5. 942 pazartesi gü- Beher kilosu 110 kuruştan 80,000 saatından bir saat evvel t el<lif mek. Romanları 
nii ı;ıaat (10) da yapılacaktır. İ'k kılo koyun veya sığır eU alınacaktır. tuplar!lc Harb:yede Yedek subay o. 

Ve dış l~titt 30 32X600 .. .. 10 ıs .·soo •• .. 6 34X7 .. •• .. 4 30).'5 
" (3250 5341) 

1 - t k t in t 6600 il ad'r Te.liplerın' l'ulunda satınalma komisyonuna mU· kc~L göre muhn.mmen betle i 37:.ı·l l em a ı r · · , 
lirıı 52 kuruştur. Talip1eri1 kati tc- 13,5.94.2 Çar§amb::ı gUnU saat ı:ı de racaatları. !3112-l51:56) 
nıin '.-1. lh.ı·ile Harhiycde yedclt su- Terkos köyünde askeri satına.ima ko. ,;. * * 
Lay okuhıncl.ı. kc.misyon:ı mliracaat misyonuna gclmeıcrl. • (3182·5323) 2200 ton odun almacalüır. Pazarlık. 

r:: 0) * ·1: * ııı eksllt:Msi 16.5.942 günü saat 10 da 'i::ırı. (314'1 • ;.>24 
.;: ?:· * 3000 kilo kuzu eti alınacaktır. Pa. Ezlnede askeri satmaıma komlsyo. 

n .. • .;;ı;;,;c 29 _ 4 _ 912 dn ihalesi il:in olu- zarlı\.:la eksiltmesi 11.5.912 Pazartesi nuncla yapılacaktır. Beher kilosunun 
IO,OQo kilo calı fasulyc:;i kapa- ~fütPnhhit nam ve hesabına nan 20 ton ı;ade yağına talip çık· gllnii saat ıo da EyUp Rami nskert tahmin bedeli bir kuruş 411 ııantim 
~~ı rfla eksilt.meye konmu.c:;tur. (100) ton incir ı:ıatın alınacaktır. nıadığmd:ın tel;l..,.r p:ızarlrğa kon- I satınalma komisyonunda yapılac:ıktır. konmuştur. Taliplerin belli vakitte 
S' ~i 26. 5. 942 salı günü saa· Evsaf ,.e hususi ı::artları kom.is- mu~tur. Evsaf ve hususi şartları 1 Taliplerin beli! vakitte komisyona komlııyona gelmeleri. 3191- 3331) 

Mevcutları Tükenmek 
Uzeredir 

Çıplaklar (100 Kuruş) 
Açlık ( 50 Kuru§) 
Köyün Yolu (30 Kuruş) 
Perdenin Arkası (35 Kuru§) 

Vakıt, Halit 1Je Sühulet 
, <i-e Konyada askeri satın al- yonda görülebilir. Talinlcrin tele kc.11ıisyoııda görük bilir. Beher ki- gelmeleri. 13186 - 5327) 

1 
~~ • * 

"'hkoınisyonunda yapılacaktır lif ed"'<>ekleri fiyata göre komi"'- losunun muh<>mmen bedeli 185 ku- • 30 ooo ldlo sığır eti 12 parçaya bö- ~~~~~~~~~~~~~ 
<!) er kilosunun tahmin bedeli yonca muvafık görüleni ihale f!di . r ·s tıır As'din azami derecesi 8 Kapalı zari' usulile (300) ton sabun lünmek Uzere pazarlıkla satın alına· ., ~ 

:i{uruş ilk teminatı 1312 lira lecektir. İhalesi 13. 5. 942 c:ar - <l~;. İhalesi 11. 5. !H2 pazartesi mUnakaımya konmuştur. Evsaf ve hu· ı ralftır. Her kalemin teminatı 337 il. 
.kuruştur, Tal'plerin kanuni samba giiı!Ü saat 10 da yapıla. g-üııü saat 10 da yapılacaktır. Ta- sust §arUan komisyonda görUle~liiı". 1 r:ı. 50 kuruş kilosunun fiatı 90 .. kunı§

·- ~ı'kalarile teklif mekt-,n'nrını cakt'r. Taliplerin kat'i teminat- tiplerin kati teminıı.tla.ril<? Harbi- c300) ton sabun bir istekliye ıhale ' tur. Tııllplerln 12.5.042 Salı gunU • 
,,,.. ~;::_~ saatind~n bir saat evve! l::ı.ri1f" Harbivede Yedek Su.bay yede ve<lt<k subay okulunda ko- edilebileceği gibi 75 şcı· tonluk par- ' at 15 de Gcbzede M'lm1 satrrıalma 

Kitabe1Jlerind e 

)11' "'<lllSYoJıa vermeleri. Okulunda satın alma komiıfyo • mis~ müracaatlal'l. tiler halinde en az iki laksidin<ı talip 1 komisyonuna gelmeleri. 
-----------~••_il61'-"'-'-""°"._._ __ ~-ı~~.ı.ı--• 1-0_ Oll.!>c ...... ------~-~,._.,..........,52A2,) 'rde de ihale yapılabillr, (3193-5334) 

Albn fiyab 
Düıı bir ~ altmm 

34 Hra ~ kuruş, M ayv JdUQe al 
tmm bir ~ .... ile -~~ 
1"1%$t'D.. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk .ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lCABINDA GUNDE 3KAŞE ALlNABlL lR .................... • .. r. ~ : ~ - • • • - .' • ..., ,. • • • • ~ ' •• 

,--·T•u•r•k•ıy·e-c·um-·be•r•;:t! 

ZiRAA T BAı l<ASI 
• rnroıuı ıaruıı: 1888.. - Serm&yeal: 1000,000,000 l'örll Una 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para blrlktırenlere 2S.800 tıra lkra:n~ye veriyor. 

f Bugünkü radyo 1 -
7,30 pı"Ogram, memleket saAt ayan 

7,33 Karışık program Pi. 7,45 ajaM 
S,00-S,30 Senfonik program PL 
l3,30 program, memleket saat ayan 
13,33 Türkçe plA.klar 13.~ ajans 14,00 

1 RlyasctlcUmhur bandosu 14,30 _ H,40 
Ankara Ukbahar at ko~larmın tah -
mlnlerl. 18,00 Program. memltkct sa. 
at ayarı l8,03 Radyo da.nB orkcstı;ası 
nm devamı 18,45 Radyo çocuk kulU .. 
bU 19,30 saat ayan, ajans 19,45 ser
best 10 dakika 19,55 fasıl heyeti 20,15 
Radyo gazetesi 20,4fi HUzzam maka_ 
mmdan şarkılar 21,00 konuşma 21,15 
Dinleyici istekleri 21,45 konuşma ~2 
radyo salon orkestrası 22,30 saat aya. 
rı, ajans ve borsalar 22,45-22,:50 ya_ 
rınkl program ve kapanı§. 

sin n aldığım bitirme diploması Ue 
1938 • 39 senesinde Galatasaray Use. 
sinden aldığım olgunluk dlptomaamı 
kaybettim. YeıJllerinl çıkartacağım -
dan eııldlerln.ln hUkmU yoktur, • 

Margarlt& Amakl 

* * * 
Şl.§U Nahiye mUdUrlUfünden aldı. 

ğım mayıs, haziran ayına ait ekmek 
karnemi zayi ettim.. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Ferlköy, Boğulu sokak 2 numarada 
zeynf'p Pekgöz (89790) 

(: • * 
Şf§U Nahiye KUdUrlOğllnden aldı_ 

ğnn mayıs, haziran ayma alt 4816 ve 
4817 numaralı ekmek karnelerimi za.. 
yi ettim. Yenisini ala.cağmıdan eskL 
sinin hUkmU yoktur. 

Şl'11, KO<'.a Mansur ııokak 99 nu • 
nuırada birinci katta Rlfat özaoy 

(89791) 

Satıhk Ev 
Qskildarda Doğancılar park. 

alt kapısı karşı:smdaki kö~ede 4 
oda, bir sofa, elektrik, terkoe, ay. 
ncs caddeye nazır bahçesinde 
kuyusu olan bir ev sat.ılıktrr. Mü. 
racaat Y<'ri saat ıo. 13 arası Vıı. 
krt matbaa.smda Orhan. 

lıtanbul Levazım amirliği 
Satınalma komisyonu 

il anlan 

BütOn •KODAK" Sabcıfanndan 
Kodak Film isteyiniz. .. 

- 5 - 1942 

v• 
KODAI( 
,VELOX4 

.... . 
HA61DILE 

• • 
HAl'1DJR. 

• 
l<QOAK C EGYPT fA.Ş:'filatrD_,. 

Milli Korunma Kanunu 
En ııon tadlllerl, ıuuclp ııebeb IAylhalan, İstanbul MUrakabe KomiayoaO 

azami kAr haddi llııtelerl.!lahkeme ıçtlhatlan 

ISTANBUL BOR8ASIN1N 

Beller çl!tlne 100 kuruı tahmin edl. 
ıen elli bin çltt mahmuz aımacaktır. Avukat Nazmi Nuri Kök.sal 
PaMrlıkla eklllltmesı ıı.5_942 pazar. I ~!!!!C~lb~a~n!!ve~tl~n~l~v~ers~lte~~k~ıt~a~p!ha~n~ı-~le~r~l.rı!d~e~n~t~ı!h~r.!!!!!!~!!~~!!'1 

.t..u·a.at Ba.nkamnda kumbaralı H ihbarsız taarrut n'!ııapıarmaa 811 u 
~ 11ruı bUlunanlara Mnede f c2efa çekilecek lrur'a ile &f&fldall:J 

pl&na gere ikramiye dagitllacalltır. 

• • • • • • ... 
IM)O 

508 
l50 . .. • 

ı.ooo • 
1,000 • 
1,080 • 

&.000 • 

llCI 
1%0 
uıe 

... .. ... • 
• 
• 

t.80t • 
t,80(ı • 

l,%0( • 

DlKKA.T: Hesaplarmdald paralar tıl.r MDe içinde il'> t!radao ~ağı 
lUfmlyenıere ikramiye çıktığı takdirde CJ, 30 tazlulyle YerilecekUI, 

Keoıdel-ır: 11 M.art, u liUlr&D. u JC71Ql. u BlnDCik&nun tartbl•· ...... , .. 
lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: . 
Hava birlikleri için "1000,, çift siyah erba§ fotint pazarlıkla ııatm alı· 

caktır. tsteldller kat'ı teminat tutarı olan "1650., !rayı Bakırköy malmU. 
llirlUğtlne yabrarak makbuzlan flc birlikte 15.5.942 Cuma. gUnU saat 15 de 
Yeni poBtahane ka.r§ısmda bUyUk Kınacıyan han ikinci kat No. 9/10 Ha. 
va aatmalma komisyonunda buıunmalan. {5181) 

Bir nalbant ustası aranıyor 
Bir nalbant uataııı hizmete alınacaktır. Taliplerin Nutuıı cUzda.nı ve 

ehliyet veslkalarlle Devrek aakert P. 1790 Satmaıma komisyonuna mura_ 
caat!erl. Ücr.:ıt komisyonca takdir edilecektir. (3195-5336) 

DEVL~T DI:MİJNOLLA~I ve L ... IMANLARI 
İSLtTME: UMUM İDAR~Sİ iLANLARI 

Muhammen bedeli {8250) lira olan 1500 Kğ, Dana deı1sl •'vaketa. 
(27.5.19'2) Ç&rf&mba gUnll ııaat (15,30) onbe§ buçukta Haydarp&f&da 
Gar binası dahilindeki komlııyon tarafmdan kapalı zarf uııullle ııatın alı. 

nacaktır. 
Bu i§e girmek isteyenlerin (618) Ura (75) kuruşluk muvakkat temi. 

nal, kanunun tayin eltifl vesikalarla tekliflerini muhtevl zarflannı ayni 
gUn ııaat {14;80) on dört buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıa.

zmıdır. 
Bu ite alt prtn&D11!ler komisyondan paraaız olarak dağıtılmaktadır. 

(5312) 

Aakeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu 
ilanları 

ZeyUnburnu ııllAh tamlrathaneııine Tornacı, Tesviyeci, Demirci, Soğuk 
demirci, Çelik sucUllU ve gayri sanalkO.r lıçl alınacaktır. 
NO!uıı ~Ağıdı ve bonservlslerile birlikte fabrikaya mUracaatıan. (5346) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava Birlikleri ihtiyacı için 5000 adet bakır yemek tabağı pazarlıkla 

satın alınacaktır. İstekliler kat'l teminat tutarı olan "1125., lirayı Bakır. 

ı<oy malmUdürlilğUne yatırarak makbuzları ne birlikte 15.5,942 cuma. gUnll 
saat 15,30 da Yeni Postahane kııJ'§ısında BUyUk Kınacıyan han tklncl kırt 

9/10 numarada Hava Satınalma komisyonuna müracaatları. (5204) 

50 X :m · 70 ebadında iki :ır'Jc• l:as.:ı p:u:arlıkta satın alınacaktır. Ta 
liplcrın 12.5 942 atılı gUnU saat Hi de Kasıınpa~ada bulunan komisyonu 
muza gelm"lcrl ntuı olunur. 15308) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava birlikleri ihtiyacı için "15,. odet Mak marka yeni kamyon ıaseaı 

..-rUJrıa .-La N=ıcıaktlr. lsteklller kat'l teminat tutarı olan 8028 ııravı 
•larldly lıfe.JmlldllrlUğllne yatırarak makbuzlan ile birlikte 14/~/942 pe~ 
"'.°1be gUntı şaat 11 de Yeni postahane karıııımda BUyUk Kınacıyan ban ikin. 
cı kat 1/14' de Ra,.. Satınalma Komisyonunda bulunmalan. (5142) 

~912 Fiyatları 

açılıf ve Kapan·~ 
Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.365 
Madrld 100 P.ezeta 12.9375 
Stokholm 100 tsveç Kr. 30.72 

l!lSHAM VE TAHVtLA1 

ikramiyeli % 5 933 Ergani 23.-
Sıvaa • Erzurum I 19.8:1 
Sıvas _ Erzurum IL7 19.95 
9U Demlryolu II 19.55 

1941 Demiryolu 19.80 
1941 Demlryotu II 19.50 
Aslan Çimento H.90 

VAK 11 
GUetecıe çıkarı btıt11D yazı ft 

rMtmJertn bulnılru maht\ddw 
&BONE r All1FESI 

~emJetcet M.em!elleı 

içinde ılıfm41 

llytı• llO 1& llr 
1 aytıa MO U6 • 
it •Jlılı ,,6 tın • 

1 Tdbil "' llOI • 
l'arltedell 8aJlwl BlrJ.1&1 1çt11 

sycıa otuz IWrUf c2tltGUu. Pmta 
otrugtne gtnnıyen yerlere ayda 
vetmıı oeaer kW'Uf &ammed1llr. 

Abone kaydım bildiren mektuı 
ve teıgraı Ucret.ıııı abone paruı 
aın ltOSla V"eya l>IUJka Ue yollama 
Ocret.ıııı idare kendi llzerlDe a1u 
1'81'1dyea1.D IU!I poat.a merkr&tno• 

.. A.Krr• &OoDe JUllD. 
A.dr~ değt§tırme tıcret1 26 Krt 

OA!ıl D<JK.ETL&JU 

nc&ret UAn1anDm l&DUID • • 
un 10ndan itibaren u&n 1aytaıa 
nnda tO, iç •ytaJarcSa 50 llW'Uf 
:1ördt.IDcU •ytada l; t.IUncı •e 
r.ıçQncOde 2; blJ1nclde •: Defillı 
vam ke.mece 5 ıtraıın. 

BUyUlr; ~ denmb ıılltelı 
reokJJ UA.ıı verenlere ayn ayn lD 
1irmeler yaplla. Kum1 uawarım 
t&OUm aataı ~ kutıı§tw. 

l1Nı1 Mablyette Olnu,-
IHçlllı Ulalar 

tfü def• 30: Ud cıeıuı 00, Uc; 
Jetıun 86. dört oetuı 76 H OID 
ı .. ta•ı 160 ıcurı14tur. 

test gUnU saat t-ı,30 da Tophanede 1; 

l lııt. Lv. Amirliği ııatınalml\ komla_ 
yonunda yapılacaktır. tlk ternlnatı 
3750 liradır. Numunesi komlııyonda 

görillUr. Tallplerin be111 vakitte ko. 
misyona gelmeleri. (720-5144) 

Ctntll 
1 Taze bakla 

Enginar 
Semizotu · 
Bezelye 
Yanıl 

1 

Dereotu 
Maydanoz 
Salata, yeşil 
Taze soğan 

*** 
MU< tan 

25,ISOO KllO 
11,100 Adet 
20,900 Kilo 
13,300 Kilo 
11,100 Adet 

7,300 Demet 
8,300 Demet 
8,500 Adet 
9,500 Demet 

Yukarda y..._ •bzenln pazarlıkla 
el<s meş ıı.~.912 pazartesi gUriU 
saat H de Tophanede Lv. .Amirliği 
ııatınatma komlllyonunda yapuacak • 
trr. Tahmin bedeli 12,501 lira, ilk te.. 
mlnatı 937 Ura 58 kUnJflur. Şartna_ 
meal komlsyonda görUIUr. Tallplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(724-t5H8) 

DO&JOK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM, • 
OAIDUYE lılUTEBA~lü 

Dlvaayotu iM 
Muayene saaUerl 2.~6. ı·eı: 2239• 

- Sahibi aranıyor - 1 
İzmirli fınncı Cahil ismiyle yan· 

hıılıkla qafıda gösterdiğim adreıılme 

bazı emanet bırakılmıştır. Fırıncı Ca. 

hit kimae bu ema.netıerı ~llp alabl-

ll~ 1 
Sirk~ Dfomlrkapı DarüH&ade ao. 
kak No. ıs de Marangoz Hasa.n 

SAHlBt : A~IM U~ 
RasıldıAı )'er: VAKİ1 MATOAA'ı 

Umumt Ne$rlyatı idare eden 
Hl'f/lı Ahmet 4't1•,nall 

' r ; ,.. • J,, '". " "- • 

"Vakıt,, Kitabevjnin yenı 
neşriyatından bazıları 

ıt~kf' " •en D 'laJ~tuu ~ - Htk&reı. - 8BKlll 
!U l IU IUJNl 5f 

~al ~vtyorum - Koma.o - ıtl)tUIAJli ISUKÇA.B M 
~o Ot•rııtA- Ueaeıec-J •• - ~)':.hal. &LTUG le 
'4a«'liA· &lrb'uıoıuı lM'1 ı~: ·- 8.'IUU fAK.LK 118 10C1 

Kendi lleodlnt- ıoou lleUmt: :lt' ~ıtct - I'~ ıutaaa. aoe 
Of\~G• srııdlne 1000 ıcellmt •~ ~d - ~lmaD ... clıabo l6e 
~ .. nll vı·ndın"' 11100 Kt'Umr .: ltretıcı • tnırllll..'4' KJt.aoo CJ(. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava birlikleri ihtiyacı için 1000 çift er fotını pazarlıkla satın alınacak

tır. İstekliler kat'l teminat tutan olan 1782 lirayı Bakırköy maı mOdllrJO. 
ğüne yatırarak makbuzları Ue birlikte 16.5,942 cumartesi gUnll saat 11 de 
Yeni Postahane karşısında BUyUk Km:ıcıyan han ikinci kat No. 9/10 da 
hl!.va satınalma komisyonunda bulunmaları. (5307) 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tUtUn satıcılarmm ellerindeki satış tezkerelerlnln müddeti -

Mayıs 942 ak§amı sona erecektir. 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için m.mtaka id 

barile aıağıda gösterilen gUnlercle dUkkAna aid kontraUan ve eski 
rel,.rl ve ildıer adet fotoğrnflarlle Kabataıtaki batmUdUr!UğtımUze moı' 
caat etmeleri ve 5 Haziran 942 akşamı saat 17 den sonra yapılacak konııol' 
dıı. tezkerelerini almayanlar hakkında kanunt muamele yapılacağı llA.ıı , 

nur." 
15, 16, 18, 20 Mayıs 942 günleri Beyoğlu, Galata, Pangattı, Şioli ve 'il 

sımpqa mıntakasmdakl bayiler, 
21, 22, 23 Mayıs 942 günleri Sirkeci ve Beyazıt mmtakamıdaki be.~ 
25, 26, 27 :Mayıs 942 günleri Aksaray, Fatih, Balat, Bakırköy mm 

smdakl bayiler. 
28, 29, 30 Mayıs 942 günleri Beşlktaı. Rumeli, Bopzlçl ve Anadolu -1 

fazlçı bayileri, 
1 , 2, 8 Haziran 9f2 gUnıerı 'O'skUc2ar, Kadık!Jy, Erenk!Jy mmtakum~ 

bayiler, 
4, ti Haziran 942 günleri de Adalar mmtakaamdakl bayiler, 

1 
Deniz Levazım Satınalma Komisvomı 

llônlan -----ı - Bc..'ıer kilosuna tekli! edilen 188 kuruş fiyat gall görWen 
a:ap sabununun 11.5.942 pazartesi gUnU saat 115 de Kasımpapda bul 
Deniz levazım satmalma komlııyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1035 lira olup, ıa.rtnamesl her giln 11 ııaaU dıahllllıli•l l 
m~kQr komisyondan bedelsiz almablllr. 

8 - 1ateklllerln 2490 sayıh kanunun istediği veııalkle birlikte belli 
ve saatte adı geçen komisyona mUracaaUan. (15266) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
llH% l.Kkl9.MI ~~ 

Ki.!~ük Tf'~arnıf ı adet 200C> Ur&ıw • 2000.- Ura 

Hesanlan 1 .. 1000 • - 3000.- • 
1 • ıocı • - 1600.-

lttU •-. RAMlVWJ Pl..AM • • 600 • - uuo.- • 
AU;ŞIUEUK: ı ŞobM, • 

10 • ~ • - IDUQ,_ • 
tO .. lU() • - tOOO.- • •layıa. l !11.tu&aa. ı bdD ~ ~ - j6(JO... • • • 

~'trtn tartJıJertade 380 ~ • - oouo.- • 
ftpdD. 200 • lO • - ıooo- . 


