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SALI 
AİLE ÇEMBERİ Kupo; No: 

Edip Andrc Morva'dıut 1. H. AÖfUI ~ 
dan dlllmlze çe\•rllml§ olan bu romanın fiyatı 100 
kunıutur. ıo kupon getirecek okuyuculanmıza ro. 
man yalnız 50 kuruşa verilecekUr. Bu kuponlan 

Kuruc 
''il,: 25 cı: SAYI: 8704 

(dan eYI: Ankara {;. \&kit Yur"o 
l'eleton: ltbtt (Z43'70), Yaz> f'll413J 

._ _ __. rcıs:: btAobul Vakı1--Pnıı'9 ımtıuıa:4fl 

'--~~~~~~~~~~---_J saklayınız. _J 

Fransa 
muamması 

çözüldü 

L-------------------~ 

B. M. Meclisinde '~Anadolu ajansı,, yüzünden munakaşah bir celse 

Peten aldığı tedbirlerle' 
F ranıız donanmasının mih_ 
ver devletleri eline geçme
si imkanını önlemiş oluyor. 
İngilizlerin ve Amerikahla-

Başvekilin Z. Gevher' e cevabı1 
Batan ge•l ylzladea yabadller alay 
blmlzde paropagaada mı yaptılar? 

800,000 
yahudi 

Macaristandar 
çıkartlacak 

Balgar·!taada da 
276 milyon levalık ya
hudi hisse senetlerine 

el kondu 

nn gösterdikleri endişe 
yersizdir 

Yazan: Asını Us 
Bfr ~ gUndenbcrl siyaset i\le

minde bir muamma halini alan 
l<'.ransan~ durumu nihayet aydın
lığa çıktı. Fransız de' Jet reisi ma
r~ı Petenle yeni hükfım~t reisi 
Laval birer demeÇ nesrettiler. 

ltu dmcı;:lcrden ~dam manaya 
glire F!'ansada La\ralin ba.5kaııhğı 
~ltmda yeni bir hükfunet lı."llnll
nınştur, Mare~ Pt'tcn memleke
tin dı.' ,.e f~ siynset.iııin fili ida.re
resini l.a,·al'e \'<'riyor; bununla 
beraber J..a,·al hlikfunetı üzerinde 
Yilk!ıek kontrol hakkmı yine kendi 
elinde tutuyor. Bunılan baska Ma
r~~aı Pefon Fransız ana vatanının 
,.e imparatorluğunun müdafaa.sına 
~erekli bütün deniz, kara ,.e ha
va kuvv<'tlerlni hliki•mctten ayırı
Vor; bunların komutasını Amiral 
D1\rlana Jıa\-ale eıliyor; ayol za
tnıında Amiral Darlanı de,·let re
i"liğlnflc kendisinin halefi olarak 
tutuyor. 

Almann. uzun zamanlanlanberi 
ı~tn'llll F~n.sada hükumete gctir
hlek için uğrasıı, duruyordu. :&la
re,aı Peten ise Ahnanya ile sıkı 
Jqbirliğl taraftan olan, hatta ge. 
l'Cklrsc Almanya ile b'rli•;rte İngil
tcreye karşı harbe kadar gidebi
lec,.ğini her M.1 ve Iıarcı·eti ile gös. 
termlş bulunan J,:wa.l'i iş başına 

getirmek lstemiy9rtlu. Ancak ka
yıtsız, ııarlsız bir miitnrckc ile 
Frnn~ üzerinde lıudutsuz lıir kon. 
trol salahiyetini :ılmı5 olan Alnıan-
'a71 .ı.aı' -;ı.~ 
İıJte uzun zamandaııberJ BerlJn 

lıc \ işi arasında cereyan eden bu 
müeadelc ~imdi l ulcarıya e aslan
nı kayclcttiğimiz bir uzlaşmaya 
\ annrştır. Dalıa do~'Ttl.'ru l\laresal 
t>eten Alıwınlarm i terliklerini 
Yerine getirmekle, yani Lavnll hü
kumet reisi yapnıalda beraber i_ş
ıtal dışında kalan Fransanın istilc
l&Unj -eğer tabir caizse- kur
tarmak yolunu bulmu.,tur. 

LBval yeni kuruln.n Fransız hü · 
kfımetlnc re1slik edecektir. Bu sı
fatla memleketin btittin 1~ ve dr~ 
İşlerini idare eyliyeccktir. Fakat 
~arepJ Pcten Laval hükfımetinin 
bütün hareketlerini Amiraı Dar
lan vuıtasile kontrol nlqnda tu
t.acaırta. ,Amiral Darlan Fnmsanın 
haı1komutanı , .e Mare!ö>al Pctenin 
balefi ufaUle kabine toplantıları
na iştirak O<lerek rey ,·ercooktlr. 
Onlanu yol uz harel•etlerini gi»
~rse <le\'let rdsinl habenlar cde
ocktlf. 

Jlatulard.ı olduğu üzere Laval 
iki yıl ~\'Ve) Uk defa olarak .l'tlarc
şa) Peteain mua,1ni olarak Jıükfı· 
nıette bulunduğu zaman \'aziyet 
bundan s:.ok başka idi. La\·aı o za
ınıt.n Mareşal Petenin değişmez 

halefi idi. Bundan başka f'ran~a
hnı silihh kuvvetleri üzerinde <le 
koptrol hakkmt haiz b·ılunuyordu, 

Harc§al Peten bn.,uomutanhğı 
doğrudan doğruya kcndı emri al
tında olarak Amiral Darlana ver
lllekJe ve Lava.ile milli müdafaa 
lnıvvetlerf arumdaki münasebet
leri tamam<>D kesnİekle :Fruısız 
donanmasının mih\•er de,·Jetlerlılln 
elbae ıteçınesi fmkinmı önlmiş olu-
1or. 

Bu vaziyete göre Lavalln hüki
llaete geçmesinden dOlayı hıgilJz. 
lertn ve Amorikahlarm gösterdik
leıt endişeler yer.dzdlr • .Fransaınn 
4laıanya ile birleserek İngiltere 
aleyhine harbe girmesi, yahut hür 
l'ıoanaızlann iJgall aJtmda olan 
Suriyeyi tekrar silih kuvvetfle ge-
1'1 alma!ı için Akdcnhde yeni ma
tıeralara süriiklenınesl gibi ihtimal. 
ler ftlit değildir. 

• ltilıarla A merlka climharre
İ91 ltmvelt'ln Vlıldeld mümesslli 
..\llliral Leahy'nin geri çağırılm&<il 
brarmm hüklmsllz kalma.-.ı bl1c 
lblbnklla~. 

JlaJAsa soi'I bohnm ~de lbti
hl- Frusız mal"fŞ&ll Pet.ea kendi· 
"••• tahmin cdllelb!yecek kaclar 
bira bir enerji ve ince bir klya-
"et K"9temıittlr. 7.ahlrde Aa.ban
,.._ lsNiihl Jerlne getirmekle 

Anadolu ajansına 500 bin 
lirahk münakale yaplldı 

Ankara, 20 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugllıı Doktor Mazhar Germe· 
nin reisliğinde toplıınmJftır. 

kit Çanakkale mebll.8\l Ziya Gevher 
Etili, esas ltlbarlle bllQ.mum münaka.. 
lelerin aleyhinde olmasma rağmen 

bu~. bu fasla gelinclye kadar, hiç 
Kahve ve çııynı ınhlsar altına alın- birin ltl t ı. ld ..., 

1 

I 
e raz e mem"9 o uc.una uaret mıuu hakkındaki kanun ıllyibasmın t Aj lıll b' 

ettik en sonra, an.suı m .r mü. 
muvakkat bir encümende tetkiki J<a_ ld ....,, bu de ı ti .__ be 

essese o Uc.wnu, ve e ""ra r 
bul edildikten sonra 19U mali yılı mu. k tm b 

1 
d ..., 

1 
k 

uru uıı u un u6 unu ve mem e e • 
var:cncl umumlycslnc dahil bazı daire I tin en temiz unsurlarmdan teşekkül 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına t h ld anı d 

1 J c tığ! a e son zam ar a maa e · 
dair iki kıta kanun Jft.yihasının müza. 1 tef be elmllel bir UZ'.ıv hallne el. 
keresine baıılnnmıştır J yn g 

· mlş olduğunu ve memlekete rnuzir ad. 
Bu mUnaka.leler arasında Anadolu dettiği bu tnsanıarm orada bulunma. 

Ajansının Avupadakl harp hali dola· sı caiz olmadığını aöylemiıt ve . Ana. 1 

yıslle yapmıya mecbur olduğu geniş dolu Ajanın vasıtulyle matbuatta in· 
teşkllft.tı kargııamak Uzcre lıükfımetçe tlşar etmiş olan bir telgrafı bahis 
verilme.ıı!ne 1Uzum gösterilen tiO bin mevzuu ederek deml§tlr ki: 
liranm münakaleslne sıra geldiği va. : (Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

Budape,te, 20 (A.A.) - Ba§vekll 
M. De Kallay şöyle dezttl§Ur: 
"Eğer Macaristan Avnıpanm gele. 

cektt-kl kurulmallmda. söz ıııahlbl ol· 
mak istiyorsa, yalnız konferam ...._ 
11a11ma oturmak delil, fa.kat mücıUlc. 
leye de ı,tlrake mecburdur." 

1 (Devamı Sa. 2 Sfi. 2 deJ,, 

Birmanyada 
.. . Muttef iki erin duru

mu güçleşiyor 
---0-:--

Çinliler 

23 nisan Hitlerin doğumunun ı Laval'in 
nutku 

iki gün süren bir harp· 
ten sonra bir şehri 

geri . aldılar -

Çocuk bayramı için zengin 
bir puroğram hazırlandı 

Yirmi üç n.l:3en ulusal egemen- geme .kununu adına da Beyoğlu 
lik bayramı ve çocuk hai'tasıdır. O- şubesi reiBi Cevat Emeccn birer 
ku&rda, halkevler.lncle ve muhte- söylev vereceklerdir. BiWıire iki 

.yıl dönümü 
Alman devlet Teisi umu
mi kara rgi.hmda yakın 
arkadaş~abul etti I 

Göring ve 

llabasara edilen 
lnglUzlert 
lıartardılar 

(Ya:ısı 2 ııı•ide) 

lif ~ iY3-l>l~~ tö'enler.~· ..... "?"'._ . Wlı\mecalrlar-.~• "-''"-~ ci4'i baeh ayıwiı& 4!'tlllaiılıil ve ..,._ 9. c 

Çok çocuklu aile
tere yardım -

zıt meydanlarmda. vHlyet edma. ta.. Çot'Gk ır..htEtae bnmıanua ha- Bu münasebetle birer 
ren yapılıa.caıktır. Beyu:rt meyde- miadıiı pıognm k } d•l 
nmda aaa.t 10 da törene lstik!AI tetanbul medted Fransız Tiyat- nutu söy e ı er 
M8.l'Şty1ıa ~- Bundan :ro9llllda ... mtııılamEre, Beyoğlu (Yazm 2 ncicl~) 
SOl11'a parti yoksul çocuklar kunı- kazam ~ Vehim 88bı1aımda 

Avrupada barış için 
tek şart 

mu ıad:na. umumi meclSs uasmdan bir çocuk ba.lıoaı ten.ip etmittb'. 
Halit Ya.şa.roğhı çocuk esirgeme Şişii, Ka81!Dpaea, Beşiktq, Emin
lrurumu rer.ü doktor Fethi .Erden önü kam ve nahiyesi .Alem.dar, E
ve ilti talebe birer eöylev verecek- yUp, Şehremini, Kadıköy, '0*'1 -
lerdlr. dar,~~ .Adalar merkes-

•ıtalya Fransız -Alman yakın-
laşmasıdır 

Ankan, 20 (Va.kıt) - Herse
ne olduğu gibi bu SCDe de 9l>k 
çocuklu ailelere yardnna devam 
olunacakt.tr. Sıhiıat Vekllıeti büt
çesine ibu ~tıa 7'!5,000 llra 
tahsi6at konu1mtı§tur. 

Taksirİıde törene saat 10,30 da lerinıde de zengin programlar ha-
tetikl!l Mal-§ryla. beşlanacaktn-. ztrlanm11t.Ir. Çocuklara yemi§ da. 

Burada parti adma Beyoğlu halk ğrtylat'ak, piyesle?' temaU edilecek, 
evi reisi Ekrem Tor, Ç.ocuk F.slr- söylevler verilecekUr. 

1000 Yunanlı çocuk 
Balta limanındaki bahkçllık 

enstitüsünde .bakllacak 
Ankara, 20 (Vaıkrt muhaıbirin

den, -Yedi ile oo Uç ~lar ara· 
smdaki kız ve erltek bin kadar Yu
ıı.n.nlt çocuğun memleketim.i7.e ge
tiriJm()Sfne ait hazırhk IJ«iemek -
tedir. 

Balta liima.nmdaki ballkçı ene -
titilsU c;ocuklarm yedirilip yatml
ınssma tahsis edilmiştir. Blnanm 
t.esellüm işi bitmek üz.eredir. Bin&-

da gerekti delJtlı•Jer yaplimak· 
tadır. Bu faaliyrt 15 gQn içinde 
bitecek, ~D!lti ay iginde ço
cukla.nn get.lrlmeei ~ bqlaDa
ea.ktır. Yapdıacak her tUrlU masraf 
hmd'tmefj tarafından ödeııeoek. 
:-ı.azrl"ianmakta olsn bir taliınatna.
me ile idareleri 'laalıaya aft ola
ca.ttJr. Bu ~ için ltlzumhı t;a.bei8at 
ayrıbıuştır. 

F ransaya karşı si- -. -(-Ba§_t_ar_atı_ı _inc_i :-Yf_aaa_J _____ ....;:::=!: 

yasetini değiştiriyor ıaşe .mOsteşarı Ada-
Baaı, 20 (A.A.) - İtalyan ha

riciye :na.zırlığmm resmi gazetesi 
Rcdabiyoni 1neina 1.Avalin 1kti -
dar mevkiitıe gelmesi ile ltaıya
dan F.ranaa.ya lı::a.l'II siyasetinde 
bir değ:işflcHk oJım.ryaoağmı lhsns 
cdiYor. Gazete diyor ki: Fra.nsada 
hangi hWtfımet lctiıdarı meniinde 
bulunurae. bulunsun İtalya istekle
rinden bir şey değiştirmiyecektir. 

• * • 
İtalyan gazeteleri, eski istekler· 

den bahsetmeğe baş19.mışl:ardır, 
Lavalin ta.yi.ni !le Nis, Vavua ve 
Tunus iıetekleri tekrar ~amışt.ır. 
ltaıya..111n Lavalin hllkflmete geç. 
mesinden memnmı olmadığını gös
temt~.f:.e<lir. İtalya, Fransa ile Al
many:ımn mtlııa.seb8'tım kmkançlJk
la karştlamaktadır. 

- &J~ gazet.l -

nay8 hareket etti 
Ankara, 20 (Vakit mulıahlria

den) - .taşe müsteşarı Şilla9 
Sökmensüer bu akşamki Toro&la 
Adanaya hareket otti. MUste§a.r, 
mahsıul durumunu yerinde inoell
ye<:ektJr. Hükılmet, iaşe işlerinde 
mühim tedbirler alm.J:§trr. Mnste
tarlığm genişletilerek yeni şekı1. 
alması haklmıda.ki kararname res- • 
mt gazete ile nesredilmiştir. Buna 
göre teşkilat bir bütün haline ge. 
tirilecek ve parca teşldIA.ta ecm 
verilecektir. 

japonyaga 
gaoılan taar
ruz taf siıatı 

Ankarada mühim maçlar 

Ticaret Vekilliğine bağl! ~. 
nıüstP.Ş&I'lığı merkez ve taşra teg
kflUr kadrosunun dcğigtirilmeei -
ne hu kadro masra.fla.rma malı -
sı..ıben Ticaret Vekilliği emrine 
1942 takvim yılı için 1,5 milyon 
lira ve idare masraflıı.rma kaqılılc 

(Devamı Sa. 2 Sü. ! de) 

Ameriha Mümeniller 
Meclisi azaaı diyor ki: 

Hava akınları 
şiddetlendirilecek 

-0---

Tolıyo asileri labrl· 
llalan yılDlm' . 

(Yazm 2 nclde),. 

beraber hakikatte FrulM için teJt. 
tikeli olabilecek btlttln ihtimalle
rin öallne geçml~tir. Ba slyaıııl ma
\'&ffaldyet, iki yıl evvel korlımaç 
bir ölüm darbesine ağrayu Fnll· 
eanm hlll yapmakta olhia• 
gösteren bir laUise saydüillr. 

istanbul, izmir ve Ankara 
muhteliti karşılaşacak 

POLiTiKA: -----
Harp içinde teşkilatlanmak 

Ankara. %0 (A.A.) - Haber aldığı· 
nııza göre, 23, 24 ve· 215 nı.aanda An
k&rada 19 mayıa atadyomunda la.. 
tanbul, İzmir ve Ankara muhtelit ıuL 
bol takınılan araaında puantaj U8Ulü 
De futbol mu.Jıakalan ;yapıJacalrtır .. 
Fuarda karfı1a§dan bu takonlar ara· 
amdakl mOaabakalar &deta tzmir maç 
ıarmm bir re\'&Dfl olacaktır.. :bm1r 
ve lalanbulun kunet1l bir kadro ne 
gelecett haber alıııdJtma göre mu -
abakalarm çOk he7ecanıı oJacalı an.. 
Jqılıyor. 

Ankara takmaJan oyuncul&n "Tam 
alpOr kupuı m&çlan" dolayıaDe tam 
fonnJ&:rmda bulunuyorlar, Ankara 
mahteUttnl Fenarbahçell J'tkret ça1.ıf. 
tumaktadlr. 

Biz de bu harbin tesiri altındayız. Binaenaley 

M 5011• n ,. dünyayı kaplıyan şartlann dışında kalmamıza im U kan yoktur. Her memleket, kendi b~yesinin tart 
larma göre bütün müdafaa kudretmı en-rasyonel 

Faşist sekretGt :eri .__b_i_r _şe_k_ild ... e nizamlamakmevkiindedir. 

niçin azletti? 
Bile. zo (AA.) - Rom&dan gelen 

haberlere göre, 'Mu.olinl blrook t8flal 
~terleri uıetmlfUr. V&Wer, ''iG 
cephe dunımu hakkında malCmat wr. 
mek ıttzere,, geçenıerde Romaya da • 
vet edllmi§Jerdl. 

••• 
ltaıyada iç durumun iyi obn&dı-

(D . 2 Sü. J de) 

Yazan : SADBİ IBTIM 
Biz harp dıpyız, Fakat harbin 

biitlin tesirleriııl his!lediyorm ve 
lmp dıp' bJIP"IZ da hap eder 
PM laarp kuvvetine dayQllllllız· 

....... Bttytik harbin bqmda 
IJM'ple ek ..... i mda mtl...e. 
bet t.uaVl ezdi. Vlkıa da· 

- 1 Blsmark Bantalda 

&öylecllii bir nutukta "Gelecell 
hal'Jl ekonomi harbi olaea.'k,, ele
mi ti. Ondan önce de Moltke Olta
yu ekonomik hayatın slgol'tmm 
addecliyonlu. Fakat devletler, 
1914 - 1918 harbine ekoncımJ lıa
kımm<lan h&ZJrlıksız olarak ıtir~f· 

(Devamı 8 U~ll '.1.hlfı:<'"} 
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aşvekilin Z. Gevher'e cevabı ra,~f~~e~:~!!.e0IGüp" 
( BQ.§ tarafı 1 itte\ Bay/ada) , şi.kAyet ettiklerini goreceklerdl. Bu ı • b b d 

·'12 mart taribll Ulus ga.zeteırı.ndc telgra.t alyoniat cemiyetinin bir şlk!.. ırıne om a a 1 
t\.Jdusten çe.ldldlği l§aretl ile çıkan yeUdlr. Bl.aaenamyıı Türklye aley. Londra, 20 (A. A.>° - Paıisteıı 
bu telgraf ağlama taşı altında ya.hu. hinde bir propaganda olarak yazılma. Berline celen bir telgra.fa göre, 
dllcrln yaptığı matem milraslmlnden tn.1§, ve gazetelerimize olduğu gibi pazar günü Rennes'de Fransız 
bnhaediyordu. o ağlama la§mm Uze. geçmı,l:ir. Bunu tamh etmek latJyo. wı.ayonalist partisi toplantısmd:ı 
rinde bcnJ.m de hlBscm vardır. O ağ. rum ki bizim aıeyhlmizde değil, siyo· Fnıruıız faşist liderlerinden Jak 
ıama tagmın arkasmda · bu TürklUk nistıerln yaptıkları tetebbU.slerl hUsnU Dorlt'ya bir bomba atıımı,trr. 

· nôüz beledlye önünde 
otomobil çalmdı 

Lavaı•ııı ·au 
vıp, 2@ (A.A.) - M, L&n.l'ın nut. 

lrunun ba§lıc& lamıılaruım hU!Asam: 
"Bir taraftan Amiral Darlaıı, ma· 

rqal namına ukert kuvvetıere ku. 
mand& ederken ben de. m&re§&llıı em. 
rl n yOkaek otontea! alloida ve ll'ra.n.. 
ea tarlhinln en acıklı anmda Fran.. 
aa işlerini tedvire memur edilerek 
tekrar kar§mızda bulunuyorum. Çe
tin günler yqıyoruz. Memleketimiz 
bolluk yeriDe yoklukla k&?Jllaşıyor. 

dUnyasmdan koparılmış memleketle. kabul .ctmiyenlere karşı aJdıklan bir Yine Berlinden alınan diğer 
rln Abideleri durur. Kudüate onları tavrı hareketten ibarettir. bir tel, Rcnnes'de devlet Uyat.ro-
sörerek "bu insanlara te~kkUr ede· F.eaaen vapurun batmaııı faciaııı sunda kalabalık bir cll.nleyicl kUt· 
'im" demeleri lAzım iken tcıgra! bu üzerine hUkQmeUn neşretml§ olduğu lesi kar§ısmda söz aldığı sırada 
feci §artlar araamdıı. vapurda •Uren komUnlke heplnizln hatırındadır.. Bi.Z hatibe bir el bombası atlklıf;'t bi'· 

rtlarm ümitsiz bir halde olduğunu bu hususta elimizden gelen her geyl dirilmektedir. 
oylemekle bll.§lıunaktadrr. Halbuki yaptık, maddi, manevi en utak meıı'. El bombası, ~trafmd:ı arkadaş.
ole ümltll idi. ullyetlm!z yoktur. TUrklyo ba)ka.ları lan bulunan Dorit'nun durduğu 
Arkadaşlar .. hükQmet onları yedi;- tara!mdan arzu edilmiyen insanlar i· mahal istikametine doğru ikinci 

di. Fnzfa fazla verdi. İ§te bunlar bL Çin vatan hlzmetı göremez. Bizim galeriden frrlatrlmıştn-. 
zlm kcndl gazetelerimizde Alıadolu tuttuBumuz yol budur. Kendilerini bu Berlin teli, bombanın seyirciler 
Ajzınauım bir telgrafı olıirak çıkmıt- sebepten lstanbulda ıılıkoyamadık. a.ra.snıda ve birinci ve ikinci or • 
ur. Çok yazık ki bir kazaya kurban git. kcstra koltukları önünde oturan 

Ba.gtan ba.ga nasıl geldiler? Nasıl Uler. Şunu ela arzedcyim ki bu tel- cir kadın Ulrafmdan atıldığını ve 
.açtııar? Nasıl dalavere yaptılar? Nl graf bizim ııoktai harckUmlzt g!Sııte. orkestra yerine diistUğünü zile • 
1ayet devlet kendi kesesinden onlara ren bir mJS3ldlr. Bunu tash!lı etmek retmc-ktedir. 
ı sıl lüt!etU ve namı besledi? Bunla· isterim. , İnfilii.k perdeleri yırtın~ ve ba. 
r.n takdiri etkCm umumlyeye kalmış. Bunu müteakip reis, Anadolu A. zı mlizFk aletlerini ha5are. uğrat . 
tır, Bunlar yeU,mlyor.mlJ§ gibi bu jansma yapılacak 60 bin llrallk yar- mıştır. 
:ınkörlüğtl de yaptılar ve bunlan dımı mccUsln reyine arzetml§ ve bu Ayni telgraf bir kişinin hafif· 
tyonlst propagandası olarnk gazete.. yardım kabul edllmlşUr. Çc yarnla.ndığını ve tuiko.&!; fail!· 
t"re verdiler. Bundan sonra TUrklye Uc :Maca.ris _ nln henüz bulunmadığını ilave et-

Ajansta benim kuds1 cidal ıırkada- tanda kll.ln bazı flrmalarm akdetmi§ mektedir. 
ım olarak tanıdığım bazı kıymeW oldukları iki mukavelenin Türk • Ma. 
rkado.şıar UçUncU plll.no. inml§Jerdlr. car ticaret anla~ması hUkUmlerl ha. Rltlerln doAamu 
3u hal yakl§ır mı? Ajans bir §irket· rlclnde olarak tatbikine müsaade edil !I • 

• r. Memleket hizmetinde, millet hlz. meslne dair yapılan anlaamanm tasdi· DUD yıl dönftm 
metinde kullanıldığı için para verlllr. ld hakkJnda kanun lllylhasmın üç mad Berlin, 20 (A.A.) _ Führc:r do-
Baoka tUrlll verilemez. Bunun Jçbı desi kabul ve bir mııddal eııcUmene ğumunun yıldönümünü umumi ka-
m bin lira fazladır. Bir dakika bL gıinderllml§tlr. rnrgô.hmda geçirmlş ve bu milna-

lc verilmc81 caiz değildir. Amma eli- Büyük Millet Meclisi, cuma günU sebetlc hiç bh- tören ynpılmnmış-
~ ecebbılz ki bUyilk hizmetleri vardır. toplanacaktır. tır. Fiihrer bugfuıün de diğer gün 
l"akıı.t çıkardığmUz gUn bu adıı.mıar Jer gibl it-e tı.hsis edilmesini iste· 
tasfiye edilir para m11Ietc kalır. Bu Hususi tcbUğ ınt5tir. Alınan devlet reisi ha.rckfı.· 
scıbeple bağrım yanık olarak ve bil~ ---:>- tı umumi ~ından idare et-
vllk bir satveti kalblo s!SyiUyorum. 1 Al d • 1 1 kt clir Et -~ ·1- akın · 
Ba.gvekillnılz Anadolu Ajansını ken- man enıza tı arı- me e • "Ju.ı.m.w en y ış 

al"'knda.§lo.rından başka kimse bu-
dl ellerine alsm ve u;lah etsin. Bu lQL lunm3m~ta.dır. Ancak yemek za-

Cunu da burada dinleımk lsUyorum. nın muvaffak• ti • t fmd:ak mb 
llüsnU KJtapçuım &üzlcri: ıye erı ::r~m~Ş~e ~:x ~ı: ~~: 
Ziya Gevher Ettu kUrsüden indik. ı G · n- d 131,000 tonilatoluk 18 l'~~ Örin.-g ile amtral -""LlC er, 

ten sonra, Blltçe Encümeni namma • b l genel kurmay başkanı b'enoral 
mazbata muharriri HUsnü Kitapçı söz gemı atırı dı Halder ve m&t'rtıal Milch'i ,davet 
al!l.rak, ve eUl bin liranın blltçe encü· Berlin, ~O (A.A,) - Alınan etmişlir. Fon Ribbcntrop ile Himm 
mcnt tarafından knbul cdJldlğiıı.i izah başkuman~ hususi tebliği: Jer'in de davet edileceği zanno. 
ederek deml§tlr ki: A)m:ın denizaltıhrx muhtelif harp h:nma.ktadır, llitler kendislııe hiç 

''lilç fillphe yok ki böyle tevkalA.do sahnelerinde yeni ve büyüle mu- bir hediye v~bnean~sl arzusunu 
zamanlard& bu tC§ekkUlden azamt ls- vaffıı.kiy6tler elde c1ıni~r. Şimal iz.lı:ır etmiştir. 
l!ade beklemek hakkımızdır. Ajans Afrikasmm doğu 28.hilleıi c.çıkla- <iörln; diyor ki: 

d:ı. ahvalin lcaplarmn. kendini uydur. nndıı ve K:ı.ra.titl~r denizinde 13! Berlin, l?O (A.A.) - Hitlcrin 53 Un. 
mak gayeslle hareket ed1ırek bir ta- bin to:nilı\to tu"ts.rm.da 18 dilpnan cü yıldönümll münucbeUlo Mareşal 
rıı!tan kadroı:unu bir taraftan da hiz· gem· · betrnJ~t.ır. Buz denizin- Görlng bir me.ııaj neııretmtııtlr. Marc· 
metıcrtnl çoğaltmayı dUııünmU§ ve bu de tayyarclel'le 1tı birli~ ')'atmn• ~al G6rliıg, bu meaajmda HIUerüı sı
yold:ı. harekete eeçmf§tır. HUkt1me. Alm~ denizaltıları büyilk kafile - yasi kudretini bellrtml§ ve onun Al. 
llm.Jz yaptığı tetkik ile onun nttığı ~e lba.glı 12,~00 tonilı\to tutarın.da man mllleti tçt:ı c'de etmiş olduğu 
bu batveyi takdJr etml§tlr. YnpIJacak ıl'Ç yük ve 'bır petrol gemisini be- muvatfakfycUerln Alman mlllctlnm 
hlzmeU.rin ka~ılanmn.ııı için bu te. t.r~lnr ve Uç büyük gemiyi de mazide t>lr asır iı;tncie elde ctl!Bi mu
ekküllln yardıma muhtaç olduğunu nı;rr has:ıra uğra.tnuşbrdır. Kafi- vattaklyetıer ile dahl mukayese edile. 

da görmüştür. BUtçe EncUmenlnin leyi kon.ı)'2Jl ll."..t'p gem.ilerlnc de ıniyccek kaiar bUyUk olduğunu söyle 
~·e.pmı§ oldutu ıncelemelerde de bu za. ~ isabetler olmufitur. Akdenizde ml§tlr. 
ruret tnhakkuk edince encümen hükQ· bir Alman denizaltısr Beynıt rıhtı. Mesujınm d!ger bir kıamında Görlng 
metin zam tckllrınl kabul etm~Ur. ı;ınc1a_ bir g~yi torpilleıniştir. Di. ~unları domektedlr: Mantık bize kar. 
l!aklkate.n Niyle bir tc§ckkWUn !ayda ger ~ den zalt da Yafa elektZ.:k ı fI harbeden veya evvelce harbetmı;, 
verici bir aeklldc çal~ hcplmlzin fabr1kıı.sm topa tutmuş ve ngır ol.an m!lleUerın lıolşevmn ne mUcade· 
takdir edeceği bir §eydJr. BUt.çe En- hasarlar y:ı.proıştır. lede Almanya ile blrl~melerinl icap 
cUmeni Ajans btttçeslnc bu zammı etUrlyordu, Hltler, bu devletler vo 
yaparken Maliye VekWndcn Ajana he. 800 bin Yahudi milletleri mUteaddid defalar anta§ma. 
saplarının tetkik edilml§ olup olmadığı ğa davet etmiııtir, Bunlar aldırmaml§-
nı da sormUf1 ve Maliye Vekili "hesap ( 8011 tarafı 1 inci say/uda) tardır. 
lar tetkik edilmloUr, netlco Ajansın lç siyaset bakımından söz söyli~·er. Mesaj ııu cUmlelerle bitmektedir: 
lehindedir'' cevabını verml§Ur. En· Başvekil, yahudilerin, taallyet s:ıh::t!n. "Cesur olacağız, metin olacağız, 
cUmen bunun llzerine mUnakaleyi ka- rmın bUyük kısmından uuıkla.•tır•' · düşmanlarımızı mağlQp cdcceg-ız. BU. 
bul ettiği gibi eminim kJ ırtz1n de ka- malan ıazım geld!ğ'lni kaydetmiş, rfl"- tün kuvvetlerimizi, iradelerimizi vata. 
bulllnllz fayda verecckUr. selenin halledilmesi l~in 800.000 :.a ııımızm mUclo.faası gayesinde toplıya-

Ba~·eklllmizın COVDbt hudinln Macarlstandan hicret etmelr:. cağız ... 
Bunu müteakip Ba§vekll Doktor Re· rl 10zumunu belirtmiştir, 

Nadir raatıarur bir hırsızlık vak'a
BI oim111tur. Belediyeye alt bir oto. 
mob!I, gUbe ı;UnQdz Belediye b_ID.Uı

mn önünden çaıınmıııtır. 
H.abe: aldığımıza göre, vak'a oÖY· 

l apoayaya yapılan 
taarruz taısııatı 
Tokyo, .20 (A.A.) - Kokumin &'&Ze· 

lesine göre, Kuanto, Şl.zuoka ve Na· 
gano çevrelerinde dUn öğleden eonra 
tehlike)şaretl verilmi§tlr. Oaakada da 
tehlke tJaret verllll§tr. 

Londra, %0 (A.A.) - B.B.C: 
Tokyo ve diğer Japon §Ohlrlertnln 

bombardımanı hakkında henUz birle· 
§ik Amerikad:m hiçbir haber gelme 
ınl§tir. Maamatlh Tokyodan gelen bir 
telgratnameye göre Japon hükQmet 
merkezinde mevcut askeri fabrikalar 
bu bombardıman neticesinde ba§tan 
başa yakılmıgtır. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Dahiliye nazırı 
Yuzava, gazetecilere yaptığ't beyanat. 
ta şöyle deml§tır: 

Tokyoya yapılan ilk hava hücumu 
bize, daima hazır olduğumuz, takdir. 
de bu nevi hareltdttan korkacak hiç 
bir §ey olmadığını göstermiştir. 

:-le.zır, örnek olacak hareketlerinden 
dolayı evvelA halka ve bilhassa sivil 
korunma teşkllO.tma teşekkür etmiş 
bu sayede dUşıtjanm yaınız ehemmiyet 
siz hasarlara. scbcb olduğunu ve niza· 
mm hiçbir yerde bozulmadığını bildir 
miştir. 

Mlllt müdafaa ba§kumandanı prens 
general Pi~! yangın bombaları atılan 
mahalleri gezerek ölenlerin allelerlne 
vo yaralılara teessürlerini bltdirmtıı • 
tir. 

Tokyo, %0 (A.A.) - İmparatorluk 
umum! karargAlıınm tebliği: 

18 nlsa.nda bir d~man deniz blrllğ'i 
ile Uç tayyare gemlsl Japoı:ıyanm ~ark 
rıahlli açığında görtllmtıştUr. Aynı gün 
şimaıı Aı:ırerlka (B 25) tipinde on ka. 
dar dUşman tayyaresi Tokyo ve diğer 
bölgelerin UstUnden uçmuştur. Bu 
tayyareler ınllntcriden veya çi(t oıa. 

rnk uçmakta. ldller. Bunlar Çin latı.ka. 
metinde kaçmağa muvaffak olmu§lar. 
dır. Hasarat son derece banttır. 

Tokyo, %0 (A.A.) - Hü~et SÖT.. 

<CUaU Amerll<ahla"" tayyarelcırtnl Ja. 
pon adam lltcrtne g!iııdormekle prestir 
!erini yaldızlamak istediklerini söyle
ml,ştir: Fakat bu tayyareler yükselt • 
ten uçmuşlar ve bu yüzden aaked he· 
detıeri nl§a!\ alamaml§lardır, Tayya • 
reler $lvlllerle meskt\n mahallere rast 
gele ateıı: etmişler, mermilerini haata. 
nelere fısa.bet ettlrm!§l-erdlr. Bu hare • 
ket bir harp taarruzundan ziyade 
Amerikan e!kll.nnı teskin için ynpılan 
bir taarruz taslnğtndan ibaret kalmı§ 
tır. Fakat Amerikan halkmm harbiye 
nezaretl tnratmdaJı bildirilen bu mu . 
uıtferlyeti hnkkmda ne dllşüııdü~U 

ayn bir meseledir. Anıerlkada halk bu 
taarruz taslağı ile Japon tayyareleri 
taratmdan müttetlklerin asker ttesla
ıerl üzerine yapılan taarruzlar ara. 
smda bir mukayese yapacaktır. 

Londra, 20 (A.A.) Afi ajanınnın 
askert muhnrrh1 yazıyor: 
Uzakdoğu harekltı yeni bir ııekll 

le olmU§tur: Belediye rela muaTinl 
LQttı Aluıoyu tett1fe götürecek olan 
otomobil Belediye blna8mın önUne gel 
mı,, göför haber vermek üzere yuka.. 
n çıkmI§ ve qağt inince otomobGJn 
yerinde yeller eaUğinl g!Srmll§t1lr. Esaııen bUttın mUleUer de aynı halde. 

dlr. Bu, harbin kaçı:ııılmu netıceaı... 
dlr vo çarpl§&D..lar bundan da.ha çıok 

atırap lçtndedir, HüJromet, acııan. 

Bu cesur ııırsız. bir mllddet ııonn 
Kıım.kapıd& yaD&tıım11tır.. • A.al&§11. 
dığuıa göre bu açıkgöz hırsız, otomo. 
bili parçalayıp 11a.tacaktı. 

Şark cephesinde 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman tob. 

ı:ği; Aln:ıJuı ta~ri Kafkaaya 
sahillerindeki liman tesisleriııi ve 
iaşe tnerkez!crini muvaffa.k.iyet.le 
bombalamıştrr. Büyük bir Rus pet
rol gemisi bir bomba ile halara ui
ratılmıştı:r, Doğu cephesinin cenup 
kesiminde Alınan avcıları hava 
çarpı:şma.l:ı.rmda hiç kayıp verme
den 22 dü.,"QIUl.n ts.yy:u-esi düşür -
mUştür. Orta ve şimal kemislcıin
de muhteli! noktalarda düşmanm 
y'l!ptığı taan-uzlar ~iddetli muhare
be J.erdeo wnra tesirsiz bırakılmış
tır. Alman kıtaıa.rmm yaptrğı te -
sirli taarruz hareketlerinde şimal 
cephesinin bir noktasmda günler -
cc süren çarpt§malarda 11 top, 50 
bomba topu ve bir çok mitraly~ 
tahrip edilmiştir. 

• *. 
Londra. 20 (A.A.) - SallhlyeW 

kaynaktan öğrenildiğine iöre, gene. 
ral von Kücbler, Atma.nlann doğu cep 
hesi Uzerindeki §imal ordulan grupu. 
nun kuınandaıılığına tayin edilmiştir. 
Şimdi grup kumnndanlığmı yapmakta 
olan von Leeb azledilmiştir. 

Von KUcbel, orduya, önce Polonya. 
da, eonra da batıda kumanda etml!J, 
daha sonra da SovyeUer birliğinde şi· 
mal ordulan grupıma dahil bulunan 
18 inci ordu kwnandanl.ığuıı yapmı§
tır. 

Londra, 20 (A. A.) - B. B. C: 
Rusya.da şimal bölgesinde çok 

kanb çarpşnalar olmaktadır. Le• 
ningrad civarında. Ruslar FinleT • 
den ııJdı:kları mevkileri takviye ct
mektec:tlr. Finlerin ağır zayiat ver 
dikleri' a.nlqrlıyor. Merkc:ı:<le Sınc. 
lenske 30 kil.Om('trO mcaa!edc çar
pışmalar devamdadır. Rus ı;ctelc. • 
ri Alman kuvvetlerine ao~· zayi -
at vcrdinnekteclir. SovyeUe1· ge • 
celeri Alm:ın ha.ilannm a.rkasma 
~ı.ıütçliler indi.rmiş!erdir. Bu pa 
raşütçülcr birçok köyle11. zapt ve 
tahkim etmişlerdir. Almnnlaı· tank 
ir.nn himayesinde yaptıkları taar. 
rıızfarla buradaki Rua pa~ütçülc 
rim Grkan:l3.ya. m\lvaffıık olama -
mwl:ı.rdır. 

RUS T.EBUGf 
J.ondra, 20 (Radyo, su.ı. 7,ı:; 

de) -·Dün geceyanaı Moskovn• 
da neşredilen l"E'6Mt Rua tebliği: 

Diin cephede maddt bir değ ısik· 
iik olmam.ıştır. Cuma gUnU 5 tay
yare kaybetmemize mukabil 12 
dil§man tayyaresi tııhrip ettilt. 

Bir ma ayada 

ıım azaltmak lçin bUtOıa ft&i!Nlııl ya· 
pacakbr. GU.O taıllıiDisl 7e.amu ve 
düzeltmek be.kmımda.n hiçbir tedb1r 
ihmal edllm.Jye<:1?ktir. Biz, ancak ke.a.. 
dimize güvenebUlrlz. Şu saatte Fran.. 
sa, irade ve hayatıyetlnl göetenntye 
mecburdur." 

Lava!, memleket.1 mUdafaa için ay_ 
nı feragat ve gayretle o.tılganlık ıös
teren ve topraklarında Çall§ırıak ıstı· 
yen köylülere hitap ederek, ''şunu söy 
!emek ıatertuı ki dcml§Ur, 1J dlliıy&.. 

at Yan.\ doğacak rejtden blçbir zaman 
endlfe etmemelidir, fakat her oe>1 a.. 
mit et.melidir. Bu harp, kendi bUn. 
yealnde lhtiWalln haklld tohumıarnu 
t.aftyor. Bol§Gvlzm, Rus mllll kUUe
.ıne olduğu gibi Fransız !§çisine de 
yalmz acfalet, tazyik ve zulUm ge. 
Urebilecektlr. Yeni Avrupa.ya, bUtUn 
milleUertn karakter ve uteklertıı.1 göz 
önUnde tutarak kurulacak bir llOL 

yallzm dllzen verecektir." 
Laval bundan sonra FrtUJaız • AI· 

man münasebetlerine temas etmı~ n 
~yle demL,tir: 

"Uztm zama.nlardanberl Avrupada 
b:ın§ i~ln tek şartm Fransız • Al· 
man yakınıa~ası olduğunu iddia e
diyorum. Ge~ml§te 1kl bllyUllk mil. 
Jet birçok defe.tar birbirine karvı ayak 
lnndırmış bulunan fect anle.§mazlıkla· 
ra bir son vermek ilzere, Adeta mara. 
zl bir haletle her fırsatta UZla§m.n c; •. 
resi nrıyol'Un'l. Bunun lçln mUnhası. 
rnn ,., geçm.lfte ve bugün de ~örül· 
dUgtl gibi aramızda ıınlnamıu:Iıldan 

idame ve yurtlarımızın .sükCınunu fa. 
51lasız olarak bozmak ınaluıadt Uc 
tatbik edilen yabancı müclahaıeıerden 
t.amamlle Azade bir Franaız 81yaaet1-
nin takibi llzımdı. Harp, bir kero 
daha yurdumuzdan i;eldl geçU. Fıılta.t, 
dUn gerekli olan acaba bugUn de lll. 
zuınlu de~ mldlr9 tıte bu duygıJlarm 
t.hrlkl altında 1040 temmuzunda, bir 
!taç hafta sonra marC§alla beni kar§I 
kııroıya getiren görtlfmelerl yaptım. 

Her ikimiz de, glSrlişm'Cterlmlz sonu·1· 
da §imdiye kadar bir örneği daha ı;ö. 
rUlmemtş bir olayla kat"lılaştılt. Ga. 
lip taraf, gallbiyethıl ıruliaUmal et· 
memeyi kabul ve yeni Avrupada Frıın 
taya ge~!ı tarfhlne lAylk mevkii tek 
li! edlyoru. Fr&nsanm {-Cre! ve haya_ 
ti mmtaatlerlntn feda edUmedlA'f ye. 
nl sly~t esaa pre.ımp olarak bu binek 
taııı politikası kabul edildi." 

Mareııaı. bu ~ril§melerl.mlzden bir 
kaç gün eVTel ~yle deml§U: 

Gôbels eliyor ki: mi almak ~redir? Tokyo, Kobc, Yo. 
Ueılio, ZO (A.A-) - HltJerln 53 u.ıı. kohama ve Hangouyanuı bombardı • '"fa,lnGtoo, 20 Otl: 

cU yıldönUmU mUna.ebetilc propagan nıanı Japonyannı taarruzdan mııeiın Amerikan md)·oeu ıuıılArr blldlri. 
Cik Saydam a!Sz alarak ıu beyanatta M. De Kallay son olarak §unlan 
bulunmU§tur: söyJemıotır: "Blıklknıot ba me elenin 

·•seçmek hakkr evveli. gaUbc, fa. 
kat aynı zamanda maflQbn da aittir. 
Eğer kar§ımızdakl bUtl\n vollar ka· 
palı lee beklemeyi ve tztıraba kattan. 
mayı tıllccettz. Eğer, bunun akslne 
oıarak dünya UatUnde bir ümit J§ığı 
yükselirse, blcabımıza, yaalanmıza ve 
harabclcrlmlze hAklm olmayı da bl. 
leceğiz. Kendi gallblyeUnc hükmede. 
bilecek olan galip ka?Jıaında biz de 
.rcnlldl,Slmlze hükmetmeyi bileceğiz.." 

"İ11l<ı mareıalm kullandıfı bu ...,u 
i!nde, sl?.t> takip edilecek yalu i&ı. 
lcrmlşU. Ben de bu yola Girmiş~· 
IWluyorum ve 'bu Yolu takip edcce
~ım. Mcn1lelteUmlzbı ıııeıo.metını t~ 
için bundan ba§k& blr yol göromtyo. 
rum." 

''Arkada~lar,' Anadolu .Ajanaı IJılL hangi tılir'atıe hallı icap cttlfını bUI. 
ha muhtaç olabilir. İçerls1ııdc au ve. • :ror," 

da nazırı Göbcls kı~ mevalınl esnasın. olrnadıS"uıı ve harbi Japonyanın kal· yor: 
da Alman nskerlerinln g!Sslerml.f ol _ b:.ne g!StUrmek için müttc.flklerln Vı. 1 Blrmanyadan gelen ııon haberler, 
dukları ltabramanlıklan tObartiz ctUr ladlvostoka bile UıUyaçları olmadı- mUttetlkter durumunun gittikçe çak ~n bu ~klld4 mızı lıuıanlar buluna_ Sofya, 20 (A.A.) - Dahiliye Na. 

bWr. Bunlarm kll.ftcsl lallh olunur. zırlığı BulgarLstanm en mUhim men.. 
Ben günün lhUyaçlan içln lstedlğlm.lz sucat, endllıtri mUeaseaelerinden Çer. 
bir para llterine Ziya Gevher Etlli' bols vcı Tunela şlrketleriniıı hlase sc· 
nin beyanatının bir kısınma cevap ve_ neUerin'C hazine lehine el konuıınıııı 
rcceğlm. Karadenlzdo batan gemi do- nı emretml.§tlr, El konulan hlS3e a<ı
layısilo KudUaten gelen ttlgrat U.zc.. netıcrinln bedell 176 milyon leva tut. 
rlnde beyanatta bulundular. Heyeti u.. maktadır. Ve hepsi yahudllerin elin. 

ml§Ur, ğmı göstermektedJr. Japon §ehirleri • daha vahim bir §ekil aldığını bildir. 
Nııur dem.JgUr kl: nln bombardımanı biç §Uphesiz uçan melttcdlr. J:ı.pon kuvvetleri, Çin ve 

mumlye.sUe okumU§ olsalardı görecek. dedir. 

- DiZ burnda ve memleket içinde kalelerle veynhut uçak gemilerinden Brltanya kuvvetlerinin mukııv~metlnl 
gUnlUk ljlerlml.zle me§gul bulunduğu. kalkan uçakJarıa yapılmqıtır. Her iki kırarak bu kuvvetleri ~imale doğru 
muz sırada FUhrer kararga.bında sa • halde de, Amerlkalılnrın Aleusyen a. stirmeğe muvaffak olm~lardır. Çinli· 
bahlarn kadar p!Anıarını hazırlamak. dalarını kullanmış olmaları muhtemel ler Japon ilerlemeslnl geciktirmek ı. 
la meşguhlll Askerleri içinde bulunu. dlr. Bunun. gerek zaferlerın blrlbh1nl cin fimltaız bır mulmvemet göııterıyor 
yordu. B~ de Allahtnn dupmı.ı kovaıamasmdan dolnyı sarhoş hale gc lar. 

lerdl kl, telgrat tamamen bizim lehi. 
mlzde ve kabul ctmiyenlcrtn aleyhlc
rlndedlr. Yanı kabul ctmlyenlerden 

ll'llbrcrJ bize bağışlaması. ona yeni terek yenilmez bir halde oıduğunu zan trrava11 vadisinde. savaş btttUn ştd. 
ia e m stesarı devreler için kuvvet vermesi, Alman. neden Japonyada, gerekse güvenleri delile devam etmekte, Brltanyalılar 

• yayı zafere ulaştırmasıdır. laıt kat nrta.n mOttefik memleketlerde G'llnde ortalama he.sspııı 8 kilometre 
(Baş tarafı l incı sat,fada) 0 ki manevi tesiri çok bOyüktür. kadar çekilmektedir. Brltanyahlar 

1 1 
ola"rak da 400.000 lira tahsis edil- MllSOllDf Mümessiller meeıısı uasından N:ıy. mevzilerini ancak "yalup yılana,. aı. 

~e dememeli ? mesine dair o'an koordinasyon al:ınların şlddetıeneceğlnj bildirml§ - yasctıeriııl tatbıka imkıı.n verecek 
____________ _. heyeti kararı icra vekilleri heye- v _(Baş tarafı 1 inci SaJıf~iia) tir. n:ıllddet mUclatıı.a edJyorlaı'. 

Yeni çıkan bir kita.bm ba.ş'a.nn- lince kabul edilmiştir. Bu karam gı, şun.al tta.ıya.'lmm bornbardona- Meclis deniz komisyonunwı reilıi Gene lSğrenlldltfne göre, Fort _ Mo. 
cıa, dola"'•ı"lc. (en doğrudur) hük- göre, iaşe mllst~arlığı, memleket nmdan hnlkn milte-e5~·r o'duğıı Vinson, mllttetıkıcrln taarruza başla. rcsblye yapılıın bır Japou hava hU • 
münit 0~,0~.. iaşe işlerinin ts.nzimi. idaresi ve &nla.şılmakts.dır. Mühim İtalyan dıkları hakkında bir delil verilmiş ol. cumu pUskllrtUlmUıtUr. 

(En doğnıdt.n') yanlış bir söy- murnkabe11iyle mükellef olmak U- kuvy~t1erinin doğuya sevki mem- duğunu ve bunun JaPonyanm sonu 

1 • d w. zore, Ticaret Velı: linin emrinde bir nuniy<>tsizlik uyandmnrştır. ltnl _ demek olacağını bUdlrm'etir. 
c~ eı;ıl mldir? Pek doğrudur, "'I 

<lenilt\bilir; Jfıltin (en doğrudur) mUstesar, bir mUStef23r muaviru yanm demokrasi)·c daha yakın ol- Ayandan Taft da, bunun Japonya. 
denemez. ' ve merkez ve taşra teşkllat·ndan duğu llnltı{)r1ıyor. Alm.a.nya ile İn- ya l<arşı arasız hücumlara t.ıaşlangıç 

(En doğrusudur) demeli, (en mürekkeptir. TeşkilAt: Silt,.re amsmon.Jti ooir rnUbadcıe· olduğunu söylem111Ur. 
do{;'ntdur) dememe!i. t~c iş birliği heyeti, daimi mil- run·n bütün ma.zzrhklar yap lmrş - Japon taarruz barekAtma olmdiye 

0 * ıır ~o.vere heyeti, la~ teftiş ve mlira- ken o1rutmdığı müsellemdir tngi- kadar tsaa teıkU etm~ olan masunluk 
Nasıl yazmamalı? kabt" heyeti, te.sbit ve ihtiyaçlar, 'iz - İtalvs.n esir mlibadelooinln bu BUretıe •ona ermektt'dlr. Japonya. 

tedarik ve clnğrtma, fiyat ve mU- yaprlıruısı, 1t:ılynnlnrm demokrasi- ya karşı yapılan hücumlar, deniza.§ırı 
(Ulus) un ynnkılar yazarı, (eri- cadele işleri, istih1ak ve dağıtım: ye dalı'l ya.km oldu brma bir allı- .Japon harekll.tını ve bllbaau Hlndllıta 

minol<>ji) kılığındaki bir im.laya l~klldtlandrrma umum müdürlük- met sayı1a:biUr. - Radyo gazct na karşı oıan harekf\tı btc: ıüpheaız 
c:nhyor. Ha.kJı: Yn (cr"minologie) lcıi ve kararlar müdUrlüğü, önem- frenlıyeoektır. 
yazrna.!ı, ya (krlm.lnoloji) diyol'. 1i IŞ1 (1 r, le"aztre ve muhasel-e z..'l.t cektir. Tokyo, 20 (A.A.) - on: 

Bl:r de ııu (kriminoloji) yazılma- İ!ileri. nr.>Iv müdürlUkleri ve' ba- fa.şe işbTlfği, Mi11i mUclafruı, Son hA.dlselcrln I§lğtnda Paeiflkte 
sı tavsiyesine i'J6el'.nı, Bu sm servisi 3efliği, valilikler teski- Maliye. s-hhiye, 1ktısat. mllnaka. hasıl olan vcızlyetı tahlil eden Asııht 
k 1 menin başmdaki (k) nasıl oku- lfıtı fiyat muroka:be heyet'eri, o.fıs !at, ı;Umrfüc!er \"C ziraat vekillik· gazetesi Amerikan donanmumuı de. 
ruıcaktır! (kı) mı, (ki) mi? Keli- mUrnkjQJcrinde:ı ibarettir, leri mlim~il'eıinden \'C Ticaret nlzde çete harbi yapmnlc zorwıda kal 
menin .hMm~ (ita) veya (~e>. sesi· ~'iroret Vckilliı?ine b:ığh Toprak Vekiiliğin'n tensip edeceği daire dığını yazmaktadır, • 
ıı etıreııı bir Mrf ~yn hır işaret rr.absufieri ofisi, 'l'icaret of si, Pet- 1 fımir'erlnde:n mürekkep ohı.calı:tır Bu gazeteye S'Örc böyle bir tabiye 
~k! Fircnkı:cde ~yle yeı:ıc:cıe (~) rol ofisi ve ~lerde ayru makea.t'a JTe;vPt avd:ı ~ 1.Z bir deofa topın : 

1 
tesirli bir netice v~ren, Amerlk n 

okunur, diye. ~i · .~K!'rımınoloJı) j kuz:uıacak dığer teı:;ekküllerin i9-1 rı~rak hııcye rut hı er UzC'rinde in· donanması kurulan hegemonyayı Jn 
"?.:n!lh, (knnıınoloJı) yazmamalı. lerı İa{le mlistesın-lığmd:ı. görüle- celer;ıele.r yapoc.'?...lct.ır ponların elinden alamaz. 

Çinliler bir 11ehri geri aldılar 

Çıınkiııg, 20 (A.A,) - RC:8mt 
Çin kuvveUerl iki gün süren bir 

çıu-p11mad:ı.n sonra Yonangya.ung'u 
geri alnıt§lardır. Böylece 88.YICa 
~lU dUı;nuı.n tar:ü ndM ç~nıber _ 
lenen b r kaç b!ın İngiliz askeri 
kurtulmut bulunzruıJı:UW.rr. Japon -
lar :SOO den fazla ö!U vermiııler ve 
Çjnliler de 100 kadar aaker kaybet 
mlşcrdir, 

Aydında doğum evi 
Ankara, 20 (Vakıt) - Aydın

dr. Y"ni bir ÇOC'.'k doğum evi açıl. 
nıasr kara.r;aştmlıxuştır. Doğum 
cvının bir an evvel açrhnam için 
~uırsrlınaktadır. Buna ait tahsisat 
kabul edilir edılıncz faaliyete ge
çilecektir, 

llundan ba§ka harici bir .siyaset ta. 
ldbi mllmkUn oldu#Unu sanıyor musu. 
nuz? EslrlıJıimızt daha iyi müdafaa 
ctınek, nıecburlyetıarlmizt hatitletmt'k 
gUçlUkleı1n1lzl gevıetebllmek ıçln bun 
dan milSzılt bir aiyuot göreblllyOI' 
m11sı.: ...... 
YurUnrmı lnkll.r eden Franaız mu

haeirlertnı telmih cyllyen Lava! 116z.. 
lerlnı ,ayıe bttirıpıtt1r: 

"Bu Uıtfyar dUnya için §imdi ha. 
hAr celdl. Acaba tarihte blzlm vur. 
dum112 !çtıı de bir bahar olamıyacak 
mıdır? Bence. bunu teminden c' ''1!1 

IU.Zumtu bir lf olamaz, Franaanın ae. 
ıa.nıetı konmmadaıı bu gaycd !l ay· 
nlmıyacaıtmı.. Sizden, pyrctıerımı 
desteklemek lçln bu eserin man ıı "I 
anlamaıım istiyorum. Eğer bu an.. 
layışı göıterlrsenız. Frnııaa yenı Av. 
rupada tekrar do~acakttr Ye dirile_ 
cektir, Bunun için gerekli zamanı 
kısalbnak bizim lman ve çalı§mllmr.. 
za bağlıdır. O nkft hep birlikte 
memleketimiz hesabına iftihar ve gu
r1Jr duyacağız. 

Şeyh Galib'den: ................................ 
Eğer desem ki ha\'llar açıldı, 

geldi bahar, 
Mori\d odur ki benimle muh&b~ 

bet eyledl yar: 
Va söylCS(>nı ld çimen goncalar. 

la zeyn oldu: 
Odur garez ki t-ebe~ilmle söy. 

lecli dlld&r l 

rt 
'I 
1 
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~-~~~ ı(btVia:J==---· -- ~ ................... ~~·ı ~- ıQqtiiji dii!4fldil[~l 
Harp ıçınde Zil' ti . . "'·111 . o M.. k . ;--·. . .. ~ Al: 

taşkilAtıanmak ımme erme para geç1ren 1•11 pıyang ~u- una 'ar eamesrnı ogrene ım 
l ı 1 rakabe . heyetı :Siimık Kemal, 0'Eari~i hakikat itin ç:ırJHı:;malıclır. Bizde teaıdt, 1 ( &ıı tarafı 1 ınci sauf"daJ :t. Daha evvetld harplerde ~aseıı 

~YI~ bir şeye ihtiyaç yoktu. 
)· l&rp llarbi besler diye dUşilnülü. 

PO 1 S m em Ur ar 1 t 1 t ın\i ad emel efkfmlan çıkar.,, de- tekiunill değil, tereddi ettt Bir op an ısı .Uşti. Dunu tlalıa en·el ua.51<alan- Niımık UemaJin Ziya Pa~ayn, kıt-
un da söylediğiııe liı•hc yok. Ne- La Hacı tbrahinıc ı,arşı yaz<lıl<ları. 
tekim "Rmıo" da da böyle bir etim. n-, bir ele bl71m birbirimize 88\'Ur
icy~ ra.~tlıyoruz. thıldanmm giizdrn gC!;irin, ne ağ

01-dtı. Bir cephede muharebeler 
:ı'Pılı:r, ııarn flyatlan dü_şcr, müsa.. 1 
treıer yapılır. Gnolmetlcr alınır, !:. 'luretle harbin ekonomide bir 

lıtaı. ne nı;ması bahis me\'zou ol
dı. 

,1 l\laanıarih böyle zamanlarda 

Dünkü muhakemede hakimler heyeti 
karar için ınüzakereye çekilince 

iki maznun kaçtı !!\le tın keoanndan kö~esfnden 
~en fertJere mUnhasır teliik· 
~t tdilen lkbsa<ll müesseselere "1 Bazı polis memurıannı muhtelif zık, ki bu ikiıi de §U an4a suçlu aı. 
. bit görlililrdü. Fakat hnbin merkezlerde göstererek veya bordro. tatile aramızda değil. 
ICap ettirdiği ekonomll' ~rtl:ır he. lara mevhum isimler ltııydederek bu Difer suçlu Cemal de hiçbir ,eyden 
"aha katılmazdı b111ıas .11 ilıhsatli namlara aldıkları nıııa§lan ihtillaen haberi olmadığını ııöyllyerek: 
~ yanJ iktr~:ıdi kun etin lıir 

1 

zimmcUcrine geçlrmckten ma.~un - Bir gUn Osman bana: .. Bord. 
~arp' , nsıta.sı olarak kuJlanılması İstanbul Emniyet MUdür!UğU birinci rotar kirlenml§. maliyeye b&yle ~
a.,ıa hesaba btılnınzdı. şube sivil memurlarından Nazi! Eittr, tUrmek ayıp, §U 12 lam! yu da böyle 

l9t4 c;;enesl hnzitlrnmm 25 inci Emniyet Ml.ldUrlllğU muamelat memu. gtıtUrelim!" 
liiiııü vanl no"ruı Sara,· cinaycUn- ru Cemal, Arnnvutköy ltomiııcr rnua· Dedi ve bana 12 iılm ya7.dırdı. Bun 
l!erı iiÇ ••Un en·cı Alm;nra Roter- vini Resmi, Emniyet MUdUr!Uğii dör. ların !mza yerlerine kendi.si hnu ettl. 
ıtaınıta bulunan bui~:ıyl;n sa.tın dll.ncU şubede muame!A.t memuru 0.1. üç tnnesini de bana imzalattı. Vez.. 
~k irin bcs milyon markı sar. man, motNikletll poliı mem~ıu :.fus. neden parayı alıp maa11ıan dağJttık. 
"lfllek ıstenılrordu. Alnı:ınya huğ- ta.fa Cevat, polis memuru hudret A- tan sonra cebimde 3, ' memunm ma· 

1~1 etoku \•Ucude getlnn-eği ak- car. ÜçUncU tube sa.bık poll.s memur. 8fl kaldı. Ben de bunları tutup bir 
~ bllc "~İrmiyordu. Halbuki larmdan Necınl Uçar \'C Erzincan makbuz mukabilinde Omıana ver. 
ıı.. t.ılrihU:n pek kısa bir zaman emniyet komiserliğinden mUtekait Ne· dlm.•• 
fooora A1mnnya lnglllz ablukasmm catinin muhakemelerine dUn aabah l. DemlfUr. 
tesirine maruz kaldı. ı kincl ağırce.za mahkem-;ıılnde baıı- Bundan sonra dinlenen dl.ğcr maz.. 

1 lfatta 1918 mağlubiyetinde ab- lanmı:ııtır. nunlarm hepsi de auçu Osmanın tıatO... 
111'an1n birinci rot oynadığı bir Maznunlardan Kudretten maadaeı ne atml§lar ve Cemal Ue Cevat tah. 

~l>lt mUtehassıo;larc.a. fddla edil- mevkuftu. Ancak, Necmi ile Necati llyelerinl iJltemlflerdlr. Bunun Uze· 
lbektedı bulunamadığından haklnrındakl karar rine mahkeme, phlU•riıı celbi ve r. 
r 1014 h:ırbindc. ac,·letJer harbe infaz olunaınamıştı. Bu ikisi de dün_ mıumunlarm tahliye ı.tı9kl•ri hakkuı. 
~;ıoııornll< bir ırekilde hnztrlanma- kU muhakemeye gelmişlerdi. dakt kararını bildirmek Uz.ere duruş-
1 .~Şlarıh. Fnl<nt harp llZUn sUrünre thtııu edilen paranın miktarı •048 mayı 5 daklka taW ettifi sırada Nec 
'Utij , 
1 

n dc.-\'letler bu me!lele ile kar- liradır. mi ıı~ NecaU koridordan kapuflar .. 
1 a"lılıtr ,.0 bu mese1e\'i haUetnıt.'k Evvela. zimmeUne 2365 lira 39 ku. dır, 
~ıı- . · uPetinJ duydu.tar. rll§ geçirmekten maznun Osman eor· NctlC'edc mahlı:eme, tahliye talebini 
'" •~n 1ibcrnl , .e fertçi olan clc\'let.. guya çekilmiş şunları anlatml§tir: ··eddederek kaçaklann Jakal&D&ralc 
~ · " dahi blr ıniid<let onrıı fert,ç) - Yapılan iıten benim kat'lyyen tevkifleri için mUdOelumumlUle mu. 
~ı."teınJcrl tcrltettfle.r hem bir n,a. haberim yoktur. Fakat para maale- zekkerP yazıımnsma, doayanm okun
-.ıı • 
lb rı ve felsefi n du anmadan sef almnll§tır. Ancak bunlan. ya. masma ve §ahltlerln celbine karar 

Bir senelik kiT geçen 
. seneye nazaran 117 ,561 

lira fazladır 
Killi Piyangonun murakabe beye. 

ll toplanarak, M.1111 Piyangonun 1941 
takvim yılı bilA.nçoeu Uzerlndekl tet· 
klkJerful blUrml§ ve bil~)'U tasdik 
etmı,,tir. Merk<>Z Bankuı ldarc Mec 
llai reisi :N"usret Metyıı."nm ret.sllğin_ 

de ve Merkez ~ası umum mUdU. 
rU z. SUnel, Ziraat Bankuı Umum 
müdUrU Nusret Meral Dlvanı Jduho.. 
sebat A.zasından Yuııu! Ziya Arslan 
ve Namıi Bapk ile Nakit İ§leri U. 
muın M'.Udürü Zeki Slderman'm işti. 
rakile toplallf.n murakatie heyetinde: 
MUU Piyango idare heyeti rel..et Ni· 
hat Ali üçUncU Millt Piyangonun çn_ 
ll§maları ve varidatındaki inki§a!lar 
hakkında izahlarda buıunmu§tur. Top 
lantıda, Mllll Piyangonun 19U yıtm. 
da 2,737.873 llrallk aa.fl klr temin eL 
Uği ve safi klr'm evvelki 7ıla naza.. 
ran U 7.1)61 liralık blr :fazlalık eös
terdlti teabit edllml§Ur. 

Bir yıllık atıı baBilAtm.ın yilzde 
60,98 i ikramiye olarak dağttıtmI§: 

yüzde 7,32 ıd ııabı kouı.Lııyonlarmı, yüz 
de 2,78 1 umum! ldare m&9l'afiarmı 
karşılamış, yUzde 28,92 al de ısafl " . 
n tıeşkll etmı,tlr. 

28 NiSAN Btı.E'l'LERt KALMADI 
Öğrendiğimize göre WIU Plyango. 

nun 23 t ıılaa.n bayramı ie:l.n hazırla
dıfı fevkalAde çek!llfln biletleri bU. 
ytık bir ratbetle k&rfllanml§, kıaa 
bir zamanda kapı§llırcaımıa -.tıtmış 
ve dünden itibaren idarenin eUado tek 
blr bilet kalınamııtır. l ~Yaçlarm taniki ile dC\lct sM- nımda kadroları kontrol lıılnde kul. verert>k durıışmaYJ ba§ka btr gUne bı. 

~ lllızınini tatlılk cttfü.•r. Büyü!' landığım Scdatıa :Mustafa adındaki rakmıştır. 
t lttlJin tarihi \"CSiku.ları nmsında memurlar ynpmıştı.r .• LA.kln, ne ya.. B ı·r·ınc·ı sorgu haA kı· -:un eı·onomlk t ıcr1itını bilai-

~ ::;t·,:;. ':~:: .. ,.,, .... d. Yaş tahdıdıne tAbı kasaplık hayvanlar minin sorgusu 
e,ıctıeri mcr;guJ eden mP'ieleler: k s·ı eden erı· çevrı"ldı· l e 1 m g İstanbul Birincl Sorgu HAktmt Hu. 

'tı - Harp sanayii fhUyıu;l .. rmın . kuk doktoru SalA.baddin Ayanoğ1u VL 
!l:>:fml, 
r - !larp ticaretinin taı liıni Sou gi\nlerde 1stanbula büyiik b6ı; hayva.nları geri göndenneğe ka- zlfeyt ıru.llatmıAl ve keytı muamele 
Ilı -· Harıı zirn .. "tiııin tuuıim'i, ka~aplrk h!!.yvn.n gelıniştıı.r. FaJtat rar \'ermişler, bir taraftan iaşe ' yapmak suçundan Birinct Ağırca& 

, lV Halkm zanırt if! ll u:ınnnnı t;u hayva.nhrm Jlir itanmuı :Y&" m.UdUrlilftlnC tflk&yette bul~- 1 m•hkeme.eınce muhakeme altma alın .. 
•-llzlml, tahdidine dahil olduğundan keall· la'rdır. Hayvanlar, Hayda.rpspd&n mı§tır .• 

, ."' _ Jfarp mnli~·c si!liıı truı7imi mesine mlisaade edilemiyeceğ1 bil- geri çevrilmfft,lr. İllfe mUdftrJüfU Sorgu HWınlne 1111at olunan auç, 
!'.1 İdi. ciirilince mal sahipleri getirdikleri vaziy-eti tet1dık ~. 940 eeııeabıde mezun olduğu ay için· 

19 de 4c1llyeye g-elerek 1amaU Hakkı 
h ~m senesi harbhıclc j c artfıe Amerı·kada Memlekette: Sertel adında blr tacir tarafından a. a..,, tnpy~n harptl r ve ckono. 
~~ 1"1\'Vctı mllli kırp ko\"\•etin- çılan bir dava ile alA.kadar olmak ve 

"en ayırnın.yn imiı:an Yoktur. bu·· yük Akhisar tutuncUler ::':rdak= == =y:d:~ 
4vnıpadaki <lO\'.lctlerin - pek rek mllbaflrle Kapıaltı jandarma ka. 

h'I. lstisn&larla.- hemen hepsi ş·ırket•ı rakolıma göndermek ve yemeğe glt· 
b~ snnl'88mdan ltJbaren gelecel> manevra mek sureWe bu Ud saaUlk mllddet 

" harbe kar,ı elmnomlk bir ~c'kil- zarfında kend1ııı.nln hUrriyetini tahdit tle h Panama, ~o (A.A.) - Amerika u. •Akhisar, (Hnq!4t) - Akhisar 
.. azrrlımmavr gııp~ edinen lm- etmektir. 
"tıuı... mumt kararg!hmm bildirdiğine göre, tütünt'.Uler banks.sınrn t.eşebbUsli ••l'I ma.htellf tarlhler<lr- kabul DUn ba"lan&n muhAkemesinde maz .. 
~· muharebenin başmdanberl Panamada ile .,_ .... ..:.......:....~ bir r;i.rket kunıl- " ;... ıslerdir. lt.aJya, Belriku , J'ran. ~~ nun sorgu hlldml, kendi.sine ienat o-... t yapılan en mühim ukeri manavralar nı:·....+.- ( ...... h.i ........ T· t ,...,..ı. a. 
L • !l\1çre. A1mn.nya, Ru<;rıı bıın· ~....... .na ._. ıcare ... ......... - ıunan suçlan redderell:: 
,..., al'IL.111mda en IJnilc ıreJ"n'r~dir. hltmtştir. Panama seyyar kuvveue.. nonim şirket:J.) Unvanı a.11nıda te-

Niimık Kemal'i öne 1>jirül'Jürn, lıl:- lımM'.ak bir tı&tde olduğumuzu an
de tenkit \'c münakaı;anm. nasıl lıırsınız. 
temiz A"nyeli bir dü~ü le orta)~ Jfili ten ki el~ ~ekf~timıek kara-
:atıldığmı belirtmek tcindir. lamak, kmanı:ı"{ manasmıJa bir s(,,. 

Blil iil• b1r ,. :ıir. ondan <1n.hn bü- dilr sanıyoruz. Fikir :ulımı, sanat 
3ük bir \atım b:lbası \"e hlirrjyet. adma, liİJ"MI ,.e fttim:ıi meı:lıeııl "r 
s,t°.t{I olnn Nfım1k Kemi!, gerek ndma söv"üşüyorm.. 
'•J'akib" İ)ir ''T::.hrlb~, lncle, g<0rek- Kalem birriyeti. fikir h\ırıiyeti 
ııe "C~!il"' \'e ''&bar-i danl~P. mu- hlç :siiphe yok ld dünyanın en ·~~ 
kaddimelerinde en ~iddet?l hücum. zel \"e d<!ğerH ııeylerldir. I•'nkııt 
!arını. nezaket \"C terbiye smırl~ bu ih0 irrfycti bıçı\k gibi kull:w.ıyo. 
rm<lan a~ll ta.51nnynı~tı. ruz. Bu bırağm ~mı da çoo krrc 

İnsan, inandığı gerr.c:;<f, başkn.l:\. ya şunun ha)'Slyetl \'cya htınuıı 
rma te<>a\1lz etmedm dr söyleye. scrcfidlr. 
bilir. Tenkit, bir e5Crden ba~lm Bir sairbnh; 
bir sanat eseri ~ıkannak deme!« - Hakaret mutı:ıy,-erdlr reıl-
lir. MUnelckit, rse:- ~tec;feilen, eser- ıJcdillrl • ' 
Jcr içinde ba,kalarmın göremiyc- Demiş. Ama hnkarete uğrn. 
cekleri gliz.cllikJerl balana, göste- yanlar, bunlarla anmnmarlar. ~·e. 
r~ne derler. Sanatı yürüten, 1ıanat- tekim, ba..-qn yasa.smda \'8ldt Vz.llıit 
klra hır \'eren o dur. \'e bir te\'lye ağır!n~ınlarak ,·aın -

Bir ~r, bir ressam bir beste- lan de~1'imler de (t.:ulfllerl buıııı 
kir, hnli.<ia llhamla çalışan bUtün ~Mteriyor. 
blyiik yaradı1111ılanlao, fethettik- Korlıcamn, ki iba gicllafo cfahıı. 
lerl iklimin gcal,.etthnesinl o. Is- lt~i11 kulanlarla lmlpleıimiz , c 
ter. tllUt'r&nlz kesfleeek. Vebsll seht'ıı 

Bilgi güler ylzlli obnazsa, gönül. olanlann boynunst denUecek. f'tt. 
lcre giremez. Adamoğhmun kafa· kat o zam:m ela acaba bir lrarunun 
smdan önre yüreğini ka\TlUJl8Dak, yamda ~ zanlh yaş yanaeak ! 
hiç blr zafere uıa,amayız. • 

Fikirler, ancak yeni bir gerçek Hakkı Süha ezgın 

Zorla genç kıza tecavüz etmek 
istiyenler yakalandı 

Beyoğlunda, Yeni ç~da 3.sÇılık 
yaps.n Yorgi ile lstepan, diln ge
ce, 15 yaşm•.1a Yıldız admda blı 
kızı kandrranılc dükkfınlarına a'
mışlar ve kept"nkler!. kapatarak 
zorla rrzma geçmek istemişlerdir. 

Yddmn feryadı üzerine yeti-

~ bekçi ve polisler dükkana gl
rerEOt suçlu~ l'iiu.ıü me~hut ha
linde ~la.r, km kwıtar
IJ\J§lardrr. 

Irz dlişnuı.nlan adll~Ye '\'eri'. 
mişlerdir. 

Fırınların onf ;~o[ii 
şiddetlendiriliyor 
Fırml.a.rm iyi ekmek çıkarması- raporlara göre fırmcılar cesalan

nt temin etmek ve ayni zamanda dmlacakhr. 

kontrol i'~~e sikı . surette de· 1 Diğer kazalarda kaymakamları 
vam c.-tmek uzere ye:U. ~ çalı§ma kontrol sal8.biyeti verilmiştir. Bun 
leşk:Jatı vUcudc getirılmıştir. Bu Jıır da ellerindeki teşkiliu aym 
teşki11ta göre lsta.nbul fırmlan .kontrol sistemine tab! tutarak 
tst.nnbul, Beyoğlu, ÜskUdar ve her hafta belediyeye teftiş nıeticc
lradtköy olmak üzere üç mıntnka- Icrini bildiren raporlar Vel'CCelt -
y:ı ayrtlm.l'3tır. Her mmtaka ayrı tir Fnzl:ı miktarda fena ra:oor a· 
gruplara. tak9im edilmiştir. ~ fınnlarm cvvelil. un mnctarları 

L ltarbtn bu şcldlde mUt~leasT ('- rine menııup binlerce aakeT kayalık ~<(ijs eden bu liı'ketin beiıor hie-

Belediye teşkilitı bu grup1arda ı.ızaltrlaceJt ve ~ kapatıla
vazüe ala.m.1< kont.rollerirİi sıkı su- caktrr. 

- Hayriye adındaki kadına haki. --------------
kati aöylemed1Ct takdirde haltkında rette yapa~klar ve her hafta be-"Olt Ik ' kıyılar boyunca suren sık ormanlarda . ı..- 'U.. 1,_ ı.,_ °"1 de\'l,.t idaresi nl~ınrfo ııi- se.sı ..... 9 ,,.. .Q.ı-. Useri:ııden aenne-

""lllanma.cıı manasını l!acle t'.dcr. geçen bu manavralara i§tlrak etmiş.. ye.si 40 hlıee karfılığr un yüz bin lyi. olırı.ıyacağını gabadetinden evvel _1_e_dı_y_c_y_e_r:l_.P01' __ v_er_cc_ek_ler_d_lr_._B_u Mayıs ve haziran ekmek 
kartları dağıtılıyor Q• ıerdir. Kıtaatm dağ muharebelerin.. Ura tut.m:ıı'ktadJr. Bu paranın yanar 

l't l7. de ba harbin t-08fri altında- de vazlfelcrinl ye.pa.bilecek kabiliyet· balen ödemn:iş bulunmaktadır. 
blldlrdlm, ki bu her hWmin tablt 
vazifesidir. Sonra bazı delillerin yok 
edllmeıne:ıi için Hayriyenin blr mUQ. 
det. kapı altında alıkonulması ltizım 

geımı,t:t 

Fransız konsolosunun 
ziyafeti )~ llinannaleyh dilnyayı k8pla- te bulunduğu olayı Uzerinde durulmak 

İıtı • Sarflann d'Slllda kalmam1Z11 tadır. 
dJ 1<1tn yoktur Her memlFt,rt lvm
tlltı btital c5inin l&l'tlarma ~orc bii-
' tnUdafaa ku<lrettnl en ra .ro· 
~ bir şekildf! nlzamlamal< mcv· 
~it dt>ılır. Ba al7.Rm içinde hallı 
ltı~1~1(!tin;n u.nni ihtiya~Jan <la 
~a h,nı mikı.-nMa yer tutar. Aılela 
~il "1> ekonomi i yapan de\ letler. 
, f('" hRırrlar ı:fhl O<ttsadi muva. 
trı 1"•i de knlem kalem tan.,im zn
~'°"tin' hhıs<-d"rlcr. 1'1Mnl .. k pfiu 
ıı '11i hirliMni nıııhafn.7a etmek. o
b~,~liıfarııa ımw~sin lr tutmak icin 

11"{11 w 
ıı.. 'rtırıtln aldrJ{f kararlan vcrtn-
ttıı htıJmıımak mllmkiin def<;lclir. 
.. lıh"ıt h'7.de fnc: .. m,...,.ı ,.,.:nin aı . 
' ''ı;.. , 1 "•rmmh•rti liivı!i oMrı:-'11 el). 
ı ' l•p<;e lflvan hfiJrf'ıl'!'<>f ·., sürat• 

rn,., ... { :. nlm.asmı dil ... ri:ı. 

"-AnPt FRTFM 
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~ )\'• a n persenıbe rri.1nü 
l'ap,focak lik maçları 
l'enerb:ıhçc ı;tıuıı: 

l!ıı_ aıtaı 12 Fenerbahçe • Altmordu 
ltcın: Adnan, Sel!ı.rrıl Necdet .. 

.. Sa.a.• 14 Bc§ik tıı ş _ &> •otlu, Ha. Z.,q!\Z l\fll l"yyet, ı:; nı~. 

Hul İşe başladı 
\ 1 

Almanyada 15 
yaşında kızlar 

Askeri hizmete alınacak 
Vaı;inrton, 20 (A.A.) - Mihver 

devtetieri mecburi a.skerllk htzmetini 
yaptırnınk uz.ere 12 yaşmdıı.kl kız ço
cukları siH\h altına o.lmıya hazırlan.. 

maktadır. Bu hakikat b•ıgfüı Macar 
resmi radyo ajanııınm yayımını zlk. 
reden sayılar ve olaylar ofisi tara. 
fmdan ifşa edılml.şUr. 

Radyo yayım aajıuıı şöyle deıni§tlr: 
•'12 yqından ıs yqma kadar bUtUn 
genç kızlar teşkilAU:uıdırılacak ve bu... 
susl tl\limJer göreceklerdir. 16 ya. 
vından 19 ya~a kadar olanlar beş 
hafta sürecek ilbc tallmlere tA.bl tu. 
tu ıacaklardır .' 

nr h ini kıymeti 
düs~r lmiyecek 

Atina, 'ZO (A.A.) - (D.N.B.) 
Hükı'.lmet reiıml bir teblığde. yakm. 

dn para kıymetinin dUşUrüleceği hak· 
kındakı §nylalann aaıııız olduğunu 

oıldlrmlştlr. HUkQmet drahminin kıy -
,metini bUtUn vuıtalarla muhafazaya 

ı çalışmakta ve bu hW1usta Alınan ve 
tuııyo.n hUkQmeUcrinden tam blr yar. 
dtm görmektealr. 

'.ııı !J ngton, 20 CA.ı\.) - Birçok haf 
ar aUrcn b r lstırahnt devrcalnden Kudüs müftüsü Raıit Ali 
~rıı Bıır.c ve N.ua-ı M Koroeı Huı ile Milano ıergiıini gezdi 

ıır f§e ınu~uı. Bugün Reis ı MJltino, ~O (A.A.) - Kudua mUftU. 
.NJ. ~eıt neY.:lln:le genera Marchal w sü refakatinde Raşid Alt G<!yll'mt ol. 
~ Opkırıa ve \\'b,an"la ynpıtac.ak ı duğ'u halde dlln beynelmilel M.illno 
111§ıneıere i§tlrak edecektir. sergisini gezmi§t.ır. 

Şirkete ınUceses &rfatlle, eberl
yeti Akhharlıla.rda.n olmak Uz.ere, 
on 9eldz r.aıt iftirak etıniı ve bun
lar ilk takat olan 21SOO zer lirayı 
tediye eyleırrUşlerdir. 

Sermayenin nısfı TiltUncUler 
bankut ta:rafmdan ödenecektir. 
Şirketin merkezi İzmirdf'? otacelt, 
Akh~a.rda.ki bllro, bir şube halin· 
de ça 1 JŞM'aktrr. "Akhlsa.r ticaret 
Türk anonim şirketi., nin kunıtu
şU.Ddalri gaye, toprak Uriinlcri ve 
biJhMsa Akhisar tütünleri almı sa
tımı ile iştigale matuftur. 

Bu aym otuzuncu rünü tmıi.rde 
şirkı:tin id:ı.rıe heyeti intihabı ya. 
pı1acalr ve l!e b3.ş1aıoosı için gc
ttken hususat tesbit olunacaktır. 

Bu mU~ Akh'sar tütün
cü 'üğüne bilhusa mil fit olacağı 
kanaati burada umumidir. 

Dava ile mezun günlerimde alA.ka· 
dar olınama Jrellnce: mezun iken hA. 
kim sayılm.ıyorsain ortada zııten va. 
zifeyi sullstlmA.l mevzuubahis ola. 
m.az. hA.kim ııayıunıyorsam da blltikls 
bu benim va~e§lnaalıfmu gösterir." 

Neticede mahkeme, SalA.haddtn me
zun iken kendisine vekllet eden İkin. 
et sorgu hAkhni KA§if, k8ıJ>raıtı jaıı

darma kumandanı MllnJr, ~lrincl sor. 
gu ha.kimliği Mtlplerl CelA.1, Muzaf_ 
!er Ue maznunun mUdafaıı §Bhldi gös
terdiği YedigUn mecmuMı sahlbl Se
dat Slmavı ne avukat Muııta!a Hay. 
ri.nin ı;:ığrılma\arına k~rar verettk 
muhakemeyi b~ka bir güne bırakın!§. 
tır. 

ihtiyaçlar müdürü 
şehrimizde 

lstanbul halkma verilecek olan 
ekm~ kartıa.rı:n.m mayıs ve hazi -

· Fransız sefiri Bay Helleu'nUn ran aylarına ait olaıUa.rı şehrimi-
1.stanbulda bulunması sebebilc ze gelmiştir. Bu ~c7ttmada iki ny-
FTaMIZ general konsolosu bay 11k kartlar birden verileceıktir. 
Fheımeau dlln Park otelde vn.li j 0 .r. tma ~..;..,- bi .n.: •• ka. 
Lfı . r· b. "~] . aı:-"l ·~ r ~ gune 

tfı Ktrd.&r §ere ııte ır og e zı- d ı.... .. 1 acaktrr 
ya!eti vermi,ıir. Bu z'yafette üni- ar "'~ an • 
versitc rektöril, Güzel Sanatlar A
kademisi müdilrii. iktısat fe.1 UJtC$1 
ılekant ve diğer bazı maruf ~sl
vetler bulunmuştur. 

Pirinç çuvr-Harı eksik 
. çıktı 

Toprak mahsu'Jeri ofisi t.arnfın
cian mutemet bakkallara vcrilMı 

pirine çuvar.armm "ks"lk çıkağı 
gör\ilmüştilr. Bu çuv:ı.llar, 100 ki· 
lo diye veri'm!şken bazıları 98, 
00 hııt!A 90 k:1o rrkm!şttr, Eksik 
ç•kn.n çuvnttamı faxkı. pirinç ola
rak ha.kkallera verilecektir 

- ---f'""" 

Zeytin yağı satışı 

Ağ iplikleri 
ı::on günlerde şehr.imizdı:ı külli· 

;retli m!ltt.a.rda ç·ft büküm gelmiş
tir. Bu iplikler, ağ yapılmak Uzere 
verilecektir. 

~' evvelk 1 ---· 
Vakı1 

Vali Ankaraya gidiyor 
Vali ve belooiyc reisi Lutfl Kır

darm. lsta.nhulun iaşe ve mu.ht~
lif iı;leri et.ratmda Maarif VekA.le · 
tile tcma.sl.'U'da bu1unmak U:ı:ere bir 
iki güne kadar Anka.raya gitmeSl 
muhtemeldir. • 

ta..,e mfüct.e~ğmm Y<:ni teşki- Zeytinyağı fiyattan teshil edil-
l!tından ihtıya.ç ar ~b~.sı mUdürU ı dikten sonra tstanbulıın bir aylık 
Refik şeb~ ze ge~tir. Burada, ihtiyacım ke.rşr'ı~ak zeytlnynğı
m~te~arb~ işlen etrafında a.J&.- run bakkallara verilrneııi kara.rlaş
kndarlarlıı. tema.,.·arda bulunaca.k - tmtmıştrr. Bakkallara, bcvanna. 

21 - ' - 1918 

Fransayı bombardıman 
Parla: Uzıuı menziW Alman to

pu, Pa'l"iS havalleini dövmeğe de
vam etti. 

tır. meye talT tutula.n '2JeYinyağla.rın

Radyo mezmu.a.smm 5 inci sayı. Mes'ut bir evlenme 
Radyo mecmuası 

Tratızoo Kaarif JlüdUrlilğUDdcD E- aı çok ungin milndericatla ve 
mekll Rlyaalye mualllınlcrinden Bay Türk ordu.suna armağan edilerek 
Mahmut Nail Özdam.ıı.r'ın kw MuallA. çıkmJştır. Kuşe kağrt. üzerine ba
ile Kırşebir eır&t ve tllccarmdan Bay sılan bu anyıda Ebedi ve Milll Şef· 
Taho:rm Bakt.ırm oğlu Bakinin dllğün lerintlzin portreleri, Başvekilimız 
törenleri birçok güzide davetliler bu. ~imdi:ve kadar n~redilm~miş yar
zurile 15. • 942 çarşamba günU ak.. 1-~y Uniformasile bir fotoğrafı, Ma
§amı Ordu Evi salonıannda lcra kı. reşalim.izin, Türk ordutUnun re • 
lmmıştır. Yeni evlilere devamlı afiyet ' fl.im~ri ve her zamanki g.i.bi çok 
ve aaadetler dileriz. ödü ya.ztl&rla çı:kmı§tır. 

dan 20 tenekeye ks.dar sa bı,ı ynp
:nalan mil.9aade8i verilmişti. 

Altın fiyatı 
Diln bir ressdivP altınmm fiya. 

ll 35 lira, ktilç~ t~ bir gıram 
fiyo.tı i~c 4 74 ku U6tU. - - -

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

\akJUt•ı 

<1Uneşln 

111tuau 
ğle 

ıklndl rk .. m Yata. 
tmsaı. 

Salı çarşamba 

22 Nisan 1 3 Nisan 

R. A.hlr: 6 ı R. a.lıir: 6 
Kasım: 165 Kasım: 16G 1 

' Nail .Ez.a.w ' IMııllQ t.z.ıt 111 

5.14 J.0.18 us 10.2" 

12.UI 15.19 1%.lS uo 
16.00 9.06 16.00 9,07 

18.55 12.00 18.68 12.00 
18.14 1.39 so.aa ı.• 

S.S9 8.87 S-2'7 9.M 
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İzmir Fuarımn açılı§ı ve 9 eylCll Wrenlerl mUnruıebetlle bazı mıntaka· 
lnrdan muayyen katarlarl:ı. lzmir'c gidip dönecek yolculara mahsus tenzilll 
D. D. 112 No,lı tarife l. 5. 042 tarihinden ltlbarcn l~ğvedllnılştir. (2822.4780) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Hava birlikleri lçl.n on bin adet Balt.nrap tabağl pazarlıkla satın alı. 

:ıacaktır. İstekliler kat't teminat oıan "16:5" Urayı Bakırköy MalmUdUr
lUğüne yatırarak makbuzlarile birlikte 28. 4. 942 sah gUnU saat 11 de 
Yeni postahane kar§ısmda BUyUk Kınacıyan han No. 9/10 da Hava Sa. 
tınalmaaı.nda bulunma1art. ( 47«) 

Y\r-ıT 

Acele satıhk 

R1uhlis Sabah~ttin Kon• 

Osmanlı Banı\rps.nıu Gala.ta Mer- 7,30 prugram ve memleket saat a. 
kC7i ile, Ye:nknmi ve Beyoğ.u §U- yarı 7,83 Hafif program Pl. 7,45 
beler,. hrudmiyetl .M.Joıliyc Bayrn- ajans 8,00 SC'n!onık parçalar Pı 8,15. 

mı ml1n~bcti1e 2~ nis:ın çar'"~- 1 M,30 E' in eaatı. 12,SO Pro~ram ve 
La ((iğ.eden eonra} vo 23 n san per ıneml"ket saat avıı.rı 12.33 Tllrkı;c 
~embe ;;-ıini.ı kapalı bu!unnc:ı.ktlı. ı pıt'ıklar 12,4:S ajan, 13,00 TUrkçe plı'l.k 

~bir Tiyatro u Korur.dl Kısmınd 

27 .,isao Puznrtesl akpmuıclan 
ltUmrcn 

KADl.'ILAR\N UF.GENDIOt 
Operet 8 ı•erdc 

Tören 
Hcyoğlu h" lke' inJen: 

23 Nis.'.ın ı:n..l~ı hakimiyet ve ço
cuk ba.yrruru mtill!lS(>betile 23. 4. 42 
perşembe gUnü sa.at 18 de hak
e .. 'iP'Jzin TeJıcOO.şmtlnki nıerkez 
bina..ııınJa. tören ynprl.:ıc:ı.ktır. 

ı - lstiı!daı mnrş1, 
2 - Nutuk. 
3 - Triro ve t'S-11 k<>Meri. 

ıs·ı \N"BUI uoms \SININ 

20 • .&. !H2 fi)atlan 

IAndra 
'ev.york 
C4.ı:ıevre 

Madrit 
Stokholm 

~"llı!I Vt' kllfllUll 

ı Sterlin 5.24 
100 Dolar 132.20 
100 İsviçre Fr. 30.03 
100 Pczeta 12 9375 
100 bveç l{r. 31.16 

ESHAM \.'E l'AH\ lLA1 

% 7 941 DemJryolu n 19.45 
Anadolu Demlryolu % 60 30.25 

-- -------'---------- - - - -- - ----

1 
stanbal Levazım Amf r~.,_ladea verllerr 

.R.s'oerl Kı aat 1 Anları 
İki kalem 10 tondan 20 ton sığır eti alınacaktrr. lhalesi 27. 4. 912 gü.. 

nU saat H de Hadımköyde askeri satın alma komisyonunda yapılacakur. 
Taliplerin teınlnatıarlle belli vakitte komisyona gelmelıcrl. (2976 - 4746} .. . .. 
Taze bakla 

Ton 
Pirinç 
Ton 

10 

Nohut 
Ton 

10 
Yukand~ yazılı üç kalem yiyecek maddeler ayrı ayr: ,artnamelere 

lııtlnaden p:ı.zarltkla satın alınacaktır. Eksiltmeler! 28. •. 9"2 peflelllbe 
gUnü saat H den 17 ye kado.r Ayazıığa.daki komisyonda ya.pılıı.ca.ktır. İl· 
tol\lller muayyen ırUn ve aaatt.e komı..ayond& bulwımaıan UAn olunur. 

o(2QAO - 4760) 

.. * 
Beher kilosu 106 k:uruştan llS ton sabun pazarlıkla aa.tm alınacaktır. 

İha.lesl 29. 4. 942 çarşamba gUnU aaat 15 de Kars aakerl sa.tın alma komis... 
yQnunda ynpılacaktrr.. Takarrür edecek fiyat Uz.erinden kat:l teminat alı. 
nacakur. latcklllerln belli valütte komisyona gelmeleri. (2480-4760) ....... 

A§ağıda yazılı mevadm pazarlıkla eks'ltmelerl 27. 4. 942 pazartesi gü. 
nU saat 14 d1-'ıl 16 ya kadar Bakırköyde as"kert satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. lstekllierin belli vakitte komisyona gelmeleri. l"982.57:52) 

Mlktan Teminatı 

Cinsi Kilo Ura -Faaulye 35,000 637 
Nohut 12,000 192 

B .. ~l'OGLC HALii ..:INJ~~1ASI 
lar programının devamı 13,15 1.:1,30 

1 - Lorel · Hardl l \içrede. 

ı - Att"'i Ordusu 20 ıu ını bir 
S - Uç Arkad l:ır 

Ko.ouşma (Çocuk Elılrgemc kurumu 
ııdmaı. 18 OG Program, memleket saat 
ayart 18,0 Radyo aalon orkestrası 18, 
45 Ziraat tak\·ımı l ,:iti li'asıı heyeti 
19,30 memıeket saat aynrı ve ajans 
19,45 Kon4;ma (kitap s:ıatıJ 19,5!i 
Saz eserleri ve oyun havaları 20,15 
Ratlvo f'l!Z!'tfı,.1 20 45 Clı";an havaları 

Pl. 21,15 Konu11ma (TUrk hukuk 
rumu adma) 21.30 m~k 21,4tl 
zik 22,::0 saat ayarı, njııns ve bor 
.ar 22 45 22 50 ka tınnış. 

1 

:\lu.lıarumen K. 
Lira 

100 l-Iccidlycl<öy caddcsrntle ıı:rmenı Katoırk Surpagop mezarlığın 
yeşil ot. 

50 Şişlide kıl.in Kağıthane caddesinde Oçhoran Ermcnt mcz.ariığın 
yeşil ot, 

Yukarıda mevkfierl gösterller. mezarlıkların yeşil otları 6. tı. 942 ~ 
şamba günU eaat 11 de malııılllnde bllmUzayede eattlnca(.'lndan Uıtekll 
rln o saatte mahallinde bulunmaları ilAn olunur. {4769} 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

ı - İdare ihtiyacı için piyasa mnlı olarak komprime halinde taz 
edilml§ 8 na 10 ton nl§adır kapalı zarfla eksiltmeye Çtkarılmqıtır. 

2 - Muhammen bcdc,i ''9800" muvakkat teminat ''73:5,, lira riup e 
sfltmcsl 4. Mllyl8. 1042 Pazartesi gUnU saat 16 da Ankara P. T. T. Um 
MUdUrlUk binasındaki aunaıma kom1Byonunda yapılaca.kbr. 

3 - 1ııtrkı.ler muvaltkat teminat makbuzu veya banka teminat m 
tubile l::uıunı vesaiki ve ~klltl muhtevi kapalı zar!larmı o gün saat ltl 
kada'I" ıncZı<Qr ke>mleyona vereceklerdlr. 

• - Şartname Ankara P. T. T. Levazrın MUdUrlUgünde lstanbul 
P. T. T. Umumt depo liynlyat muhaslpli[;'inde görUlebllir. (27W-4624 

lstanbul Fiyat Murakabe Komasyonundan 
llı'l.n No.m 161 

Koorillnasyon Heyetinin 29 ve 186 sayılı kara.ı:;arma ist.lnaden !ktı 
ve Ticaret \ eklüetlerince balık yağının loptan satış fiyatı ap.ğıda 
§el<Ude tcsblt cdllmiştL 

Keyfjyct JIJln olunur. 
1. - !stanbulun Beykoz iskelesinde veya diğer iskelelerinde tesllm ed 

mek Uzere, 
II. - Kendi tortusu yUzde 3 tl geçmlyen ve yabancı mıı.1delerdun 

halık ynğ'ınm kilosu 100 kuru§tur. 

Sıı bun 6,000 256 
~ . . 1, 

Sade yağ'ı 4,000 640 

ı 
Beher klloeu 106 kuruştan 15,000 kilo sabun pHartıkla satm almacak

tır. İhalesi 27. 4. 042 pazartesi günü saat 15 de Kars askert satm alma ko. 
mlayonunda ya.pılacakbr. İhale bedeli UZerl.nden kat'ı teml.nat alı.nacak 

nı. - Tortuauz ve fabrika mamulü balık yağının kilosu ıoıs k 
ruştur. 

A - Bu fiyatlar teneke He satı§tarda tenekeli ''yani dara ile" be.§ 
kaplar ile satl§larda kapsu ·•yani çıplak mal satış fiyatıdır." 

B - Yukarıda yazılı İstanbul fiyatlan dlğer yerlerdeki satış fiyatı 
rına esas teşkil tder.· 
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br. 1steklilerin belit vakitttı kom!.ııyona gelmeleri, (29S4 • 47541 

• • • 
1 "Elll bin çift mahmuz lçl.n beherine tekli! edilen 123 kuruş VekAletc;:<? 

1 
pahalı görüldüğünden tekrar pazarlıkla eksiltmesi 27. 4. 942 pazartesi gü. 
n!l saat 14,30 da Tophanede lst. Lcvazrm Amirliği sa.tın alma komisyonun

) da yapılacaktır. Beher çiftinin tahmin flyab 120 kuru§ ilk teminatı 421SO 
Jlıadır. NUmune ve §Attnam.:sl komısyonda gorUfür. İsteklilerin belli sa. 
atte komisyona. gcimelerl. (700 · 476!1) 

.... * 
Beher adedine 650 kur~ tiyat tahmin edllen 1oox100 eb'adında 1500 

adet tahta ızgara mUteahtııt nam ve hesabına ıı.lınacaktır. Pazarlıkla ek. 

1 
sutmcsi 27. 4. 942 pazarte:s! gUnU saat 15 de Tophanede Lv. Amirli~! !!atın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 781 Ura 2::; kuruQtur. NU· 
nıunesi komlayonda görUIUr. İsteklilerin belli vakitte komisyona gcıme. 
lcrl. (701 • "765) 

••• 
Demlrl ciheti ukeriyeden verilmek şartıle 4610 giyim bir No. ve 1370 

giyim iki No. nal imal etUrlle~ktlr Pazarltkla eksiltmesi 25. 4. 942 cumar 
t.esi günU saat 11 de Gellboluda merkez satm alma komlJıyonunda yapıla. 

1 

cakbr., Tahml.n bedel! 2900 lira katı teminatı «S lira 50 kuru§tur. 

(2979 - 4740) ..... 
1 Beher kilosu 100 kuru§tan 10 ton !!abun alınacaktır. Pazarlıkla ek. 
slltmesı 2.ı. 4. 942 cuma ğtinU saat 15 de Boıayir askeri satın alma ko· 
misyonunda yııpılncaktır. Katı teminatı 1500 liradır. TaUplerfn be'!! va. 
kitte komisyona gelmeleri. (2983 • 4753) . .. . 

Pazarlıkla Hl knı~m muhabere malzemesi alınacaktır, .Mnhıı.111 teslL 
mt ile cins ve mlktarln'l"ı komisyonda görUlebılır. lbaleıi 24. 4. 042 cu. 
m11rtesl gUnU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin temlnatlarlle harbiyede 
ycdrk subay okulunda satın alma komisyonuna mUr?.caatıan. (2989 4759) 

1 • * ~ -
1 60,000 kilo koyun eti pazarlıkla satm alınacaktır. İhalesi 27. <& 942 

pazartesi gUnU saat 14,30 da Erzurumda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli Sö,000 lira katı teminatı 5250 liradır. Ta· 
llplerl.n belll vakitte komisyona gelmeleri. (2!\85 • 47tl5) 

• •• 
150,000 kilo sıiJ'ır eti pazarlıkla eksiltmlyc konmuştur. İhalesi 27. t. 942 

paurtosı gUnU sııat 14,80 da Erzurum·la askeri a&tm alma komlsyonımda 
ynpılacaktır. Tahmin bedeli 20.000 lira katı teminatı 3000 ılradrr. Ta. 
llplerin belll vakitte komisyona ceımclerJ. (2981 • 4751) 

••• 
1 Beher kilosu 97 kuruş ':'ti santimden 25.000 kilo toz ~ker pazarlıkla sa 

1 
tın alınacaktır, İhalesi 24. 4. 942 cuma gUnU ~aat Ul de Lv. Amirllğı satın' 
alına komiayonunda yapııacaktır. Teminatı ihale bedeli Uzerl.nden yüzde 

C. Yağı balıkçıya avlanm!l vasıta ve maliemesl ve para yardımı 
mını suretllc l.stlhsnle lşUrı>ki nıutad oll\n ~bsi ve balık yağı tabrlkala 
nın balık yağını biz.zat lstlluıal edenlere ödiyeceltlcrl fiyat apgıda y 
~lktar1nrdan aşa~ı olam:ız. 

.ı. - J{cndi tortusu yUzdc 5 1 geçmlyen ve yabancı maddelerden 
halık yağının kilosu 80 kuru~tur. 

II. . Kencıı tortusu yUzdc 3 U gcçmlyen ve ynb:ı.ncI maddelerdeı: 
(478:1) ba!ık yağının kilosu için 00 kurll§. 

ı -;_S~e karar~~~ :lınır. lste~n belli vakitte komisyona gelmele 
(2987 • 47tl7} 

• • • 
Komisyonda mevcut C'vsıı.fı dnhlllndc Sel'mlyede 

10 ton ı::. sot;:uı pru:arlılclr. satın alınncal<tır. Teminatı 251S lira olup p 
:ı..ır~.ğt 22. 4. 94.2 çarşamba gUnU saat 14 de Sellmıye askeri satın al 
krmi: ,;·<'.ıunl'ıı ;ı.ııpılacnktu (2992 _ 4762) 

• * • 
4000 lcllo koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29. 4. 942 çar 

gami.ıa ı;UtıU ıınat Hi de ÇC'rlud:ı askeri satın alma komisyonunda yapu 
cıı.kt.Jr. Talıp!cnn tem n.ı. anle belli vakıtte komisyona gelmeleri. 

{2186 • 4756) 

*** 2500 kilo muhtel!! eb'nltn kafel! tel pazarı:kıa satın alınacaktır Ta 
Hplerın 24. 4. 942 cumtı gUnU saat ı~ de Çannkknlede askert satı.o 'aı 
komisyona gelmeleri. <2978 _ 4748) 

\ • .\< • 

Pazarlık gUnU talibi çıkmıyan nçatıda cin!! ve mlktıı'l"lan yaZilı etle 
27. 4. 012 pazartesi gtlnlı hızalnrmda gösterilen saatlerde pazarlıkla sat 
alınacal<larclır .. Şcrtnamelerı her gUn komisyonda görUlcblllr. Istek'llcr 
heıtı gün \'e saatlerde kat'! tcnı.ı::ıtı!lrlle birlikte Fındıklıda satın alnı· 
komlsyonwıa g-clmelcrl. (2991 _ 4761) 

Pazar 
l\!lldnrı Muit. Bd. Kat'i Te. umanı 

('i.n-ı Ton Llm I~r. Llrn Kr. Saat D. --- - - -
Sığır eti lOO 105CIOO 18000 1130 
Koyun etı 100 165000 10000 11,BO 
Sıt'lr eti 2('() 240000 26500 14,80 
Koyun et 200 3GOOOO 40300 14,80 
Sı~r et! 15( 11'0000 20500 15 
Koyun et' 150 270()()( 29100 15 
Sıgır eti ~00 12nooc 14500 15,80 
Koyun eti 100 180000 20500 ltı,30 

SAHiBi A.'ı/M /'.'ı Rıı~ıldıl.lı yer: \ ' \1\11 \tATHAASl 
Umumi Neşriyatı ıdarc eden Hefik Ahmet ~evengfl 


