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Edip Ancıre Morva'dan 1. H. All§an taratm. 
dan dilimize çevrilm1§ olan bu romanın fiyatı 100 
kuruştur. 10 kupon getirecek okuyucula:mxuza. ro. 
man yalnız ~o kurtı§a verilecektir. Bu kuponları J 
saklayımz. _J 

k Bavcanıı 
Doğuda Alman 

taarruzu 
başhyor mu? 

Y azan: Asım Us 
Rus cepheıiliıde büyük AJma.n 

tıqn:uzu ne vakit başla.yua.k? Al
'lıan kayna.klan ayla.r(la.nberi zi• 
hin.ıerde büyük bir istifham işıı.- : 
l'~ çizen bu mesele iizerinde u
tnumi merakı gidermek i!;in bir 
llliiddet evvel bir telgaaf neşret. 
tller ve dediler ki doğuda kış me"··· 
ııimı ;c,ona enniif,ir. Fakat henüz 
ilkbahar taarruzunun zamanı gel
tnem.iştlr. Zira Rusyada kışın bit
llle<Ji ile ka.rlıı.r ve buzla.r erir. Her 
tara.t nihayetsiz ber çamur derya 

Maarif 
Vekili 

Bir SÖylevle çocuk 
bayramını açtı 

Çocuk Ba.yı·amı, dün aıkşam, sa
at ı 9, 45 de Maarif Vekfüm.izin l 
radyo ile verdiği bir söylevle 
açrlımştır. Maarjif Vekilimiz, yur
dun çocuğa verdiği değer v~ öne
mi belirtmiş, QOCUk bayramının 
rr.an8.$ınI anlatmıştır. 

'lr haline gelir. Şfmdiki mevsim, 
ka,.1.ı ve buzlu kı.51.a. ilkhaharm ku
ru günleri arasında bir ge~it dev
residir. Bu devrenin karakteristik 
Vasfı büyük harp hareketlerine 
tniir.ait olmamasıdır. Yalnız doğu 
cepbeoıinde taarruza geçilmesin- 1 
den bahseden Alman k&ynakh bir 
~lgra.fta il'kbaharm itiyadını boz
llla.makla beraber bazı sürpirizler 
getirebilt!eeğine işaret edilmişti. 
~ ark:adaşlarmıız, bu tabirden 
Alınan ei'klirrumumiyesioi avut
lllak için ~ura.da, burada bir takun 
hareketler ya.pılm.a.sı, yahut İsveç 
Ve 1ıwlı,:re gibi bir memlekete sal· 
dırıiına'tl iciı.lindc mana. c:ıkard.ı
la.r. 

Dün, Anka.rl!I. Çocuk Esirgeme l 
Kurumu Ankara merkezi., Keçi- 1 

örendeki Çocuk Yuvasını ga.ze-ı · 
tedlere gezdir.ıırlş ve bazı mü-
him izahat verilmiştir. Esirgeme 
Kurumu 649 çocuğu yuva.sın.da 

balm:ıakta.dır. Bu ~ 800 bin ı 
çocuk yardım görmüştür, Kurum. , 

:151 çocuğu daimf olaraık okut-ı ı 
makta.dır. 62 bin azası bulwıan 
kurumun. 726 ye:rd~ olrulu var-

ın: . 1 

Kırips 
H indistandak i 
· müzakereleri 

Rize k!ı.lıl'8a Alm:ın kaynaklı tel-

giraftaki ·~ttrprtz,, kelimesi ne hakkında konuştu 
ifade etmek l<>tenilen BeY da.ha 
ba..skadl1': Doğu cephesinde karlar Londıra., 22 (A.A.) _ BugUn 
ve buzlar erimi~tir. ller tara.fm Lonclırada.ki basın toplanıtı.smda 
çamur deryası hnllne gelmiş ol- Kırips Hincı..sta.ndclci ınemul'l(Ye
lllllt'ı büyUk harp hareketlel'i yap- tinin satih netiıceleııi. olmak ü:r.ere 
nıni;a müı;ait değildir. Ancak cep- aşağrdaki lza.ha.tı vermiştir: 
henin cenup ,·eya. merkez kesim-
lerinde cheınmiyet~e ikinci dere- "ZannediyOl'Um ıkıi B:indisıt.e.nrlıa 
eoede bn.zı taarruz hareketleri yap - - tesis...edileıı tema.1!1aır durumu, yal. _. 
fabilir. nu tiırlii taarruzlarla cep· :ıuz H.indiate.n beJam.mdım değil fa.
he boyunra. Rus müdafaa sistemi- kat aym zamanda bu durumun 
nin han;i böl~elerde kU\ Yetil han.. Amerikayı ve diğer :rnemle'ltatlcTi 
gi t:ıraflarda zayd olduğu ;nluşr- Hgilendirmes: baıkmımdan da ibü
lnbilir. Y:ığmur ve çıı.nmr denesi yük bir ölçüde aıydmılatmaya hıi.z. 
~eçer (le kuru günler gelinee ba~· met etmi.ştıir. ffi.ndistan balı:ımın
lanacid{ olan umumi ta.al'ruz hare- dan bu ~maslar Büytiık Biritanya
ketinln plinı ona göre düzenlenir. nm harpten sonra Hindi.stanm is-

Netekim dUnltü sabah gazetele- t.ikbali haJtkmda şimdiden e.ldığt 
l'İnde St,okholm'den alınmış Al- wı.ziyeti hiç şil.pheye maıhal b1lraık
ın~n kaynaklı bir telgraf vardı. Bn mıyacak şeik:i.lde göster.m.ektedir. 

Şunu da tahmin edi}"():rum ki Hin
geçen ikincikinunun başmdıınberj distanda ya.ptls.n müzaıkerelerin 
Yapıla.n ilk büyük tan1Tt!1un neti- Detir.esi Birita.nys. milleti ile hilku
~elerini şu tarzda. kaydc-diyor: sa metinin göri.işlerindeki samimiyet.i 
uneü Rus ordu<ıun:ı. mensuıı dört 
tlitnen lmba edilmiştir. 57 bin Rns (pevamr Sa, 2 Sü 4 de) 

. 

-
Sayın Beişlcl1qıhurumıız Milli Şef lnönU bir ...tan 1.&ftQjlQ.DU 

lr!QheN>efle ok§uyor ı:ıliln 

22nci 23 Nisan 
Büyük Millet Meclisi açıldığı gün anasının k~ 
nıntla o anlar biı6ün iki aeneli}r aalıerJir. 23 
'Nisan nesilleri padişahı YCl§amıyor, kitaptan 
öğreniyor, lesi yCl§amıyor, tarihte okuyorlar, 
Arap harflerini yaşamıyor, tarihte görüyorlar. 
Bunlar bizim için basit şeylerdir. Fakat insan 
ruhunun mimarlaini değiştirmenin ne hariku
lade bir kudret olduğunu eserimizle isbat ettik. 

Yazan : SADRI ERTEM 
2~ Nisan, onu ne kadar çok iJl. 

~an hatırlar, N e kadar çok asır· 
illi' vard l1' ki 28 nisanı bir takvim 
lı:i.ğıdı olarak lrullanm.ıştır. Onun 

ölmüş ve tı bin Rus e'>ir almmış
tll'. 33 üncü Rus ordusunun nere
dl" bubm1oğo tasrih edilmemişse 
de bu muharebelerin Viyazma tıı
l'afmıla cercyu.n ettiği tahmin edi
liyor. Ruslar bu muharebeler hak. 
lnnda ketum davramyorJar ve mer
~ kesiminde düsmanın anndane 
lnllk.avemeti kırıldıktan <ı<>nra muh 
telif yerlerin geri nlmdrğını söyle
ll':ıek]p iktl1'a ediyorlar. 

Linyit istihsali 

OSJJ"lar idnde sadece yirmi dört 
saat ömrü oımu,tur. Fakat bizim 
23 nifoWlonız bir takvim günü de
ğildir. Bayrak gibi, nıh g ibi, &..j k 
gibi ebediyetten bir parçadır. Ve 
o Jıenüz 22 ya.,md&d.ır. Eğer mil-
'etlere soyadı koymak usul olsay
dı, Türk milletine 28 Nisan diye
bilirdik. Ve bunu söyle mekle de 
bir hata, bfr eksiklik, bir fazlalık 
yapmamış olurduk. Bu iki rakam 
ve bir ha.har ayı bizim hayatımız. 
da tarihten gelen iyiliklerin bir to. 
hmnu, ve mazinin kati, bayırlı , .e 
millet tara.fmdaıı millet için yapı
lan tasfiyesinin bir ba.şlangıcıdrr. 

l§te bizim anlayışnnıza göre Al
!!ıan kaynaklı tE>lgıraftaki ''sür~ 
Piliz,, tabirinden bu farzda hare
~tleri anlamak daha doi:-nıdur. 

1 
' 1 

Günde 1,000 ton 
kömür çıkarılacak 

dan temin edileceği aöylenmektedlr. 
Bugün yapılmakta olan gündelik 600 
ton linyit kömürti miktarmm 1000 to
na. çıkarılacağı ilAve edilmektedir. İl 
mükellefiyeti hükümlerine tabi işÇl 
sayısmm da 6000 kadar olacağı bildi· 
rllmektedlr. 

1920 nin 2S nfsa.nnu ha.tırlıyo
rmn. 1942 nfn 23 nisanım gözle
rimle görüyorum, 22 yıl Tlirk ta-

(Deva'mı S Uncu sahifede) 

ingiliz 
hOcum 

1 

Londırada 23 Nisan 
Bugün ingiliz tarihinde ilk defa ingiliz 
! çocukları Türk çocuklarının törenine 

iştirak edecek 
.ı...o~ n (A.A.) - İngiltere ta

rihinde ilk defadır kl İngiliz gençliği. 
Londıradaki halkevinde yarın yapıla· 

cak olan TUrk çoeukJarı törenine ıotL 
rak edecektir. 
İngiU.z, erklın ve kız iz.ellerle genç. 

ilk kulüpleri törende temsil olunacak. 
tardır. Türkiye büyük elçisi Rauf Or
baym orada bulunarak çocuklara bir 
söylevde bulunmasr muhtemeldir. 

Halkevlııe İngiliz haberler nazırlığı 
nm hediye ettiği sinema makinesi ilk 
defa. olarak çocuk gününde kullanıla
cak ve Türklyedeki çocuk, sipor ve 
okul haya.tına ait flllmlerle Türkiyeyi 
ilgilendiren ve "Nevsreeı Company., 
taratmdan verilen İogillz haber filim 
!eri göaterileeıe.ktir. 

Türklyenin Londıra ba.§konsolosu· 
nun oğlu ve halkevi kltibl Faruk 
Aker ile ticaret müşavirinhı kızı Gtı.. 
zin Özbekkan gösterilecek flllmler 
hakkında izahlarda bulwıacaklardlr. 

Çocuklara bir de bll:fe hazırıanttıt§txr. 
Bu toplantıya ha.kiki bir Ti.Irk ço_ 

cuk günü havaın verilmek istenildi.. 
ğinden mümkün mertebe büyükler bu
ıunmaya.caktır. 

Cü.mhurreisl. İsxnet İnönü'nUn TUrk 
ressamı İbrahim Çallı tara.flndan ya
pılan resmi bUyük salonda §eref ye· 
rine konulmuştur. Resmin altında. 

Türkiye cümhuriyeti halk partisi reisi 
İsmet İnönü'nün Jmzasiyle şu ibare 
vardır: "En 1yi dileklerimle Londtta. 
halkevJne.,. 

Yağ fiyatları 
·Ticaret VekAleti istihsal mıntakaların

daki toptan fiyatı teshil etti 
Ankara, ft ( A • A ) - Tle& • 

ret V ekA.Ietinden tebliğ olwımU§. 

tur: 29 sayılı koordinasyon kararma 
istinaden memleket dahilinde sade 

yağma a.şağıdakl esaslara göre aza_ 
mı fiyatlar te!!!blt olunmU§tur: 

Madde: 1 - En çok yUzde 3 asitli 
hali• Urfa muadili. erltllmi§ aade Yat
la r 160 kuru§, en çok yüzde 7 ultll 

LAvalin 
pilAnı 

Laval Batv~kil olmadan 1 
gizlice .. ~~so~i ile 1 

goruşmuş 

J ,ond n:a, 22 (A.A.) - Biritan
:ya ajan.smm diplomatik muhaıbd.ri
ıtin bildirdiğine göre Londxmnm 

btrtnel Diyarbakır muadili eritumlıl 
sade yağlar 165 ku~. eıı, çok ya.te' 
8 aııltU ve yilzde 7 ayranlı birinci 
Tıl'abZon muadili eritl.lmemit sade 
yağlar ıso kuruştur. Vasıflan daha. 
9.§llğı olan nevilerde ve meD§e'den o
ıan yağlara mutad fiyat farkları ile 
maha.Ilertnde A.z&tnl fiyatlar teebit o· 
ıuııa.caktır. · 

(De N.1111 Sa. ı sa 5 de), 

Bulgarlar 
Sırp çetelerile 
mücadele için 
5 tümen asker 

gönderdiler 
Fıransız ma.Jıfiller.i.nde Laval'in 1 son zamanlarda Yugoslovyada sa. 
mazisine sadık kalarak bir taşla botaj hareketleri artmıştır. MUDa-
iki kuş vurmak siyaseti takip et- • kale işlerinde Almanlar Ası Mlhal
tiği söylenmektedir. SeI'best Fı- ' ıoviç çeteleriyle mücadele etmek u. 
ra.nsıı ma.bfillerine gelen gizlı ha-

1 
zere asker nakllyatnıda tırenıertn 

berlerde Laral'in eSki panlltin ' önüne içinde sivil yolcu bulunan U. 

1 efsanesini diriltmek pilfuınu giit- renıer de takmaktadn-lar. Çete har-
tüğli teyit edilmektedir. Lava! Al· 1 binde mahir olan Yugoslavyalılar 
nıan zaferine kati surette :iıne.n- bunun da önüne geçecek tedbirler 
maktadrr. Faikaıt pil§.nmı tatbik e- almışlardır. 
derk en ~leketi teskin etmek Diğer taraftan haber verildiğine 
için Fıransaya bazı imtiyazlv ve- il göre Bulgarlar Yugoslavyada m1lca
rilme.sinl elzem a.ddetme1rted:i.r. dele için ~ tumen asker gön~r· 
Laval Basvekil olmadan evvel giz- j mişlerdir. - Radyo pzetıeııl -
liee Mussolini ile buluşarak Al- -------------
nıan yrkılışı lAtin memlekatlerine 1 
garbi Avrupa.da muvakkat bile ol
sa bITTiııtünlük teanin edecek ka
dar büyük olduğu takdirde bir lıl
tin cephesi kurulır..a.sı imk8.n.la:nnı 
ruııştmruştrr. Lav:ıl sonradan sullı 
nıuahed~sinde bir mevki a.I.mak 

(Deııamı Sa. 2 SıJ 4 de) 

Alman ordusu büyii'k hareket~ 
lelin yapılmasma imkin hasıl ol
dnğu gün tarroza mecburdur. Zi. 
~ h:n·a ı>:U'tla.n ortadan kalktığı 
h~de Rusya kar. ısımla hareketsiz 
hekıcmek , .c !'.'l<lCf'e mlidafaa va
liyett alarak ba.'lka faı\l'ru'T. cephe
leri aramnl• Almanya ic:ln harbi 
kavbetmelc d<'mek otur. 

t ... _ -~----------

Japonyayı bombar
dıman eden pilotlar 

Ankara, 22 ( Vala& muhablı'lnden)
Linyit :lstihBalinl memleketin muhtaç 
olduğu bir seviyeye çıkarmak maksa. 
diyle Etibanka bağlı ''Garp Linyitle. 
ri., mıntakasmda iş mükellefiyeti ilı. 

dasma dair kararın tatbikine önümüz 
deki ayın birinden itibaren geçilmiş 

ola.CB.ktır. İktisat vekA.leti bu mUkel
lefiyete tabi tutulacak olan kimsele
rin zirat sahada gördüğU hizmeti boz
mamak ve zırat seferberlik işlerini 

bu mükellefiyetle akaa.tmamak için 
gerekli tedbirleri alml§ bulumııakta. 

dır. 

Bu miktarın görU.lecek iş hQ.CW.1 ile 
mütenasip olarak artacağı beyan olun 
maktadır. Gerek linyit kömürü hav· 1 
zasmda ve ıre~k Zonguldak mnıtaka_ 
smda gündelik kömür istilısali ınlk
larmx artırmak ve memleket in muh
taç olduğu körnUr miktarını kolayca 
temin maksa.diyle son günlerde baZI 

tetkikler yapılmaktadrr. Bu tetkikler 
neticesi olat'ak kömürün ıstnısali i§l 
gibi nakil IJl de yoluna girml§ oıacak
ttr. 

kıtaları . .1. 1 Bulonya sahillerine ıngı ız er. 

Şark cephesinde 

Pike tay
yareleri 

1 
Sovyet tank toplaa 
laklarını bombaladı 

l§gal altındaki Çinde 
esir edildiler 

Şa.ngııay, 22 (A.A.) - Çin ordu 
llôzcusıı, geçen cumartesı günü Japon 
Yaya karvı yapılan hava. akmma lştL 
l'ak eden birçok Amerikalı tayyareci
lerın Çine Ça.nkay§ek nezdine gttmeğe 
~ebbUs. ettiklerini fakat işgal altın. 
da.ki ÇJn topraklarına mecburi inlşler 
Yapnıak zorluğunda. kaldıkıarmı söy_ 
lenıit ve esir edilen pilotlardan birinin 
ballID. mUmesslllerl tarafından sorula 
caır wallere cevap vermek üzere 
ı;l&.nghaya gönderilmiş bulunduğunıı 
11tve etmi§t.ir. 

1ş mükelleflerinin yapacakları işle 
alacakları ücretler de ayrıca gözden 
geçirilmiş ve normal csasıara bn•i'n'l 
mı§tır. Bwılarm nakil UcreUeri, yedi· 
rllme ve yatınlmalarma aıt husubıar 
eldeki imka.nlar niabetinde temin cdiL 
mi§tir. Alınmakta olan tedbirler neti
cesi olarak linyit kömürü ıstihsatlnin 
gündelik mlkta.rmm bugünkü ınlkta· 
rm çok üstünde olacağına mu.ha.kkak 
nazariyle bakılmaktadır. Verilen ra · 
kamlara göre memleketimizde umuınt 
linyit istihsali 1925 yılmda 3000 ton 
iken 1935 de 70,000 tonu bulmuş. Ge. 
çen yıl bu miktar 200.000 tona çıka
rılmışbr. 1942 yılında yapılacak olan 
istihsalin 400.000 tonu bulacağı ümlt 
edilmektedir. Bunun takriben 300.000 
tonunun garp ll.llyiUeri lWJltak&am ~ 

çıktı Jap~nla~ı ne vakıt 
püskurtecek 

(Yazısı 2 nC'ide) 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Birmanya dOşmezse 

Almanyan.ı:n n e vakit ve nere- ı G!Ul hazırllklarmı içten içe yap . 
den ta.a.rruza gc-çe<:eği hakkında malda meşguldür. Fra.n.,.roa.daki pü
bütün dünya as"ıter ve siya.si adam- rüzler. şark cephesi harbi esna
ları dUI"l'D>.ldan her gün bir fikir ı rmda kendiaind meşgul etmiyeeek 
ortaya atıyorlar. Almanya, bu hu- ~kilde halledild i. Şimdi Polonya 
susta.lti sözünü söylemiş olduğun- (Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

Londıra., 22 (A.A. ) - Londıra
nm salahiyetlıi bir kaynağından 
haber verildiğine göre İngiliz de · 
niz kuvvetleriniın Hint denizinde 
ve P asifikte ilk hedefleri Japon 
kuvvetlerini orta şarka doğru ya
yılmaktan menetmek için Hindis
t.ı.nla Seyl§.nm ~şkil edeceği bir 
set vücude getirmektir. İngiliz du
nımımun Suriye, Iraık ve İran da. 
hfl olmalı: üzere orta şa.I1kta sa.ğ
lamlaştrrılmasmdan cıonra Japon
ları püsktict:mck için zamanı gelin
ce taarruza gtÇi:le<:elgtir. 

--0---

21Mart_18 Nisan artuı.nda 
891 Alman tayyareai. 

diiıürülmüf 
Berlln~ 22 (A.) - 21 Nisanda Kerç 

1 
yarrm ada.smdakl Sovyet tank top • • 
ıuıuklarma k&r§I Alman plktb~ tay.. 

1 yarelerlnln yaptıkları muva.tt~tıi 

t.ıı.arruzlar hakkında Alman orduları 
başkume.ndanlığından fU maltUn&t a· 
lınmışltr: 

Bol~evik av tayyarelerinin k:ııvveW 
mUdafaasma rağınen Alman ~ tay 
ya.recileri Sovyet tank toplulultlarma 
tam lsa.baUer kaydetmete muva.Uak. 
olmu§lardır. Orta btt7ftkltllda '8§ 

j tank ağır haa rs utramlf Ye bıaşkR 

' De1Ja•u .'is. J Si. $ de~ 
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VAKiT s 

Yirmi ikinci 
[~düş~~~ 

23 Nisan 
h'l.a.JJJq taT0/11 n.ct aay/•) 
~--. taze, pnç ....,en Wr ~ 

• O.da ıenoHli• 1'-1"11. .. ~~- ......................... 
etf vardır. 
2a Nisan cilmlnarlyet tarlhbaln 
'iııcı Nldlesidll'. O gtıa '!'ark 
e IJcı tarihe yepyeni bir istikamet 
• 'di. Ba istikamet bizim tarihi
~~ .adap kadar dilnyanm ta. 

de yepJelli olaylama beflaa
l{ eldu. 
erpıç Ankaranm damlan al-
başlan kalpaklı lbtiW deU. 

llhlan o gün Türk hukuk tarihi-
1e91 •imaritılni lnanlalar. 

o_, le& artık ae weriatill, ae pa. 
a, De de lbU\&ıaah mep'Uti

dr:unmm ka.lıramanı idi. Dev
&adeıae Waım Mdeae ualarca 
.., ekerek vergi ~n ve 99-

ları yab:uleı ufuklarda hesap
hareana.a halkındı. o ırayıtm, 
.. iktidarı ellDe ahwjtA. Bu 

ıtQıli.de UıUli.l kendlai fllllda 
. ela ftlint.a eamhllan ye 

likanJ, goi,'ilslcrl ile siperliyor
. nır top buhnak yenidell bir va
.. ~~etmek kadar gUrtU. 
:-caa amanpazannda sakallı. 

Gazinolar n gazlık 
tiri/eleri 

Tu ..-.1111a JÜlal&flDMI dol&
yialyle gazino, babçe rtbl mUesseaele
rt lfiettııler beledlJıye müracaat ede. 
rek yeni taritelerln taulmlnl ı.temJı. 
lerdir. 

lılUeae9e ahlplert geçen ytl.ld ta· 
rUelerilda bu - me..ıut llayat PL 
llaldılt dotaytıtyle aynen tat'blk edil-

mMIDe tmkln olmadığım nert IGr • 
mO,lerıtlr, Bazılan da ıunıtıarınm de. 

ltlUftlmelltlll latemektedtrler. 

Belediye lktlaat mUdUrlUğU bunlan 
tetkik ederek yeni bir ,ekil tesblt e 
decek ve Daimi EncUmene verecektir 

Yml 191dl ancak mayıam 10 eden 
80DI'& tatbik sahasına girecektir 

Yerli mallar pazarında 
hazır elbiseler satllacak 

BUmerba.nk, bundan tkı ııene enel 
19111 mallar pazarlan at11 progra· 
mnıa konulmuş olan halka ucuz elbt. 
ııe tıevztı işinin bu aene d:ıha l'entı 
mlkyuta tatbiki için harekete geç
mltCtr. Bu cUmleden olarak Uk defa 
ytız bUa takım eıblae llasırlanmasına 

karar verllmlt bulunulmaktadır. Bu 

elbiseıer, Sllmerbank fabrlkalartyle 
Feshane ve Hereke kumaşlarından o
lacaktır. Aynca ba.rıce yQz bin kas. 
ket de bazırlanmqıtır. Elbiseler l8e ev. 
velce lfÇI elbiaeleri hazırlanmakta 

kullanııan SUmerbaDk atmyelerlnde 
yapılacaktır, 

Zam görecek öğretmenler 

Müşterek nakil 
vasıtaları 
tarif eteri 

Şeblr dabilınde l§leyen nakil VML 

..a.ıarmm t.arüeleriDde bir muvaııene 
te.mill etmek tırıere vllA.yetıe topla. 
ıı.an tarife komisyona Den~oUarı 

ve ŞlrkeU bayrlye tarifelerini h&mr

aml§tır. Diğer vaaıt&larm tarifeleri 
de llaym ortaıarma kadar M.ar 
anacaktır. 

Mtış~rek tarifeler bir b&Ziraa. 
ian itibaren tatbik edllecekttr. 

Ekmek kanlan dafllmaya 
bqlandı 

Ekmek ka.rtlan dünden UJtıe:ren 
dağıtılmaya tıaşı:&mnııb:r. Dalrtme 
iş, 26 ni.san ak$mıına knda.r Lk
ır.a ~dileeektir. 500 gıram eltm~ 
alacak olan ikinci tip attr ieçUer 
bu ekmeklerini ancak haziran aym. 
da ala.bileceklerdir. Vekalet bmıla
ra a:t bir ta. ünatname hamia
maktadu-. Bu taliımtnaınede ek -
meıklerln ne tekilde ve kimlere 
verllt'Ceği taadı edilecektir. 

Rehineler 
Rf"hlne, 1ılr orta N eigort.Mt· 

chr. !lılld der-,tt'l'i, •ki htUdlm· 
dutu, Wrltirlerine itiyle rehhıelel' 
\..rlrlel'. *1eıtnde hnnulana, 
cıetana boynlan V11n1lenaa1J. 

ona oat ..• .Bagtıa. WU.roe ,.ı 
lll'bııla .Kanalık bir 4evlrdlr. Çalı 
NlkaJll, Alil 99fb ka)'8erleria ..ı
uaat albdilderi .....,, ber ... 
tulaıl•kça, tiyiedmlz ilrperq·or. 
O.lan, 1• r..,... .... tapdııuf 

..... lstedllderi yap·-·· -~ 
len. öalcrlae aeri1m1Jti. 

....., ....... ,.... ellrblrll· 
ril idi ... llöle lıalalıüla. pk de-

--- riqlra ....... eldaler ... 
._ eğUIJor, JWle .. .,.._ 

........... hak fikri )'okta. KaJ
aerledll de ldr Alla ynaya bal el
mf'lf'rlni &UJeet4t ı.alde delil· 
lerdl. 
~ndaa ba Udu ....u ıevtL 

lnaalılr, &iiçmea lmtlua ftl'lllea

J& bdar telbt g&sterdl. Haıv• 
hMtaelerl hrchı. ......-., gimıal 
w.ıı.rma. mertr·et ,...-. 
alattı PAwWdr, i-fllahk ........ 
lan nl'lllwld._ 

Eftlt, h• lıöyle IJertedlk. ~ 
..... temhlendlk ....,. ... 

Meier IMltüa bul&r9 ortada fınat 
meydun bulanmunumhnm._ 

Neteldm. ona ka'\'Ulhlmnm ilk 
gin neler olduiana llrtlJons. 

ecm· bun<lan Mili'& .,..,... Cla 
ycryftsüne d1rllk dtizenJik ıedre· 
eeğinl nmmu)onım. Dllıı)'aJa e 
kadar öt to?ıamn ekilcll, M ba 
ılan."1 ıasniarca sUneek. Her bl· 
yüy\lp kuvvetlenen, esk1 gaUlılnia 
ırntL'\fma atrlac9k. Bagttlt orWa 
bl18kd:m bnh it.in, l"'leeeh 41el· 
J'U -~bltrli!tbe manam. 

BehJlle. bir orta N ~ 
idi. O umanlar llak 70~ ...... 
yeld41. a.gua itPI eiilea ..,,..... 
lan.Is, ....... , kaplayu ~ w.... Uldlm ~r. OrMllıl 
lbW&nen.. •r>h-•lum ._.. 
bmı da yine ....,_ ft...,. ıl' P· 
rektir. O halde un ....,_ 4a, 
ır.uc;luyu balsmıyanlar, lozgmbkJan. 
Dl 911(!9a1 ~ ~ :lfl !&lµa, 
s~ 6aftal almak tıftnde ...._ 
yu, 1dm ~Tır WW c1e lıçla .. 
o ~n ~ olalan1t ....._ 
rile •dıtı.de .......,.._, .. 
hareketler 4bll& - ....a.n. ,... ................. .. 
yalnı '8baıanlan .... UNJ ... 
lirf Yanıt, tıu9ae Jıutı 11e .,.._, 

\'enceldf!Tf 

H~ Siilaa Cf•2A'i-
u, ttlfekti dUkklnlarmda 

e..nıberlerhll kttıl aJev haline 
°hJortu, onlan oe111,leıtiflyor-

' ... ve.rlyortar ve lhtllll onla.. 
:iyerek yarattıklan süngüle
'-Yanarak ayakta duruyordu.. 
b' lhtilll böJ'e başladı. Bazı 

Jıko«uı öjretmuılerinden mm 
görilp de bli~ darlığı dolayıaile 
bu zamlarını alamıyan 500 den f a.z
la öfretmaıe birer Uatil.D derece
ciea. maaa verilmeei içiD huiran 
bütçeaine t.eh,_t koomqtur, öğ
retmenler bu zamlannı eylül be
~mdan itibs.ren alaceıklardır. 

.late tasdik edilme« O.ere Anka.
raya gönderilecektir. 

Orta tedrisattan um g6recek 
400 ~fret.menin teft~lerf tamaııı
lanmşttr, Geçen y!! zam görllp de 
bütı;e darlığı dolay111Ue zamlarmt 
alamıyan öfret.menl~ 19f2 bat
çealtı.e tahsisat konmuştur. Aynca 
2!50 meslek okulu öğretmenl.e'rl de 
z:ı.m göı:ecektir. 

Eınaf cemiyetleri 
kaldınhyor 

Şehrimizdeki 36 eeoaf C8111)"9-

tinin murakabe ve .idareei1e meı
gul buluauı mmtffe ticaret mil. 
dllrü, yeni birlldertn Jrurulmaam· 
dm 901lr& emel cemb'etler!Uı va, 
~yetleri ha.klanda Ticaret Veü.
letlne bir rapor göndermJ11tir. Ce
miyetin tamamDe bldırrlarak iç
tinıat ve Dle31ekl .yardımlafma te
~kkillll haline getirilmesi dlllU
ırillmr.-ktedir. 

~~] 
ll'ler vardır, kaynaklannda be

lılr n glbidirler, fakat denize 
lftddan zaman onlan um-

iki abmlık barüt 
Diğer taraftan zam zamanı ge

len 350 öğretm~ de raporları 
tef.kik edJlmektedir. Huırlanacak 

d'claa farketmek miimkUn de
ır. 19!6 yrlmın 28 nisanında 

1le bir kaynak. böyle baflangı. 
hth1yeti vardır. O zaman kuv

i7. De idi! ':!Yiik Millet MecHsl, oan ve 
tin reisi Mutafa Kemll, ve. 

er beyetj .reisi Fe1"Zi Pata. er
lıarblye velüli mif'ala7 lmaet 

"Para,, piyesi davasının 
dünkü celsesi Yerli mallar pazan için 

kupon daiablacak 

U ç bet Jdei bMlJllıı•l ea.ı,.
dô. O,~-·-..... 

sadece dinliyordu. S&yteaen •
terin. ~ ne gibi bir te
ıılr bnltbfnn, ara D'& dudılkla
rmda bellren ~enıea 
~. l"abt bir mtlddet 
sonra tüpheye dllftük. Son dere
ce keaki.ıı mk.As ile, bütiJı .._.. 
tuJdanmm alaya aJan bir acı-. 
la mı ~1*! ! Bir bnlıt . 

!2 Ydnı olaylıuma Jmthelnp ... 
6 '1un. Ne bdar deiiftllr. 1920 

mdaa ~ar. ve tt.YUl9r 

.,.... ptyeelııden çlkaın davanm yccekleri olduğunu 9eri rllreret 
g&ftlmeWne dUn eııbeh da -'iye \ s6a istemif, ancak, Necip Fazıl ma2ı 
~- ~ mehkftll ı &de cie9M1 kemeye ~ oı.ı.t ceın.bmı lb
olw• ••· ıu etmedlfmden bu dı1efi bbll 

Jlll'mıelt brtlıutle tler&btt Sil
,.~ lJllllk yıet4l m&1ılmr ....... UD

dan m~Mda butmım-* t1zere 
halta ~ da«ıt••·- ... itJ. 
bıl'lle ...... ~. Soll dılıkl
kada bnrda bir t\elltlkllı: ~
madrft t&lldlrde ~er. S ma,._ 
'kadar hallııe. _,*lutl!f c:AwcMld:ır. 
Bu ~lerie, Mlfu!ıt lkttttlanna ya. 
zrlmnk SIR"e't!le h!ıılb kupon bqt
na. 5 metre .ba...mı&, ~.kan be
d, 1"1411 w ......... Qllıd:ltı, 

· dllıllre~ keıııdlıııile tan.,., Da. 
dlıldan 8elt>estçe aralandı, ft 
lmntöjill&p bqlac!r. 

mdan pek u kaldı. Y.,.tn Dmupım., fak kaW>a1* ctkrle-
leııJn eMri beton utalt Ye gö- yici ~ birinci ağ:rce. 
doğra Jtlbelen mermer blokla. za. Dl"lıMlemet!ll salc!nmda yapr'nıq
lt, 22 ydm eneıji dest.annu bu tır. 
•- ce~elerlnde, mermer ve 
<-0Q bloklarda okumak miimkiiJa~ 'l'tnllardan ya1mz ztyad Ebuz-
. sı,. i kzW° .. ı dil lut. DM'±Fe 

lttltan bir fe)ılr bir nlım ....., de Jumr balumc zt dw. En9IA 
~:aı abetmiş Hadftlcllr. P~ Safa 6 ellınık. 0ro Puro 

a.a ruh ~bceinden b&- piyesi ile para aı sn :Wri bene -
yqieft dair noterde f*lbrd~ 

~ lllllet Meellıd açıldılı tereWnerıia ıe.•ı mreönt Jllılıh. 
..... ,. bnunda olanlar bu· 1 ik~ 1:ınız eıtmi.,tir. 
İki 9ellelik ukerdlr. Onla.na 
YeJ17enl bir dlnyaclır. ıs NI- PeJami. Bd&, ba bemeyieleri 

"-U1eri yeni bir mimari ~n- geoen cellede !Dılbkemede birer 
01ıanıa.,.,.... Banu anlamak biftr anıa.tbğmda.n, davacı t.&ra! .......n bndl kendine ıa saa- amı etmezse olrunmamu1111 iste-
~ ve cevabmı vermesi ki- mlştir. Necip Fazıl lüzum gönne
~lar nt'1erl yqryor1ar! Ne- mif ancak vekili, her ibümale kar

·"''-pbua lifrenlyorlar. Onlar fi onı:unmumm dotnJ o\acai1m 
~ J"ll§mUYorlar. Kitaptan eöykımJttfr, 

IJOrlar. Onlar fest yaşaırn
• feei tarihte okuyorlar. On

"-l'ap ltart'lf'!'bd yqamıyorlar. 
~erini tarl1lte aarUyor-

• --ıan .a,lfllllek bizim için 
le)IEtdlr. Fakat insan ruhu
~ deifşfinnenln ona 
ı.t.. bbp vermenin, on.an gön-

h .. Jmetlerl deilttlrmenln 
...... Wr lıa.ıret oMulw-

ta~ eMrlmizle lsı.t .... 
....... davumda unrvaffalr ol. 

• .. llnlftftalr daftUl 
~aeı.r,...u.. 

::-- "'8 ...... cepı.-.. 
• llllytlk 111&19 llOlllUIBd• 

lılrlıirine nd el,..t 
~-.--.-. fldr •erbsie
etıı gl~nl hfthrlamak 

""' "'"'~-- ..... _. btltb ml
lrL.. 9ltsan alııı bir lııDikat, bir 
~ lllfttEesi ellmittar, llaylk 
) "eeu11 -:dıbil Kiin ılevlt-t. 
'fil~ _ • .....,ald !'llanaı Mwta. 
.-...rhı alzıyla dün~'Byn an-

ilk toplantınm zahıtlan 
• da yer aJan bu 8Ö7.l<'r Türlti

lıt cliinya De olan milnasebetle~ 
ııı....~Othadnna çiziyordu. 
:--ıqq !'iirkiyenln 'tan "Hayal.? 

-.nak, milli biitllnlü~ ko-

~ ~le bu hat üıerlndf"yl7.. 
ll ...... pla rirmi iç NI
~ ,._ apr da~ın lnuh-
._ -· bıwııb7or. 
~ ....._. Jlnni lk- aiAllla, ı! 
.!!._ llİ9an arumda it \e dı~ da
ı~ halletmit •e ellıu ort.a

ta._ w lreadlne ~aiUr 'e 
1ltlı-.:".......,. çeldaiHr bir kuvvet 
• '""""'11211 btıat etnds haluauyo-

~ Ws llepiMiE Milli- !'öef jnö
ll baJ'Mliı aJtnıda 93 11io;anın 

.._t 1olı1ıın ıllrs"k'rrt 111·1tJaı:;tı-
. !lafla'°' Ni•·' ,,,. .. ~-.. ik-rH·;o. 
mı SADRI ERT E.M 

Bunun Uzerine altı aayfalık ter
cüme oktmmUfbu'. MUtetıkfben Pe 
y:ımı. Ssfa, geçen celsede Necip 
Farrlm cevabma 1rarp but aöyll- 1 

Demişti. Tabii Kadar bu devıe
te icabet etmiş "" onda• 80ft!"'a 
her gOn bululmJya bqlUIUflı • 

O günlerde Noırber admdııki 
bir arkadqlan uabi ve keyifsiz 
bir hal t:akınmıy~ bajlımlfU. Ou 
gün llOlll'& Tilly bir kere daha Ka
dar'ı yemeje davet etti.. fakat 
bu kere yemeği ba.şbaf!I. )iy~ek
leı-di. 

Yemek sırasında genq. kız: 
- Norber bugüıı bana karşı 

çok fena hareket etti, dedi, 3ğ
\adı, yalvardı, aonra asabtleıtı 
ve kendisine yol verdiğim mman 
daha ileriJ'8 gitmek kilst&hlığmı 
<\a öaterdi ..! Keııdilline yol vvcliji11is za-
man mı! 

- Nicin bir şey anlamıyor.r.uış 
gibi görÜnüyorsunuz? Sen de ç~k 
ıyi biliyorsun ki ben bunu 8".'U.ll 

için yaptnn. 
SeViş;,ortudı. Kadar diğerle

rinden daha tyt, daha yükeek bır 
kadına b.rş1 dun.bileceği kayıt
sız. şartsız bir bağ ile bu ge:ıç 
ktza battı bulunu)'IM'da. ODda;ı 
bekledi~ hi~r ~ yoktu, yaa: 
nJIC& \l'el'mt'k, maddi manevf lleı:tl 
varsa hepeinl ,-ermek istiyordu, 
Kadar her zaman aynı §ekil, ay
nı lş!klan, fakat Ttlly her p;Uıı 
bir yenilik g&ıte~. bir tnr:u 
tam mana.sile anlqılamıvor~u. 

Kıymetli piyanOllUllUD ba6ına 
~e~iyor, Şuman'dan ~ar ~ft
hvordu. Bu ınm.s albndald bll· 
tün m<>bilya bilyük kıymetli pi
vano. notaların konmuma mah
sus bir c!olap, bfr ld b_,e w 
sandalyeden ibaretti. Bu odıannı 

edibnemAFJr. 

Neticede. Neap :nmt ile vekili 
PeJUl{ Wamıı ibrK d;tifi ter. 
ctıme htıldandaki jddin ~ mütaıe
alaırmı bftdirm~k tızere muha1te
me 28 nis:ın. günU. öğled~ ~· 
Ja 1Hıw'•nJltJr, 

t6 N1eaa ta !'asar Alrp.ım 8a&t it de Şelllr ~ K-a •-•-

Aıma nıe gu.el ~ylbwda! 
Tarilı~ fel.9efeden ..,..ı lm
•OBiyetleıinUldeın • açtı. Bu a
rada aevimli tma.lar anbıbyur; 
tatb taUı gfild~u. ltmdi
._ ...,_ ~ J J1 t'•t ..... 
d*. Telmr ....... ... bnr 4Nll
dit. 

Tiir/ı Matbuat Tekniayenleri Birliği ltlenlaatine ~~ 1 

B l'ffJB llfJ'IAMlal ı 

D:teei gGa, .,. aollllet ...... 
9'IDUD ..,. ttttıMtl •1ı1e• ae 
kadildle bıtdti' 1I-, -
at'bk ıtöPlaemb b...... tla 
~. bilgimizi tll'blwlm-
dul emin oktutum-~ .. 
gtn ... malfamt bMi ıil... m. 
matla belbağ'bmlt .,....,_. 
du:k. B AYAN SA·FiYE 

Ve arkada.§lan tarafından ~erll~k k009er De 

ŞEHİR TİYATROSU SAN'ATKARLARINDAN 

1 
1 Ostat, o gUn de çok dlılY lll· 
· ıat0. Kendisine·~ demilk-
1 le .._ m ....... ifa4e edl,Jıar: 

BAU• ve VASR •ıu•aın 
ltüraldyle tem.11 edlleeek 8 A A D J!l r 'I' 11 V A 8 J 

Konservatuar mensuolan tarafından verilecek ım .. r 
BUetıer Şehtr Tlyat.roaı Komedi ıc.amc1a •tdm&lctadn'. 

ı... ~ geniş bir aydmla.nma tı-
~ ıaltlne kapı:lıyorduık., Fabt hey: 

llat! .. Cçiincl sb11n .,..4& 11-
bda bir hal oldn !.. Reete'-dı 
mı: gelmedi mi; ,.ımt geldi de 

81•••• Her tarafa WMl&l mldlJ'e .............. ----· 

Y asaa: l"ranauH K.örmentli Çemen: Muall.,. Acor 
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bitifiğindeki dlAer' oda iae Tilly'
nin yatak odası idi. ~nç kızın 
mu..adesi olmadıkça khme, hat
ta bahası bile bu odaya gfr(!mez. 
d1. Dlasen f!'f hemen bütün gün 
bom bo§tu.. Babuı evde bulan
dufu zamanlar sigara salonund:.ı 
kalmayı ~lh eder ve ancak gt;
celeri yalnız kaldığı mman kw 
yarım Mat musiki sa.tonunda gö
rür onun çaldığı piyanoyu din
l~l. 

Ti11y iki saat Kadar'a p;y&no 
çaldıktan ~n: 

- Artık tahammUI e~miyo
rum. 

Diye bafn'arak yerinden kaik
tı, plyan<>ntm kapağını hızh lrn
padı. Kadar iki saatten-beri mı:
kemmel bir mus;ki dinlemiş 
Brahma'm Şopen'in, Beothoven in 
ve Şmnan'm en güzel pe~alarile 
mestolmuştu. Son na~"lerin \'E.'T 

dift se~lden hftla kurtula
mıyan Kader J?"enc kızın elini a
vuçlan için" aldı: "mer.:i Tılly"' 
dedi ve genç k z . vdiği crl· ğir. 
crösterdiği bu heyecana bir mu
kabele olma.'t üzere Kadar'u, 
dudaklarına kadar yt kaeldi. 

Saat lll!ldz bu"ı·~:ı doğru kapI· 
ya hlf!fçe vuntldu: 

- Matmazel yemeğinizi geti • 

rebiiir miyim! M&ly6 bu gıeoe 
gelmiyecek •. 

Ve tekerltkli bir mua yavaş
ça odaya Slrf1ldll, berinde çay, 
eoğuk et, balık, t8rH1 lle\'klere 
göre yapılmış 90818ler, eebRler
den tfırlU &'8l'nftür, yllftk, mey-
1-a ve oldukça ~. biraz ~kşi 
lezzetli bir şarap vardı. Saat ona 
doğru dostlarından mtiteşekkı' 
bazı çiftler" geldiler '\'e ~rliktc 
b;r ~at b.da.r eğlendiler. sonra 
J(ada.r onlarla berabtt ~ 
gttti. 

Evine dönünce odumm orta 
srnda, imerinde tamamlammt pro 
j"'l'Iİ bulunan masanm &ıfuıde 
du!'du. 

Saat Uç oldufu hal~ hftli 
uyımıa.mışı nazarlarlle karanlık
tan delmiye bakıyor, bqt alW
duyor, ırözüniln &ı0ıı4e bat'ar, 
kelimeler zigza.glar C}l.zerek dans 
ediyor, btltUn vfteudunda. Tllt~··
n · n '-ü"udımu hissediyor dtlş:in· 
e:<' lt-ı i muvaffalı:iyet ve para, ya. 
ıının emniyetsizliği, endlicleri 

rinde temcrknz edivordu. 
Sinir ve para. her lkial de ar

tık Kndar da zA.fa düşmiye ba.s· 
lanrştı. Bir·mDddet evvel oehrin 
bilyilk terzilerlndm birinde yeni 
bir takını elbise diktirmişti, aon-

•tatlı ve biJ1ia km•l8Allll mer. 
ı..eıtabıce keeecek bir mfhıeee. 

N. gf1Elı ,.ı çaımprlar ve za. 
rif kunduralar a1ımşb,, GünJük 
banJ106U için madam v~ ken 
di8inden nenem bir para aJı. 
yonlu, Tio,'nln mmaiklerle &1115-
lil hem beyu banyo dllİreslllİ &&' 
cU1kt'en sonra sabahları rnullck
kak banyo yapmayı itiyat etmlt
ti. fyi cimlten gömlekleri De ta,. 
btt daha ş* kravatlar takmuı i
cap ediyordu_ Randevwnma bir 
d-.kika ~ kahJa ntly çileden ÇS· 
kı,ordu, bu sebeple elaıeriya tak
si ile randftup yetffmek mec· 
buriyetinde kalıyordu. 

Genç kıaJar maar.ıı.rmı ....... 
ıanaa yaptJnnmıaJmma ralmeD 
!cıbntalar. bubr. ti,abolu', ili· 
TıemaJa.r gesiııtller cebinde .kaltm 
bC!f on kun1111 da tllketi,ordu. FIJ. 
haldb bu gti maratıar.n ~ 
Pol yapıyordu una. T Ul meee
IA bir vitrinde bir fta•yan ıntllnil 
hayruılı:k?a seytttt:iği zaman Kad:ır 
bu SOzel çlçej'i ~v~iMıırlne g6nd::r
mekten tendia menedemlyordu 
vıt l"Ce y~:uı !Ollra bile olsa 
TUB clansetme4r snmııında o'dufıı
nu tılyJ,eyince Kadar taksi pua11-
nta, ba'oya verileeek antrenta ve 
P,ampanya p&ra)arnun fuzulı mııs
raf olduğunu bi diremI.vordu. E
vet artrlr dan9e'tm->ğ de öfren
mftti. Sa.tonda kalabalık anumıda 
uzuıı boyu a~i h!Ll'Üetleri i1~ 
..ıömneğe bqladığı zaman kendi
s!nclea kendi de utanl}·or, kıza:r-
Vôt'du. 

Pot k•adJllne bir mDolt n bedi
Ye etm~. ve W:u:'la:r bu nu:ik 1ıa
rckete itiraz ettiği zaman Pol 88-
dece: (Devamı var) 

bdm bercbtte ...__ ~ 
yil& ve a,.c!a ~ ... .,,.,., 

kmcl8lDi ~mi --
C-.lıaiıl? .. ~- B"*il- oa. 
lerhnbdeld. 8*i dldrat .,._.. 
ildltf.,. JMi y._ ftftıklan .. 
tmır:I& .... fl1ıamfıı - •• _.... 
den MIFl •kırn'l'aıı,.,. .. 
yan*1ıık ft aecrdl Be ........,.,, 
JeriıM tAıı1r.ibe 1-' ~-
4*. l'lıbt ~ 1ıM qH!. 

Belli •• ı• .,. efnMr .. 
nııt.,. diJe tadf ef«Hıted h 2 

; 

1*' .....ad* bd, MI lıir Wlal 
eli~ 'VW<lr. ltte ..... 
nflUlf,ı!.. lir ...... ...,., . 
ıı... ı. '"-nılt", lıilim e , ,., 
g~ iti ''bir,. dCll .,.... 
ye çirar; fabt ''iki" deD ~ ... .... .............. , 
..... as-.._~ ..... 
.,.. aenı-: mllflil ... ,.. •• 
Ye daiıma laanık±'e od -
Jrwc'1Nıl ~ blııhmlllft 
dDeenıiıak... BaaD ba ......... 

eiJt dt ..... ~ --e• 1radar teelrli nıetieel9r de 
~. ~ Dlw,ret o Jra-
dar .•. •1Jaüı 80Dl1 1*tur .. -
adam, n • llil ki-- 1'l'!'D ut. 
.. ça· 2 1 •' '"ID bir muentılDi 
lııalmak ......... Falraıt ...... 
""Glıtat" - dem h•• mıD--.Z ...., . °'' 1 k '*' kon ile bo
..ıtblı bir drlDla lllJ;)'U IL'llm.laa 
kar'litta .... ~ bir Jml .. 
mı temel dvNnnr bite ~ 
den ctalgalar& llıc>dmtitz. Om ... 
daha g6remediJt. tld atmM ı. 
nııtmwn :!!'l>ğıuk w kekre ~ 
Qefl-*ııfen )'aW4 ,,....... ...._ 

yor. 
Medun, ne gUaeI gl)lllm6. 

yurdu. Blmlııa o mahtefelll Ye 
Dı*andmcı fllpheler u,andlraa 
--' Jll1 mw içinde~ 
da hlWıi1eeJ"di! ttte "cehil~ 
!il,. nln sUJ11!11 bir maeeret t.al>fri 
4*: 

ı · 25 yıı melkı Valııt 1 
il • 91Sl 

Japon~ Rua harbi 
DCbl BolfeTik aaktıriert karanlıi 

JapoD bahriye gemllerlae karp at 
etmlfUr. l:fndı bahriye mubbelec' 
buhnunue w zayiata utramaau§tır. 

~ eq mbe! Cuma 

> :4 Nisan' 5 Nisan 
~ 1 
G' R.. Uılr: 1 { R. Ahir: 8 

!tasım: 11'7 Kıu11m: 168 

\ı&&lllt'I • aıcan l',7!nnı \ 8-.:t• '"'""' 
UllıM'•lr uo J0.16 5.09 10.18 
1'•ih' 

otıe ıus 6.11 ıı.ıs 5,10 
ikindi 18.0'1 9.05 18.00 9.05 
Akpm 11.H U.te 11.G'I .... 
'I' ... il.il lM .... .. 
lmeak U6 8.18 s.ıı 1.18 



\'AK 1 T 

Pasifik a.dalarının esrarı SPOR 
( Dilnkii nüshadan deoonı) 

Y a~ın yapılacak ikinci küme 
terfi maçları 

lst. Futbol Ajanlığından: 
J.'pnerbahçc sfadı: 
S'lat 10 HIUı.l - Eyüp hakem Şa

uzakta olan Enggano adasını se- . . Mü et Ne d t Saat 12 A 
çemh·en Hnerle için ilaç peke- ' 1• eyy . c e · · 

durmadan yağmur yağıyor ve bu
lutlar denize kadar indiklerin -
den, tayyareci 30 metre ötesir.: 
bile göremiyordu. Hatta 25 km. 

t · · • d ı .'. :kil d W•ı ı Hisar - Davutpaşa hakem Adnan, 
ının e atı ması murr. n • egı - Ha • F , 

di. işini görmeden geriye dön- yn, azn. • d 
mek de istemiyordu, Bunun üze- Hakemlerı avet 
rine Sumatra sahiline dönmek ve İRt, Atletizm :ıjanhğından: 
burada mecburi bir inış yaprr-ak Aşağıda is5.m.Ieıi yaztlı oı~n ha-
karanm verdi Buna muvaffak kemlerin 26 ni.e&ı pazar günü sa. 
da oldu. Fakat tayyarenin te- ~t 14,30 da Şeref stadmdn bulun
kerlekleri yumu§a.k kumun içe- rnafan rica olunur. 
risine o kadar ~iddetle saplandı- Ünva.n Tayfuroğlu, Vahyi Ok
lar ki, Haerle tekrar havnlana- lıty, Dr. Mehmet Ali Aybar, Ali 

ile sabah, öğle ve a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

-

Bu esnada Dr. Kfilı\er Engga
no'da bulunuyordu. Kcncii koru
yucu usulü ile sıtma.ya yakalan
madığı için Engganezler de Atep
rin tabletlerini öğrenmişler ve bu 
sarı hapların mucizeli tesirine ı
nanmışlardı. Yerliler, ateşli has
talarını Dr. Kühler'in bambodnıı 
yapılmış evine taşnnağa b~la -
dılar; Doktor bunları sarı tablet
lerle ş.ifnland:rmıya muvaffak o
luyordu. Fakat bu kadar sar~i
yata yetişecek kadar Ateprm 
mevcudu yoktu, ilacı tükenmiye 
başlamı.~ı. Dr. KGhler acele A
teprin tedarik etmek çarelerine 
baş vurdu ve bana Batavyaya 
yazdığı bir mektupla Enggn.no'
ya donecek olan ilk posta vapu
ru ile büyük miktarda Ateprln 
yetiştiımemi ricn etti. 

füza Sözeralp, Dr. Nurettin Sav-
m~ı. Buyaln~~i~nden~~ wl ·-----------------------------------------~ den ve nas.! bir ümit bekliyebi- cı, Firuzan 'l'eldl. Cemil Uzunog u, 

.. 
Holandalılar birçok adalardan 

müteşekkil olan ülkelerinde rnuh 
telıf tayyare 1ıatları tesis ctmiş
lener. Bir kaç s:nc evvel Bor~ 
neo'nun şirnalişaıki:tindehi Hol.uı 
da petrol salıasma vnpurla an
cak 8 günde varab1!.m:ştim; hal
buki son defa saatte 3~0 kJn. u
tnn modern bir tayyare beni ya
rnn rründe oraya götürmüı:; ve bu
rada petrolün valı.rıi ormanlar a· 
rasmda nas·l endit :tı i merk(;z1e
ri, flC'Mr ve köyl~ tesis.ne yara. 
dığını g~türn. Fa.kat tayyare 
seferlerine rarrmcn bu sahada ya
f-ılan seyahatler, §Ch;rlcr arasın
<inki büyu:~ m ~ ı dolayı h:ıf
talarca si.irüyordu. A vrupahlar 
Uzak.şarktaki bu adaların ne kd
d:ı.r bü}'iik olduğunu tahmin bik 
edemezler. Mesela; Borneo ada· 
sı Tilrkıyc kadar büyüktür. 

Bir Bomeo se rall:ı~inden dön
düğüm 7..am:ı.n Dr. K:ihlcr'in A
tcprin ic'n b"na FJ1p-rrnno"dnn yaz. 
rnrş <''iııw ı m"1 h'lbu masamı Ü
.zerinde bul<lı:m. Ha~b :i F r;
geno' •a rd n vnrur hare:,et e
deli 8 Min olmu~u. 

O zaman Bata\'Y<tda bulunan ve 
bu aksi terı:ıdüiten haıberdar olaıı 
tayyareci Ha 'c kendi spor tay
yar~ine b · n r~ ilaç rrötürm~yi 
diic;"n "ü D~ha o ~ece t~b1etler. 
BataV\i ·~i A 'mm koneolosl.ı 
Kln."Jeı n v nd.! (bu z::ıt ş!.mdı 
Ankarn a Sefaret müstc~andrr ), 
tayyaı'C:d~n ~re a ıldı~ zaman 
~~l.Inahı.n için, iht:ma.::ıia 
amb:tlnJ edildiler. Bu mevsim<le 
hüküm siir~n rrıü~hiş fırtınalara 
ra~rrrn b:nb:ı.c;ı Hacrle eıtesi s:ı.
ba.İl U1yyarcsilc önce Cenubi Su
matr., n hükUr.ct merkez; olnn 
P..lL n"''a uçmuı:ı. sonra da a
sıl he .,i <''an EP,,.,,.,.ar:o'l a var
n~:ı.1t i''n vnhci orınıaıı:nrı, b'lt:ı -
lık m ''ruarı \·c 3000 rr:etı e ı·Uk· 
sc!diktcki Barisan dağlarını ve 
f ırtmalı denizleri a.c;n,ıştır. Bu 
esnada hava gıttikçe fcnnlaşıyor, 

lirdi?, Dilinden hiç anlama<lığı Sadtk Ceylan, D:ıvit Jafe, Cemal 
Venç, Ha.gopyan, Nazmi Tüfekçi, 

bu yerlileri cağırarak. ıslak kum- Hagop ve Sergis Gü.zelesel", Neri-

Baltacıoğlunun yeni bir 
piyesi 

ları ayaklarile çiğnetmek sııretı- man Tekil Yasumi, Skindaris, 

::.::: ~:;:ı~~n~af~= ii~~: S3.ka1:Ut, Sudi Aziz, Kesim, Tur-

Dvnay1l Hakkı Baltacıoğlu ta.ra
fından "Alinin içi,. adlı radyofo
ı'k piyes cuma akşamı saat 21,15 , 
U> Ankam radyosunda temsil edi
lecektir. 

.; g 11t. KııngeEdi.s, Devccis. 
sız bir şey ıdi; fakat bundan Edirnede atlı sipor 
başka çare yoktu, bu sayede ve Edime - Slpor bölgesinde bir mUd· 
bırkaç saat sonra ha\":l açınca det evvel kurulan (Atlr Slpor kulllbUJ 
nçmıya mU\ affak oldu. Enggano fao.llyetıerine devam etmel<te ve ku. 
şiımdı güneslcr içinde ıcl' ve ya!- IUbUn tertip ettiği haftalık kır gczı. 
nız aradığı köyü değil Dr. Kfih- ıert her hıı.!tn btrnz do.ha rağbet ka· 

Radyo te::nsil kolu sanatkiırları 
tarafmrlıuı ha.zrrlannn bu tomsil, 
mi.iel J fin radyo teıkniğine uygun 
bf'r estetik hakkmdald düşünce. 

terini gösterecektir. 
ler'in oturduğu ba.:."llbo· evi de zanmaktadır. 
buldu. Atcprin paketini bnhı,:e- (Atlı Sipor kuıllbU) bu, cUmleden o. Bir Muhasip ve Daktilo 
nın Hindistan cevizi ve 1\fı:z; a ıarak dUn de Edtmenln Avarız kö - aranıyor 
ğaçları arasına attı. Pakete bağlı yUne bir gezi tcrt1p etmlşU. KuJm, Türk ırkından bir muhasip ve ılak. 
olan Holanda ve Alm:ın bayrak
ları her taraftan nke+in gö~ül- erkek 40 kişinin iştirakiyle yapılan 1 tıloya lhUy~ vardır. Her gU.o öğle-

bu gezi de c;;olc D<?§ell geçmiş ve Atlı den onra Galata Ahit han ikinci kat 
mroine vnrd m ediyorlardı. slporlular Evanz k6yUndc köylU ile ,u No. yn müracantlnn. (S9G08) 

Aradan za..-nan geç!. l~tcn sonra temas cqerek hıısbihallerdc bulunduk· 
Dr. Kahler'lc göriiştüm, ltcndızi tan sonra saat 19 da Edlrneyo dön - t11tanbııl Asliye 9 uncu Hukult HA. 
iki ay sonra posta seferleri ya- muııerdir. kimliğinden: 42/170 
pan vnpur uğrayınco.ya kadar 1---~---------- Beyoğlu Fakir sokak 2'2 No. da 

Vahide Blnuıtin tnrıı.!ındo.n Beyoğlu 

Fakir sokak 22 No. da mukim Fuo.t 
Blrantin aıeyhlne açtığı boşanma da·· 
vasmın yapılmakta olan muhakeme. 
sinde: 

tepdn'in kimin tarafından atıl
dığım anlıyama.mış ve bir Ab:an 
spor tayyares:ni~ Hmd Okyano
sunun bu münzevi adrı.lanna ka
dar nasıl gclebildığfoi kavrıya · 
mamıştı. Hayatlarında J;ıenüz 
daha hiç bır spor tayyaresi gör
memıs olan En~..,.aııezler hava · 
dan dlic:cn bu p:ı.kcte büyük bil 
hüımet fakat gızh bir korku iie 
ba:.'mlışlardı. 

Dr. Kahler o uzun aylarda her 
türlü sıtma nöbetinden kendml 
rmıhafaza edebilmiş, yaknılarmı 

sıtmadan koru.muş \'C yerli has
taları nöbetlerinden kuı1armıstı. 
Halknı kendisine büyük bir iti-
madı vardı. Ve onu kttdretli bir 
hekim olarak tanımışlardı. Hat· 
ta Eııggaııezler kendilerinden \'c 
çok iptidai olan hayat görü.cılc
rin kend;c: ne uzun uz n b h- -
diyorlar, ve eski tilrküler o'ku-
yorla rdı. Atebrin verii!erin ka.l
b'nı, kendileri hakkında b:rçok 
şeyler öğren~ istiyen bu ya
b:ı.ncı için fethetmiş ve bu surt?t
le burada ya.şryan bu gn:-ipı fa
kat mahvolma~ rnnh~iim Eng
ganez kavmınin dil ve kültüi"!c
rinin aydrnlatıltn3..c;:ndn büyük 
bir 8ll1il olmuştur. 

Otıo Otten "Dlrlm.,den 

J Bugünkü radyo 

7,80 program ve memleket saat a_ 
yarı 7,83 Hafit program Pl. 7,45 
ajans 8,00 Senfonik parçalar Pi. 8,15. 
8,30 Evin sa.ati, 12,30 Program ve 
memleket saat ayo.rı 12,33 Fasıl he· 
yeti 12,45 ajall.8 13,00 Fasıl heyeti 
programının devamı 13,15 _ 13,30 ko. 
nuşmıı. (Çocuk Esirgeme kurumu a.· 
duıa). 18,00 program, memleket saat 
Ayıı.rı 18,03 Radyo ı;ocuk kulUbU 18,20 
geçit programı 18,45 Ziraat tnkvlml 
18,55 Oda musiki.si eserıert Pt. 19,30 
sao.t ayan, ajans 19,45 Halkevleri 
folklor saatı 20,16 Radyo gazetesi 20. 
45 Şarkılar 21,00 konuşma (Dertleş

me saati) 21,15 Hüseyni makn.mı 21, 
30 konuşmn (hikAye snaU) 21,45 rad· 
yo senfoni orkostram 22,30 saat aya. 
rı, ajımıı ve borsalar 22,415 kapan!§. 

Muhlis Sabahattin Konıeri 
27 Slıı.:ı.o Ptu.Arteslden ltlb:ıren 

ı;;ohlr Tiyatro 11 Komedi Kısmında 
JiADINLAJUN BEGENDlGt 

Zayi 
931 nunıaralI cUzdanınıla. tn~n 

kaymakamhğuıd:ı.n almakta olduğum 
asker maaşımda kullandığım mUhU. 
rUmU 2'.ayi ettim. Yenisini alacağım. 

dıı.n eskisinin hUkınll yoktur.' 
suıtannhmet. l\akllbent sokak No. 
18 Ay~e (89606) 

M. aleyhin ikametgahı meçhul bu
ıunduğUndan dava arzuhtıll ve do.ve· 
t1ye mo.bkeme divanhanesine talik ve 
guzete ile de ilft.na.t icra edildiği hal. 
de mahkeme gUnUndc gelmediğinden 
ve blr vekil de göndermedlğinden mu. 
hakemenln gıyaben lcnı.sma ve llAnen 
tebllğattan beş gün içinde itiraz et • 
medlğl takdirde bir dahn mahkemeye 
kabul cdllmtyeceğ\nln ve mahkeme gtl 
nU olan 29,•1. 912 gUnU sa.at 10 a talik 
edildiğinden yevmi muhnkcmede geL 
medlğl takdirde bir daha mahkemeye 
kabul edllmlyeceği gıyap karan ma
lco.mma kalm olmak uzere UA.n olu· 
nur. (8960:>) 

lsb\nbul 

dan: 
42/875 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

1 
karar verilen torna , tesviye, muhtelif 
pres ınalcinelcri ve zmıba, silindir ve 
aalr Fabrika aıı'l.t ve edevatı 27.4.942 
tarihine tesndUf eden Pazartcst gUnU 
saat 15 • 17 ye kıı.da.r Gala.tada Hur. 
ma soknk 7 numaralı fabrikada bl • 
rlnci açık arttırma ile paraya çevrile. 
ceginden talip olanların mezk1lr gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna mUraca.atıeri llA.n olunur. 

(89604) 

Gayri menkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahk.eoıelori BaşkAtfpU,ri.oden: 
941/29 
Abdullah Hu!Qsi kızı: Fatma ile ölU Ali Rıza varisl.-rl Kadrt, snmye, 

Ali şarn1an, llılelllha ve Sabi.hanın şayian ve m\lştereken mutasarrıfı bu. 
Juncluklan Beyoğlu K.abata§ Ömer Avni mıı.halleslnde eslci Bağ odalar yeni 
ırn:adl:,e ııokağuıda eski 3, 6. 8 yeni 8/8 No. Ue murakka.m 115 metre mu 
rabbal mcsalıal sıı.tlılyeslnde 5,50 metre oobhesi bulunan (2000) dk1 bin lira 
kıymeti muha.mmencsinde bir arsa ile yine a.ynl mah:ılde KUpdiye sokağı 
ile DUme.n sokag'ı arasında vaki eski 3, 6, 8 yen.1 :>, 7, 7/1 No. lu mUsellea 
1;ekllde 121 metre murabbaı mesahal sa.thlyeslnde tapu kaydına. nazaran 
anıa görUnen ve hAlen Uzerinde 411 JI11?tre murnbbnı kadar bir mahalline 
klrglr tuğl&dt\ll in§& edllm~, Odunluk ve kömllrlUğU hAvl bir bodrum katJ 
He Uç oda, bir mo.tba.h, bir hclA ve bir aotadıı.n ibaret fevkani katı ihtiva 
eden ve arsaııı Ue blrllkte tama.mı (5200) bcDbln lkiyilz lira kıymeti mu. 
hammenestnde bir hane guyuunun izalesl içln ayn ayn satılmak Uzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Evsıı.!ı ve taksimatı h:ıkkmdakl tafsila.t vaz'ı yed 
:r.abıt varalmsmda yazılıdır. 

Birinci açık arttırmam 18.5.942 tariblııc teaadut eden Ç&rpmba günU 
aaat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri kı:ılem odasında başkA.. 
tıp nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli mUhammen kıymetlerin yUzdc 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde mu.zayede on gün uzatılarak ikinci o.çık 

arttırması 23.11.942 ta.rıhlne mllsadif Cumartesi gUnU saat 10 dan 12 ye ka· 
dar ıcra edllereit en çok arttırana kat1 oıo.rak iha.le edilecektir. İhale g1L 
nUno kadar birikecek ve birikml§ ve birikecek belediye bina ve arazı ver. 
gileri hi83Cda.rlara., delUıllyc rüsumu. i.bnle pulu, 20 senelik tAvii bedeli, ta· 
pu ve kadastro hnrçıo.rı ınli§teriye ve evkaf lcnresi de hlaaedarlarıı. alttlr. 

TURKiYE iS BANKASI 

Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri menkullerin muhammen 
kıymeUerinin y1lzde yedi buçuğu nuıbeUndc pey akçası vermeleri lA.zımdır. 
Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan Uırnfmdan ihale gütıUnden 1Uba.. 
ren verileeek mUblet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mccbuı1dlr. ôden
medlğl takdirde ihale feshedl~rek kendisinden eV\"Cl en yük.sok teklifte bu· 
lunan klınse arzetml§ olduğu bedel ile aımağa ra.zı olursa ona ihale edile. 
cek ve o da razı olmaz veyo. buluruna.zsa hemen yedi gUn mUddeUe arttır

maya. çıksnlacaktır. Yapılacak ua.n alAkadarlarn tebliğ cdllmlyccekUr. 
Mllzayede sonunda. en çok arttırana kat't olarak iho.ıc ed!leeek ve her iki Ki•cük Tnsarruf 

Hesaplan 
tBU? ""TRAMtl'E PLANJ 

KEŞİUEl..Ett: Z Şubat, 4 

'İB~b. ! "l~l'toa, Z fkfil. 

cltt>ş rın tartJılr.rlodt 

lBU lK.hn.Ml "i l'.a.l!:HJ 

ı adet 200<i wraıuı • 2000.- Wra 
• 100() - ısooo.- • 
• • 130 • - 1600.-.. ~ . -~. 

10 .. ~ • - ~- • 
t() • 100 • - 4-000.- • 

~ M:. -~-. 
2üG • ~ • - .:.000.- • 
IOO • ıo - 2000.- • 

halde blrincl lbalo edilen kimse iki ihale arnsmdııkl farktnn ve zarardan 
mes'ul tutulacaktır. İhale (arkı ve geçen günlerin y1lzdo bC§ faizi ayrıca 
hUkrne hacet kalmalu!ızm tahsil ed1lecektlt. İpotek sahibi alacakWar ile 
diğer alacaklı ve ıı.lAltadn.rlann go.yrl menkul 112'.erindeki haklarını ve fal.ı. 

den itibaren on beş glln içlnoo satış memuru olan mahkeme başkAUbhıe 
, bildirmeleri lA.zımdır. Aksi takdlrdo hakl:ırı tapu slc!llerllo sabit olmayan. 

ıar satı§ bcdellnln paylaşmasından hariç bırnkıla.co.klardır. 
Mllzaycdeye l§tirak edenleri blltUn şeraiti knbul etmil'J ve evvelden öğ

' renmiş ve bilerek gayri menkule tallp bulunmuş oldukları addedilerek son. 
radan Jtlrazlan mesmO. olmayacağı satış gll:'ıUnd-:>n evvel gayri menkulU 

I; gezip görmeleri ve fazla. mo.ıQmat almak isteyenlerin 9U/ 29 numara 11e 
J ma.hkome ba§kdtipllğine mUrn.caıı.t etmeleri ilAn olwıur. (396-03) 

Kelepir emlak arıyanlara: 
UskUdıır Bağlarbqı İca.diye Setbaııı ve Karabet kalfa. sokağmda. 31. 

33, 35, 37 ve 24 No, lı fcvkalAde manzaralı ve denizi görUr, beheri. be§er oda
lı ve bahçeli dört evle bir dUkkA.n 24.4.942 tarihinde cuma günU saat H ten 
16 ya ko.dn.r UskUdar icrasında satılacaktır. 

Umumuna. 937 senes!ndekl takdir edilen muhammen kıymeti %000 Ura. 
dır. Halihazırda ayda kırk Urn getirir. Sarnıç, kuyu ve elektrllt teaı.saUarı 
mevcuttur. 

I~ stanbul Levazım Amirli· ınden verileli' 
~s eri ıtaat 1 Anları 

Alemdnrdn teslim alınmal> Uzore beher kilosuna 115 kuruıı fiat tab• 
min edllcn ıs ton sığır eti 24.4.942 cuma günU saat 111 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gUn komisyonda görtileblllr, Muhammen bedcll 
14950 lira olup kat'l teminatı 2242 lira 50 kuruştur. lateklller belli gün ve 
saatlerde Fındıklıda satınnlma komisyonuna gelmeleri. · (299~803) 

... * • 
Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkls cksiltmeıert 4,6.942 gUnU aaat 111 de 

Kırklarellndc askerl satmalma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin belU 
valcitte komisyona gelmeleri. 

Miktarı l'utan Temtuan 
Lira Ctnsf. Kilo Lira 

Sade yağı. 1,000 1,775 188,12 
Kunı fasulye. 10,000 2,200 165 
Barbunya fasu1,._ 10,000 2.448 183,60 
Sa.bun. 3,000 2,650 192 
Y. Mercimek. 5 000 l,600 120 
K. Uzilm. 6,000 S,500 262,50 
Pirinç. 5,000 3,250 248 
Nohud. 10,000 S,200 240 
Koyun eti. SCl,000 103,200 7740 
Keçı eti. 8(),000 9:1,600 7005 
Koyun eU. 07,000 116,400 8730 
Keçi eti. Di,00( 106,iOO 8002,50 
Sığ"ır cU. 17,408 17,408 1305,60 
Keçi cU. 17,408 19,148.80 143G,16 
J{oyun eti. 17,4()8 20,889,Gll 1566.72 
Kavurma. S,000 10,400 780 
Kuru soğan. 15,000 2,850 203,75 
Ayaktan cnnlı sı[lır hoyvanı. SG,QOO 21,600 1620 

'(3016-4849) 
~:,.. 

Beher kilosuna 95 kuruş fiyat tahmln edilen 20 ton krlatal toz çeker 
29.!.!l.12 çarr;o.mba gtinil sant 10,30 da pazarhk1a sa.tın almacaktır. Muharo. 
men bedeli 19,000 lira olup kat'l tcmlnntı 2850 liradır. İsteklilerin bolll gUn 
ve saatte kııt•ı teminatları ile blrlil<te Fındıklıda s:ıtına.lma komLsyonU!Ul 
gelmeleri. şartnamesi her gün komisyonda görülobllir, (3002-4835) 

•.Y.. 
7950 kilo kesilmlıı kuzu eti pıızarhklı:ı. satm aımacakhr. Tahmin bedeli 

9540 lira ilk teminatı 715 lira 50 kuruştur. Taliplerin 24.4,942 gtınU saat 
14,30 da Kırklarellnde askeri satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(8008-4841) 
. •• * 

Komisyonda mevcut evsafı dahilinde ve Mimarslnanda. anbara tesllnl 
şıırtlle 70 Ton Odun paznrlık1a satın alınacaktır. Teminatı 825 lirn 20 ku· 
ruş olup pazarlığı 27.4.!H2 Par.artesl gUnU saat 11 do Selimlyede asketf 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. {3009-4842) 

• • * 
17,274 ııra. 80 kuruş keıılf bedelll lltl..s&k yollan in§a eWrlleoektlr. Ka

palı zarnıı. elrn!ltmesi 9.5.042 Cumartesi gUnU saat 15 de Esldşehlrde satın 
alma komisyonımda yapılacaktır. İlk teminatı 1295 liradır. Taliplerin ka" 
nunt veslltalarlle tekli! mektı.ıplannı ihale .saatinden blr saat evvel komis-
yona vermeleri. (8012-484l5) 

ı s~an uı Levazı 
komıs o D 

lrUOI ıatınalma 
il Anları 

Elll bin çift mahmuz için bcherlne tckllt edilen 123 kU1"U§ VekAletçe 
pahalı görUldilğUnden tekrar pazarlıkla eksiltmcııl 27. 4. 912 pazı:ırtc.sı gU
nll saat H,30 da Tophanede lst. Levazım Amlrllğl satın alma kom.JayonuD• 
da yapıla.calttır. Beher çiftinin tahmin flyatl 120 kuruş ilk teminatı 42S0 
liradır. .NLnnune ve prtnamesi komlByonda görülür. lstcklllerln bclll sa-
atte komisyona gelmeleri. '(700 - 4764) 

• • • 
Beher adedine 650 kuruş fiyat tahmin edilen ıooxıoo eb'admda 160Q 

adet tahta 17.gara mUteahhıt nam ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla el<
sutmesl 27. 4. 942 pazartesi gUnU saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satırı 
alma ltomlsyonunda yapılacaktır. llk teminatı 781 lira 25 kW"U§tur. NU· 
munesl komisyonda görWUr. İstek.illerin beW vak.itte komL!yona geıme-
lerı. (701 • 4765) 

Adet 

10,000 Maa§ bordurosu. 
4,000 Mukavelename. 

4 tlAn defteri. 
4 Karar defteri. 

• • • 

Yuko.nda yazıl? dört kalem evrakı matbuanın pazarlıkla eksDtmesl 
24.4.942 Cuma gUnU saat 14,80 da Tophanede Lv, Amirliği satmalma ke>
m!Byonundo. yapılacaktır. Numuneleri komisyonda görillUr. Katı leminatJ 
ll5 , lira.dır. Taliplerin belli valcitte komisyona. gelmeleri. (702--4883) 

• • • 
18 ton sığrr veya keçi eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27.4.9-iZ 

Pazartesi gUnU saat 16,SO da Tophanede let. Lv. Amirliği 811.tmalma kO
mi.şyonunda yaprlacaktrr. Sığır etinin beher kilosuna 125 kuruş, keçı etinin 
beher kllosunıı 110 kuru§ fln.t tahmin edilmiştir. Katı temlnat 3376 liradır. 
Taliplerin bclll vakitte komisyona gelmeleri. (703-4834) 

SAllİBİ : A~IM US 

Umumi Neşriyatı idare ~den 

• 

Basıldığı yer: VAKİT MATBAA.Si 

Ret lk Ahmet Se,,engll 


