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Rus - Japon 
Münasebetleri . 

Yazan: Asını Us 
Bir mUddet evvel İngiltere, 

ICuybi:.ıcfc M. Korr fsmlnde bir se-
. tir göoı1e~ti, Diğer taraftan .Ta- 1 
ııonya da yine Ro yadııkl sefirini 
dcğiştirm.İ! , bu memuriyete Sato 
lsrnfnde bir diplomat tııybı etml;:.tl. 
lSu df'fn ol an lt:iode Amerikanın 
Ru yaclakl sefiri de değismi~tir. i 
Yeni sefir olarak Amerlkadan 
Stanlcy lsminde bir uıt gelmlştJr, 
Kuybişefde buluna.o Jaı)On gıuc

te muhabirlerinin ya:ıılarma. göre 
.Ru'lyada İngıllz, Amer~kan , .. e .Ta
Pou sefirlerinin bu ~kilde değiş
tneslle bir diplomatik savaş ba..)iıv 
~r. Bu sa'\'a~m hedefi her iki 
tııuharlp taraf içln Ru yayı kendi 
ta.rarmıı. çekmektir. Bu iki taraflı 
1:eJJ~t· arasında tabü Rusya nıı
Zlk bir \·arlyette bulunuyor. Bir 
taraftan JıLponyn, İngiltere '\'e Af
~)'a daha ziyade yakhışmak ih· 
tıfacmı doyuyor; diğer taraftan 
~iman taarruzu yaklaşmakta oldu-
1:."1 lııir ırada uzak doğuda nynca 
Japonlar tarafından bir oophe açıl
ı:ııa.smı istemediği içln geçen sene 
la~ iı:lnı.le .Japon hılliclye nazırı 
Iat noka ile Stalin ıırasmda im

zalanan bitar:ıflılc paktın& riayet 
eder görünüyor. 

R.ıı al Bot is 
Kendisini Bulgaristan 

FüHR 
ilan edecek 

10 tümen 

Alman ... 

taarruzu 
Haziranın ilk 
günlerinde 

Y apılmaaı kuvvetli 
olarak bekleniyor 

Çocuk baltasının 2ac , ~ 

1 
Din ıstanbal Kız ve Bolazlçl Useıerlnde birer mlsamere 1 

verildi. Şehir tiyatrosunun komedi kısmında 
eııenceıer tertip edildi 

~ ~ 
Dlln çocuk haftasm.m ikinci gtı

nU ldi. Bu milnasebeıtle bir çok 
mektepler de müsamereler tertip 

A ıman taarruzunun ne zaman etmişler, bazı sinemalarda hUB'W!i 
~~hya.cağı dünyanm ilgisini top- matineleı- yapılmıştır. Frranstz ti· 
Jarme bulumna.Jctadrr. Bi:r çoklarx yatT08UDıda verilen milsıamere de 
tııarruzun mayıs ortala.rmda, bir ~ok ~l olmuştur. BiJhessa ~\ı 
kı~mı mayıs BOnlarmda, bir çokla. tiyatrosu .sanatkArlarınm temsil 
rı da ha.zin>..n b:ışmda l:ıo.şlıyacağı ettikleri çocuk oyunu, yavrular 
nıütaleasmda.dır, Ancak krşın u- tarafından beğenilmiş ve bazı dans 
zun sürmesi Alman yığmak nakli- lı sahneler ~lamı mran ile 
yııtınr geri atmıştır. Kış yüzünden tekrarlanmıştır, 
Alman n.a.kliyatı geç başlnmıştır. Halkevlerinde tertip eddıen o
!5imdi Moskovad:m Azalt denizine yunlar ve temsil edilen piye6kri 
kadar olan cephede karlar er.imi§, binlerce çocuk seyretmiştir, Haf
çamurla.r srfırm üstünde ıo dere- ta bilyük bir neşe içinde devam et
ce hıırare•.te kurumaya bcışlanuş. mekU:dir. Havanın .gU7.el <>~ı 
tn-. Saha ıo giln sonra harekat 1 hasebile çocUklarm bir lmmu, ög
için elverişli bir hale gelecektir. retmenlerhıin nezaretinde kırlara. 
Ancak sa.hanın ha.relita elver.işli ı;ötürülınüş ve şehrin muhtelif 

Bulgar askeri• bir hale gelme~e harekatın he- yerlerinde ~iıilmfştir. 
men başkı..ması ıcap etmez. Kıta. • • • 

Alman emrine verilmiş 1 :az:n ve maız.e:ne lstoklarm.m yer. Be~ıızıtta.ki beşinci Dk okulda 
ıcrmi alması lazunclır. ;ocuk bayr:mu m.Unssebetile dUn 

,Japonya ile Ru::.ya ara ında an
Lı,ma lmı.alandıktan sonra Mat~u
t>ka Mosko\'Mlan ayrılırken Stali
uın blzz.at uğurlama töreninde bu
hlnnıa ındAkl ve fazla olarak Ja
P<>n harlclye nazmnm yana~larm
dan öpmesindcı.1 mana şinull daha 
iyi anlac;ılıyor. 

. I~ .z:cıyosunun bugün bi!- j Yukarıda Ja. söylodlğimiz gibi b7 milss.merc verilmişUr. Bu mü
d•rdiğmc gore Bu.l,,,"'31' kıralı Bons kxşm uzun ve şiddetli olması Al- somere bugün talebe velilerine tek 
kend:kendhıi Bulgar.istanm Führe- ınan taarruzunu geçı1ttirmiştir, Biz rar edilmiştir. Yavrular şiirler O· 

ri ilan edecek Ye muhalif politika taarruzun haziranın ilk günlerinde kumuşlar, milli ~lar söylemıiş
ada.mla.rmı tecrit laı.mpmn. gönde~ başlıyacağı kanaatini kuvvetli ola. leTdir. 

· recektir. Krra.l Borisin 10 tümen rak mütale:ı etmekte ve bu haber- İstanbul kıız ve Boğaziçi li.sele-
Bulgar askerini Alm.anya.nm emri- lerc inanmaktayız. rinde de birer ırrtisamC'l"C veril-

Stalln .Japonlardan Mançuri hu
dudunda 90k endişede i<ll. Zira iki, 
~ hin kilometre gcni~Ui;rindc ola.o 
bu hududun bir 90k noktalarmda, 
bilhassa J147..an gölilBUn batısında
ki Çankofenk dağı meseldıinde lld 
t4lraf arasında :anlaşmamazhk var
dı, Uzun süren müzakereler bu an
iaşmamnzlığı ortada.n ka!dırama. 
ını tı. 

8talin Ud taraf &J'Lllmda Qan
kof enk ~ağı meselesi mUnaka~a 
cdlldlğj sıralarda bir çok defa Ja · 
P<>nb.ra ademlteca'\'üz mukavelesi 
Yaptnak teklifinde bulunmu5tu. 
1-'ııknt Japon hükumeti bu teldif-
1.eri d:aima reddedip durmuştu. 
~Yle anlaşılıyor ki C5kl J ııpoıı ha
rır.iye naıı:rı latsuoka geçen sene 
ltışın Mo kovaya lid eli ile Sta.lhı 
' 'c Molotofa hediyeler <lolu olarak 
geldiği zaman .Japonyanm Rusya. 
dan .tvvel İngllterc ve Amerika ile 
h arıl1l§aCnğı kanaatini \·ermiştir. 
llunu anlayan Stalin Japonların 
Rusyaya ~ı herhangi bir taarruz 
.rapma~dan eweı İngiltere ve A · 
lller!ka batnkhf;"llla sapla.nacağını 
düşüaerc-k sevlnmt tir. Stallnin 
&latsuokayı yüziindcn \ ·e gözün
den öperken kalbi his: 'itipbcı.lz bu 
5>e\inç lı;inıle ~arpınıyordu. 

'ıı kadar var ki Stalln böyleci' 
6evinirken bir hesabında yanılıyor
du. O da Japonlarm bu kadar ha.. 
2'arlıklı olduğunu bilmemesi ,.c U
lak noğuda cenuba doğru genl::;lc
ıne i;>lnde bu kadar süratlc IJerle
~·ebU~eğini tahmJn edememesi 
ldi. 

Onun ifin Rw.b.r Japonlarnı Blr
lllan;radan lllnclista.n kapılarına 
IIayandığmı n bütün BingaJe kör
fez.inde 8eyUi.n adasına kadar de· 
ll.11Afen hakim nıevkline geldiğini 
~ördükten onra endi5eleri art
lnıntr. 

Bununla bfi.rahcr Ru!ilarla ;Japon
ları h.cr §eye rağmen yine blrbirle
tlııe karşı ihtiyatlı hareket ctme
h sevkeden sebepler vardır. Bu 
da A.lman taarruzlan kal'§r~ında 
ltu oroulaımm bu ''&1.' me'\.'Slmln
de ne dereceye k1ail~r ~ukavemet 
edeceğini bllmemelertnden ileri 
gelnıektedir. Zira Alman taarruzu 
~s muka'\'emetJni kısa bir zam.an. 
~ lnram'k Ural dağlarına ve Kaf
~syaya kadar kolayca ilerleyebi-

ll>e onclsn sonra Almanlarla 1n
&1Uı.lerln .Japonlara ~' anlqma
~!'J lmkan.~rz değildJr. Bu ise her 

1
1'.ist Asya de'\'letl olan Rusya ile 
lJlonyayY birbirine ya.klaşht'abillr, 
llııtasa bUtün mihver devletleri· 

lle harp halinde olan İngflterenln 
ltılittefild olmasına :rağmen Rusya
~nı Almanya ile muharlb olduğu 

1
•1de Japonya ile dost kalabilme-

• • dficr taraftan Japonyanm da 
~lll'pte Almanya ile müttefik b11-
~n<luğu halde onmı dü~ olan 
rrı tısYaya karşı iyi münasebetleri 
Jı •lıat.. eilebllmesl yenJ clhan 
d '!'binin tuuıwterlstik hidi&elcrln. 
etı blıiclir • 

ne vPrdiği de söylenmcMeclir. - Radyo ~uetesi - mi§tir. 

OCRETli MEMURLARIN MAAŞLI KADROYA 
ALINMALARI iÇiN HAZIRLIKLAR iLERLiYO.R 
Ankara, 24 (Valat) - ücretti a,.c;lı kadroya geçebileooklcrdir. B<araT verilm!ş değildir. Bugiln •OO 

kııdroJ.a.rm .man,.~ kadroya. tebdili Bu harekot ücretli mcanurlann •bu- Ura ücret alan bir :memur yüı.de 15 
hakkı.ndak.i hazırhkla.r ilerlemek- gUn ellerine g~en para.dan daha. fev'lrolMe zıa.m. nllnr.ş ol.ma8ma. rağ
te ve hazrrlanon juroje üzer;ndeki az bir para alın3l:a.rmI intaç ede· uı.en bu defa. bu zammı ziyadeeilc 
in~el~ler oon rafhaya. e~ bu- -cek ve buna :mutalbil tt'ka.Q.t hi:Jt- lctı.~tm~ olaeoklardU'. 
h.mma.ktadır. Bu lıusustn veril-en 1 kından istifade edooek'ler ve kı· MUzakcrelerin b'Jb·•• bu :nok· 
:nali:nıata göre ücreıtli momıurla.r demleri de malı.fuz tutulncaktıT. ta tı.zerlnde vukubul<luğu söylcn
bir derece indirilmek suretile ma.- Ancak bu hususta henU% kati bir 1 mEktc<lir. 

Şark cephesinde 
A .. man 

kıtaiarının 
Doneç havzasına 
yaptığı taarruzlar 
MavaBaklyeOe 
tamamlandı 

. 
Kalinin kesiminde 

AnkaradakJ 2S Nlaaıı Bay.ramuıda Mlll1 Şcflml.z mlnlmig! yavnılar arwoda 

Tokyo bom
bardımanının 

Esrarı ya vaı ya vaı 
aydınlanıyor 

Bir Amerikan 
tayyaresi 

Y anll§lıkla Rus topraklarına 
indi 

Tokyonun bombalanmasına alt 
eımır perdesi günden güne açılı
yor, AmerikaWa.r M.Ia süküt edi
yorlar: Tokyoyu bombalayan te.y. 
yaNlerin Japon suıarmda. Ameri
kan gemilerinden bava.larurra.k Tok 
yoyu bombala.dıık1a.n ve sonra Çi
ne gitmek uuıre yoll.a.rmA devam 
ettikleri, tayyare gemilerinin geri- ; 
Ye dönüp gittikleri bildiriliyor. Bu 
haber resmen teyit edilmekle ibe · 
raber doğru olma.ma.sı ihtimali 
vardrr. 

MİLLi ŞEF 
Yeni KAbll elçlmizj 
kabul bay rdalar 

Ankara, 24 (AA) -Rei. 
•iciimlıur ismet lnönü yeni 
Kabil büyük elçisi Kemal 
Köprülüyü kabul buyumuı§. 
lar oe yemeğe alıkoymu§lar. 
da. 

Almanl}ada 
İa§e nizamına ayları 

hareket eden 

ölüm cezası
na çarpıhyor 

Bir Alman piyade 
---P-•rla_bom...;.._bardımanm __ ııan_blr_m!nza_ra --- tümeni püskürtüldü 

Berlinde bulunan Yunan J k ti • 

Diğer taraftan Aben1can bom
bardnnan tayyareler:nden birinin 
yolunu şaşırarak Rus :topraklanna 
ındiği ve mürottebırtmm göz allı
na n1mıhğı da Rus ajansı t.ar.ıfm· 
ılan haber verilmektedir. 

Bir fabrika direktörü 
idama mahkum oldu 
Beme, H (A.A) - Otl: 
Naeyonaı Zaıtung gazetcshıln Bcr. 

llıl muhabirinin bildirdiğioo g&-c, Al· 
man baamr, lll§e maddelOrl vcsikn. nl. 
zamnameleri ve bam maddeler tnllmn 
tına muhalif hareket eden gnhıalıır 

hakkında verilen birçok öHlm oczalR. 
rını tekrar nEıfrCtmektedlr. 

- Radyo gazetesi -
siyari §ahsiyetinin apon uvve erı 

Büyük Al~an B. Millet Meclisinin Vunanistandaki 
Durum hakkındaki demeci 

' ' Türkigenin 
lJardımı tebci
le değerdir,, 
Bern, 24 (A.A.) - Ofi : Halen 

Beorlinde bulunan Yunan siya.si 
şahsiyeti, gazet dö Lozan muhahi
rine, Yuıuı.nistandaki vnzlyet hak
kında alak:ı çekid bir demeçte bu
lunmuştur: 

Bu zat demiştir ki: 
Yunan hUkfimetinin eMs ışı, 

dahili vo.ziyeti kuvvetlendirmek ve 
bilhassa "general açlık,, ile müca
dele etmektir. Atina.ds söylendiği 
gı1>i günde açlıktan 2500 ki§i de
ğil, 250 kişi öbnekteclir. 

Her on gilnde bir iki bin ton hu
bubat gönderen Tilrldyenin bu te
~rli yardı::m.ı bllha.ssa tebcile de· 
ğer. Tarafsız i~cıe gomilerlnin Yu
nanistana gelmesi için, hükumet, 
gerek Angiosaksanlardan ge:rek 
mflıvc'I'den garantiler elde etmeğc 
ça.bşmalrta.drr. 

{JJevamı Sa. 2 Sii Ş de) 

Panay adasının 
istiratejik noktalarının 

İ§galini tamamladı 
Bnınsvick'dc btlyük bir sllAh fab • 

rik&Bmlll ı,,ıet.me müdUrU kendi hus ı 

Memarlarm taıebe olaınıyacaklan s! ihtiyacı için 200 kilo et ve !abril 

kıta/arı dünkü toplantısı 
Şark cephesine yığılıyor 

Düşman kıtaları merkez 
dağlarına sıgmdı 

Tokyo, U (A..A) - Domeı ajaumın 
blldlrdiğiııe göre, Japon kuvvetleri, 
Panay adumm csaslr iaUratejlk i~ 
lin1 tamamlamt§lardır. 

ltollo, San·.Joee ve Cad1z §ehtrlcrL 
le, orta bölgenin cenub ve §imalinde 
doğru yayılan ova Japon kıta.ıarınm 
elinde bulunuyor. DUşman kıtaıarm -
dan bir kı.smr merkez dağlarına ıırğm
llll§tı:r. 

ingiliz bamba 
tayyareleri 

Rastok sanayi 
merkezine 
Blcam etuıer 

Bern, 24 (A.A.) - lııviçre Telgraf 
ajanın Rua cephesinde hUBU1ile cenup 
bölgeaine bUyUk Alınan krtalarmm 
yığılmakta olduğunu bildirmektedir, 

Stokholm, U (A.A.) - Stokholm 
Tidningen gazetesinin Berlln muhabl. 
rl blldlrlyor: 

Selahlyettar bir Alman menbamdan 
bildirildiğine göre Şrak cephesinde 
Starajar(n cenubu §&?'ki.sinde "çem. 
ber içine,, alman on altmcı Alman or. 
dusunun birlikleri Sovyet hallarını 

yararak Alman cephesinin U.t tarafı 
ile tem83t temin etmeğe muvaffak 01. 
muşlardır. 

Berlln, 24 ( A.A.) - Alman ordula. 
n bqkumandanlığmm tebllğl: 
Doğu cephesi cenup kesiminde, Al. 

man hücum kuvvetlerlnln Doneç hav. 
zasmda yaptıkları taarruz hareketle. 
rl muvattaklyetlc bltm!Jtlr. 

Novorosl.ıık sularında blr Sovyet 
petrol gemlslle iki Sovyet Uearet ge. 
mlal, bombalanmızla ha.sara uğramlf. 
tır. . 

Cephenin §im&! keaiminde, düşman 

Londra. :M (A.A.) - Aakcrl bir kuvvetlerinin irtibatı kesilen bir grupu 
kaynaktan bildlrildigine gısre İngiliz Volkot, üzerinde günlerce sü~n btr 
bomba tayyareıeri, dün gece Roatoka ı mllharebeden sonra yok edllmiftlr, 
hücum etml§lerdlr. (Devamı Sa. 2 Sil 5 de) 

hakkındaki kaııanan kantini mevcudundan 50 kilo kada.ı 
tereyağı kaldırmak suçiylc ölüm cc 

Birinci mü.zakerai yapddı J za.sına mahkQm edilmiştir. Müdürün 
(Yazm 2 ncide) (Devamı Sa. 2 Sü .. de) 

islanbul m~hteliti Ankaraya gitti 

Ankara mohtelltlyln ma~lıır yapmn.k Uzero hrlml~ mllhteıltlnln An. 
karaya gldecıeğlnı yaımı~rk. YukardakJ rcslm lııt:anbul mulıtelitl 01uneu. 

• l~ ldıuedlerinl ıöst.ennektedlr . . 
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Kan ve ateş içinde kıvranan dünyaya 

ANKARADAN YOKSELEN 
'NSANLIK VE KARDEŞLiK SESi 

88etlloveu'i11 dokuzanca senlonısı 

Fransız 
müstemlekeleri 

Ana vatana daha sıkı 
bağlanacak 

Vltl, 2l (~.A.) - Yeni müstemtc. 
keler devlet sekreteri, Brc..,ie dUn 
vazifesine b~amıı ve Ftıuııız mU.. 
temlekelerlnc a§ağ"Idakl sayıevde bu •• 
lunmuştur: 

Fransanm mUstemleke siyaseti şim 
llta&Wul gazetecilcriden b.r he· sunıı:ırordu. diye kadar biraz da tesadllic uyMU§· 

yt'tin g('Çen h:Lf'la :&ı~vekHimiz ta- Riy!!..<ıcticilmhur 'FilArmonik or tur. Yeni Fransız devlett !le beraber 
rafmda.n Ankarny c: ğnlınrş olma- kest.ruı ve De\'l<t K-onscrva.tuva· Fransız müstemleke :tııf!murınn birle. 
sı, beni lstruıbu'a b.ığlıyan \ nzifen: l'l korosu bu mtfjhur ve mtıazzam Jilt blr milli dUşUnceye bağlı kalacak 
ytiztinden srk s.k 2.iyaret fırs:ıtın: eteri uzun provalardan sonra An· lardrr. Deniz aşırı Fransız toprakları 
blllamadıı:;'lDl Ba ehrimizi tekrar kara Devlet konservatuvarı salo· arasında. maddl ,.e manevi sııJıalarda 
ve yem !lcr.- luı.."l1lclcrile gormemc l!'Undıı dınley:ir.ilC're arzetmekle c;ok daha sıkı bir temaa olmasına. ve bun. 
imklın verdi. A nkftl'nda. bulundu- ehemmiyetli bir batan g6stermiş 
ğum g\in!P.rd Öb't'cndim ki Botho- oluyor. 
ven'in ookuzımcu l!Cn.fonisi Riya • RlyaaıeUciimhur FJJf.rmonik or · 
setic\imhur ıfi.a.tmonik orıkestrası lle.tnuııru te.'kil eden S8ll'alklrJa· 
taratmdıan ilk defa 18 Nt.9&n cu- nn tek uk ~dıkları san'a.t. kabi· 
marteeJ gUnU çalmacak ve dalıa lfyet ve IJya.ka.tını ve birllkte ça.l· 
somUl haftala.nn cumartesi gUn- ma husuauncbld mükemmel alış 
Ieri de telcr&r ıcdHecektir. Bu sı.. kanl*hınnı belirtmeğe 1Uzum gör 
mda ~ mrhınm.ak benim milyon.un; Orkestnl.yı idare eden 
için. -'et 'V'eftCi bir tesadüf.. doktor Pretaryueun Avrupa mwıi· 
yılme1ıl iclL: An!ııa.nı.da. canlı bir mu ki ftlcmıindekl crôbreti ka't'1'ısmda 
SiM ,_.,.ct.inhı qvan!k bulunduğu. iAe ti.stadr anca.1c .sa} gı ile anmak 
mı Te dtwam'lı ıırurette limit sıçtı- lizımdu-. 

!arın a.navatanıa daha sıkı ballanma. 
sına dikkat ediJecokllr. 

Vı,I, U (A-"J - D.n.b.~ 

Fıransa ile cenub Afrika blrtıai l\. 

rastndak1 dıplomatlk mUnaaeboUorin 
kesttıneslne alt oı!arak cuma akşanıı 

Vl~'de aşağıdaki ı'ffmi tebliğ De§J't> • 

dilml§Ur: 
"Cenubi Afrika 1"rllği bUkılrMU, 

Pretoryadakl Fıransız orta elç!sloe, 
Fırall8a ile olan diplo tlli- mUnase
betleıinl Mıınnek k'arannı verdiflnl 
bildirtnlştlr. Bu karar hayret. VCJl'ecek 
mahiyette değildir. Takriben 11<1 sene 
denberi me•cut hakiki vazıyeU teyit 
etmek~n ba§ka bir netieı!ye va;rma • 
maktadır. oenubl A!rilta orta alçia! 
İngiliz b11yUk elçlaindcm aynla.mıya· 

cağmı eöykmlf ..,.~ hatırlarda atdutu 
üzere mUtarc.l<eden bir kaç gUD .-n.1 
Bordeaux:'dan nyrılmf§ bulunduğun. 

dan, iki memleket arasmdakl diplo.. 

ğmı Otedehberi işitiyordum; bu Dokuzuncu sen fon çalmttıken or 
~ti ~"BkmdıtJı. takip etmek ve ta derecode har~etli ve daha z.i· 
.AnJııus dl!,ımda. olanlara da bildir- yack ihU3emlı olan birinci ık18an· 
mcil fllhıı!mı :)Çin zevk, mealıeğim da tali ve lteaerle oyr,ıryan ikart.n• 
iç6n .....,e idi Onun içindir ki ta- lık bfr ruhun hikimiyeti, milca.de· 
t.am:ııM dönmeği bu konserle bu- lesi ve .ztırabı ürperti Ue aa.lonu 
~ !mlluBdlle b:r kaç gttn dolduruycr.du. Çok canlı oı.n ikin· 
~ bınlcbm. DeT.let Komc"atu- ci k11ım.da ruh lurgmJığr ve huzur 
va.n mt1dıUrtl oman Şe.lk G6kyayııı suzluk dlle gelm1.5 bir §iklyet ha· 
:nedt da.Yeti ve Maarif Vek"1eti Hnde idi; Çok ağır bir hava içJnde 
G~ S..nıtler .,ubeei umum mU- ça. ına.n Uç\lncU lkuımı lle•iz tevek· matik münasebetler, 1940 ha.Zlranı.n. 
dür4l TeY!tk Ararad'm 1Uıtu1k1ra- kül, a.crhk fçinde boyun etme ve dan beri fillen kesllmlg bulunu;rordu.,, 

~ thf.lmılmı aydllnde W mUıhkn mulr.Rdctenı.tl\ razı 61111 duygun. 
sen'at hldıieeat içinde blr b~ be. nu canlandmrlcen dördUncU ve so· 
yCCMI ve ~k 1!1&11.ti yaflldmı. nuncu kıaıım vahıl ve .-met dolu 

Yeni Tll'l'kiyenin gökBiJımUzU .e- bir hava tie iayam beetellyordu; 
vinç "Te &rtiıaria kaıbertanLk ytlık- Fakat Ndl:rrn feryat ve homurtu· 
selen Aıbklevf çab!R yeni bir me- lanm inan N9rıılın yarcbmile diJ1· 
dcniyet ve killtilr ka.idcet U.9t.Une öi~k ve t&t~ neticeye 
oturtumı.~tur. 1lkn ve san'a.t, me- Vll.J'Dlaık, tali ve mUcadelıe yolunda.. 
demyet ve kUltilril yapan bel H>as- ld muvaf!aıkry~ en gtizel tekilde 
h harç olduğuna göl'C yeni Tilı'ki- ilıin etmek için tek tartueılar ve 
yede sa.n'n.t ha.yatı elbette canlı !KOro vazifeye çağrıldığı zaman sa· 
ve C'SQı!l1.ı li..r genis1eme kazanma.lı lon ''Dost:l:ı.r !. Bu seslerle değil, 
idi; Buyuk Ata.tllrk ve Büyük ln- c1aha hos ses1erle, neşe llolu 5es· 
önU ilk gilnlerdetı db'ba.ren bu noık- lerle bize hitap edin !. Birbirinizi 
tayı hlç ibiT zaman g6z öniinden kucaklııym eY milyonlar, bO.tUiı 
uzak tutmadılar ve i5te 18 Nisan insanlar kardeş olacak !,,, sözler:
f'Unii . re~ sa.n'at ha.\ııın Ue san- ııin gtiıel mana ;ve gü:zıel mualki· 

Amerikada radyo 
fabrikaları 

Orduya ve donanmaya 
çalışacak 

Amtrffradan g,.len haberlere g(ı • 
re her lene Amerikıda 24-0 milyon 
radyo ya11t-.n fabriknl'lr bundan 
!;Onra s;vil halk i~in 1'8dyo maki· 
n~lcri ynprnıya.cakt.ır. Bu fnbrika
!ar ordu ve donanma >çlıı çalış&· 
c:ıktır, 

- Radyo guetesi -

lıp tavanı o.ltında zevk ve heyecan ıdrıdend ah~lc dolup taştı. B M M ı · • d 
auyarn.c clola.şttt,'xm De'V'let Konser. Ri)"a.Setictimhur l!""jj&rmonik or - • • ec 1 sın e 
\ atuvan bu yWc.sCk alikamn eeeı-1- 1 kestrn.."ItllJl yawnda Devlet konser 
<lir. S3.hneden Bethoven'in doku- 1 ,. uvarı ttıı~ e korosunun ve tek 
zlmcu 9Cnfonisini .Rcisicümhur haz o~a~.k şarkı okurnn Nurııllah Şev. 
retleılnin, hUkOmc.t erıkanınm, ya. ket ~Wa.n, Ra.b:a Erler, Saadet 
hancı devletler eJçiler.iınin ve yerli !kt'SUS vo Aydm Gün'ün muvaffa· 
~t.bnnC! bir çok mümtaz d1nleyici- kıycllerini de aynca Böylemek irap 
nin vUcudc gctiniiği tek bir kulak ede-r. 
ve tek bir kalb helliıdOki klltlenin Bethovtn'in do1mzuncu aenfoııi. 
üstı.ine b r nafhnc çağl:ayanı halin- :ıi fenalrklara ve gü~lüklerc ika.rşı 
de b a~ n Riy:ı.seticümhur filıir- 'koymak, l'\.Cfjc ve luı.rdcşlik, bütün 
ınonik otk~trası bu ytıksck alika i:ı<Janlnnn ilfıht 1<ardcıı'ik hulyası
l Uzlinden bugfüıl~ü t.cltenunUl mcr- nt yer yi.l.7.Une ılı.iz bir tesellı halin. 
lı· 'c n eri rni tir. Öe> indiren ~mnvt bir eSCrdlr, BU' 

1~usiki cUnY sının OORJ znfE'r ve 1 tün ıfünynnın kan ve a.t(!! içinde 
f><!ref hale'9.ile arılı en yüksek dnğ. kıvmnd ğı bir FTrada banş ve ra. 
!arından biri olan l.Aıdvig van .Bet- j haUıITTtı Ulkcsl Ankara.dan yWtse· 
&ovrn (1770 - 1827) , inMıniığa 1 len bu SeM, Mruır:if Vekili Hasan 
bestelC'r le olıluğu kadar hayatı l Ali YUcolle, orkestra şefi rloktor 
ile de d!lima. yükaelme det!i ver- Preto~ctl.a ve daha bir çok kim. 
nüş olan !bir san'atk!rdır. Fnkircll, selerle birlikte biz de manalı bu· 
muztanipti, tlirlU gtiçlliklerle ka.r- lureak hckmz mıyız ?. 
şılaşmı.", sevgisi ka11f1ı1mz kalmış, Ref'I• Ahmrt Stil'ENGİL 

Kıral Borls 
(Ba.ş tarafı 1 inci sayfada) 

korumak istt'dıklerinin nlfıkas:zlığı 
onu ya.r&lam.rş, dünya srkmtılan 

<".D son btiyük bil' ta.biat yumruğu 
ile acı bir ı!lırett~ taıM.mlanmı~ ve 
işitmr kabil yctlnden mahrum ola
rak kırgın ve kederlı ömür sllr- D ğer taraftan gizli ııurette 
müttü. Bunlam rağmen ülkllsfi uğ- nefriyat yapan Bulgar istasyonu 
runda )'tlmadan <'!l11şrruş ve bir ya- da şunları söylemiştir: 
na.rclağ halindeki nthunun bilvUk Bulgar vatandaşlan! Bir mayıs 
ateşini ins:ı.nlığI.'l i itme ,.0 ~et- bayramr yaklaı;ıyor. Bugün kırat 
mc kabil yetlcrinin UstUnp en taş- Borise, hUklimetinc ve Alm:ınla.ra 
kın bir şekilde :ıucıp Jdltlclere 'kn- karşı hıı.rekot gtinü olmalıdrr. As
:ranlrk iç üleminin hudutsuz deni- kere !:.ağırılırsa.hz kışlaya gitme
zinde çarpıntılarJa ve ililhi bir sar- yip dağa gidiniz. Çeteler te§kil ~ 
l.oş'uk i<:lııdc yıı..~mu:lc ve dolaR- ılın·z. Çünkil çeteler münakale yol. 
mak imk!nlnrım vcrın'şti. Büyük lannr tt>.hrlp de iyi hl g6nne'ktc
adamın, vilcude getirdiği sayısı.: di!". \' cı gi verme~•iniz. Alman ısti
nrutiki eseri ıindçn b:ı.şka yazdığı JUcılnr.ı. her tOrlü zorluğu gösteri· 
dokuz scruoninin her biri ayrı bir niz. Bu ruTetle milletin hak ki ev
mana dünyası \'e kazanılmış ayn liıdı olduğunuzu isbat edeceksiniz. 
bir zafer-iir. BunJnnn somıncusu - Radyo ~azctesi -
ob.n ve ölUmUnn yakm senelerde Sof)&, 24 (A.A.) - Otı: Gıda mad. 
vücucle gct rmiş olduğu dokuzuncu deleri yeniden tahdide tAbl tutulmuş. 
senfoni iso onun ı avntı ile i~- tur. Nisan ayının başlangıcmdanberi 
!ara vcrd'ı?i bUytlli m193lin kahra- Butgaristanda ve blltıaaa Sofyada 
manca ifadce.dir: Her Reye ra"· hissedilen el darlığına kartı konmak 
men yıbn:ı.m k \'e ruhlar ı mfo;n Uzerc 22 ile 26 nısan ara~nda et ıa. 
ezeli V<' ebedi gline j nescyc bağ- 1 tıgı ve lstıhllkl yasak edilmlıUr. Di.. 
l:ınıp da.'ınn daha kuvvetli ve dai- 1 ğer cihetten 27 nl.aand&n ıtlbaren haf. 
nn dah1 !nğlnm ol::ırak yeni fetih- tadn ancak dört gUn et aatııma ve 
lere doğru yilrtlmek. lııtlhlAldDe mU9aaOe edilecektir. Et, 

Bethoven, bu es rlle kelimesiz zeytin ynğı ve peynir latitı1Akl de t&h.. 
mu0 i1ti olan s<>nfonıyC' sonunda in- dlUere tl\bl tutulacaktır. Bundan bq. 
~n sl>zü ve in!i311 SE'S flAve edP- ita pirine;, şeker ve tuz vesika ile ve. 

rek e> za.m:ınıı. . da.. görlilmemiş r.lecekUı. . 

Anllat'a, 24 (.'\,°',) - 'BUyU\ı: 
Mlllet Meclisi lbugUn Refet Canı· 
tP.zin rC131iğlnde topl:ı.tıml§t.Tr. 

Türkiye ile Romanya anamda 
akit vo imza edilen ticaret ve te
J!ye azılaşın&!an ile merıbutları
nm taadikine dair kanun Jiyihaeı 
kabul edil.m4ür. 

M:ıdenlerin a.."UI!ma ve işletilme. 
s; hakkındaki kanun 1'yilı::ıs:ının 
müz.<tlteresine devam olunarak en
cümene iade e<Den maddelerden 
maadrıst klıhul edi!!ni!}tlr. 

K.ı.?.anç vergisi knnwıunun üçUn~ü 
maddesinin 13 Uncü !rltra.sımn de
ğlştir:Imesine dair kanun teklifi 
ile, memurların tahsil mUessesc
l erinde talebe ol<ı.mıyacaklan hak
kındaki kaJlunun birinci maddesi • 
nin dcğiştfr;lmesinc dai'r kanun 
!ayiha.sınm birinei mı1zakerelcri 

yaprlmıştır. 
Bilyük ?.tillet Mecliei pazarLesi 

gUnü toplanacaktır. 

Karpit ihtikarı yapanlar 
yakalandı 

Galatada, Kemcralb caddesin
de 84 nwnaralı madeni eşya fab
rikasının sa.bfbi Rağıı> He komis
yoncusu Halil, AbtlUrrahman ve 
tst("lllatya 23 kuıı.ıstan sa~ı!ır.a
sı icap eden karpitin kilQsunu 
240 kuruştan bir tacire sat:ı.rken 
su~ üzerinde yakalanmışlardır. 

Aynca Rnğıbın ardiyesinde 10 
fıçı karpı't ile bazı kimyevt mad
deler daha. bulunmuş, suçlular 
Millt Korunma mahkemceine ve
rilrniA1,.rdir 

Tekirdağ a dH:·e 
dairesi hakkında 

Bir okuyu<'umuz ~·azıyor: 
Tekirdağ cılljye dairesi bina. 

nm ze.-n.in katmdad· r. Bu kat ta
mıun~n trışlı'ktrr. Uzak yerle:rtlen 
gelc:>n rlnvacılar ve şahitler, em
zikli kadınlar faş fü!lUnde bamn 
!'natlerce h<'klcrnoktcd·r. Buraya 
beledive p:ır1cındaki tahta kıınaM 
pele:-<lcn lıir kaç tnnesinin ol~un 

r:etirilereık halkm taş U.cı.tünJ-c o
tu~ma. :meydan verilmemesini 
alikalt makrunla:rdan rica ederim. 

Bulgar 
Başvekilınin 

Hariciye Vekılimize gönder· 
diği telgıraf mUnasebetile 

Bir Bulgar 
gazetesinin 

yazısı 
SOf'ya. 2& (A.A.) - Bulj'ar oape. 

kil \'«! hariciye nazın Filotıa TUrkıye 
hariciye vekill Saraçotıu arasında 

ı;önder!lu telgraflar hakkında bttkQ. 
met gazetesi olan Veçer diyor ki: 

Yeni BUigar htl.kQmetlilln Türk ba. 
sını ve etkt.n taratmdan karfllanıııı 

TUrklyenln Bulgaıistana gösterdiği 

nnlayııım ne kadar b1lyUk olduğunu ve 
lt~ilofun sısztcrımn Ankarada nasıl hn. 
rarotıi bir kabul bulduğU!lu bir kere 
daha tsbat eder. 

İki memleket araınndakl ananevi 
do$tlugu daha zfyad~ derinleştirmek 

olan bu kar~1lıkir anlayış tok yerinde. 
dlr. ÇUnkU iki mcmlcl<etın Ulrtıretıe . 
rlne uygundur. 

Fransız donanması 
T ulondan hareket 

ediyor 
Fran"lZ donıınnıasııım Tulon

dan hareket etmek üze.re olduğu 
ha.beri verilıni~ti. Rus ajansı Tu
londa.k.i Fransız donanmasında Al
man dC'll:zci1e'rl bulunduğunu bil
dirmişse de Vi.şi bu ha.beri hemen 
yalanlarnr§, ancak donanmanın Tu
londe.n hareket bah.!:hıi s\lkiltla ge. 
çiştirm~tir. 

- Radyo gazet.esi -

Almu,ada 

Şark cephesıaıe 
( B~ tarafı 1 inci sa11fcıda) 

Loadra, 2-t (Radyo .ad 1,U)
Diln gece Mcıskovada neıredileı. 
Rus resmi tebliği: 

Dün eep9ede İl8l'9 değer bir ha 
dise olınadI. 

Kalinin cephemde tanklarla 
desteklenen bir Alman piyade tU. 
meni pUKUrtillmtlt, Almanlara 
900 kayıp verdiıilmlıe, 3 tank işe 
yaramıı.z hale getirilml§tir. Aynr 
cephenin bqka bir kes minde Al. 
manlar 200 kişi kaybetrni~Jcrdir. 
~teler, bir Alman garnizonuna 
~ optrkları muvaf!aluydH bir beL 
kın netice!inde 170 Almanı öldUr. 

Ankara Haberlerı ........................ ·--·-·-·---...... 
i~~e umum müdürlüğü

ne yeni tayinler 
Ankara, 24 (Vakit) - İaşe 

mfi.ste~&rlığında yeni kurulan u
mumi ınUdllrlftk.lore vt bunlnrn 
lY.ığlı memuriyetlere tayinler yn
prlmaktachr. Tedarik ve dağıtnı:ı 
ıunummüdürlüğünc eskl iııe umun 
mildiirii Ss.it Raufun fiyat ve mil
cadt>le işleri umum milrdllrliiğilıı 
;\{ahmut Seydarun tayinleri karnr • 
lnştınlm:ştrr. 

Tesbit ve ihtiyaçlar umumi mil
dUrlüğü jlc istihlil ve daimi te. -
kılitlandrnna umumi müdürlükle-

mU~lerfür. 
• • • rine iaşe teşkUitı müdürlerinden 

Helıılnkl, u (A.A.J - lıılareıal Man İsmail Hüın-ev ve Zeki Z<ıy'Ocko~
norhaym dün akpm orduya neşr-0tUğl lu ile saın~·1 tetkik he~eti aza.sın. 
bir gündelik emirde 2 nisandan 21 nl. dıuı Tnrik Dumetdm ıkisinin ta
sana kadar Suar cephesinde yapılan ı \in edileceğı söy enmekt dir. BU· 
muharebeye alt dllnkü Flnl&.ndlya hu. ı tün btınlardan 3yİ-ı olarak toprak 
sus! tebliğini naklettikten sonra dlyor rr.ahımlleri ofis.i. ticaret of i ve 
ki: Petrol ofisinin yanmda b r de de 

BUtUn Sovyet taarruzları • ki bun. 
!ardan bir kısmı günde müteaddıt 

defalar tekrarlıtnmıştır • kıtalarımızm 
parlak dayanışı önünde kırılını§tlr. 

OUşmann kayıpları pek büyüktür. H 
bini bulmaktadır. 
Mareşal Mannerbaym, Finlbdlya 

lotalarının er!meğ0 baflıyan karlarm 
içinde savaşmak zorunda kaldıklarını 
belirtiyor ve şöyle diyor: 

Bütün ıraYll§ ve iaşe kıtalarınıız bu 
muharebede yüksek askerlik değerle. 
rlnl lsbat etmişlerdir. General Osclıe 
ve aubaylarfle askerleı1ne kazaııdık. 

ları büyük muvaffııklyetıerden dola. 
yı takl'Hr ve §Ukranlanmı bllıllrlrlm. 

Kareli berzahında nlaan 194:.ı ye ka. 
tlar yapılan mUdAtaa muharebeleri 
harp tariblınizln pnlı bir faıılını ve 
Fin~diya aakerinln ııebat ve savaş 
kudretinin yeni bir delilini tfl§l<il e. 
der, 

yunanııtaaa yardım 

(Ba~ tarafı 1 focl ,'lay/ada) 

ğıtma ofisi kurulmuştur. 
Bu ofis umumi müdürlüğlhıe df' 

lfrdlis batkonsol09U Cel; 1 Tevfii; 
get irilmlştlr. 

Maarifte tayinler 
Ankara, 24 (\'akıt) - tlçUn.:ü 

ı;mumf müfett.iŞllk maarif niU ı
virllğine İstanbul kız öğretmen o . 
~ulu edebiyat öğretmeni 'Murtı.t U 
raz, Isparta orta okulu öğretınenı 
Ali Rıza Tok:ıd Maa.t'if mfidilrlfiğ{l~ 
no, Amasya orta okul mfidilrU Hil
ll"'1 Sa.kınn.n ınll3.rlf :mtl.dtlrll\ğUnc, 
Amasya. maarif mlldUrU Alı Şnn 
Yozgat nuarif mUdutlüğUne, lz
ı:ılr fidncl Erkek lisesi öğretmen
lerin<le>n Hut11it • Naib Erzurum 
Maarif MUdUrlüğüne, Tunceli U.k 
öğretmen müfe.ttişi Nuri Maarif 
nıildlirlUğUne, Kocaeli M.Ufettl'>' 

lh11\Ul Altay Bingöl Maarf:f müdUr· 
lllğUne nakil ve tayin edilm• 
lerdir. 

Pamuk hakkında 
koordinasyon kararı 
Ankara, 21 (Vakrt) - HUl<Cı 

(Bal] tarafı 1 inci sayfada) Siy&!i bakınıdan, ltalyn.n talep- mctçe el komılup Ziraat Ba:rık.M 

b ha k 
. k 1 1 tı h ı leri henüz bilinmiyor. Faks.t her tarafından m1.lbayaa olunan pamulı 

u re eUnı o ay 8§ ran a çı ve h .. t. 
kadın kıltıp altı :sene bapla cezuına al~e f\Jraalı mwı~kkaktır kI Yu- lulardan 27. 11. 941 tarihinde!" 

l 
nanıst.sn, Makedonya ve Trakya. evvel ıa.tılanlar içinde banka)'B 

maAtılkClm edilmtlf1
1
crrld.1r.h k IJıl nın Bulgar işgali altında bulun - 1 ~'iizde bir koım.i9yon veri1eeektir 

man gaze e e , arp e onom .... · .... : k bul tm• • d 
• 1 ma..c:mı •• ıc .... r zaman n. c ı- ı Illına daır koor inasyon karar 

k&ldclerı.no aykırı hareketi• önemli ycce.ktir. QU!l1.1i bu oyaleller, 192:5 1 Vekiller heyetince tasdik edil. 
miktarda eler! satm almı§ ve bunları l ve 1930 ahali mübadelclerlnden 1 mihtir 
büyük kazançlarla aalmlf bulunan sonra tamrunile Yunanill"!rle :m~- 1 l\ır • hh mu"du"rlu" m 
~-ran:konya'da Rehau .a&nayl erbabın. kO.n bulmım&'lltftd"t". YHnen mme- 1 lYJU~ ~ı at ~· 
dan. b~ de öı .... 'lllÜl~ edUdı. t!, buJ;1\n 1 ı gar ' !Jl· • nlcanı, 21 (Vakıt) - :MU§ 6lh 

ğlnı kaydet.moktedir. Aralarıııda bu ı:la bulun:ın YLT<'J13"l'İn ıztıraplal hnt mUdUrü İzzettin Baykal görü 
ı~ Jerik olarak iki memur birçok top -~· unut""m lU .. · y • . .r. ı-t · • • .uu "' az. ıcn z.unı uzcnne eAa.ıç cmnn 
tancı~d•n tUCc&rlan Te kwıdura fab- ~lı mıızisi.ni :m-il<.'lrik bulunan nbımıştır 
rlkatörleri de bulunan phıslar muh. Yt.man milleti, dıt·ma Se'ii.niğ°i is- 1 -----o-----
tetif bapla cezalarına mahk1Un edil • tey~r H . t .. 
mlşlerc21r. Boma, M (A.A) - İtalyan gaft. ın sanaynne 

tıelerl, aon lfUnlerde, Bulgariıtaııdan h . 
1 Bir çocuğun kolu kesildi .,e SırblJıtandan Yunanlltana altı bin mensup şa sryel er 

yiyecek ıntrddeler1 geldltmı bildirmek 1 

Zeyrek cadde9inde, ~Ü ŞUk- tedlr. Kamfll memleketlerden reıen A 'k t L *k h ı· ·ı 
rüntln dfildcAnmd& ~ışan 12 ya- iki milyon kadar yumurta. halk gu • men a eRnı eye ı ı 4! 
şında Ahmet, bitielltteki maran- ruplarms ve çocuklara dafıtdmııtır. Yeni Delhi'cle görii§iilecek 
~oz d{ickaDmdan talaş toplarken 
sol lkolunu bıçkı karna.ima kap
tırımıt, kolu kesilmiftir. Yaralı 
çocuk Oerr&hp&fa hıaırtahaneaine 
kaldırlln'll!fbr. 

Uç köylü kadının bir 
ormanda cesetleri 

bulundu 
Zonguldaıktaıı bildiriliyor: 
Devrelin ÖW.yldi köyünden 25 

yaşla.rmda. Ha.n!fe Dereli V• Ayşe 
Dereli, Şa:ziye Gürel ve 20 ... yaşın
da. Hıı.nife, 13 ~da Makbule 
Dereli hayvan yiyeceği bulına.k için 
sabahleyin kCSy;leırindC'Il aynlmq -
!ardır. 

Avdcde ~ denilen yerde bir 
müddet ça.lışt.ıkts.n ~ra a.kşanı üs. 
tü köylerine dönerken, havanın çok 
c:oğuk olmamndan ~rnlttle. yol
larını kaYbederek orman içine dilş 
mU,ıerdlr. Kadınla.rm geclktUde.ri
ni gören aileleri, köyden çıkıp bun 
ları aramağa toyulmw,1ar Hanife 
Dereli, Ane Dereli ve Zekiye Gü
rel'i ölü ve öbürlerini ağ cMarak 
bulmuşlardır, 

Sa ğka.lanlarm hiri>irine ean1 -
mak suretile haya.tlanru kurtar
dikla:n anlaşılmıştır. 

Bir lsveç ıllebl 
batırıldı 

.BermtıdP, 24 (A.A.J - Bir Alman 
denizaltısı tarafından b&tınlan bir ı.. 
veç §ileblnln mtırettebattndan aat ka.. 
tanlar bermude adalarına gelml§lerdlr. 
Kapt.&n da dahli olınak üzere altı ki§! 
eksiktir. 

Asansör botluğundan 
düşen çocuk hastahane· 

de öldü 
Tarlabaşmda Urfa apartıma

nnım besinci katında oturan a
vukatın 7 yaşındaki oğlu Alknn, 
dün, dairelerin:n önündeki asan
söz boşlui!undan a.cıağı bal:arken 
düşmüş, hurdalıa~ bir hn'c gele. 
rck kal<lmld·ğl Fransız hastaha
nesinde ölmüştür. 

1LAN 

\'eni Delhi, 24 (A.A.) - Hint 
saımyiinc mensup ytlksck f81ısiyet 
ler Amerika teknik heyetile görüş
:nclc üzere Yeni Delhiye gelmJt
lerdir. flk toplantmm bu alqfem 
yapılması kuvvetle muhtemeldir. 

\'eni Delhi, 24 (A.A.) - Tung 
yu ve Şivenyaung civarındaki çer
pıı:mnlnr Cinlıilere memnuniyet ve
ı-ecz.k şekilde devam etmektedlr. 
!rravndi cephesinde, Japonlar Ye
nanya.uııg cenubunda siperler kaz
maktadır. Japon ha.va kuvvetleri 
yeniden Manday'ı bombalamışlar 
sa. da biç bir hasar obna.m.qtır_ 

Stokholm üzerinde 
Bir lngiliz tayyarui. uçtu 
Stokholm, H (A,.A.) - Dün Stok. 

holm dolaylannda çok ytlluıekterde 

bir lng!Uz tayyaresi gözUk.mtı.ştUr, 

1'P.r§ıkoyma toplan faaliyete geçmlf 
ve tayyare hemen uzakl'9ml§tır. 

584 askert posta No. sını taıııyan birlik tarafından 550 askeri posta 
K. llğı anbarı namına tıınziın olunan 21,6'15 kllo saman hakkındaki 18,12, 
941 tarih ve 12/2tn9721 .ayılı Lv. Ayniyat tesellllm makbw:u zayi olmuş. 
tur. HUkmU olmadığı. (3038-4912) 

hir şey VP hilyllk bir inkılap yap- Sotyıı, 24 (A.A.) - Birçok 80kak. 
n:ıstr. ıarın ve meydanlann isım1erı deliftı. , Ne d•memell ? 1 . 

Saltanatını havaJam kurmu.') o- rllml§Ur. u B . 
lan ~ Q:ıfrinin deh"sr, ., .. z şaıri Alt'kııander Nnskı klliaeslnln ISnlln aş o,· ş N o z 1 e G . R t. 
!!~:·i~e m==~.r!:~~:ıf::~· ~e~~~~~:0m:~:!:,d~;:::~1:~·~;~ hir<~::t~ .. ~i~~un~~yl~y~ ' ' u ' r 1 p' oma 1 z m a 
E:1: ~=::.r:~~ri~ ~;';.;.;.:~!:::E?-' B:: ~J;r.~~~;n:~if!i~: Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
;unıgca;rvoı: d!nleyicilere bu rn•J' mefkQrcleriı:I gertekleıttrdlfln1 ve ml§tir 1 C B J 
?:!(( lmoe-tı• te~?:enin lı riku üd... lmrtancı kral adma hıık kazandıtmı 1 (I<~ytb) demeli ve 6vle yazma- A N DA G UN DE 3 K AŞ E A L 1 N A B l l 1 R 
r.clicesini en ytiksck bir Ustalıkla belirliyorlar. !J; (gaib) dememeli. 
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~ ıktr ve ~osyete -----------------
Ahlak 

Prensiplerimiz 
t&Mit \'ekili Hasa.o AD Yücel 

28 llJs.an ~uk haftMmı S4:'ftll l>lr 
~'k iiylcal. Bu nutuk muhteva 
~rne memlekette !'IOSyoloji ile 
feJ efe ile, pedagoji ile politika 
1~ atakalı insa.Dlarmı ilgilendlte
Cck tnaldyeitedlr. ÇUııkü ~k 
fatıtasıru ~ bu nutuk ya'1ldıfı
lllı)! ae,'liii, eimıhurlyetin ahlak 
. lstemtnı pra.tl.k kaideler halinde 
ırlldt- ediyordu. Ahlak pren.-;iplerl 
Ya bir felsefe kon~o olarak na
~~ bir şeıdlde mütaıe. edilir, ya. 
.. 111 pratik hayat kaldelerldir. İft-

c.ntb bir ~de nlzam'kUlır. Esa
fieıt ahlak bir cemlyet içinde~
Ya11, yani kökil toprakta beşeri bir 
~~diso olduğu tı:in onun hakkında 
"'lltf nazariyeler koymaktan yaşı
tall knldelerf b1r fikrin etrafında 
bir t~bibln taneleri gı"bi topla
blak, lnslcama sokmak h&klbte 
>'llttaşmalıtır. 

ri dün 
19 mayıs spor ve gençlik bay

ramı hazırlıkları ba.§lanuşt.ır. 
Beden Terbiyem öğretmenleri dün 
Kültür Direktörlüğünde ibir top
lantı yaparak okulların ı;;enlik 
programı üzerinde görU.,nıüşler -
dir. 

Tesbft edilen programa göre 
şenllkler lkşik1:aş ve Fenetıbahçe 
stndlarmda yapılacaktır. Her 
iki stadda da törene saat 10 da 
başlanacaktır. Talebeler hazır
lanan programa göre idman ha-

raketleri yapacaklardır. Talebe
lerden sonra spor kollan da muh 
telif hareketler yapacaklardır. 
Her iki stadda yapılacak törene 
5000 kız ve erkek takbe iştirak 
edecektir. 

B•ınun 2500 ü krz ve 2500 ü er
kek talebedir. 

Fener stadındaki bayrama W;e 
ve san'at okullan, Şeref stadına 
da orta okul talebeleri, iştirak e
decektir. 19, 20 mayıs günleri 
bütün okullar tatil edilecektir 

ltasan Ali Cümhuriyet devrinin 
l'iılic cemiyeti içinde yaşıyan kly
~t htMimlcrl.ıli göt önilndc tuta- Kadıköy müddehımumiliği ve 
!'\it, oomlyetln lste<llğl iyi adam zabıtam eırrarengiz bl.r öltim hlıdi
Urıını ahlaki Jmraktıer1eriDI kabar. sesinin tahk•katma ellcoymuş bu-

Hadımköy başöğretmeni 
bir ziyafete kurban gitti? 

ı.rak rizdi. lunmaktadırlar. Ilildisc şudur: 
1 
l~r. yanına yekla§mcıı bunun ba
§mdan bir tebanca kurşunuyHı. vu-

1 rubnuş ve ölmliş o1<1uğunu a.nla-

lıa 4lılak, icat edilmez. Ya.5rya.n fa. Dün sabah, Yeldeğirmeninin ti-
t ııhtemli bir tarzda Hade t'dll- ren köpriisii üzerinden geçcnlc>r, 

ltıiye,n hadiselerin ~ ııuv,·et-

ınrşla.rdır . 
Yaka derhal zabıwya haber ve

rilmi$, yapılan tahkikat sonunda 
bunu.-ı Ha6mıköy mektebi ba~öğ. 
retmen.i . Hasan Sabri oıduğu anla
şılmıştır. 

ltndırıu • köprünün arkaıımcla otiar ar:ı.cıııt-

ı r. da bir adamın ystuğını giirmü~-
, ınıklil harbi, ondan M>nra ge- ı-------------

f'"di~imiz ruh hamleleri bizim mil. 
etınıize kendi ı:;ıı.rtlartııa. uygun 
lenı btr ahliik 1 ti'laımetinl t.ayin 
tfınisttr 

'1Akıa· nerede bir cemiyet var.ws, 
111'tlcla bir iyi ve k<Stü bllkmü de 
\·a •- rrlır. Fakat cemiyetten cemiye· 
~ tnntn, k8tUniln mohte\'ası de-
61!\İr 

k . l Üıcıaı harbini yapan ve bugttn
'r~ ditnya '11rtlıın içinde yaşıyan 

•Irk n~lllcrtne hlkim olan ahliik 
Prensipleri nelerdir? 
la Yeni Tilr1..1) enin ha.yatını nır.am. 

Yan preu.tı.ipler pÜii koagrrclcrin
de karanasmış ve a.ııaJU&ra gir
~~ir, Yeni hayatın 7eni ablü 
aldeleri bu ana prenslpı.re da

l'antna.ktadır. 
hı '.rurk milleti müsbete inaıımayı 

r itikat haline getirmcktcdlr. 
~u bete inanmayan, mücıbet llim
?en kıymet nlnıayan hiç bir olay 
r_"1 •e ah!iUdr bir hareketin ba§lalı-
ICı olamaz ''l'Ui1t millettnı mmum 

tnllJetler se~yeslac çıkaımak,, ,.._ 
"1'ıı kabul eden bir cemiyette mtıs. 
bet ilim yalnız mahkemelerde 'bir 
6ahlt değil, l'icd::uılann hWmıttnde 
de bir yardoncı, bir rehberdir. Türk 
'lllll~i..ı muasır nUlletler seviyesi
ile çıkannak ancak müsbet lhnl ve 
llllQQ Verdiği zt"luıiyefl :kabul ecJe
tek tnliınkUn o!ablllr. 

l\fü<ıbet Dim zihniyeti insanı dün. 
\'il lşJert llQ uhrevi iJ.-ı aruındakl 
~~eyi aynınaya icbar eder. 
linY'alım lşleriııl ilmin ... .+,Jarma \• !! _.., ' 

b~ hnlyetiuo göre tanzim etmek 
ı; P.arurettır. Fakat, ln~nm tti
cl" tları tamamen uhrevidir. Onun 
~~!8 De münasebeti yoktur. Onu 
i;l1fl istediği ı:;ekllde dünya i'.;lne 
\' hlk etmemek ~le ba5ft,nr. 
~1 '1cdan hürriyeti blılm ahla-
111 lZJn ana pren.-.iplerinden hlri-

t', 

{(iliseyi soyan Rum 
hırsız tevkif erildi 

B'r cinayo~ kur'ban gittiği an
~a.<Jılan Hasan &ininin cesedi \D01" 
~ kaldtnlmış, tahkikata başlan-

Sarıycr zabrta.sı, Boğaziçinin mrştır. 
R~ll yakası hall<ma uzun za. ı ------------. --
ma:ndanbeıi yaka silktiren yamar. 1 Dumlupınar dün Pire'ye 
bir Mbı1talr g~ hırsr".mr ele ge- gitti 
çi:rmeğe muvc.ffalt olmuljtur. 

Bu hrnı.ız, muhtelif sabıkaları Kızılay tarafından Yunanista-
bühına.n ~tavrı Fondo.s admd:ı bi r ı nm fftkir hıı.lkma yapila.n ya.r
adında bir Ruın.dur. · htavri Rum dnn devam olunmaktadır. Evvelce 
olmasına rağ'l'.nen, evveffı BUyük<lr- ı Krzılay tarafından Yuna.nistana 
redek:f Rtmı kilise6ini !Oymuş, bu- gönderilen grda maddelerini Pi
ranm kıymetli hah'farmı, gUmU, 'reye götürmiye tahsis o1unan 
buhlmlaıııblüannı aıpmqtn-. 1 (Kurtuluş) un batması neticesin-

• de btt i~ biraz :ı.ra verm.fş sonra 
1MMri bund9n aorını., M.eSJt Ce- 1 Dumlupınar vapuriı kiralanmıştı 

afilin Y~&ydeki k~n~, b'r Vapur, iki:nci Pire seferine dün° 
pa~ düi::kbmr ve daha bir çok öğleden sonra çılmuştır Duml 
evleri eoymUlff.lu'. ınar y ist.a.na. .. • •. d ~ 

Yakalan.arak Sanyer milddeiu- P •. un~ .. uç .sun e gı-
mumillğf.ıne v rilen yıu:oon hrrsız decEktır. Dönuşt.e, bin kadar 
soırgusunda ~U:ımu tamamen itiraf Yw;ı~nlı çocuğu da alıp şehrimize 
ederek tevkil oluı:ı.tn""tur getı.rıp ~mıiy~ henüz _kat'i 

.._ · bellı değild·~. Vapurla ilô bin 
=d=edir==. =T=i=rk=C-...=. ==a=ri=ye=t=i=k=cn=d=!s=ln=l ton kadar grda maddesi, ayrıca, 

Türk mebusla.rı tarafından Yuna
müstakil milletlerden mörekk.ep nistan meclis azasına gönderilen 
insaniyet camfa&mıa bir uzvu ola- mühim miktarda koli'yl Pireye 
rak telakki etmesi bogün'idi oıese- götürmeictedir. 
le değildir, Bu fl&I' Millet )fecllsi-
nln açaldıjt ilk gUDI söylemniş, en 
mnbteŞ9111 tatblkatmı I.ozand& bü
yük Şefla ağı.iyle vakttle ifad~ et
rnl!tlr. 

Loı.an sulhu milletlerin müsa.\·i 
haklara sahip olması liznn gelen 
mevcudiyetler olduğuna en güul 
otimunedlr. 

Bugiinün ahlakı bu temellere 
clayıınmaktndır. 

lfasıı.n Ali Yücelin bir konfe-
rans itinde slstemledlği bu ahllk 
prensipleri yaşanm.ı' yirmi sene
lik hayatın Ye bu ha)1\b yaratan 
tarlhfmlıin eser!dir. 

SADRI ERTEM 

Kahve ve çay satı§ı 
!nhba.rlv idaresi, kahve ve çay 

satrşlan için ha?ll'lıklara. başla.mı 
txr. Kahve ve çay 250 gıramllk 
şişeler içinde ya.pılacnğmdan Pa-. 
ş9.bahçe şi.~ ve cam fabrikasına 
siparlşler verilmiştir, 

Altın fiyatı 
Dtln bir altmnı fiyatı 35,20 lira, 

kül~e nltmrn bir gıram fiyatı ise 
483 kuruştu, 

Emniyet direktörlüğllnde me
mur bulundukları sı:rada bir çok 
memurları muhtelif yerlerde imiş 
gibi göstererek :ınaaşlarmı alımak 
suret.ile 4048 limyı ihti.liısen zi.m.. 
metlerine geçirmekten muuun 
polis memurlarının iikinci ağır ce. 
zadaki muhakemelerine dilıı 8ahılt 
da devam olunmuştur. 

Geçe-n celsede bakla.rmda t.cnif 
kararı verileceğini öğrenince kori
dordan kaçan Necmi lıle Necatı de 
dün sabah mahkemeye gelımliler
dir. Ancak, Necmi bir aralık yjoo 
ka~mrş ise de Nec:ıtiye bu imkin 
verilmemiş ve ..mahkemeye sokul
mı.ıştur. 

Muhakemeye öğleden ııonra da 
devam o1unmu,, ş:ı.hitler din
le:nmi§yr. NeUcedc dunıvrna diğer 
bnzı şahitlerin getirilmesi için baş
ka bir güne brroktlmıl'br. Me.hke
nıe, Necmiııin bulunduysa tevkifi 
;çin mliddciumumiliğc yeniden 
'lll'llzekltell'e yazılmellZlll kararlaştır
ır.ıştır. 

Bir katil müşahede 
altına ahnacak 

Geçenlerde, Yenişehirde bir 
mefhanede Müjgan a.dmda bir 
kadmm sebep olduğu kavga so
nunda arlcada§ı Necniyi bıçakJı
yara.k öldüren lK.unalin muhake
r.tcsine dün İkinci ağır cezada baş 
lanmış, mahk~ katilin tavırla
rından şüphe ederek akli vaziye
tinde lbozukluık ohıp olmadığının 
anlaşılması için kendisinin Tıbbi 
AdUde mUşahedeye alınmasına 
lüzum göımUş, ve duruşmayı baş 
ka tf.r güne brrakmışttr . 

Mahmut Seyda 
şehrimizde 

Tlta."ret Veldletl fiya.t mura
ka'bc müdül"U Yalınru.t Seyda, şeh
rimize gelmiı.ctt:ir. Milt•alrabe müdür 
iiğüne ait ~ler üu-ııinde alakadar~ 
1ar1a temas:arda !bıı!umruıkfadır. 

KARAR HVLASASI 

t)',k\idar C. müddeiumumillf:,rin
dcu: 

Fazla fia.tla ee.tışa mercimek ar
zetm~k suratile milli korunma ka
nununa muhalif harekette bulun
duğu lddiasile maznun Üaküdarda 
Solak Sman ma.halleeirlln Ali soka
ğında 24/1 No. da oturur bakkal 
esnafından Nuri oğlu 301 doğumlu 
Osman Yıldll'm. ÜakUda.r :ikinci as
liye eeıa .mahkemes.ince icra kılı
nan dun1t5tD.sa1 sonunda 5 lira ağJr 
para cezıasile m&hkUmiyetine ve 7 
gUn diik.kiuunm kapatrlınasına ve 
bu milddet ücerett.en men'ine VC\ 

mercilr.eğ:n milsderesine 17. 3. 
912 tarihinde karar veriJmll ve bu 
karar :ıta.üLe3Jlliltir. 

(39631) 

va,inı;ct.oıı damı;aJı bir telgırar, 
Amerikan Krzdlıaçmın ordu ,.e do
nanma kin 1 temmuza kadar 
'"127Mfl'' litre kan lstediğfnl bildl
rfyor. Haftada 0656 litre teslim 
l'dilmekte imi~. 
Anla~ıhyor, td Amerikan kızıl. 

haçı, •vasta yar:alıınacıık askerler 
için bu hıwrbğ' yapmaktadır. Ça
h'llDJZın fenni, bir ~ıınllan damnrh
n bo~:ıltacak "llli.hlar yaparken, 
bir yandan da o boşabn dıımaı ları 
kanla <lolclurma!c çsrelerini anyor. 
'.\ff"d"niyet rnakl~inin bu ~lmı 
işleyişine tı.'.;msıml< ehle değil. 

M:ıJcinenin yarısı, sağu döner
ken, f\tekl yarısı, çarklarını sola 
çe\irlyor. Böylelikle de bu koca
mu varhlm, nelesnefese o;oluyn. 
rak çalr,,ı~mdan ı;ıkiuı netke ıfır 
oluyor. Mllya.rlarta altına, milyon· 
la~ cana, blnlerce tekneye, bin
'ertt Ut"Bğa, tanka mal olım hu ı
fırm, bütün dünya gö,·d e.;jndc aç. 
tığı yarayı uaba khn tnnar ede
c-ek ! Jlan"i ilaç ~ndlJ'll<·ak! 

Vaşington marlo.lı tel~ftaıı, 
Amerlkada bir bn deposu kunıl
uuğanu a.nbdık. l'Uz blnJer<'e Jft. 
reUk kaudan doğan ba. kml sar
nıç, belki hekimlik, orrlulardakl 
<oağlık tc"kilitı ~ımm<la.n iyi bir 
~ydir. 1-'akat anlattığı manada. 

"Hamlet,, dosyası 
Bir müddet evvel, Temyiz mah 

kemesinc:. kararı nalraedilen 
"Hamlet" muhakemesinin dos
yası müddeiuınuİniliğe gelmiş ve 
mahkemeye tevd' olunmuştur. 

s --· 
korknıı!: bir acılık \1LI', Bize, kos
koca bir memleketin neye hazır
landığını g<>steriyor. 

Amerlk.-ı. taı km bir refn.h ilike-
iy<li. Rolhık iı;inde )'l\.::amanm bii

tün nimetlerine ermişti. Sıı.ğlanı 
g6v~:::-ı:, :;'1..:::e! r:nlı, dinı: halkı, 
adalelerin" biriken km vctl haren. 
nıak için, <;eı1, ,...;ılikeU İsJlOrlar 

yaparlnr<lı. 
Ruhlarında. dn ilk bakr~a göze 

çarpan bir çoculı t<'mlzliği ezilir. 
Ümiir ncı<ıı, l,llnn uzatır. Şa"nak

ları rnkit iı: aj'.,"!lrttrğı gibi, mhları 
ıla crlren ol~nln5tınr. Amcrikah
lıınn, beyn:r snçinrile d~ g~nç ka
lı"L'ln> olgun Y:l:'to rocultluktan 
hoşfaru.,ları, ıztırsptnn u1.al{ ya§a-
rnalnnndamlır. • 

Artık, dünynnm o talthlt t-Op
r:ıklarmdıı <la, ~:ımlıır e>slyor. o~ 
dn da ne~ çlç.ekleri olııcn':• . Çağ
lııynnlnm yurt yanguılannm kml
lıl:rı Yuramk. Gülen gözler ağlnya.
c·:ık. 

J{an dcpolnn kunıluyor. Da
marları bo 3lanlarrn lm<lııdmn koş. 
mıığa hazırlruııyorlar. Altın dn
mnrlnrrndn, petrol ve demir kuyu
lannita cleğl'rli mııılcnlcr Ustünc 
5imdiye kadar ade t.e.r flifüen 
Amerilm, tmn lınreanınğn. ba~lıyor. 
Yeni itlinynnm dıı. nrhlr yeniliği 

kalmn<lı. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

.. 
"Zevcim 
Gözlerine 

inanamıyorr•., 
Muhakemeve yakında. yeniden 

başlanacaktır • Ve on yaş daha genç 
htanbul 11.in<'i icra memurluğun- f göründüğümü söyliyor 

d3n: • 
942/838 1 
Samatya.da S:ı.ncaktar Hayrettin 

mahallesindo S'.Ulcnktar tekkesi 
zokağmda mu.khnkcn hnlen :iıka
metg3Ju meçhul bulu:ıan Me.hmet 
Kenans. 

Alacaklı Didar Yıldırır tarafın. 
dan 28. 8. 936 tarihli ipotek sme- t 
iinc istinaJen alacağı olan (350) 
iirarıın maa masarif ve saire ta.h- 1 
sili hakkındaki 13. 3. 942 tarihli 1 
takip talebi üz tine ikametgl'dlunı- \ 
za gönderilen ödeme emrine vex-J- 1 
len me~ruhata ve zabrtaca yaprlan ı 
Uıhk\kata göre ikemetgahuuzın 
meçhul olduğu anla..5ılmal<la icra 
hiik1mliğinin 21. 4, 942 tarihli ka
rarile ödeme emrinin bir av roüc
detlc ilanen teb1 ğine karcı~ veril
miş olduğundan tarilii ilandan rn.

1 b.ıren me~kCr müddet zarfında 
• "1&.I beyanıncfa ·,ıılıııım~ nız ve iste- ,' 
ı !:en pa.raq dai.Teıniz vezne.sine 
yatırm·aruz · 18.zımdır. Bu mUddet 
zarfında icranın geri brrnkrlmıısı ı 
hakkında a\t olduğ'J maknmdan. 
bir kıı.rar getirilnıedıği takdird" 
cebrl icra yapıtacağı mal beyanın
da bıılunulmadığı takıt:rde a.lacak
lınm Wchi halinde icra knnununun 

l f'\IClln 'llu cid· 6al11n11 na ... 
der> bır tııırl· muvaffı• 

~•cıum? ıı.~a. 1ı~r. M · 
c&I& ıkı •Y ka<Ja• ...vve-1 •lnımd• ~ 
co&t"'nmı .. •tuuıın .. uarında çızgı· 
ıer .,.. tıurvŞUkluklbnnı "•r<tı. Ha· 
kll<at.e-r> 'Yaşlı, 4'()nını.lyordımı 
8UCU 1> tıııt lllUtUt> tJ\I (u;gt IO!l'im kU• 
ooldu ... ..rJuıdaslar 11'1• • bil genç 
ka.ın cUCI• Clbı p;ırlak ru:n:ıı.11> "' 
yumuşa11 6lan ·ald.iınlı taJıdil uza• 
rıı. balu7ut'laı Heı ~ :ra~ 
dan evvel c.:ılo etdu. olan ııembe 
rerııttc'lct T«*alor> uı:mınl ~ 
fonın. Terklb!.nO• Viyana Unlver-
••lle9• l>f'()tesorlerı.nden blr1 tarafm· 
dal• ıteşr~Uen. cençliğin kJ;JmeW 
... ~az.t" ce-Vtıen olan weloccl.. v:ar
dll GUndlWerl dıt cıkll tıeyaz.latııl 
fUUlUşataU. alyatı ndkUW• gidcreD 
ve açık mcsamclen aıklııııtıran be-
yu rcnktcıa Tokalon krem1AI ıcull&-
nqon.ım. 

76 vc> 337 inci maddclcri hüknıO 

tatb~ edileeeği cihetle 942/ SSS 1 K A Y l P L A R 1 
flAyrlı ödeme emrinin tebliğ makıı.- ________ _._. ____ _ 

mma kaim o1m:ik üzere iliı.nen teb· Seyrüseferden aldığını şoföt eh· 
liğ olu.nur. · (39630) liyetnamemi m.yi cttiln. Ye~ini 

-========================================================::.-=-=- 1 nlacağmidan C""kisinin hükmü yok-
r llb:tın YL,adığımn: sartlar içinde 
ktttıf'!r nrtık cıcmfyetin s-ddct mer
t~ değildir. Bllikis fertler cemi
't~ içindir. Neşeleri, sa.adetleri, fe. 
lt <'tleıi ancak bir membaa malik-

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 18-4- 942 • t• I tur. V ~ zıye 1 Galata :\lahmudiye eadderd A-
" ıapcamli Samcybek ıfö:ak S2 nq-

t: üeıniyet! 
t~l"rfyeti yapdığı cemiyetin hll:r
cı ır.. <lir. 1 • t l k l i 1 yaşa
ıı 161 cemiyettn lstfklilicllr. Bogii
~~ ~rt ışartlan fertleri böyle
btı ~yet iı;lnile fani olmaya ve 
tıı.ı, tan11ı1cten zevk almaya icbar 
~e1dedlr. 1stlldil harbi esa.cıen 
h lln en gitti mhıalidlr. İstikli.l 
~l devletin &efe:rbertiğf 114' \ic· 
"il ıırn, ahlakın emri ile silaha sa-

aıı ln"anlarm eseri idi. 
ı.._.~tk milletfnlıı a.hlik pren"IP
~den biri de onun in anlık ca
ta~ hunun~ ohnacııdır. Banu 
tıı~n hi~ bfr tıathasmda lnkl\r et
~ • 0.llp geldiği zamanlarda 
~lıt" ihmal etmediği ~ibi mağliı11 
~ u.manlarda da in4'anlığt 
~, , g~rmedl Galip zamanların-
0.. rı anlara in an kıymMi Yerdi. 
~İt'"' tn.n olsrak yetl!ltlnH. Hi~ 
~> ı•rnruı TUrk milleti emri ııltma 
"-ı eıı hı anlan kOlonl mAlü'kları 
'e 111" sokma.dl. Balkan milletleri 
~ l\rap memleketleri bunun en 
~bı~l lllJsa.lidlr. Onlara btiyiik bir 
t:ttı. ıa ~nele in."811 mnamel<'S! 

tıı~ llllaıallerl uzatmaya Hizam rok 
ı11k· Q"ıinkll bu misaller imparator. 
lir C!e\'rine ve onun ~artlanna alt
bı~ llııgün ne bir impanıtorluk ba-
1\ı 

1 
~e"'nıudur, ne de milJct caml

"liıı~ı:Indc bir imparntorluk kültii-
ıht '."nıo:atılması. 

ll"alttt~ 111l11etlcr camtunnn bir 
~CI Ya ı;elcrek jncınn'r"n toplnhti:'11Dn 
ta.tncaıdnnna inanmak bir akl-

AKTiF 
Kua: 

Altin: san ıcuoıram 
Banknot 

7%.606.ıta 

• • 
Ufaklık • 

Oalılldeld Hahablrlerı 

TI)..rk L!raaı • • 

Altın: aaıı Kilogram 
Altına tahvtll kabil serbest Döv. 
Diğer d0v1.zler ve Borçlu ldllring 

baklyelerl • • 

Bazlne Tallvtnert. 
Den.ıhte edilen enalD aakd!f9 
kal'fibğJ • • 
l{anımun ~ tnct maddelartnl 
tevtıku Haztne tarafmdaıı yak' 
tedtyat •• 

Beneda1 ~ı 

ncaı1 senetler • • 

B 

l!'Abam ve Taln11lt Otb:dıuu: 
Derullte edUeD nraJD call. 
di1enill kartıtı~ Hb.am " 
tahVUlt (ftfb&rt Jaymetle) • 
Serbe.st eabe.m ve tabvllt.t 

Avanaları 

Altın ve döviz llzerbıe a.nna 
TahvllA.t 1lzertne &Yani 

• • 
• • 

Haziııeye k.ıaa vadeli .ınn.. • • 
BazSneye S850 No. ıu kaııuna c6re 

t açıla.D aıtm k&rfJlıklı avam 
HJ89edıı.r lar 

' M.ubıelll 
} 

• • 
• • 

Ura 

102.U6.t46,M 
6.879.Jll.-

8D.lt4,88 109.818.%02,41 

85.09$.28 as.ON,28 

SZ.04.9.689,91 -.-
66.662.SSS,91> 08. 71L97S,86 

\ 
158.7'8.563,-

:!2.""4.653,- 1SG.%9S.910,-

MUOO.ııe.n . s-ı~.coo.210,s1 

~.19!.261,9S 

10.427.6'.?8,06 l 55.619.889,99 

!U21,22 
'7.808. 722,-

-.-
181.500.000,- 189,!ut.848,22 

. 4.500,000,-
11.790.868,M .. ..., IM.OOU91,5S 

PAS1F. 
Sermaye: 
lbttyat Akceml: 

Adı Yl' tevkaJAde 
Hwrual 

l'eda.Wdeld BaaJml)t\ar: 

• • 

Deruhte edllen evreJD nakdiye , , 
Kanunun 6--8 ıneı maddelerine 
tevfikan aazuı. taratmdan nJd 
t.edly&t • • 
Derutıte edUen nralD nakdiye 
oalDyesi •• 
K&r~rJı~ tamamen altm ol~ 
Ul•eten tedavWe nzedlleıı 
l.eeskont mukabili ilt.veı.n t.d&. 
v11le Y&Udllen • • 
Hazineye yapılaı. altın kartılılllJ 

anna mukabili S902 No. u kanun 
mucfl>tne ııa.v.ten teduW.. ya. 

zedllen 

MEVDUAT: 
l'Urk Ltraaı . . 

'1.822.(119,1. 
8.000.000.-

168.7'8.MS,-

H.4M.65S. 

1S6,29S,910.-

suoo.ooo. 

288.500.000,-

ıı:s.000.000,-

Altm: San K1Jogranı 

9Ul57.988,9 
1.2S4.16t,O 

tm.m ------
S8~ No. lo Kanona r;3tt bazlJte,19 
açılao avam mukabW le\tdJ ola. 
nan aJı.Iar: 
~atı Kilogram ..... ~ı 980 78.124.167.9 .......... . --------

Döviz Taahblldatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve aıacalUJ 
rill8 bakiyeleri 

4
MutatelU 

. . -,-

. . :n.9M.HG.GI 

·-· 
1 remmu 19S8 taı1.bJDden ıuııa...ı lııkonto tıaddJ % • &Jtm bertnl' a.au ,. 1 

nıaradıı. Galip 1"1mk. (39GZ9) 

o * * 
2939 numaıtılı cumrumnla Emi

ııönU kayınakamlığmdan almskta 
olduğum asker maa.smıda kullan-

13·822.0ı9,tö ciığmı miihilrümU zayi ettim. Ye-
nisini fııacağmıda.n eskis!nin hük
mU yoktur. 

... ,.. 
15.000.000,-

57&.29S 9rn,-

• 97.~92.151,03 

78.12t.167,90 

27.9$U46,GO 

145,885.096,85 

~nltanaltnıet Nakilbent sokw N. 
ıs Ane (89606> 

• * • 
• Nüfus tezkeremi zayi ettiğim
den yenicini çılm.racağrm. F.skisı
nin hükmU yoktur. 

Rtl!' im kızı Vahide Göknll 

Davet 
Galata fukara.perver cemiyeti 

iclare he}"et.i 26 n:san 19-12 pazar 
günii saat 15 de cemiyetin merkezi 
olan Ga.'.ata Hoca Tahsin S. 16/ 1 
numaralı dail"ei mahsusunda akti 
mukarrer bulunan umumi içtimada 
hazır bulunmak üzere dnimi azası
nı davet 00&. 

R uznaroei mliza.kera t: 
ı - GeÇen seneye ait idare he 

yeti raporunun okunması. 

2 - ldııre heyeti intihabl. 
3 - Btıtç!nin tasdiki. 

(39632) 

Bir Muhasip ve Daktilo 
aranıyor 

Türk ırlnndan bir mu~ ft .._ 

9.5'!.001.491,53 tlloya lhtlya~ \'ardır. B r gl1ıı ~ 

den son"! Galata Ablt han ikinci kat 

44 No. ~B mlirııeaatınn. (80608} 
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· ıtaabal Levuım A.mlrll§laden verilen 
Askeri Kıtaat i Anları 

Belrer kUosu 106 kul'U§tan 15 ton aabun pazarlıkla satm aımacaktır. 
tMIMi 29, 4. 942 çarşamba gtl.nQ saat 15 de Kare askeı1 eıı.tnı alma komls
J'llDUDda yapılacaktır,. Takarrür edecek fiyat üzerinden katı teminat alı. 
nacaktır. lateklllerin belli vakitte komisyon& gelmeleri. (2480·4750) 

* ... 
.Afafıda miktarı yazılı keresteler pazarlıkla satın alınacaktır. Talip_ 

ı.ıa 80.4.942 Per§embe gQnU saat 10 da Topkapı lıılaltepcsinde askeri ea
tm&lm& komisyonun& gelmeleri. Şartnamesi komisyonda görUlUr. 

Mıktan 

Ma 
Kahnbk 
~t. 

0.12 
0,10 
0.08 
0.06 
0.05 
0,03 
0.02 

• • • 

Genı,uk 

Mt, 

0.12 
0.10. 
0.08 
0,10 
0.10 
o.:us 
0.25 

Boy 
Mt, 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

(3000-4809) 

Müteahhtd nam ve he!abına beherlne 65 kuruş nat tahmin edilen 
50,000 adet k&§&ğı pazarlıkla satm alınacaktır. İhalesi 30.4.942 Perşembe 

gtlnll aaat 11 de An karada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacak

tır. Kat'ı teminatı 4875 liradır. Şartnamesi 163 kuru~a komisyondan almır. 
Taliplerin belll Vc.lkltte komilyona gelmeleri. (2997-4806) 

• • • 
18.4.942 de Uıalesl UAn olunan 90 ton kuru fasulyaya talip çıkmadlğm_ 

4an tekrar pazarlığa konmu§tur. Evsaf ve husus1 §arllan komisyonda gö
rQlebillr. Fasulyalarm clnslerile muhammen bedelleri aşağıdaki ıeklldedir. 
Talipler ne cins mal vereceklerse flatıarmı ona göre tckllt edeceklerdir. 
İhalesi 1.5.942 cuma günU saat 11 de yapıla.caktrr. Taliplerin kat'ı temi. 
naUarile Harbiyede Yedek subay okulunda satınaıma komls3onuna mUra• 
ce.atıarı 

Yumll§&k çalı ve Anadolu eert u1ak· 
lan Tumbul 
Hora& 
DermMGlt 

26 
30 
u 

• • • 
21.4.9'2 gUnü ihalesi ilAıı olunan eeklz pari ISO oer bin liralık sığır et! 

veya ay&ktaıı. aıfu'a tal.ip çıkmadJfmdan tekrar pazarlığa konmU§tur. Ev. 
saf ve huawıt prtlarile teallm ma.hal.lert komt.yonda görülebilir. Beher ki. 
Joswıun mub.l.mmen bedeli 95 kuruıtur. lhaleal 29.4.942 çaroamba. gQnü 
aaat ıo da yapı:la.caktır. Taliplerin Harbiyede Yedek sube.y okulunda aatm 
alma komilyonım& mllracaatıan, (3031-490:1) 

• • • 
l8.4.IH2 de üıaleei llln olunan 76 ton kuru !&eulyaya talip çıkmadıfın . 

da.n tekrar pazarlığa. konmuştur, Evaat ve husu.at §artları komisyonda gö
rlllebillr. Beher kilosunun muhammen bedelile faaulyalarm clnaleri aşağıda_ 
ki şeh.ldedır. Talipler ne cilw mal vereceklerse ona göre tekliflerini yapacak· 
lardu. lhalesi 1.:S.942 cuma günU saat.15 de yapılacaktır. Taliplerin kat't temi. 
nailarile Harbiyede Yedek subay okulunda aat.maıma komisyonuna mUra-
caaUan · 
P'ua.lyalarm c:ılml 

YumUf&k çalı ve Anadolu sert ut&lt. 
:a17 'l)ulıbul 
H:orm 
:\emıMQD 

(8032-490tJJ 
• • • 

U.t.H2 de lhaleai ilAn olunan 100 ton kuru faaulyaya talip çıkmadığın. 
aan tekrar pazarlığa konmu§tur, Evaat ve huausl prtları komisyonda gö
rllleblllr. FUUly&lann clnalerlle beher kilo.unun muhammen !!atlan aşağıda
ki tekildedir. Talipler ne clDa mal vereceklerse ona göre teklltlerini yapacak. 
tardır. İh&lesl 1.5.942 cuma gUnU saat llSde yapılacaktır. Taliplerin kat'! teml
rıatl&rlle Harbiyede Yedek aubay okulunda aatınaıma komlayonuna mUra· 
caatıan. 

FMal,J'U&rJD dmleırl 

YumUf&k çalı ve A..Dadolu eert ufak.. 
lan Tumbul 
HorGI 
Dermaeoc 

KqhNrunen becldleri 

26 
30 
u 

• • • 
(3033-4907) 

17.4.142 de lhaleei yapılan 5 kalem mut&blyeye teklif edilen tıat gali 
görllldUğünden tekrar pazarlJta konmUflur. Evut ve hUol\W f&rtl&n ko_ 
.mJqoDda görtlleblllr. İbaleei 1.5.IK2 cuma gtb:ıU aaat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin kat't t.emJ.n&tıari.le Harbiyede Yedek wbay okulunda u.tmaıma 
kom.t.Qoııuna mUracaatıan. 

Kadana yem torbuı 10,000 
Yerli hayn.n kıl yem. torbuı 20,000 
Gebre ao,ooo 

.0,000 

Beberlnln mnbamQMlD 
bedeli 

176 
166 

3G 
IOO 

• • • 
J0.4.H2 gilDO 1haJetıl ll.f.ıı ohmaıı 6 ton tuz ruhuna talip çıkmadığın. 

da tekrar paaarlıta koomU§lur. Kuh&mmen bedeli ~ kuru§tur, İhalesi 
29.'-SK2 Ç&rf&mb& günU aaat 14 de yapıl&caktır. Taliplerin kat't teminat
larlle Harbiyede Yedek subay okulunda aatmaıma komilyoouna mllraca_ 
atlan. (8035-4909) 

• • • 
af.IN2 günü 1haıe.t !l&n olunan 20 ton aade yağına tal.ip çıkmadı

~ındaD tekrar pa.zarlıp konmuıtur. Evaat ve bwruat tartları koml.ayonda 
görUleblllr. Beher kilosunun muhammen bedeli 185 kul'U§tur. Aaidln Aza. 
mi dereoeal 8 dlr. lhaleııt 29.4.942 çal'§amba gUnU saat 15 de yapılacaktır. 
faliplerin kat1 teminatıarıle Harbiyede Yedek subay okulunda aatmaıına 
kamlByonuna mUracaat.1.arr. ( 3037-4911) 

• • • 
125,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eklliltmeye konmU§lur. İhalesi 11.5. 

9f2 günü sa.at 15 de Samsunda askert eatmalma komisyonunda yapılacak.. 
tIT, Tahmin bedell 100,000 lira Uk teminatı 7!500 Uradır. Taliplerin kanuni 
vellikalarile teklif mektuplarını ihale aaatlnden bir aaat evvel komisyona 
vermeleri. (8022-4896) 

• • • 
Apğıda yuı1.ı ellerin kapalı zarfla eklliltmelert 10.15.942 gUnU saat 15 

de Devrek'de ukerl atmalma komillyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka
nuni vestkalart!e tekllt mektuplarını ihale saatinden btr aaat evvel komla. 
yona vermeleri, 

Oiml, 

Koyun et&. ....... 
• l'lllktan 

Kilo 
200,000 
'00,000 

Tutan 

Lira 
150,000 
90,000 

Teminatı 

J.Jra 
11,2!50 
6,71SO 

(8027-4901) 

\ ' \ f\ 1 T -- -=---------- ,--- ... .. ..... 
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' 

Deniz. Levazım· Sa~naLma Komuvona l ı' •Sı1UbDi Levazım AmlrUll S8bDalm8 l 
llanlan komisyona llAaları ' 

_.J 

J 

1000 adet sephlye §&mandırası yaptırılacaktır. Şartnameal her gün ko- Elli bbı çift m&bmuz için beherıne tekllf edilen 123 ıturUf Vekalet 
mi.ayanda görlllebillr. İsteklilerin 29. N!S&D. 942 çarpmba gününe kadar pahalı &"ÖrWdUğUnden tekrar pazarlıkla eka11tmeaJ 27. t. 942 pazartesi gtı 
Kaaımpa.şada bulunan Deniz Levazım Satmaıma komisyonwıa teklif mek.. nll eaat 14,80 da Topbanede Ist. Levazım Am.lrllfl satın alma komisyonuı.· 
tuplannı vermeleri illn olunur. ( 4871) da yapılacaktır. Beher çlftinin tahnun fiyatı 120 kuru§ ilk teminatı d~ 

liradır. Nümune ve §&rt.ııa.me.ı komayooda görWUr, l.steklllerin belli ~ 
nunda yapılacaktır. Teminstı 8100 liradır. Taliplerin belli vakitte komla • atte komisyona gelmeleri. (700 - 4764 t 
yona gelmeleri. ·(3025-4899) • • • • • • 

Afağıda yazılı mevadm pazarlık'& ek3Utmeleri 4.15.942 Pazartesi gUnü 
sa.at 10 da Topkapı Maltcpesinde a.ıskert aatınaı.ma komiayununda yapıla. 

caktır. Taliplerin belli valutte komlayona gelıneleri, 

Beher adedine 660 kunlf fiyat tahml.n edilen 1oox100 eb'adında l~ 
adet tahta ızgara mUteahhıt nam ve heaabma alınacaktır. Pazarlıkla e1t 
ıutmesi 27. 4. 942 paza.rteai günü saat 115 de Tophanede Lv. Amlrllgl saur 
alma koml.llyonunda yapılacaktır. ttk teminatı 781 lira 25 kul'Uftur. Nil 
muneal komlllyond& görWUr. lateklllerln belli vakitte komisyona geıDJ• 

Clnııl. 

Tue bakla. 
lBpanak. 
Tornavida. 
Ağaç burgusu. 
Zeytlnl renk yağlı !>oya. 
Neft yağı. 
Toz fırçuı. 
Kuru ot. 
Saman. 
t.l'etUpU, 
Temizlik bezi. 
Vernik. 

80,000 kilo 
60,000 

20 adet 
20 

212 kilo 
8 

30 adet 
40 ton 

" 
ıoo kilo 
100 met.re 
ım !Jlte 

Zımpara klğıdt. 100 adet 
Saa tçl yağı. 20 kilo 
Rami ve Maltepe kı11a1annda Wrlkml§ gübre satıft, 

• •• 
(3028--4902) 

7.4.942 de ihale& t1An olunan 60 ton böfrlll~ye talip çıkmadığından 

t.ekrar pazarlığa konmU§tur. Evsaf ve husuet tartlan komisyonda görUle
bll!r. Beher kilosunun muhammen bedeli 3:S kul'U.ftur. İhaleıl 30.4.942 per_ 
şembe gUnU saat 15 de yaı;ılacaktır, Tl.llplerin kat'ı t.emlnatıarlle Harbl,ye· 
de Yedek subay okulunda aatınalma komı.ayonuna mUracaaUan. (800f.48S7) 

• • • 
3000 kilo vakete almacaktır. Pazarlıkla ekalltmeal 27.4.942 Pazarteal 

gllnU sa.at 16 da Dlyarbalorda ukert aatmalma komJsyonunda yapılacak.. 
tır. Tahmin bedelı 17,250 lira kat'l temin.atı 21S88 liradır. Taliplerin betli 
vakitte komisyona relmelert. (S013-48f8) 

Pazarlık1rı. ile 88 kalem in§&at matzemeaı alm&caktJr. Tellim m&ha.111 
iln cinı ve mlktan komiayonda görlllebllir. 1haleal 29.4.942 çarpmtıe. gQnU 
ıaat 11 de yapılacaktır. Taliplerin teminatl&rlle Harbiyede Yedek subay 
okulunda a&tınalma komJsyonuna mUracaa.tıan. (~) 

• • • 
Kapalı zarf UllUlil~ 390 ton sade yağı almac&ktır. Evllaf ve huawd §&l't.. 

lan komlayonda gbrWebllir. Bu mlkdar sade yaflar toptan bir tallbe ihale 
ec\llebilecefl gibi her anbar ihtiyacı ayrı ayn taliplere veya iki ta.kaide 
talip çıktığı takdirde ihale edilebilir, lhaleet 12.15.942 alı günü saat ıı de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 82610 liradır. Taliplerin ihale 11&&t.mdan 
bit saat evvel teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda atm 
alma komisyonuna mUracaatıan. (3~888) 

• • • 
Kapalı zart u..ııullle 600 ton böğrllloe alınacaktır. El9.f ve huauıd prt.. 

lan kom!lyonda görWebllir. Bir latekllye ihale edllebilecegi gibi Ud taka1-
d13 de çıkacak taliplere ihale edlleblllr. İhalesi 12,5.942 aıı günU aaat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 117!50 llradır. Taliplerin üıale sa.atından 
bir aaat evvel teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda aat.m 
cıl~~ ın~tıan.. , (IOOI &Ut) 

l!ilteahlıit Dam huabma 20.f.942 gününde ihalesi nan olunan 150 ton 
kuru inclnı talip çıkmadığından tekrar mUnakaaaya konmu§tur. Evsaf ve 
huausl §&l'tlan lwmlayond& görlll~. Taliplerin tekllt edecekleri tlata 
ır;öre komisyonca muvafık görtUeni 1h&le ~ecekUr. tba.ıeat •.5.942 pazar. 
tul gUnU saat. 16 da yapılacaktır. Taliplerin kat1 t.emin&tla.rile Harbiyede 
Yedek aubay okulunda aatmaı.ma komı.yonuna mllraca&tl&n. (8007"-4840) 

• • • 
2 partı 25 tondan l50 tX>n. koyun, mğır veya keçi eli pazarlıkla satın 

alınacaktır. İhale.ti 30.4.942 Per,embe günU saat 10 da Topkapı Maltepe_ 
sinôe ukert u.tmaıma komilyonunda yapılacaktır. Taliplerin belll vakitte 
komisyona gelmeleri, (3021-48915) 

••• 
20.4.942 de lh&leai Db olun&D l50 ton piı'IM •bununa talip çıkmadığır. 

dan tekrar pazarlığa konmuıtur. Evllaf ve husuat p.rtları komlllyonda gı 
rUleblllr. Beher kllownun muhammen bedeli 48 kuru§tur. İhaleli 5.IUı 
salı gtın.ü saat ıo da yapuacaktır. Taliplerin kat't tembıatlarlle Harbi) 
Yedek aubay okulunda atmaıma kollülfODUDa mUr&caatıan. (3036·4.9. 

••• 
Beher ldlo8U 60 kuruttan 200,000 kilo koyun eti kap&l.ı zarfla ekeUL 

meye konmU§tur, Tutan 120,000 lira ilk teminatı 9000 liradır. thaıeaı 18. 
5.942 Pazartesi günll aat 11 de lılidyatta ukert aatmaıma kom.Jayonunda 
yllpıla.caktır. Taliplerin kanun! vealk&larUe tekllt mektuplarnu ihale aa. 
tln~n blr 11&at evvel komllyona Yer1Deleri. -(8028-4897) 

••• 
Beher kilon -'8 kurut 83 an.timden 200,000 kilo atır etı kapalı zarf-

la eUUtmeye konmuıtur. lhaleat 18.15.942 Paaarteai ıonn saat ıo da Kici. 
yatda ukert u.tmaıma komlayonunda yapılac&kbr, Tutan 96,660 Ura ilk 
lt>minatı 72'9 liradır, Taliplerin kanUDl veısUcalarUe tekli! IMktuplarmı lha· 
le aaUndeıi bir aat evvel ko~ Yermehri. (BOU--6898) 

• • • 
Afattd& yazılı malsemelertn pazarlıkla ekalltme81 blaJarmda yazılı 

günlerde Yuaıvlranda ukert aatmaıma komil)'oawıda yapılacaktır. Talip. 
!erin beJll Vakitlerde komilyoD& &'41lmeleri, 

Obıal. lıllldan 
Cam, 160 metre 
Cam macunu. · ao kilo 

KWt. 16 adet 
Pencere mente,eal. 200 ,. 
Kapı menıe,eeı 100 " 
Mualuk. 20 " 
KurfUD boru. eo kilo 
Çıralı kereate. (6 m. 
.lılarllilya kiremidi veyahut oluklu aç. 

• •• 

6515 
4140 
1500 

2814/H2 tlJ 
25 " .. 115,80 
25/4/942 16 

(3029-4903) 

!eri. (701 _ 4766) 
• • • 

18 ton sıfır veya keÇt eti alm&caktır. Pazarlıkla eksilt.meal 27.f.9" 
Pazartesi gUııU aaat 15,30 da Tophanede İllt. Lv. Amirliği satma.ima ııo. 
mlayonunda yapılacaktır. Sığır etinin beher kilosuna 125 kuruı. keçi etuıl' 
beher klloauna 110 kunıt flat tahmin edilml§tir. Kat.'t teminat 3375 liradJt 
Taliplerin bel!l vakitte komisyona gelmeleri, (703-483f) 

• • • 
Adet 
43 Ollmplya marka portatif yazı ı:naldne4 

4 İdeal marka yazı maktneel.. 
Yukanda yazılı f7 adet yazı makJn.eei alınacaktır. Pazarlıkla ek.llllt. 

meıi 28,4,942 Sah günU aaat 14 de Toplıanede Lv. Amlrlltt aatmalma )la' 

mlllyonunda yapılacaktır. Katalokları komJ.syonda görUIUr. lateklileriıı tıeJll 
saatte komi.lyona gelmeleri. (705-4890) 

• • • 
Bir adet aeyyar rontk~n cihazı t.am1r ettlrilecektlr. Pazarlıkla elullt.. 

meal 29.4.942 Çarpmba günü aaat 14 de Tophanede Lv. Amirliği satınalllll 
koml.eyonunda yapılacaktır. Ke,lt bedeli •7• Ura kat'I teminatı 71 lira ıP 
kul'U§tur. Makine Beylerbeyinde mhhlye tran.ıt depoeunda görWUr. lale). 

lllerln belli aaatte komlayona gelmeleri. (704-4889) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinai Hlkdarı Şekli Ekall&me günti 
Muhtelif malzeme 63 kaletn Pazarlık G.15,942 9,SO 

n ,. 102 ,. ,. 9,fO 

" .. 268 " " .. 9,50 
1 - Llateleri mucibince fabrikalar ve tamir atölyeaf için yukarda y-

muhtelif malzeme pazarlıkla satın alınacaktır, 
2 - Pazarlık hl.zalarmda yazılı gün ve aaa.Uerde Kab&la.fla Levazllll 

ıubeıtndekt Merkez lıılübayaa komillyonunda yapılacaktır. 
. 3 - Listeler her gün aözU geçen §Ubede görlllebılllr. 

4 - İlteklilerin pazarlık için tayin olunan gtb:ı ve a.atte tekllt edeceıc. 
leri flat üzerinden % 7,5 güvenme parul)'le birlikte mezkO.r kO-
miay&n& mUracaatıa.rı. ( f639) 

latanbul Hava Mıntaka Depo amirliğinden: 
Hava birlikleri için "1150,. adet Bon:l19 metre pazarlıkla satın almaca.il' 

tır. İllteklller kat'l teminat tutan olan 212 lirayı Bakırköy mal mUdUrlO. 
~ yatırarak makbuzlan He birllkte 4.5.942 pu&rtui gtlnU aaat "15,, dl 
Yent . poetaha.ne karııamd& Büyük Kmacıyan ban 1kiDct k&t 9/10 numara-
da. Hava aatınalına koml.ayonund& bulunmalan. (4876) 

Ankara V aliliiinden: 
1 - Ankara. - A~ iltiAkl KızıJcab•m•m - Gende hududu yolunuJ 

57+00Q. - 77f:OOO ez Klm, ıerı anamda yapıJ&calt toprak tesviyesi mı-1 
tmllAt, ~se i!lf&at ve ea&aıı tamirat 1finln ihaleıd 11.G.942 tarlhiDe raaU.. 
yan • pazarteal gUnU 11&&t 115 de Vlllyet Dalml encOmenJnde yapılmak ~ 
kapalı zart U11Ullle ekalltme~ konulmU§tur. 

2 - Ke§it bedeli "179943,, lira "49,, lnırU§ ve muvakkat temın&b 
"10247,. lira '•18,, kunl§tur. 

·3 - İeleklilerin tekllf mektuplarını muvakkat teminat mektup ve.,
nı!lkbuzları Ue Ticaret Od&llı ve.ııikalarnu ve ihale günllndu en u ''3,. ıtı:' 
Pvveı villyet makamına ilJUd& ile müracaat ederek bu 1f için &l&caklat' 
r" nııt ehUyet vesikalarım h.&mllea yukarda adı geçen gOnde aaat H de ~ 
rlıı.r Daimi Encümen Rel.eli#ine vermeleri. 

4 - Bu ite alt k6§tf ve p.rtııameyl her gUn Nafta lılUdtlriutünde g3' 
:-eblleceklerl, (2951~) 

Aıafıda yazılı mal.zemenln pazarlıkla eksilt.meli 27.'-9'2 Puarteıil 
gUnU saat ıo da Bakırköyde ukert satmalma komisyonunda yapıl&caktlt• 
l'emtnatı 101 liradır. lateklllerin belli .saatte kom11lyona gelmeJ.eri. 

ClnııJ. Jıllktan 

Ateş tuğluı. 2000 adet 
Adi tuğla. .000 
~m. 20 ~ 
KömUr tozu (yanmI§ ve e~nmlf). 200 k:Uo 
Kereste. o,ıoxo, 12X4 20 adet ) 
Kereste. 0,02XO, 25X' 16 " ) 

Kireç. ' ton 
Tuz. 200 kilo 
Çimento. 30 torba 
Deınir kapak. 08~ x oa:ı a adet 

. (8011-&811) 

• • • 
Komisyonda me"Vcut eT8&fnıa göre 80 ton Odun ~ l8tuyoauııl 

teslim oartue pazarlıkla aatm alınacaktır. Teminatı 821S lira 20 kurut oıul' 
pazarlığ"ı 2t'i.4.942 Cumarteei ıunu aaat 12 de 8elim17flde ukert 1&tımld 
komisyonunda yapılacaktır. -(8019-6893) 

• * • 
A§ağıda yuııı mevadm pazarlıkla eksfltmelerl hlala.rmd& yud.t gOf 

ve saatlerde Balurköyde a.skert satmaıma k~onunda yapılacaktır, ,... 
llpterln belli vakitlerde koıni.eyona Jelmeleri. 

Cball. 
Kuru satan. 
Balya kuru ot. 
Balya saman. 
Sığır eti kavurma, 
Beyaz peynir. 

)Oktan 

Kilo 
12,000 

100,000 
400.000 

Temlnak 
Lira 
112 
488 

1400 
•.ooo ası 
Z,600 Ura lık 3715 

tı.le stbl 
'"uatl 

27/f/NJ 1' 
29 .. • :us 
30,. ,. H 

29" • 14 
29 " .. 14 
( 8020--f89f) 

Afağlda yazılı mevadm pazarlıkla eklllltmelerl hlzalarm.da yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
alma komisyonlarında yapuacaktır. Taliplerin belli vaklUerde ait oldufu komilyoıı.a gelmeleri. 

~~I TUfan TemU~ , 

ukert 1&t.m 

Cinli. Kilo Lira Ura 

Sığır eti. 8,000 
Patates. 7,000) 
Kuru soğan 10 000) 
TUe bakla. 12,000) 
Iapa.nak. 12,000) 
Kuru incir. 60.000 
Sade vağı. 10,000 
Kuru ot. 915,000 
Koyun eU. 10,000 
Koyun. ınğır, keet ett. -4 kalem. • 

21,600 
15,ISOO 

15,000 

1~ 

1110 

30/'IH2 115 Alemdar. 

3014/ ,. 16 AJemdar. 
29 .. .. lJS,30 Enurum. 
aıısı .. u,:;o Erzurum. 

28/'I " 10 Hadnnköy, 
28 ,. ,. lf Yuavinuı. 

27 ,. ., 15 Halkalı. 

ooaıo11 

HAFIZ CEMAL 
'•LOKMAN HEK.IM,, 
11.4.llD.ln Ht1Tl:aA tl8ıl8I .,....,.... , .. 

wua,.._ uatıerl · 2.~ft reı: 1239· 

• • • Odun. 2 kalem. 120 şer ton. 

1125 
2175 

860 28 ., .. l 5 He ikalı. 
28 • .. 16 Çorlu. 

SAHİBi : ASlll US 

BasıJdıtı yer: VAKiT MATRAASI 

Umumi Nqrfyatı fdart edeD 

Hefllı. Ahnıeı ~C1)eQlt I0.000 Jrf1o sttn' veya koyun eti pazarlıkla aatm almacaktır, lbaJeaı l Motör ve hamur kazanı t&m1r1, 
4.15,HI Puart.e.ı. gt1nü Hat 11 de Balmköyde aaer1 aatınalma komi.lyo- ('8n--$0U) 


