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l'f"lg: heluıbaJ Valm-Poet.e lnrtuı.:uı _j 

ingilizler ve Ameri- '. 
kahl r Avrupada 
ikinci bir cephe 
açacaklar mı ? 

Yazan: Asım Us 

iaşe müst şanmn 
Mersinde ney.anatı 

L Ywaı lklncJ sayfamızda _J 

Sark cephesinde 

Kafkas 
imanları 

tesirli surette bom 
bardımaa edildi 

Bertin, 23 (A.A) - Almazı ordula 
~a§komutanlığmm tebUği: 

Şark cephesinde dllşmanm m 
taarruz hareketi.eri pU.kUrtUlmll§ 
Alman hUcum unsurlarının hareketi 
rl muvaffaklyetle neticelenmlftir. 

Bir müddet C\"\'cl Çörç:II tarafm. 
dan Amcrlkayn harp Jıanrlıhları- l 
bJ süratlendirmek vazifesi ile gön- 1 
derilmiş olan Lord Bh·erbruk Ya
thıgtonda bir demeçte bnlunmuı;.. 
Bu dcm~te müttefiklerin 1940 
da tayyare. 19U de tank <itkıntsı 
ç.ektll.:1eri gibi 5imdi 1942 de va.. 
Por kifayets'ızUği ile karş11aştık
ları:u. fakat alman tedbirlerle bu
na çare hnhuunak iizere oluuğunu 
bt'llrtti'ictcn sonra garpta lldncl bir 
C"ephe ~ılarak Ahruınyanm a.rka
<laıı yakalnnması gerekli olduğuna 
iaaret etml!I ,.e "Ahnanlarm mak- • 
!adi Kıırk:ısyaya gitmek, oradan 
tra.na ve lraka geÇmektir. Buna 

Dün Ankarad•L yapılan törend<'n iki görünüş: Yedek subaylarmuz geçit resminde ve nutuk wrlllrken 
- Bu restm dün Ankara muhablrimlzden tayyare tıe &lmml'ftır -

Alman hava. kuvveti.eri, Kara.deni 
z1 n Ka!kaaya kıyısındaki Umanlar 
AzaJc den.lz.lndeki Jimanlar 

:ıooo vedek subav . . 
Gnlemek lAmndıT,,, demV.. 

h1eilf7 devlet adammm bu sözü 
tizerlnc 5imdi Amcrfüada tefsirler 
d"8m ediyor. Amerika mebuslar 
Jnecllsfnde a.skeri komisyon reisi 
olan May, Lord DivCl'hruk'un bu 
•özü Ue genemi Mıı~•m son za. 
Olanlarda Londımya giderek Çör. 
tfli r:fyaretl lll'8sında. bir münaı:ıe· 

Dün kahraman Türk ordu-
suna iltihak etti 

bet bulunduğunu, bu sözle o müli- Ankara, 2:S (A.A.)' - Yedek su- 1 bütün habn ilgi ve t:akdlırtn1 cel
kat Almanynyn kn~ı garpta baş. bny okulumuı 16 ncı tahsil dewe-

1 

betmiş bulunyordu. Ulus meyda
laya<'ak bir hareketin ddlll sayıla- sini bitirenlerin bugUıı mezuniyet nmda bu nı:ııazzam subay birliği za.. 
blleacğfni söylemlı.. YJne Amerika- töreni ya.pılmştır. • fer abide.si ctrafmda yer aldıktan 
da. nüfuzlu nıebnslıınlnn Prlt'st de Öğleden evvıel iki bine yaikm ~mra okul k~titam tarafmdnn l
''Ben rcnli~t tngillz cJc"let adamı g~ suba,y OOşla:rmda komutanla- hidcyc sibel ibir çelenk ilronmuş ve 
ile tam:unllc bir fikirdeyim. Onun n kıtrmey nlbay Ali. Rıza. Gören tam &a.a.t onda hep bir ağızdan 
Ytizcle yüz hn"ln \'ar. Onrpta 5jcJ. olduğu belde oı1culd:m hareketle söylenen İstiklil Jdarşiyle törene 
detlf, <Urem ve derhal bir taarruz genelkarme,y - Miltt mlidafaa. - baflanın,ştır. Ulus meydarunı bin-
•-t1 ı Sıhhat Vcklıerti -yolunu ta:ln"beııı U- lerce halk d.oılk!u:rDruşt. Bir g~ "" yoruz.,, dem • -·"-· .. __ 4! ~-- ....a. h 1I 

lus meydan.m& gebrUşlerdir. Yol- 0~Y ı.a.nw.mu.u.u ~ eyecan 
1ngiltercnin eski Moskovs -.efiri lardan geçerken m1Zl'kanm can!ı bir nutuk söyle~ ve ~nu ~ 

fürips'in Londıray& döndUğii za.· nağmeJ.eri altmda. çok mevzun, çok ben gcçı"t resm.ı halkın surekli aı. 
nıandıınberi Jngiltcrode ikinci bir muntazam. aıd:Dnla.rla. yüriiyen bu loşlmile 1ra.rşılanmlştı. 
ceplıe açmak Hkrl sık sık balıi~ (D s .2 s 6 da) 
m~uaur, '.l'aymfs gibi nüfuzlu g-eng~_v_e ___ ka.hnım __ __,_an....,..... .... suba.~-y.,,..iarmuz.,.,....,. ........ ~..,....,__~...-e~v..,.am..,...,..ı _a. __ ü __ _ 

Yurdda telefon şebekesi 
Simens şirketi ile geni bir 

mukavele imzalandı 
lstanbul santıraline 1200 numara ilave edilecek, 
Aksarayda 2000 numaralı bir santıral kurulacak 

Ankara, 25 (Valat muhabirin
den) - Poısta ve telgıraf umum 
_müdürü N:dr.ı. .KCiGtem v .nbt..namı
n.a ifil beyaııatta bulundu: 

'Telefon ve telgrraf muha.bcratı 
son zamıa:nlarda büyük bfr inkişaf 
Ye kesafet göstermektedir. Bazı 
mmtakala.rda telefon muhaberele-

l'i hatla.mı aza.mi teknik tıahamm.Ul 
kabiliyetini bile &Şma.kta.d:tr. Bu 
itibarla htllkın bazı temenni v · 
tty~tleri :ida.l'(!m&Je a:tsetmdkte
dır. Memleketin umumi ve ik.tıısa
di ihtiyaçlannm tornbıinde büyük 
bir ehemmiyeti olan u»e!on mil-

<Dtoamı Sa. 2 sa 5 de) 

ve Sovyetlerin gerllerle mllnaka.le '10 
ıarmı t.eslrll aurotte bombalamıflılr 
dır. (De11amı Sa. 2 SQ • de}, 

Birmanya cep ıesinde 

Müttefikler 
çekiliyor 

--<>---

Japonlar şiddetli bj 
taarruza geçti 

Bern, 25 (A.A.) - Anıerikan 
menbela'rmdan a.lmu belgraiJar 
göre Birmanya'düi müttefik lruv 
vetlerin kumandam g9De1"8 
Stmwen krt'alarm cıcbhe boyunda 
ıoo kilomPtre kadar geri çekilme. 
leıini emr.etmiştir. 

Londra, 25 (A.,AJ - B.B.C 
Birmanyada ağır çarpşnalar de 
vam ediyor. Japcmlar, Madntı. 
lay'ın 120 kilometre cenubu şar 
kisinde bulunan Hopong şehrin 
vannağa muvaffak olm~ardır. 
Bu, şimalde vardi<la.rı en 
noktadır, 

4 gün sfircn mtiharebelerde ja 
ponlann 3000 m;iat verdiicler 
Yimna civarında gayet ağır çar 
pışmalarr vuku ~ktadtr. 

(Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

İngiliz gazeteleri de ne~riyatla.rile ı 
bu fikre destek olmakfu.ilır. l:Sa
nunb bember jmitiye kadar Ba'i
nlJ<il Çii~ll böyle bir ikinci cephe • 
tGrsfhsı • görünmrmlştlr. O halde 
Amerfl • .ada 1 ord Blvcrbl'Uk t&r:ı.
fmdan bu clefa tekrar canlandırı
lan \"c Amerikan mebu lan fnra. 
fmdan ~·iplerle karşılıınan bu 
fikir acn'1a Aln'ıanlann batıdan 
kuvvet alarak doğuya ~öndennele
rino mani olmak için müracaat 
edllmi!} bir pnropaganda hareket; 
ınldlr! l'ol a tngiJi7ler ve Ameri
kalılar bir ikinci cephe J~i ÜZ<'· 

rinde gerç:eJrt,cn mi çah~~orlar? 

Serbest GDreş Birincilikleri 

Bu böyle bir ırual ki hem (evet), 
lıun de (bayır) diye cevap ' 'erile . 
bilir, Çünkü her iki ihtimali haklı 
J;Ö terecek bir taknn belirtiler Beyoflu balkevJ,ıılıı dün akf&IDld mUAmenelndea bir sahne 

• 
V1'1d1r. 

Bir kefe Lord Iliverbruk kendisi Beyog~ lu Halkevinin zengin 
Almanyaya karsı i'klnci cephe aç-

=1~~:1 i~:::faa b:;ı=~~~nğl::; puroğramh folklor gecesi 
1942 enesinde \"apur sıkıntısı çek· Tllrk duygu.1Unu, Tllrk ruhunu ve 
tiklerini söyJüyqr: b:ı.tıdıı ikinci bir Tllrk kUltUrünü yaymak huausuııdakl 
c.cpht- açmak 1 i i<e her eyden e'\.·
veı bir "·apar meselesidir. tngilt.e
renın tayyare, Mker ve techlzat ha.. 
t!tlı'klarr batıda iklnci bir cephe 
n~ınağa müsıılt alabllir: eğer bu
gtink\i VQIJUrl:ın bunlan ta.,mıağa 
v.- hlm:ıyeye kafi değilse yine ikin
~ <'ephe 'kunılııma7.. 

Fakat banda ikinci bir cephe 
kurmaktan maksat Alman ordu.lıı
l'tnı mağliip etmek değil de sade. 
Ce bu ordolan doğuda olduğu ~ibi 

(Devamı Sa. 3 Sü. 2) 

değerli çalışmaları mütemadl ve mü
tebari.Z faaliyetle gö21e çarpan Beyoğ
lu balkevl şehir tiyatrosunun İatikl~ 
caddesindeki blnaıımda tertip ettiği 

dün aiqamkl ıilr, muaikl ve oyun ge. 
ceat Ue parlak blr muvaUakiyet daha 

kazanmı9tır. Tiyatro blnaaı altlı üstlü 
bUyük bir davetli kUtleal taratmdan 
doldurulmuştur. Toplantı Beyoğlu hal 
kevinln. :ıaymew rclai Ekrem Tor'un 
a!Szlerl ile açıltnl§ ve edebiyat muaL 
Umlerinden Badettln NUZhet Ergun'un 
mDll edebiyat ve mllU muslldmlz hak. 

kmda vennl§ olduğu koıı!eran.s bil • 
yük bir aıt.ka ne d!nlcnm.lfUr. 

tatanbul 1lnlversitesı. edeblyo.t fakül· 
tesf. talebesinden muhtel!! gençler 
Köroğlu, Karaca.oğlan, Ckvbeı1, Aşık 
Ömer, Emrah, Bayburtlu Zihni, Sey. 
ran Dadaloğlu glbl halk şairlerinin 

eeç?niı ,urıerini okum\J§lardır. 

Muvakkar ve Rafet lslmli lkl gen. 
cin oynadığı kılıç kalkan oyunu bU.. 
yUk bir takdir Ue aeyrcdllmi§tir. Prog 
ramm ikinci kıammda Tuna boyundan 
ba§layarak Rumell, Ege, Orta ~ 
dolu, cenup ve doğu .A.n.ıı.doıu.su, Ka· 

(Deoamı Sa. 2 Sü 6 da) 

'Olklldar Kız: Sanat .Mektebi dt\n bir de!Jle vemıı,ur. &•e.mlml:ı:.d!' bu sene mezun ulan geno kularuıııu. kend.l 
flılled,yle ha&lrladddarı elba.olıed.71ıe 1* arada görUyonıoınuı; 

"# 

UH2 yılı ııerbesl gUrct blrlnclllklertne dO.n Belo#lu llıılkevinıJe bn,ı:ınrm~tır. Ourcşlt•ro alt tafsllıUı 2 net ııaşfn. 
mızda bulat'akamız. Y~lmnda .16 bölgeden tşUrak eden güıqçl.lcrlınlzl bir RnMla görüyorsunuz. 

italya 
Münferit sulh mü 

yapacak? 
Nevyork belediye reisine 

göre İtalya ile Almanyanın 
arası açılacak 

Amerika tanıfım siynst mahfil
lerine göre ttaıys. ayrı bir sulha 
meyyaldij. Le.valin iktidnra gel. 
mcsı~ sulh a.rzulerı artmıştır. İ
talyanlar Fransadaki toprak arzu
la.mu ~ suya düsınU§ say
nmkta<luLı:r. İngiliz - İtalyan e
sir müo::ıdclesi a:nlaşma a.rzuswıun 
bir merhalesi ss.yı~a.ktııdır. 

- Radyo gazetesi -
Nevyork belediye rcl~lnln nutku 

V~lııgton, 25 (A.A.) - Kolom. 
btya üniversitesinde bir nutuk söyll • 
yen Nevyork belediye reisi La Guıır • 

_ d1a §Öyle demişUr. 

!Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

lzmir muh.teliti Is· 
tanbulu 2-1 gendi 
Aobra 25 (Husu~i) - 23 ni

san bayramı mliıuuıebetlle Ankara, 
İstanbul ve 1zmh: muhtclitleri ~ 
smda tertip edilen futbol maçla.n
na 19 ma.yı:s stadmda başlandı. 

Sahayı 20 binden fazla seyirci 

doldurma.kta idi. Müsob8k.a.ya saat 
15,l!'i de başlandı. 

İki tsılam sahaya bem.berce ~ 
tığı zaman ı;iddetle allaşlandılar_. 

Kısa bir seremoniden sonra ~ 
(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

Türk Matbuat Teknisyenler 
BirliOinin müsameresi 

Bu akşam Şehir Tiyatrosu komedi 
kısmında veriliyor 



- ı VAK iT 

(;@i:±:r~I9l~t) iaşe müsteş:~ının Mers!nd: ~.eyan.a~ı • 

Dünkü serbest güreş Mahsulun gelışı a.mıtlı 
müsabakaları 1 h . ·a. 

tM2 8erile8t güreş Türkiye bi· n:.ı.yede l~n!_!lipDEgVRe~erdir. ve ·e a verıcı ır 
,,.rioeı1iklerinıe d\1Jı Beyoğlu Hal- UUL'tVJ. ,.,,, 

kevindc beşla.IlmlŞUr. 16 böI.ge gü. Birllıci devreye 10 <iM.ika ara-
l"CfjÇiler.mıin iştira.k ettiği bu müsa. Iık verildikten llOnl"a ikinoı deVN: 
baka~ beyecıı.nlı olmuştur. güreşleriiııe devam edilniŞtir. 

Dünk.G. neıtleeleri veriyoruz: Haftf ınklet 58 kiloda: 
56 KlLO: Halid: (BW'aa) Fahri (SmLS) ı 
Fıı.hri Sor..y (Sivas) beş dakika. bir dakika 15 88Dfyede, Kemel Kö-

da tuş1ııL Kem&' Köse (Seyluın)r, se (Seyhftll) Semi Tüywüz (Koca
Reoep Ta.tar (il:mir) ikinci devre. eli) yi ~ dak.lta beş saniyede, 
.}e tuşla Semi Tüysüz <Koca.eli> Ahmet .Abc>y (Seybe.ıi) Furl A
yi, ls.mait (Ankara.) 6 dakika 15 nnç (lzmir) i 8 dakika 32 aan.iye-
98.Il.iyede Fahrettin Umarer (İstan de tuşla, Hamdi T<ı;ıeaıkal (Srvas) 
bul) u ~terdir. Maııol t!çar (!st.tl:ııbıB) u 3 d&Ura 

61 KİLO: 57 saniyede, Mustafa Beton (An. 
Hamdi Topsalta.l (SiVM) ikincı kara) NMUh .Akka.r (Burl!ia) yr 2 

devrede tuşla Ahmet Aksayr, Na- daıkilca 11 S&Diyede tt.Şla: yenmiş

wbi Altka.r t B\ıisa) ikinci devrede tir. 
SAyr heMbile Fazıl Arın~ (lzmi.r)i, 66 kilods: 
Mustafa. Beton (Ankara) 4 da.ldka Bekir Yolcu (İsta.nbul) ha.eınım 
35 saniyede Manot Uçar (İsta.ri. 4 dakika 32 saniyede tuşla, Yaşar 
btil)u, Yaş:ı.r Doğu (Ankara) tuş. Doğu (An.kara) Mehmet (Koca.eli) 
~n Abmet Gtlrer (Bursa)yı, Mch.. yı 13 dakika 39 sa.n.i~ede üıtla MW!
met Akkar tKocaeli) 32 saniyede tafa 'I'ekirdağ (Seyhaıı) tBa Er
tu.,le 1sa Erdoğan (İzmir) i, Hüse- doğan (İzmir) ı tuşla, Cel6.1. Etik 
yin Annağnn (Sivas) tuşla Bekir (An.kara) KAzım (İstanbül) u 5 
T11Ş (Scyhan)ı ye-ıunlşlerdir. dakika 30 saniyede tu.')la, ~ Şa 

72 K1LO: hin (İzmir) Mustafa Kireç~ (Sey-

Mer8in, H (A.A.) - İ&fe ilrtWepn IJ'Urrtl sek· 
meneöer refaka&lnde toprak nıali91Jilerl otl9I z&rMt 
mtıııavlii Atıf Giray olduğu hııi.lde dftn Adliiıa48ıi ,eııı. 

rlmiuı gelint~ir. Mhf.epr belediye, toprak mabtııal1M'l 
oflllf, ll11111n, nmumı mağazalara gitmiş ve t:.>tkDderde 
bolunro01tıır. Aktam tüccar kulöbOnde ~reftne 88 lılll 
ilk bir z1J1'fet TerllmiJ ve ziyafette Meniııta tımmıme 
tik'eılı.rları hazır blıhinmu9, haıbühaller yapılmıftır. Bu 
gln .... ı 11 de hftfkevtride ~ıttrt ve bahçeclterJe gire,. 
me yapil.aaiktır. 

ŞlkrU Sökmonsfter rrmfiablrt.mlze cle-meotıe bahma. 

rak aemııttr ki: ••satın ~ ft1dltiibl fımlr 'Ye direk. 
tltıerne eeaop mm~ mıiMuJ ve la§e aarumu.ıu 

tetkik etmek ve bU ~la bu mmtıakadakl valilerle 
yapi)acak toplantıda bohminak here geldlm. Adanada 
nH arkadetlaimuzla malıeu.1 ve ia,e durumunu Ugl
JeaMren muhtelif mevzolar tlzerloff ~maslar yapıldı. 
Bir taraftan da Ytlnıglr mmtakallUe Adana, Tarsus ve 
MenıJn civarı oıaJıMıl vaziyeti C{lrWdU. Mah!Mll\ln gell!!i 
ooi"ünkti \111:tyete göre thnltll ve ferah vericidir, M,er. 
ııılncle de çlft.tllerle ve tüooarlarla aynı mevzıılar ü:ıerfn 
de &elDA"lar ya.pacaiım.,, 

Matbuat Teıcaııı .. 
reaJerıaıa 

müsameresi 

Avrupa hududundaki köprülerimiz 
ınayıs sonunda tamamlanacak 

Bu :ı.lqa.m Fransız tiyatro'<ıında 
T!irk Matbu.a.t Teknisyenlerıın!n 
senelik müsa.m.P.rele.ti var. Birlik 
f.er sene, senenin muayyerı bit gU
niinde bi.r müsamere vermektedir. 
Bun\lll hMtla.tı bUtün ömüderini 
matbuat alemitı.e vakfeden bu ad
sız kahramanlara taıheif! e<lil!mi.şti.r. 

Edirne, 2il (Vakıt muhabirinden)- zeme tamamlyle geçirilmiş ve bu mal. 
Avrupa ile tiren mUnakal!tını temin zeme Uzunköprü - Pityon köprU.sü -
lçln yıkılııuş köprüler U2erindeki fa- . nUiı lnş!Mlında kullanılmağa tıaoıa.n • 
aılyete devam edilmektedir. Arda neh mlJtır. Her iki köprünün mayıs sonu. 
ri üzerindeki Maraı §!mendi.ter köp. na kadar biteceği ve haziran bafmda 
nı.ıı yanmaa kurulan muvakkat köp· Avrupa ile mUnakalatm temin oluna.. 
rüden Meriç köpri.lsilne gereken mal. cağı umulmaktadır. 

26 - i - 1942 

Beyojla ~"9mlkewam.lmt 
müsameresi 

(Ba§ tarafı 1 inc.;i SalJ/dda) 
radenlz ~ Ural _ İdil btilı;eterme mah. 
sus halk oyunları, halk musikisı ve 
halk türkUlert bulunmakta idi. 

Her mmtakaya mahsus mahallt kı. 
yatetı giym!Ş ve o m.mtaka.lanrı yerli 
&iıalls1n.deıı seçilml§ sa..natk&i ~e • 
ler ta.ratmdB.D oynana.n bu oytinla r 
ve liöyJenen tQr.kUier çe§itli mem eket 
sahnelerini göz öııUnde bftytlk b!r mu· 
va.ffa.klyetle canlandırmakta idL Oyun 
la.rm ber blrf ayrı ayrı h&l1ta takdim 
edilmiş ve gerek oyunJan gerekse bu 
mmtaka.larde.n bllhasa geµrıı.ml§ o_ 
la.n sanatkArlarm aöyledlklerl tilrkU. 
ler hususi bir dikkat ve a1Ak& ile ta.. 
kip edilmiş ve şiddetle alkışla.nmıştır . 
Beyog"lu halkevinl.n tertip ettiği muh
telif killtür ve folklor topla.ntıla.rı a· 
rasında d1ln ak§a.mk.1 r.engtn program. 
lı mtısamere hwrosı bir mevki ve mu. 

Birmanya cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sayf diUı) 

40 tayyare yeniden Mandalay 
şehrini bOmba.lamışlarfur. Ja
ponlar UmumJ:yetle hava a.T<mla_ 
hD.I öğle üzeri, pazarların kala· 
balık bulundüğu zamanlarda ya_ 
pıyorlar. 

Çankiıtg, U (A:.A) - ewı:ıdftest 
gtınkü Çin teblf'1: 

Cclal Ecfo (Atıkft:m) ikinci dev- han) I hükmen, $ervet Meriç (Ko.. 
rede 8 dakika 3,5 saniyede Bekir caeE) MusWa (IJIHtse) Yi iıttifılkla 
Şa.hin (İzmir)e, Kaznn Demir (İi!· ve ~yı hesabı ile ye'rlmiftir. 
tn.nhn 15 diıkil.fu:da servet Koca. 79 kiloda: 
nıeriç (Kocaell)ye itlifalda, Mueta.. İsmail Topçu (Koca.eli) Nuri A-
!n Dönmez (Burna) rnr!:>i :Mu.sts. tam (Bursa.) yr 5 daktıka. 16 sa.!ti
fa Kireı;çl (Seyhan) ın ayağı sa. yede tuş1a, Resul Dumlupmar (Sı~ 
kıwtlnn.m:tsile hültmen ga1ip gclmış vas) Mehmet Özsoy (Seyhan) t 

Hamlat, tamıamil.e btı ağrr işden 
vüclit.len yıpranan ve çalış:ı.mıya

ta~ nele geldllrlen SOJlra bir yer
den yardım göremiyenlere taıbsia 
edilmiştir. 

Pamuk 1Jağının toptan ve ve
rakende f iat/.arl teshil edildi 

saıven cetiheiinde çın ktivvetıerf 
muvatfak.iyetle mukabil taarruza geç 
ml§lerdir. Ma.ndalay'in 160 kilometre 
cenup doğualmda Hopang'dan gelmek 
te olan bir Japon kolu §imal doğu ıs. 
tfkametlnde llerlemlftJr. Diğer bir 
Japon kolu Trungoyi'nin 20 kilometre 
batısında taarruza geçmiştir. 

l('.rdir. birinci devrede ikiye b.i:r, ikinci dev-
'i!l KİLO: rede de ittifakla ve sayı hesabı ile, 

Ankai• 25 (A.A.) - llitııiit Vt!kt1etlnden t.ebUğ edilmiştir: 
25.f.9tı tarl.hlftdea lttbBİ'en rafine pamuk yağmm, mnıımele vergisi da. 

hJI, çıplak olarak toptan .Ntit1k&da satıs ftyatı kilo başına 73 kurul} olarak 
te@bit edilmfştlr. Toptan a.aı asgari ~ tenekedir. 

F_...Uullar alllBrl bet teıtekere kadar ıMLtş yapmağa mecburdurlar. 

BUtUn cephelerde çarp19malar çok 
§iddeW olmaktadır. 

Nuri At~ (Bu'ı'Sıft) 20 d!lkika .Am Kipeır (An:k!m!) ltb:met Kızrl 
25 S.".niyedc R~sul (Dumlupmar)a (f.stanbtıl) u ittJfakla ve sayı he
Aziz lpc'r (Ankara) Mehmet Öz. sabryle yeınmi.şlli. 
S<'Y (C:::e~;h:ın) a 32 sıınlyede, Ah. 87 kiloda: 

Tilrk m&tbu.at teımisyenl« bir
liği, aynı Mma.r..ıda memlelt&tirnh
do küi'u1e.n ilk t~izicfür. ı O 
temmuz 132! senesinde Müre.tti
bini Osmaniye Ce:mtyeti a.ltmda., 
merhum Abbas, Tahir Haydar, 
Hayı1ıMaıli Hajrrl Efendilerin te
§Cbbl.ifıiy.le ku:riilınöş uzun sen.eler 
Lu nam altında ça.lışneştır. Müta
P.>keffi& :kara günlerinde bu adsrz 

Rafine paınuk 1atnun lktnoi ve, öçüneü enerde na mi satış Dyatlal"J zey 
tl.ıtyatfttdaki enalara söre fiyat murakabe komisyonlarınca ayrıca teııblt 

olllldle&ktır. 

Tank ve tayyare topçuw himayesln 
de, bir çok Japon takviye kıtalan geJ 
mlştir. 

Maucla1-7'• J8ll1 taam.. 
nı t Kızıl (İstantiul) Musa. Ertiem Ah.met Çapraz (lstanoul) Mu-
(tzm!r)e ikincl devred~ 10 dakika_ harrem Canda.ş (lunir) i bire illi 
rh tusia gaJ"p gelıtilı:ılt'rdir. tkseriyetle b!r"nci devrede ilti!ak 

P.7 Uif.O: •e sayı hesabiyle de ikinci devre-
Recep Salman (Bul:"99.) Ati Ahmet de, Enver Yener (Koca.e~i) Recep 

Çap:'l\Z <lstn.nbul)ıı tuş~. Adil Y() Salman (Btn*) yı 4 deJUkada, A
ncr (ıı:lrunsun) Enver Yene-r (Ko. dil YeıM')r (SMtSUn) B&ta1 Uy
~lnye i da:Kiltıi 34 saniyede, 1ı:. gur (Srvas) ı 19 Hniyede tuŞla 
mail Yil:ınai (Ankara)· Bc-1ttaş Uy. yen~. 
gıır <Sivas) a lk1nci devrede 10 Ap ıildtWa: . 
dakika 22 saniyede galip ~imiş • Haean Htiseyin (Srva.s) Ahmet 
lcrdi"r. tKocaeJi) yi 4 dakika 36 88.!Iİye-

\GJR ~tKI,ET: de twPa, Seyit Ahmet (Sariuiun) 
H:ıean Hijşeyin (S:va9) bir da. Husa (tnel (İzmir) i bir dakikada 

i<İkJ 36 !'Jnniyetle Se~it Ahıriet tmıla ye~tir . 
Sa.m~ıı.n)a, Mtmt.lfa Çakm~ (İs. Güreşlerin diğer devrdeıi.ne ya 

tanbnl) !sa tktal (fmnir) e 50 &a.. rm saat 13 de devam e>lunacaktrr. 

lıahSn:...~?ııf~i Yemeklik zeytlnyaoı Uyatlan 
kereler lstiklal a.leyhinde yıazclra.r Ankaray%5 (Vakit mnbabirlhden)-
y<ı.ttn Peyam-~ g'aZetcslııin Tioaret vekA.l.ett taratmdaıı beyana. 
sahifelerini dökmü.şler, ora.da ça-
lıŞrıaktan 1nitiııJa et:mi!1ler, bu yüz
den !trıu kuvv~~ri zabrta&ında.n 
cebir ve tazyik gör.ınüşle+dir. 

1937 !'Jenesi:nde MathM fşçilerj 
bir~ namı a1ı8:n ~ ofllıdan 
~art sene evvel ae bUtnn matlXia 
~il~rini kmdi ~erçevesl içine ala
rak namnu Tilik M:&tbüa.t Teb/s
Joene Birliğiri.e tahJri.+1 ~ur. 

tabl tutulan •e satışı meııedüen ye. 
meklik zeytinyağlarının sa.tışmm ser 
best birakılmaaı bugl.l.n kararlaıtırıl. 
ınış ve keyfiyet valiliklere telgıra.fla 

tebliğ edilmiştir. 

Ratuıe Y&.ilarla punuk ya.ilan, pl

r~a yağları, be§ ultll ve lempant 

yqlan tiakkmda ayrıca. 61r kariif 
verilerek teblifat yapflacafi:ııdan bun 
la.r saWmıyacAJttır. Ticaret vek!Jeti· 
nln verdifl bu kararla. piyasida. :&isse. 
dHen yemeklik zeytinyajı darlıği or. 
tadan ka.lkmı~ olacak ve bıı suretle 
kendilerine mcn!aat temin edenlerin 
bu bareket.lerlne ıxılnt olunacaktır. 

. . 
fzmır ffiühteıiti iStinbuiü-fT yendi 

Yaka.i!d4 da~ gibi bir
lik tMttmeile :içtmıiB.f ıxııaıaveıtı:eıt. ~ 
sasla.rı: üzerine lrurUJmuştur. Bunu 
azasından a.ldrfl aidat ve senelik ı 

Amerikanın butçe Yarıu Nllloa 
pbeleıl 

açığı ve diyunu (811,f tarafı 1 mc• ıayfaaG) 
• • "femeler.tnitı lto18yl* •e 8U.:nitle 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tanbuJ \'e Iıırrtir taJumlar:ı kaişılrk
lı dizilince .kadrol:ıı.rm şu şekilde 
o.du unu g8rü)'Ol'UE: 

Salf\hatt!n (t:tmlr) - AH, He. 
şat - Şeref, Mactt, A«lll - Saim, 
Sa.it, Fuat, llU!teyln. Hidayet.. 
O~man (İstanbul) - Faruk, 

Murad - Salhn, Eıt•er, tbribirii 
- J."lkret, GündUz, Hükı, Şeref 1 

Melih. 
Mıu$t 4ridu\.ra&.fi Reıflt GUven 

idatt ediyordu. 
1Dt hUcumu, oldUkça iel't bir 

rüzgAra kıı;rşı oynamak mecburiye
tindı> kalan tslairbül takmu yapt.r. 
Ha.klunm ileri bir pa.-9!!e fırlayan 
Fkkret ilk dakikndn lzmirliler he
sabma a.nt bir tehlike yarattı. Fa
kat Ali, tam mrne.nında müdaha.~ 
ederek t.opıt kornere ç~ka.rdJ. FJk
retin kÖŞe vuru.cıu !mıir kales! ö
nünde iklrici tehlikeli vaziyete se
bep oldu. SeJahattin tam kalenin 
önüne dü.~n topu uzaklaŞt.rrma.k 
isterken Şerefe pas vermiş oldu. 
Fa:Iot Şeref, vole ffiit aıtnuıilt heve
sile, kontrol etmesi kam! ola.n to. 
pu avuta kacrrch. 

İzmirliler s"°erl ve anlı!ı.;ı:ru' bir ta
k.mı. olduklarım a.nle.te.n ilk misali 
vcmıekte gecikmediler. Üçüncü 
dakikada. ortadan başl:ryıirak sol 
cena.hül in:kisaf ed~ bir hiioum. 
Faru.k'un müşkülatla topu konıerıe 
atab:hn~i sayesinde, İstanbul ka
lesinin sa~turouğiı ilk tehrkeyi 
teşk'l ettl. 

Dördüncü dakikada Saitten gü. 
zel bir pas a 1a.n İzini.t'H Fuat do
markp vaziyette ohr.a.sına raibnen, 
fTrsati acele Yüfünden kaçrrd.ı. 

9 ~l.t daJciknda. tbpu 1z:tnır mil
ciafOO.Smdan kaçtta.n Gündüz ken-
di ' vaziyetinin müsanıleslzfiğini he-
saba katmadan mu atıtt ve fırsatı 
kaçrrdr. Hilbuki daha elveriqli va
ziyette olan Şerefe topu geçirse 
idi zol muhakka.kt.J. 

11 inci da!d'lrn.da gene Gündüz 
kaled i~ hlr Imr:ınboı yııptı, Sa. 
lıA.hattim 00.Vıldt Ye fz.inir kalCfı.f 
mftdataa.~ kiüdı. Şeref ve Hakkı 
tor'u oo boş kaleye ~c.d1. 

1 ~ tiıel dakika&. Melıı'lt, güzel bir 
sürllst.en sonra topu, c::ok müsait 
vazivette buluruı.n Hakıkr<'a geçir-

eınıe verdi. !zmirlller tııtanbul (akt- mÜ.98Jlleresi:ııin hasrle.tile temin et-
irlmı, bhbassa htıcumda ağD" bastığ'ı melı:tedir. Son senele?ıd.'Ei has.t.ala.
nı ve bu kadar sık elde edilen gol tır rma, malOlll.erlne, :işs:zletine yap 
ı!ttlatmıı ınAnı olmiilra zor olacağını tığı yaramı (3000) Iftyı geçmek
~zmeltte g~clkmedller. Ve en mun.· tedir. Cenaızeleıre ja.ptl8*ı mfi9raf 
tık tatityefi, dffb•l buldular. Bundan dn bu yekfına y~ır. 
ıoııra tstanbtıl muhtelitinli hemen he Bu geceki mOıı!llimerede ltomıer
men bOUln hllcumıarmaa ofsayt va. vatunr menıınıplıaırı tarafmdan &· 

zlyettııde bltakilchfllıi götttyoruz. Bu la.franga, Juymetli seti eana.tki.tı-

umumıyesı tetnitıt jÇiii mevcmt ~ıetoa.. deTf<e. 
terinin =t.ılöııiı81na ve tölfnye-

.Aıeerikanrn ao ~ 1941 de ı f'.in~ ~! tadır. Gecen inMt .,_ 

ktık, tst.anbul takniıı mul'iacimlerını mxz Bayan Saf"ıye ve arkadaşla.rı 
•e titlhaasa Fikretlil dikkataızlifi yU.. :srafından &laturka bir konser ve
ttındefı o lı:adat munffak oluyor ki, rilecek. Şehir tiyatrosu eanatlt.ar
hıınlrtn.r t.Cleta a•antajt ele &ıry01'lar. lan da - HA.mm, Vasfi Rraanm 
Hakemin, oyunun cereyanına ıı:apııa.. iştira.Jtile- Saadet Yuvası kome
rak, ofaayd olmayan vaiılyeUerı de diıdiıi tlunlıll edeceklerdir. 
cezalandırması tııtanbul t;akm\mın a. !~{, bUtUn gay'Mi içtimai ya.r. 

bitecek maB y'ilmm bOtçe a.çıfı 6 nunda S'imens şitltetne aJıtedlliriiı 
milyarr g~. bu tarlhte dliyu- olan bit rnukave.J.eye göre .Anıt.a
nu umumiye de ôO mtJ-ıa.r dolan ra - :lstanbul ara.smda. ı 5 yeni te
huI,calttır. 1942 malt yılmda aç.k lefon devreei 1tunm portör cibss-
20 milyar, dil:rımu umumiye 70 1 reri!e ve ayrıca ayni §ekilde bet 
mUyar, 1943 de ~l'k 37 In!lyar, dli- telgrra' d~resi mevcuda Jllveten 
yunu umum.iye 110 milyar ola.cak- tesis edilecektir. Bu ::ıuretle llkl bU
tır. Bu kadar geniş harp masraf- yük şı:>hr'.in.i7. ar:ısmda. felefon mu
larrnı ~rlamalt iç:in Ameriıka ver habere im.kanlan es.ki::.ıine nazaran 
gilerl a.rt.irıMıld&dii. Fakat bütün ı!ti misli artmış o!aetıktrr. AYni 
bunlarl-3. ınasriıhn ancak yilzd~ 40 ı sıır~t!e tstarıbuı - Avrupa. tele-
karşrla.nabibnektooir. · fon ve telgrraf rnuhıı.berelcri.ni ko-

ıabtnı biraz gerer gibi oluyor . d'lll olnn; S&bah ve akşamları sa..- - Dadyo tiazete.i - lnyla!Şt rnıak fçin on telefon devre~ 

Müttefiki erin ticaret 
gem isi zayiall 

30 ııcu dakikadan .10Dra oyun yine brnıIZ!Dla beklediğiniz p1etelai 
İzmit'tıı ıtaleit cınrmı!f. ojnanmata !lizle-r raıhat ~ıertriizde yatar
bql&dı. Fakat tstanbUI takımı mutad kcn uyltu.lfi.tmı ve iıitfrahatl~ri>ni 
becertulzlilinl bentıa mubatua et • fedıı ederek hutrlayuı, bu arka
DMık~dlr. ve ao ncu dilklkada Melih, daşlarJ, liZ de bıiı alttam verilece« 
815 ncı dikikida Şeref ve 43 nctı dakL mUSıımor~leım gitmekle unuıtma-
kada GtındUZ muhakkak blrer 8&yı m?'i', onla.rm aeı ve elemlerim bu D. N. B.'ni:n verdiği b~r habere gö-
kaı;ırdtlar. suret.re tahlif etriiı, olac8ık.sınız. re müttefikler 17 milyon ton gemi. za. 

Blru;cl devre bu teıtflde f0l9ÜZ gf)CJ. yia.tı verml.§lerdir, Bu rakama Uzıtk 

u. Koordı·nasyon doğudaki yeJdUı dahil değildir. 
1kiıict aevredfı limiru..- dalla canıı Uzak doğu r.ayiatı da bir milyon 

ve daha enerjilı:~r. Nitekim btrii1c1 h • t 1 d olarak kabul ediline, zayiat yekunu 
dakikada Hidayetin haz:ırJadtğ"ı gol eyelı op an 1 18 mJlyonu bulmaktadır. 
tırsatmı kaçıran Sait 7 ncı dakikada İngilizler harbe girdikleri vakit 21 
Saime güzel bir pasla ikinci bir gol Ankara, 25 (A.A.;) _ Koordi- mtıyon ton ticaret ~misine eahlp bu. 
fırsatı temin etti. Saim Murad'ı atla.; nasyon hejeti bil ea.ba.h aat 10 lunuyorlardı. Harbe giren diğer dev. 
tarak 20 metreden oetdil! bir !}Utla da Başveld! Doktor Refik $ayda- .ıetıerden aldlklan 9 mllyoo, Amerl -
topu ağlara taktı. mm başkanlrğmda mutat toplantı- ka.nı:D hatJ;e ttrıfteli De de 1f mayon 

İzmirliler l>u beklenmedik golün ee· mn yepttııştır. ton gemt mUttetlltler taratma ~mi~ 
vlnctne hentız doyrnamışlafdı kf Gtm. oldu. B1i hüijttj 42 ınuyon tôii tutan 

cltliUn ~rden bir fUU& tst&nbıi.lun be. ş kA • t .. h ı • gemi toııajttüii 18 lri11J'6hiı ta1ri1P e· 
raberlik sayısını çıkardığı görilldU. e vr ıs 1 sa 1 dilmekle Jektal M ıaflyon tmia efmtf 
Artık oyun çok. heyecanlı btr eifbaya aluyOi'. 
1 i tı Edl~, 95 (V•kıt muhabltinden)- Harblıl bafiatıpcm.dıiiıbert, İi'JIDl.i grm § . 
~çen daklkal.ıirda: tırta.ribu1 tiüffifu Alpullu teker fabrikasmm son kam. ler 5-9, .Ailetlllahtar da 2 mtlyb!l 

ntn tıstUıi oynamakta devam ettiği g6 p~nya esnasındaki istihsaıa.tı 149,000 ton inşa ettntı1ef, bö wreıı.t ~ milyto. 
rUltiyordu. ~akat yine gol msatıan ton pancardan 23,000 ton şekerdir. nu tel!fl ettııı,ıetdir. 1942 gemi hifıl. 
hazırlanryor, top en mtlsait vaziyete Bu senekl kampanya ve pancar eldfni ıı.tı da mUttcflklerln lehine mkijaf e. 
hakikaten gttzel şekilde getırlllyı:1r. Fa. için da!la esaslı J'iazırlrklar yapmı~tır. • deceğJ umulabUlr. 
kat fırsat aklın en kıı.bul etmlyeceği 0 3" -Radyo pseMI -
şekilde kaçırılıyordıı. tstanbul muh • Rayştag toplanıyor oı---"----
tellUmn hllcum hattını teşltll eden ve Bern. 25 (A.A) - Gazete de Lau· Sifli ceplliılndı 
hepsi birer gol kurdu olan oyuncula- snnne'ın Berlin muha.biritıın blldirdL -> 

rriı bugtın frnıat kaçırmakta göster · ğine göre, Rayştag'm yıı'.kmda toplan. (tBaş tarafı i inci srn,fadcı.) 
dikleri hankayı ne gansızltkla, ne de ı tıya çağmıacağı ~aylaları dolaşmak. Alman savaş uçaklarmm :ııırurmanak' 
becerilı:slzllkı~ tamamen ~ etmek tadır. • a yaptıg'I hücumlarda, blmaye avcı·, 
mUmkUıı değildir. Bu oyuncuların far. _ larr, şiddetli hava muharebelerinde, 
malıırını !stanbulda bırakarak .AnJta. vaziyete ~çtller. 17 si Hurrlcane tiplnde olmak Ut.ere 
raya gelmiş olduklarını !IÖylemek bile Hakem oyunun bHt!ğ:lni bfüllren dil 18 düşman uçağı düıttlrmtlfl61dti. 
kabildir. düğü çaldığ'ı :ııaman, bu maçı mubak ttaıyan uçakları, bir Sovye+ .ti&va 

tııtaıibul takimıDm beceriksizliğini kıtk kazanacağı tahmin edilen tstan_ alanma. 23 nisanda bir baskın hücumu 

silo üç telefon devresi tesis edil~ 
cektir. Bu tesisatın altt ay gibi kı
M: tii-r za.nıanda !kriıttli rnukaV'ele ile 
ta.a.hhtit altına. alın.rru.ştır. Bundan 
ba~ka telefon rnuha~rcs'i it:'M.rile 
ehemmiyeti hniz oıan lstanbul, 
Bursa. Balmesir !zll'lir miln:ısebet
leri ve ayrlca Anknra, Kayseri, 
Adana, Mcrsm ve Ankara, Srvaı! 
milna!!ebet'crı de takviye edi!ecek
t:r. Bnnlarm b:\-~da telefon 
rnüıtaleme imk~iilart e$1ıiSİne na
zaran tki mislint- ve bazısında Uç 
misline ibiağ edilmektedir. Bıin
la:ra :cı.tt :.inu«aveleler de ?nı:üi edil .. 
~ur. Tee"'Mt fçitı icap eden faa
liyetE> başla.nm.a.k üzeredir. Diğer 
tafll.ftan 1.Sts.tıbUiu:n pek mahmuı 
olen JJehir d&biJi telefon n'rilkAle
rne1'eriıle lolaYJılt ohıitıJt iltere ts
tanbirl 8ali~ 1200 nuırna
nı tlA.veei. ayn• AlcMtayda 2000 
ıı~ yem hlr •wlit dttt.ita
btiın ihda8J ve Beyôfhı 1'19tnıtida 
katı ~a teveian numara llA.
W!si. t61tSımi.t e~ş Ye btı t~9i!lflta 
ait mü1tttt.1~kr d!! ik~ltııMtlr. 
AnıtP.J'fi iQin san 96Mlerde yapa .. 
mtŞ olan mumıam tei!iaata rttifflf1ı 
telefon fılıUyacmın ıııiltemal..iy~ 
artmıı;kt& oldufunu g&ı önOnde btı. 
lımd~ :y(6i ve ltuwetli bir 
telefon Mbthhl>m teM ldareee 
tet:ıtfk ~. 

ltalya tank tümeni komutanı 
istila etti 

Lötıilra, :JIS (A.A) - Roma radyo. 

aunun bildirdi~ '"... İtalya kıralı 
ne yıı. ıtı.tıdan 111unuetıeu oıAn t&ıilr 

tllmeni komutam general Deatinl, sıh .. 
. t. 

Yeni Delbi. !5 (A.A) - Netredflen 
bir teb1Jt, Birma.nyada yent kara ha· 
rekeUerı olmadJ#mı bildirmektedir. 
Japonlar Mandal.ay'& karp yeııt bir 
taarruza geçmlflerdJr • .Japonların Çin 
lller taratmda.a tutulan Shamıı ke8l _ 

mlnde nen hareketlerine den.m ettik 
ıen aıuuıtyor. 

2000 ••b•r 
(Ba, t11raf& 1 inci sayfada) 

Geçit remntndeıı aanra okUl ko. 
mu tanı kiırmay aJba.Y Ali Rıza Gö
ren reisM#bide 9Ubaylıa.rdaıı mürek
kep mr :t.ıeye~ EbCdt Şef Ataıtüi-
kün Etnotraıfya ~sbıdeki mu
vattat Dl>rkll iılyaretle n:ıanevi 
hııZliiVııda taztrnıo ~ ve bi.i 
buket kıoymtıvtw-. 
AD~ !5 (A.A.,) - Dağim 

sa.at 14,30 da Y~ iU.be.y oıkulu
nun 16 ncr tah8il ve taliıii deWe
sini bttfioeaı Subayla.rm and içm-e 
ve diploma ~ merasim.i ya.. 
pılm'JŞt:!r, 

Törende Bllyiik ıonet MeclB 
reisi Abdn.ıfui.ifk Rciıda, Başvekil 
dokto'?' Refik Sayda.m, Vekiller, 
nıebw!l.a.r, cü:Dı.hurreıisHğt umuinl 
katibi Kemal Ge<teleç, gen~ kui
may ikinci rclsi argenaraI Amin 
Gündüz, Başvek8.let ve Milli M:ü
~aa ve diğer veliletıer mUSte
şarJa.rjylC C'l"kAnı, Ankara, t.s~ 
l:iul vali ve belediye re1slcr.t., An
kara ga.tnimn komutam ve mm
yet müdtı:Hl ve bum mtiıiıeesft\t!ri 
ha.zır bulumnuşl.a.t'dir, 

Törene, metun subB.yiann, ımzt.. 
kanın i!ftlra1clle bir ağızdan ~Yle
dikJeri lstlklll Ma.r$t ile be.fla:tl
mış ve buttu Olk'til komutanı kur
may albay Ali Rıza Örcarı'ın mıt
ku ta.kip ~ı:iftir. Buıtda.n eonra 
okulun bu .sene ~zuıilimm bithi
c.lsiyle, diğer suuf!ar bhinei.9lı:i~ 
Bü~'ilk Millet Meclisi reisi Abdül
halik Renda taralmdan dip'omaJa.. 
rı ve hediyeleri ver!lm~ ve milte-. 
aJu"ben her aouf mer:uııla.n ayrı ay
n and içmlştir, 

Törenden 90nra dıt\'etİrier büfe
de i7az ve ikram olunmuşfur. 

Bu yıl yedek subay okulundan 
mezun olai'ı.18.?ın biriiıcileri şunlar
drr: 

Mustafıı Onat piyade ve (ılrttJ 
bftincJs'J, 

Fu.~t Oge, Refllt J!tiiıcl, Ah
mot tl'ste1, Fahri Do.m.a.nic, Orhan 
Saltuk. Nejaıt S~nmen. 

Z UT 0 

ltalra ıalb mi 
11PUalı7 

( Baı tarafı 1 lftef atıyfd44) 
"Ben atlü İt&J)'&n oldulumda l • 

t.alj'anlan iyi billtbn. Bu "betile ya • 
kmda ti&ıyatıtatm Berım hUk6metı . 
nın emrinde çalıomaktan c:tkacaklatı. 
ru s6yleraem aldanmadığrma fnanabj • 
lirsiniz. İtalya, Almanya tı. yapmıı 
olduğu ittifakı bozacaktir, 

Peten kabineye 
riyaset etti 

Vijl, 23 (A.A) - Kabin6ı bu Hl>Ab 
are al Peten'in 



TA KIT 

Beyoğlundııkl Kır!Stal garlnosunda h&tta müddetle kapatılması kararla§- d k 
lngllWeıı az.er akmmduı: 1 ıon~ carson Mehmet, eV\oelkl gece, tınlını§tır. 3 gün Ü l ônlar.ı Şehrhnizde, sMnt semt p.anrfar 

sonra 1'"mınsa sahillerine yenJ ye. gazinoya gelen 10 kl§ılik b!r gunıpun Bundan ba§ka, Galatadt\ kundura kapatı/mah suretiyle kunduyor. Hatlii ba7.ı mnhallefe. 
Dl hjr kesif harekctl yaptılnr "·e masasına kıı.rnc mukabilinde 3 klto levazımı satan Oklta adında bir dUk. cezalandırılacaklar., rliı adlan bi!e, paı:ırlarla damg,ı-
ı.:eri ~ekildiler. Sen azerdeıt o- t getırll\ • sonra bU ekme r kbcı kndı!ı 60 kilo yapı çlvisl, 26 Pazartrbız sat!§ kanununa :mıiful. ltınmı~tır; 
ta yaptla.n bu liareketin he(! fi fçın '1 O kUP.UJ para aııasak ıstfmııı. pıiket monte tivisl, 50 paket de bakır 1 lif' hareket edenlerıe, malların Qze. Sah pazan, Ça~ntba paza.n, 
"ÜJıhcsi:r. bir yandan tclmlk sebctt- U:-. çivııı! bulunduğu halde .satmaktan im· rtne etiket koym:ıyun dükkb sablp. Pa:rnrfosi pazarı, I'e~nbe pazarı 
lere dııyamyorss dat bit )ıUldtm Şik&..ycl Uzcrl.ııo yakalnr.n.ra'lt. 2 nu. twa:.etmlf, yaknlanara1L a,t'lli mahke. lert baklanda takibat ynpıımamuı ~ibi, Ru ''p31.a'I"' Uırm yanından 
da - dostla.n. dü~mıınlara. hltab maralı Mfıı} korunma mahkerncsıne me tarafından 11 lira 60 kuru§ para knnı.r verilmiştir. ı,;eÇmck, lrnııaoı tiksindirmeğe ye-
Qden bir puropo.ganda faaliyetini vunen garson bq J rt para cczuma cezuına ve 7 g1iıı dUlt:kAn!.nın kapa. 1Jafm! encfrmen btı buausta alAka. ter. t,port.alttr, ~ıtlf'if.r, çu. 
<!enhunhrntaktxr. ..m:ı.hkQm edllmlş. pzlnonun da bir tıımaama mnhldUn edllmlştir. aarıtı.rn salMıll et vermiştir. Etiket ,·allar, t orba'ar. hasan ı;e:rgeleri 

Sen Nazer baslanmda.o sonra k dilkktt ynnyan& cfüflirfor. Hemen hep!'ll-
~ya yaprl:uı t.aa:tnJZ bı:rgttn oymaynn n s:ahıplertntn dUk· nln füıtiine de ldrJi yelken bedcri 
~in her iki tarafça da mübalilğalı e-vh e kapı• aflı kırarak kAnJan Oç ı;Un kapatııacaktrr. gerilir, Sağlı, sdllu bir plya..tıa ta-
bir sui-ett.c istismar edilmektedir. zağı uzaorr gid<>r. 

İngiltere~ bamın maDa.81 bir gir-en· il yas 2 ay hapis yatacak Kadıköy c~ayetinin bir oS:~"ıt b':ı:::tye:llj\:ı:rntiı:.:re:: 
3"anclruı Rusyaya. b'r yanclan A'Ç· t k k dl ini b" ..... kaza oldugu anlaşıldı 

1 
pan;alan kryıhr, ötede JıilC>JI kan-

l'Dpanm lmnrldanan ~ayrimenYI- lıyas adında blrlst. evvelki gece ye- çıı ayara en s ır .... ytt döginU~- . • 
in!'I~_. ... ___ L•- .,....nd"n da .'"m"'rı'- bl tU 

1 
Hadımköy mektcbJ ba§öğretmcnl tarlar, dala\·ereh tera7ılcrle ~. bn 

<UUJU"u.&A uu ,,_ .. •~ " rtsı, r mllddettenben nyrı oturdu,,~ r. t t 1 --ı k u h -~ 
kaya bir i~. v..pıldı"" hfsslni \er- t.rıtlfe kom ulnr ve bek l•r Hıı.san Sabrı Kıı.dıköy Yeldeğirme _ 1 ar ı Ti'. tnll. m en ötuı:.ü l\n1Ull, 

,,.. ..,. mctfest Uttlfenbt Sutl.iln11hrnet cıva - t d tt 1J 
11 

d n..ıçi ,_'" tara - nimle ölU olarak bulunduğu ''e bir ci- en pahalısı da bural:ndadrr. l\fcse-
rnektlt. Mih,·er içinse bıınnn tanı m an ;~m e n en gu!> Unle kurta• r . . 
aksı bir mana kaste<lilmclitedtr. r.mdakl e<'lnc glt!!llş, kadı:ı kend.ınne nt 11 dUn s'lf nayetc kurban gittiği yazılmııtı. Yap, a p iinç tepeeılderfne bn!iıırsınrz. 

R 
k'apıyr açınaymca. kızrp camları t••· rm,, vehk ymıin 8 ye sekizinci tı"""'IZ tahkikata göre Hasan Sabrı Olcluk~a iyi clmı hl"-.lnl ,·erir. Fa. 

US''a.ya o his verllf'Cdal• ki, ...,, ceza ma emcs e verilerek 2 22 °-·· . ., U Udd I h ay be" vıldır bao:o"ıı...etmen bulundu"'"u Ha. kat bu '"ll1drzdrr. Altında lnunhı, rrıüttefikler zamanı gelince A\'tıı- ltthl!f, kapıyı kırını~. utlfenin 1.son o. g n m t a hkü ""' " o• " "' 
k1f

e el pse ma m ve he. dımköyUnde kendisini sevdirm'a ve kırıklı bir yığın kendini ..C.Jcr: 
Paya taarru7 rtleceklcrdir. Pnt."1lt ı:ı.rak mYalğİ odanın da kapısını par. n en tev o un t 'li 

6'' 
§imdiden ~n üzerindeki · muş ur. h~r yerde 1}1 bir lnsan olarak tanın. "Şesuln" lar onların İl:hıe n'\taht<-
tllkltı1 haflf!Mmelı içln AvrUpıt !ji q,!er na A·-erı. K mış bir mnarlfçlmlzdll'. H14:bir dU~ma. la daldrn,ır. Y~J(hı tabaka.<ımın 

fiyat 

rinl, nt- \\unluk1arnu pazarcılar, 
çel..1rdekten yet~Şrne pl~kologlar 
gibi biUtler. \"eni btle!er yapa.rlıar, 

reni tm.akllU' kurarlar. 
Af{lfam, o y~rlN'flcn ge(ioii, ~ii· 

riimU , tt.ilmlş <;ebze döI•UntUlcri
ne bin bir 1:eşlt lmku!ann ynrı t • • 
irııı du~·arsınız. Pn?.:ır~ıfar, arkn· 
lannda mikrop kanuı;iihl.nn bırn
luırü, smıt semt şdhrl clola~ırlar. 

Bana bu pazarların, çirkin görü
nen bir yanı da, İ!>tanbula nrd&':i
rrl lpt.ldaiik manzarasıdır. Pl\Ulr, 
panayır knbllP, a5iret ~~şayısmm 
bir yµ,di~n c;ayılrr. ~'• be
<l~tnm oltnıynnlıı.r, bu türlü JlG- ' 
ıarlı.~r lrurarlarrlr. Bugiliı artrk h
tanhulda böyll' şeylere ne lilzum 
\ar! ~için hilı;, her bakımdan bo· 
znk olan bU ef)ki bicl'atlerin vaı • 
ma~ma göz yumuluyor. • 

Jlallo bnnlardn:ı nr vakit kurta
~~ı? 

HAKKI SUHA GEZGiN &ehilleiinJ bO'J bı~Mltr" l\ P.ıı6 wı ADI ahve ve çav nı olmadıg-ı ve yaQJdığ'ı gibi J>flrası- döı;•ülm~ine meytlan vmlme7.. 
lar. Runun h~p eden SofYet hal- ı~alılal' .... Vfnftat~a J.' na tama edilerek de blr cinayete kur. Bortiat ~yler ıt.lirsmız. Bu suretle 
kının maneviyatını artınwal<ta bir -F K.tt. ol& ban gitmiş ~ğ"!Jdlr. HA.dilenin malıL ============================= 
hl:ınu~t! olabilir. 'TUp:mm g'a.\TI. Hdnc4 bfr cep~e iiÇIS şı~eıer yeU müessif bir kazadır. Üzerindeki u 2i3 ~ rtıenman ou~urlt\n nr&~mda liph~ jl',lnde natılacak paral&r da aynen bUlunmu§ ve aıAka . ~ 1 
<ılı her glin yent yrnj t.elktnlor ya. açacaklar mı ? i dar makamlar detnJne ruhsat vererek 'ı 
f•tlrn3ktndır. İnhı"sarlar umum mUdlirlüğu··, merns1mlc defneililmJştir. 

(Baş tarafı ı ınc: ~:::ıh 1la) 

ins~:,a~;:·in~ı:!:ı.e:n;:!~~:~ ~!~~~.~n ~t:t:\~~~f~~~ ~:~: .. ~~~: , ~~~J~~~,~a~~,;~i~eh~:-1~~~~~,; t' ihtilastan s~çl;~~lisler ı ~ 0 c u k Ku, umu· g:~ a" ,-ıa o ı un uz 
ancak hariçten yapıb<'nk tıir y3r. oldu'hı lııMt:u· klı\\ et ;;-ötiirtm~m .. k 1 rıramlık şişeler ıçlııdc satrlacakt.ır. Emniyet dtrektörlükUnile bazı me. ~ I'. D &. 
llhrmln mümkiln olnhifir, A vnıpaya ir,;iıı biı• o~-ıılllma :ı:ırcl;eti ynııınaı, , J~•:vclcc, 125 ve 250 gramlrk paket_ murlnn muhtelit kaza karakollarında 

arir,ten '""nı'--k bı"r nkm 'lmlt\I ı halı"ndc ....... ~yapı•-,, .. d"l.ati ül I } stanbuldnn Ankaraya "elir•·-- bllt"- memleket l"'"de merkezlerle. ., .. ,. ıa... ' 1160 \'C hfl~ 1" blr harrket yapıldıgı e~ ~."",...,. uıı; .... ~. ı.,. n • gtıstcrerek mükerrer mail§ nlmak su. ., AÇ<' '"' 11
"' 

!~erideld ~.nimt'ltlnunlarr bjr an d ·nü•"' d b fihrrc kahv v bllha b ktl"'lk lca•a nahiye k6y §Ubcleri dahil ot. 
1 

·· tn'c irdc Almanr:ıoııı r.u-;yudaki ·; :r-C •• e •· e .e ~y~ rotirlc ilıtilAs yapan Osman ile arka· asa .r -.~ çocukta.n ......, • 
!:İn hal'Ckl!tf! ~e'flebittr; tltmıdıı: taarru:.ı:nnun netlccsi ;ize.rine bir ~ese kagıtle.rmda bozulacagt du'u.. daşlnrmm muhakcmesı ınrasında ka. ayr:ılınak beni UzmUıtU. Benimle hlı: 1 duğıı halde 726 adet Çocuk Esirge.. 

ll>aksud obn Mr ltarC'f gin muvaf- dereceye lcaôar tesir yapılaca~ı nlllclii~nden v:ızge<Jilmiı;ıtir. fcap çan Necati geçen celsede tevkif olun. bir aile yakınlığı o~a.n bu çocu· me Kurumu kOlu vardtr. Bunlu, 
fa'k 0 hiP o1ınariuı.g de~I, il~anı kana.tJ ,,...._ bti ·~n re bir m~- ' ("(ien ı::lşnfer, Pa~ııhahçe cam fnl-ı. mu3. Necmi yine kaçmağa muva!tak ğu o kadar severdim ki, Beraberim. yuva. kreı. doğıımev'f, muayeneh&· 
'a~rrtma.ır, btzr lntn•etlerM Jlal'k Jedir. • 1 ıik:ı..cıına ai9:ıri:J edilm'ştir. . oımu§tu. de geUrmeğc lmkb bulamadı~ma ne, dif muayenehane31, süt damlur, 
ceph~ine gijnderilmfiıhie mam ol- !':ü he k ki Al 00 3 talebe sofrası, a§Cvi, dikl§evt, kütUp 
--ı·ttr. Bu -..-L •• ~ h-~- o'Aak- ·- !> J'O rnnnya ) ~.,,; • ny evvel oo po~lkten l8tita ede- acmıyordum. Fakat Ankara ya geç • 
•• .,, ' "~ - 11 ıu m ~d b 1 ;; ta y ı 5 o k" h hane, bany<Xıır ve bahçeler gibi muh lan Sotıra blttiiD ini t<"llda \"Urfa. O\ e • l)ııca.-o;ı arrı:-:.ı j enı t.lil re a çılık yapan Necmi diln muba. tikten sonra bu duygumu Jncclcdim: telif ı:ocuk mUflsscısclerinl harekete 

1 
~fkar:y&)'a 'an.-, ornrlan İr:ı.na 't} k<mıesinln no gUne kaldıll'mı öğren· M:ıdemJtl benim olmayan tpru!dan 

.arı "1tzlfclcrlnJ ~ tayılıt,: Bu ı • . ..: · 1· -•• d • 0 geUr1r; idare eder ve memleket ço. 
t vr. ra- gt'98rt.e ~1mc ı UZu.K Cgtı• ı· 1 ki ınek Uzere adliyeye IJClmi§. naııa·c po. sevebiliyorum: o h:ı.ldc her Ç()CUğu 

1 ihft.rJa garp sa:tıiOeri Uurtnde ya- .. _ "''- Jl 1 •· ~ ·ı 1 -ara 1 ar cu!Uuğu içı.n verimli bir hale koyar. uun ~y n ac :ısma HRu:tr ı ere. I llı:ılerinden Sadettin Şener kendisini scvobllir1m .. Çok geçmeden 28 NL 
Pılan rrbrma hsttCcf'tlerl ppl- mlıJ ''P. Hint oky:ınusunao dog·u ta. g"-rclt ya•··'-lftır. N'"cmhitu de "'"""··'· Ba li tar .• MeseJA. bir gün lçinoo on b~ "'--an-...._....._ .... _'"' .. "" g,.,...._.-._" !...ın ._..__ ....... .__ b' a.zl u... ............. ,.. san v--..A yramı §CD klm ba§ _ -..cuLn aıın ..--ıca"""" ... u • .._.. ~ •v..1•11& .uaanıı t 1 - yuvadıı. topyekun 649 çocuğa be.kıl. 

k rr '" ·ye c gem ı Dun" tedavu"le ''-arıldı tevkltıyle lhtllAa maznunınruıın htı.,..l ladı .. Tallhiml çoktan denemi§ ve to ~ic'fdi bir lıJ.dl~ 5eldlncle t.el- ı J ı la ÇIK ..., dığt olmU§tur 
kin mP\'ZOU yapılın:aktadrr. 0 "an apon ar Almanlar B~sr~ı f yuıwıı.nmtş ve tevklt olunm~ btılun. kısmetimin değerin! görmU, bir in· • 

Jln harekctlcrt A)nerfb tfu. koı·f~nde elcle ver~'. ohırfar. YenJ liij- ve e11\ liral:k paralar I mnlctadrr. san oldufum halde, Piyango biletle. ka~:=~::~ ır:1a:e~ :::; 
tinde <le tesir icra edilmek isten- O \'akıt artık Almanya ıle lapon. dünd~n :.ti:ba.ten tedavüle çıka- rinin il.zerinde "23 Nisan,, d&mgası-

~:ayı ayrnmı.k imkilm11:1: ılene<'el;: 1 rılm:.ştnı. Butıler, .aJtlle§CD ve iiı!Jc nı görtınce. bu defakf .kqldeye ola kUçUk ki, hepsini buraya geçirme 
llt(:ktcdlr. Amerika ötedcnbrri İn- dcrec<>de ıor!a}lr. Ondan sonra ın. terlart çok olan çeşitlerin yerine ~ gıı.n U.tU bir nviııçle i§Ur&k 41ttLm. ge imkAlı bulamıyorum. Fo.kat me. 
dıterenin nı&rnız etm~lnl iste- gfltcre ile Amcrikruı.oı harbi U.!:.t- ı s:kanldrğfudan, tcclavUlde bulu - 25 yı; ev~eJkı Vakıt Ve bunun aı·dından "Çocuk sarayı,, selA, 1941 yılı içiı:ıde merkez ve §U 

lllektedtr. ması m~h\'er de,·letltrint mağliııı nan pnranın mikl..-ın a.rtmıyncak • na. gittim.. beler muhltindekl bakılmağn muh. 
Sen Nuer ve eımall akınlarla etmek değil, faJ•at kcn<lllerl m:ıi: · 1 tır. Çocuk sarayı burada, "Çocuk :m.. taç çocuklara ıu5ı lira para yar. 

Aİnerlka efklin umtllftlyeeiue in- U\f> nlmaksmn harbi uzatmak için 2&--4--'eıs slrgeme kurumu,, nun genel merke- dmu yapıldı#mı yazmadan geçemı 
l:.ilterenin h~i _ca?la 'başla YGfl· olahUlr. fşt-e tugilisler Ye Ameri- yerli mallar pazarında Parisin bombardımanı ztdlr. Fakat ne kalabaıık, nıa kala.. yecetım. Keza mekteplerde deVam. 
h\akta oliluı;u hıs..,ınl ''ermek hnr ı lmlılar l!tl~'<lco en·el börte b. ır Uzun menzilli Alman topu saat 2• balık! .. Kimi kadm, yavrusunu kuca lı surette Kurum adma okutulan 
halde- fay,da.<>ız deb-ilılir. nul:retln meycl'lllA gelm~eı.1 lı:in eşya dağıtma de Paris havalislnl <Ulvtneğe devam ğında getirmiş doktora baktınyor; Z91 eoeuıt d& azıımsıuıacck bir "'"--

Bu tcl~nlerle h~ sevki art- ı bntıd:ın 11.lnC'i bir cephe teşeboü. dU, Kimseye zaran dokunmamıştır. kimi giyecek eşya alıyor.. Kimine kQn değildir. 
Qli , Ve muca.dele korilklenml5 ola- sün<:> girebilirler, Yerli mallar pazarının e§ya dalıtım melttep ıevıızrmı armağan ediliyor_ Fakat pJellm aza •yıam.&... ÇG. 

~~. Fakat bu ba)ıi~te ikinci bir ih- lJinde yeni bir §ekil tesbit edilmiştir. Kimi annelere doğıım lgleri lı;ln sa~- cuk Eltrgeme Jruru.Dıu'mm ı-nal 
b · 11h\'ere gellnce, mihver kendini tımnl daha \'ardJJ' Bu da batıda Hu ~ekle göre ekmek kartları csııs tSTANBDL BORSA 'l!'lil~ ltk veriliyor; Kurumun bir §Ubeai mskezlnde !000, fUbelerllıde 60U'7 
d~tlin müttefik terleri 4!Tfıra in- Jıeniiz kati karar ,:emıek!>idn nıüt- tutularak bu kartların dip kcıçanlarl. : 25-4-lH2 Fi)ııtlan tav.styc ediliyor .. Htlll\sa bir faaliyet &za.- nraır. TopyellOZı. ~Aza b.ı 
•t'tnek vazlfesiJe nıük('ltef MY4 tcnklerln b:ıtrıl:r Uc~ncl bir ceplıe h ~t verileeektır. ! IM;lrlJ1" tt Kıtl'ftllı-, ki, değme işlek bUrolarda görUle _ tuyor. lşte, ben, bunu azımadım! 

ftl':t:Mlır.. . . aı;at'aklamnş ~ibl a....-keri Jıa'l.TTlı);:. nk t~at mayut aymda yaptlaeal<- 1 LOndra l Stef'Un 5.22 mez .• Duvarla?', çocuk sağlığı fie lJ. On Hkiz milyon DotiMllu ft naıtua 
~unun ıçın bütün bu İnglli:ı akın. Jarn ~irl,...ıiş olmalarıdır, Zira ba- tır. Ekmek kartlarfyte blrlfüte nntus 1 Nevyork ıOO.Dolar 130.70 glsi olan resimlerle ~peçevre ırtıa • AftlU bir memlellllt fçllıde lqmdlmu 

h m toculcça. gayrfmovaffak bir tıdn ikinci bir <'eph .. açma}( karan cUzdanıan da istenecektir, Cenevre JOO İsviçre Fr. 30.03 ıenmiJ ve bir cıımekD.ııda çocuklar çocuk Jr.-uyuculuğWW g&ye edlmil.lf 
~ket olduğunu i<lılla etmek ancok Almanlar Rucıvl\ üzerine Madrld 100 Pezeta 12.89 !çl!l, çıkarılan kltaprar, risaleler, altmııf lılD k1Lmr ldft buJumnee, SWI' 

ver muhltJerfnin \"87ifosi ol- t'i!l!n tnarruza -;:~tiktt>~ cıonra ,·e· llzel'f' ~ldelt ...__..._, __ -· Stokholm ıoo ı.-..ç 1'r. B0.72 1 ~ a.&dlr. Bu m~ yet!§· 1'1111,tal' mıızırırımurn .,.. mecmua ar ve reslmfl oyuncak çeşit. kin bn uJı:ek ._ lmdmı, Jıııendt 00 • 
B • -..ar -ı. . d ril*'<'ektlr, pılma<ıı \'e bugün ağw.l:ırdıı. dolaşan ESHAM VE TADVtLA1 len,. 

Jı onun r-• .....,..,..•i tizenn elci Almnn taR.lTllnndaa '°'1ra harp ikind <'ephe meselesinin mahiyeti Kurumun çalışma bUrosuna gir- caklarlyle beraber bntnn memleket 

~~~l_Crde ı:ı'.!:ı mües~!; ;~n~ı- harel>et!.crinin ~elişimine göre df! bnnılan ibaret bulunma.&;ı miim- İkram!yeli ~ ti 938 Erpnı 23.lli dım. Faaıtyet!erı hakkmda matOmat eocuk!annm mAnev1 ana~ :ı.ı.Ja-
.... 1 ıa e c m t' ıa erın hu i5de harelcet karan verilmek ktiııdür. ASIM US istedim. Öğrend'ğime göre, bu-". n. alabeyi.lf Te ablalars •)ılır. 
-.ı::lkinhıe tabi ola<·ak olan gayri- 6

...... YulW'lld 1't}ablwı. ~ aıL 
lliernnonJann haleti ruhlyelerinl kA.yet ederken bu Jild.]lllıte kımdlmd9 
l.iitJJe blzmet edecektir. tn~ilt.ere· Rozet' in yüzünden garip bir tz.. ı;....,- Jll 1.1> yarete gitm.i~ti.. Bu arada ben de namı ha.it gördUğtlme hayret etmeıc 
~raptığr hareketleri kU~ük gös- tırap ve heycc.'.lll okunuyordu: ~~~" ~yle bir çıkıp <lo~ ı.tediın.. ı&zrtıt p1cqm.ı de ıtı.rat etmeUyim,. 
-...rm~ıt ft tiftflm lfll1fretini, aza- h • vagonun besamnğında duran ,;,+::~"'t ~üzeı caddelerin birinde, bUyük ÇUnkU 0 daldkaya lrad8r bin c1ıt Kıt-
retinı s-adcce prestije borçlu olan Pol'ün eli elinde olduğu halde: ~S-~11:('• ' '• bir ott'n;; yanmda. est-J mektep ar- rtUll& aza ~ Fakat ÇocUJc il. 
bg}Ji7 lmpsrir,torloitı için bir mağ. - Oh Pol, ben de senin1~ gel- -~ ~ kada.şla.rmıda.o Etyen Varga,, ile .u-pme 1'lmmıa GCJM!l ~ 
:fıbtyettcn daha l<ötüdür. Bunun meHycti.m .. Gtdet g:tmez bana tel- biraenbire ka.rşıleşt.:m, Hiç şüphe- ziyaret tırsa~ ıaemen 4za ya.uıa. 
~.hı tngll~re tarafından yap"9.n gıraf c;ı:-k, sonra da her gün mek· Yazan: Pransu110 Körm*nli Çeviren: fdfU.11/ler Aca. si.z bu arkadaşı s:Z de hatrrlıya.. rak bu 1.1-H teıt.ıı edebildlıtme 
ıittin ~etleri ktt~ilılMt!mc'k tup yolla. e mi? caksıruz. Bana Londıradaki ve Os- mes'udum •. Çoculdatı scvmelrtıi bU. 

tnd ihvcr i(in im harbin ~rtlann- Diyor sonra Kadar'a dönerek: - 50 - tandda.ki adresini veroi, ağu.stoe tun bir millet• luıztt duyulan mu . 
ıtn biridir. - T~i. ne olur, sen Pol'e dik- ve pal'3lllm istediği gibi ea.rfeden f;uyorduk. . Ve eyliıl ba.şlarnıda yine Londı- habbetıa aı.a vmdtr. Çocuklan ce. 
Su halde tn~tettnin garp A,._ knt et!.. Pot vntlyet.i güzel idare edemiyor. Bu genç .kızlardan bitinin ismı rada olduğumuz takdirde kenclisi- yerken, kendi ha)'&tmıızm uaatuı • 

~Pas1 ..-.ıamerine yaptığı aJunlara Diy~ yalvanyordu . Burarl.a. sanki ne yapaca~ "?, Bu- E1.iza.bet Groven ldi .. Kendis.ne kı- nıi zirar<>t edersem memnun kala- mu laAtıralannı ve yarınki lnküıa 
e yaptlö mukabeleler~ pntopa- Th-en Parisin şark gar.na girdi- nu hiı;; bilmiyorum, l!e'r giln için sooa Uya diyorduk., Ailesi Gılas- cağmı tl!ve etti .. Uzun bfr ffuıi:Ja- tımızm canh ve aatıam mıuızar;sı 
~nıla akmlan ve mukabeleleri de- ği zam:ın gece olmuştu. ıraıe i.çlıı evvelden çizffmiş, bütün feferrUııU kovda oturuyormug. kendi~i Lort- dan 90llra yeniden macarca koJWt.- n:ı: eevi;y<ınız. Btrme tallı bir hUzün 
frıck daıt. ~ ohır. timal ck.spreı;i iki saat sonra. kal: inceden !nceye hesaplanniış bir pu- drrada uuık akrabalarmdan birı- nıak imk§.n::na malik olmanın bruıa ötektıre memleketimizin ıstıkball nn 

kncakt:.. P:ırls!n ıştk1J, ha.rekelli, rogramımrz mevcut olmasına rağ- nin c:un fabrika'imda Çalışıyormuş. ne bDyllk bir zevk verdiğini !filp- mma Umlt ve cesarette bağlıyız. 
SADRI ERTEM gürültfilil gecesini bir fuksini:ı men bugün ne :vapacağım,nı heııuz rnğn genç k'zm: m..t de Yomaya heslz takdir ~tt!niz. HIK!tfET JJIUNIR 

~::========:==::::::;:. c<:mfarr arxnsmdsn serrettiler.. bil1Diyoruz. Çılmrü Pot para ahtınft tıdi. Bu da Madras, dOlgub VUcutlu, V&rga mektepte dodtlanm an. 

f Bugunkü radyo ( 
----------------------6.8() Program V6 memleket saat &

)al't 8,83 H&!it proçam PL 8,45 a. 
l~ haberleri 9,00 Hafif program ve 
~rıtar Pl, 9,159,30 Evin saa.U. 12,30 
~ugram, memlekc tsaat ayarı l:l,33 
l Ca& makamından prkılar 12,46 a. 
~ ıa,öO Şaritı ve tllrkUJer 13,16 ko· 
~11§111& <Qoeuk Ea rıeıne kunı adllla) 
~.aG-ı.,30 R&ı210 salon or1<estr'Uf 

18
·00 Program, memleket saat ayarı 

11 
,()3 Radyo dans orkestrası 18,46 ko. 

~§tna (Ziraat ıntatl) 18,55 Radyo ÇO• 

ltı lt kulUbll) 19,10 Kıh'l§tk şatkı ve 

10rl:uıer 19,80 enat aylirt -,.e ajans 
~45 Serbest ıo dakika 19,55 Piano 
n-lo'lan Pl. 20,15 Konuı;ma (Faydan 

81~cr) 20.SO Fasıl heyeti 21,15 tam 
le 21,45 İzmir at lloşularının netice.. 

11 
l'1 21,~ Dans müziQ'i Pl. 22.::0 saat 

P~arz 'Ve sjans 22 45.22,50 yarınki 
ro,. 

0 raxn \'e kapanış. 

Otorrıobtıleri bl:r köşede bir fki da- için b'lnkaya gitti. Fakat öyle zan- haki.ki bir Hintli kızdı. O da Uni- mıda olmamaııuıa. rağmen bu te
lıik:ı dwınıik mecburiyetinde kal- nediyorum ki bugün VembleY ser- vcrsitoye devam ediye>rou. Şimcl: ea.düf bana çok bi.iytık bir zevk 
clı <:ı.:ırıc:ın başmd:ı. bere bulunan gi.sinin ha.zrr11klarmı görmeğe gl- de sanıı. bugüne katlar Londırada v~rl'fl. . Vargı.ı'Yl me.kteptp iken 
hı~ gen; k·z geçerken otomobilin dec~- Pol bur:ıda ır.abrta'-'a s.ft g5rdülı:lcrbni anlatmak tst~·orum. sevmezdim. çilnkti ceblııclc hl?§ on 

'< l Bo pf di .; ., 
camma wrdu -..e 'Hello Y • - i,lerle Cle uğraşmaktan zevk duyu Muıızıa:rn bir ~ehir, her t&nüa kun.ı.ş parası olduğu idn bizim gılıi 
ye. E'!!n! lt::ı.ldırdı. Pol: . yor. Fakat daha z.iyaretimizle şe· yığtlnu.~ ve iru!anr ı;'lleden çık:u'Uı- fııkir tıı.'ebeler araıımda kendin! 

- Gôrdlln mU? dedf.. tşte bı!' re! vereceğim.'.z bir çok müzeler, cü vaziyette tefenilat, dafmt bir ntk üstün görilrdü. 
fngiliz ktzı .. B{if de lngillı zan- !"trgiler, galcrile-r, kütüphaneler, !"is; fakat taruclrk ne bir ev, aşina Va.rgn ilP. yanm saa.t kadar bc
netu gidebilece~.miz sayısız konferans. olduğum ne bir cadde, ne de duy- rabcr kald'k, sonra o işleri bqt-

Sonra otomobillerle Pa.ri.'l'.n ~f- tar var. mağa al~ olduğum bir ses va:r.. na, ben de pa.nsiyonuma döndüm, 
nıal gıınna döridültt .. Pol deriıal Oturmakta olduğumuz pansiyon Fak:ıt bu yab6.nc•11k iç'nde kendmı- "Muhterem runcacığnn, sevgili 
ıtOl!)ftrak lokomotife baktı ve "gti- kiracılaril>:? pek fazla temas et.mi· de tamamen yeni bir bhı duyuy<>- yengeciğim, bu mektuba nihayet 
ut btr J'l1a.1<ine!,, diye fikrini ifad4!1 yonız Bu kiracılarm hepsi Lon· rum. Bur:ıda uımamen ya.ba.OOI- vcnnek için şunu tekrar edeYi:m 
etti. Hamal eŞyalarla gelm.lş ve drah,hiç de~ !ngilLz.Esnsen bU1l ymı? Buraya goleli ~ hatta olu- kf burada gôrdiiğüm güzellikleri 
bav·ullan geniş r:ı.hat, yeşil b'r va- larm arasmda h'ç genç yok .• Son- yor ve şimdi emniyetle söyliyebi- ırjze tarif etmek için l:alemim ve 
gonun ()nüne bır.>Junl{ltı. Vagonun ra bizim Viyanalı oıduğuınuzu bil- lirim ki bunı.dıı l1ayatmıdan kati- l<Mrt kftfi gelr.:le7. .. Eğe.r b:X gün 
fü:Prinde şu ib:ı.rc yanh idi: dikle:rlnden mulınkkak ki bi:ze kar. yon memnun değilim ve bu hayat- ''lne s:zin yanmr.~<ı dönmek s.ıkin 

"Paris _ Lonclrr:ı. Viktorya ısta.s- şı b.iraz da nefret duyuyorhır. 1n- tan hiç bir ~y beklemiyorum. Ha- havatmw.a k:ıvu';lnak fırsatını bu· 
yonu .• ,, gilizler ıwnimiycti fa%b sevmez yır Tilli. hayır, Londmı.da katiyen labilir~em o zaman .... ., 

1X ve çabucak dost olıiuı.zla.r .. Zo.ma.n mesut değilim, buna ecbep belki • 
"Hayrr l~ndn'8da; biç de mesut zaman Pol'ün bir kütüphnnede ta- de ~eni fat!a.silc dii§Unmemd.ir.,, 

6eb1Unt. Oaha fuln mı, yoksa da- ntdrğı hir gençle bulu3uyor, görU
ha ar bir eey mi bekliyordum? şUyor. ara Rra da b:.r cumartesi 
Bunn katiyetle söyliyemiyeceğim. g~esi yolda otomobilleri bozuldu
Ôyle za.nnediyorum ki zameııımızı ğu için taruşUğı:nrz iki kızla bulu-

:'Bugtinİerd'e ~yan·ı cıilckat bir 
tesadüf oldu. Pol takdim olundu
ğu yüksek bir İngiliz ailesini zi-

• 
x 

Pan!lyoruL dônd1lklerl zaman ~
!ak söküyordu. 

(DeTmllı 'N.?') 

Asker ailelerine yardım 
Asker ailelerine yardım için beyan 

nameye tabi kazanç Yargisi mükellcl 
!erine yüzde 10 zam yapılmaaı kabul 
edllmfştlr. Bu hususta alAkadarlar, 
gereken hazırlıklara ba§laml§tır. 

\atutıııı 

oUneeın 

dO~'U!OI 

Öğle 

tıdncn 

Ak,aru 

Yablı •--« 

Pazar tp aı ar tes · 
~6 ~isan ! 'l.7 Nisan 

R. lhır. ıo J R. ru.ır: n 
Kasım: 1'70 Komn: 111 

' Matı ~zanı \&s;ıl ~.7..ıını 

6.01 10.~ s.os ıo.es 

1%.lS !'ı.U Jt.JS s.ıs 

16.0% , ,!)% 14.t! tot 
Jl.00 1!,.&ıC 11.« \%. .. 

~lU1. 1.41 H.~ u.:.;. 

"'ııı. 11.11 S..rJ r..s;. 
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..U 11 de Şeblr ~ Komedi KJllDIDda 

Tialc Matbuat Tekniayenleri Birliği Menlaatine 

B'D1''DB M0SAMBBB 
a. ~ propaau; kıymetli Me •'•tkt.nmız 

BA A Fi . 
Ve arkadqlan tarafmd&n verilecek konaer-,ıe 

ŞJ:HlR 'ttYATROSU S.ı\N'ATKART ·~AN 

Muhlu Sabahattin Kon•eri 
S'1 Nlaaıı Puart.ealden ltlbarfm 

Şehir Tlyatr080 Komedi Kıammda 
KADINLARIN BEGEND1Gl 

VSiffR ew• s , .. Ntt .,, ;s;; 1i '· 

- .ve Vı r_ CllkUdar O. MüddelumumWtınckıD: 
942/299 
Tayin edilen flyaltan fazlaya et 

satmak suretiyle lıılllll Korunma k&
nunu.na muhallt harekette bu11D1dutu 
iddia.siyle maznun Kadıköy MUhUrd&r 
caddeainde 13/1 No. da Kaaap HU.le. 
Y1n Avni oğlu 330 doğmlu 1haan Çe
viköz'Un üskUd&r &aliye ceza mahke. 
meaince icra kılman durufmuı 80 • 

nund& yirmi dört lira &gır para cua. 
siyle mahkQmlyetlne v-e yedt g1lıı mOd 
detıe dllkkAn kapatılmuma karar ve
rilml§ ve bu karar kat'U~ınl§Ur. 

ile sabah, 6ğle ve akşam 
Her yemekten aonra günde 3 defa muntazaman di,Ierinizi fırçalaymız. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur ahnacak 
ı. - Taııra tegkilAtımızdakf münhal memuriyetler lçln • Ma.yı.a 9•2 

.:ızarteeı "Lise muunl&n., ve 15,15.9•2 sal:ı ''Orta mektep mezunlan" ara· 
'ltnda ıaat 13 de Sirkecide İnh.laarl&r memurin kurıu blnaamda btr ımtlban 
yapılacaktır. 

2. - Talıp ol&nlar. Blr dilekçe evrakı ve ikl fotoğrafla birlikte Zat 
i§lerl ıubemiU mUracaİ.t etmelidirler. 

3. - İmtlhana girmek isteyenlerin aşağıda yazılı vuıt ve ıartıarx haiz 
olm&lan lAzımdır. 

A. - Llae veya orta mektep mezunu olmak. 
B . - 18 ya11ıu bltlrm~ olmak n •6 y&fmdan yukarı olmamak, 
C. - Vazlto llaama mlnl bir bt.lı bulunmam.ak, 
D. - Alkerııtmı yapmıt olmak veya. mUeccel bulunmak ve bil.hama 

her iki b.&lde de aon yoklama.lannı atıtuı cüzdanına kaydettirmiş olmak, 
4, - İmtihanda kaaD&ıılarm muvat!aldyet ve ta.hail vaziyetlerine göre 

haremdeki dereceler tızertncı.n QcreUeri teablt edllerek ınraaile tayinleri 
yapılır. 

5. - KUraca&tıar I0.4.942 ako•mma kadar kabul edlllr. (~9) 

ııtanbal Lewazım •ırlljladea verueıı 
Alllerl Kıtaat i• Anları 

Puarltk gUDQ t&llbi çıkmıyan &IJ&tıda cilla ve miktarlan yunı etler 
ZT. •- 942 puarteai gUnll bı.ı.alarmd& g~rUen saatıerd .. pazarı.ıkla. aatm 
alınacaklardır •• Şartnameleri ber gün Komıayonaa görüJeıılllr. Lııtek 'lt!ruı 

belll gQn .,. aaatlerde kat'l tem!Jı.atıarlle birlikte Fmdıklrda sat.uı atma 
komlayonuna plmelerl (2991' . 4761) 

Cimi 

Sıtır .. 
Koyun et& 
Sığır etl 
Koyun eU 
Sığır etl 
Koyun etl 
Sığır eti 
Koyun etı 

"1kt&n Mola. Bel. 
Ton Ura Jtr. -100 
100 
200 
200 
150 
160 
100 
100 

105000 
lMOOO 
2•0000 
360000 
180000 
ZTOOOO 
120000 
180000 

" . . 

Pazarlık 

&UDlllll 

Saat D. 
~-

11,30 
11,30 
U,80 
14,80 
15 
16 
111,ao 
ııı.ao 

U,000 kflo koyun °'"ya aığır etl pazarlıkla atm almacakt?r. Tahmin 
edeli 13,00 Ura katı teminatı 1950 Ura\!Ir. Ta.llplerln 28.4.942 Salı g1lnU 
ut 10 da Teltirdag' aakert aatm&lma komi.yonun& gelmeleri. (3039.4927) 

• • • 
lll,000 kilo koyun eti alınacaktır. Tahmin bedeli kilosu UO kuru~ 60 

. nnUm katı temınatı 3164 llradir. Taliplerin 27.•.9•2 Pazartcaı gllnll saat 
ır. de KUta.byada merkez K. aatmalma kom.layonuna gelmeleri. (3041-•929) . .. . . 

Komlayood& mevcut evsafı dahWııde Iapartakulede lata.ayan civannda 
gl:lsbertıecelc mahalle t:oellm tartile 80 ton Odun pazarlıkla .satın alınacak.. 
tır. Teminatı 325 lira 20 kuruf otup pazarlıgx 27.•.9•2 Pazartesi gtlnll aaa.t 
11 8e Sellmlyede aakert -.tmalma komiayonunda yapılacaktır. (3043.4931) 

.,. .. 
Ankarada 59,6ın Ura 38 kul'U§ keşif bedelll iki pavyon kapalı zartla 

ckailtmeye konmll§tur llıaleai 15.5.942 Cuma gtınU aaat 15 oo Ankarada 
M. M. v. aatma.ı.ma komilyonunda yapılacaktır. llk temlııatı 4477 lira. 30 
kul'Uftur. Taliplerin ih&le gününden en az Qç gtın evvel M'. M'., v. ln§e.at 
D. den alacakları vutkalarile birllkt.e kanunt veoikalarile tekli! mektupla 
rını ihale aattnden bir saat evvel komi.iyon& vermeleri. (80-'~930) 

••• 
79,15()() kilo aıı:ıan almacaktır. EUUtme.t 18.:5.942 Ç&rp.mba JUnU saat 

10,30 da Gut&nt.p aakert aatmaona komlayonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli •no Ura Dk teminatı 367 Ura 7& lnıru§tur. Taliplerin belli vakitte 
kom.lsyana gelmeleri. (8040-4928) 

• .•. 
PuarlJkla &f&lıda clna .,. m.fktarı&n yazılı VeterhH:ır eczam satın alı. 

nacaktır. lCTl&tlartle derecelen komisyonda görU.ıUp !Sg'renileblllr, tbaleai 
30.4.9'2 pel"fMlba g1111U aat 16 da yapılacaktır. Taliplerin kat'ı temlnat
larile Harbiyede Yedek nbay okulunda. komiayoııa. mUracaaUarx.(3047.4935) 

(HOO) KUo Sat alkol 

(IOO) .. zeytin Nt 
t(IOO) ., Gu 11'fl 
(000) il Benzin 
(400) .. Nebatı katran 
(too) .. Bbld 7&tı 

Sahnalma Komiavonıı 

llanlan 1 
ııo toaıuk a adet mot6r1U mavna Ue 1 adet motorbot aatın almacaktır. 

F.lJerlDc» bu &1bi 'f&aıtuı bulun&n talıplerin Kuunpqada DeıWı levazım 

ıttmalma komltyoınu bafkanlıfma mUracaaı etmeleri Ut.n olunur. <•817) 

• • • 
l - Tahmin edilen bedeli ''14448,. lira olan takribi 2'°8 kilo "190,. 

metre muhtelif eb'atta Böhler veya muadili çeUfin 29.•.942 çarpmbe. gU. 
nQ saat 115.30 da Kurmpa,ada bulunan Denls levazım aatuı&lma komlıyo· 

nunda puarııtı ye.pııacaktır. 
2 - tık teminatı "1088.60" Ura olup 1&rtnam..ı her ıtm 1f aatı d&hl-

'inde mezktlr kom1-yondazı bedelaiZ alma.bilir. • 
a - lateklllerin 2•90 ayılı kanunun latedlli veetkalarla blrllkte beıll.I 

gUn ve aaatte adı pçen komı.,ona müracaatlan il&n otunur. (4818) 

••• 

Kayıp aranıyor ı 
Yirmi. yirm.ibe§ 9811edir blrblrlmt.zi 

kaybettiğiın.l.z bUytlk karde§im Meh.. 
met ile kUçUk kardeflm Sabriyi aa.-
yorunı.. 1 

Zayi 
Arabacılar cemlyettnden aldığım mu
ayene cUzdanmu ve nutUB ktğtdımı 
zayi ettim. Yenialnl alacağmıd&D ea. 
kisinin hUkmU yoktur. 

Annemizin adı Cevahir, b&b&mızm 
Hamzadır. Kendimiz Elclvazlıyız. 

Tophane, Hisar 90kafı t2 No. da 
Arll Bemlşlç (89636) 

KardeglerimlJı bulunduktan yerı bl. 
lenlerin lUtlen Şarki Karaataç • 
Kelendevl n&hiyesl Yenice köyünde 
Seher adına bildirmelerini r1c& ediyo. 

rum. 

vnuncu tertip Birinci çekiliş plan 
7. Mayıs. 1942. 

!<ramiye 1.kramlye mlkd&n ikramiye tutıı r 
Acledl Lira Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 

" 15.000 20.000 

'::~ 2.00-0 40.000 

40 1.000 40,000 

80 500 40.000 
400 100 40.000 

•OO &O 20.000 

z.ooo 20 40.000 

4.000 lO 40.000 

0.000 2 ıeo.ooo 

"16.9'1 Y e k G 11 ASO.MO 
Tam bUe& 2 Ura Yanın bilet 1 lira 

yı z btle\te ıı,n bilet kazanacı&lctır. 
llaaılatuı % 60 l iknmlyedl• 

,, ı ıtaobal Levaınm AmlrUll sabaaıma 
ı · komisyona llAnlan 

Adet 
'3 Olimplya mark& portatif yazı ma.klneal. 

4 İdeal mark& yuı maıwıe.L 
Yukarıda ya.zılı 47 adet yazı: mak.ID.e8i alınacaktır. Pazarlıkla ekatlt. 

mecıi 28.4,942 Salt ıtmn aae.t 14 de Topb&Dede L'f. Amirııtt atmalm& ko 
mlayonunda ya.pıl&cakt:ır. Kataloklan komı.tyonda gartUUr. lateklilerin bel ı 
saatte komisyona gelmelerL (706-4~) 

il il 
.Mentıe. au kapuırmda kUllanılm.ak Uzere y&ptlnlacak 300,000 adet kuı 

ı;un mUhUr aı;ık eketltmeye konulmuatu.r. Ta.bmln bedeli 881 Ura ve tık te
ıntnatı 64 Ura es kuruotu.r. ŞartnaııM zabit n mwunellt mUdUrlUğü kale 
ı:ninde görUleblllr. tııa.ıe 1e.&.IM2 Pa.zarteaı. gtlnO 1&&t H de oaımt EncU. 
mende yapılac&ktır. Taliplerin Uk teminatı nıe.kbuz veya mektuplan ve 
atölye sahibi oldukların& dan ftaaik ve 942 yılma alt Ttcaret odaaı veııika· 
larile lh&le günü muayyen aaatte Da1mf ıı:nctımezıde bulunma.lan. ( 4920) 

Kap ah zarf la eksiltme ilanı 
Çorum Nafia Müdürlüğünden: 

ı - Çorum • Çerildl yolunun 78+710 - 79+89• arur varyant 'fe bllz 
tıı 11.15.942 pa.zarteaı günU 88.&t 115 de Natiada müteşekkil komiayonda 
lhale edilmek Uzere kapalı zart ueullle etuntmeye konuımuotur. 

2 - Ke§if bedeli 16'~ lira 41 kunıgtur. 
1 - Muvakkat teminat 12M lira 28 kuruttu.r. 
4 - Bu lfe alt evrak fUnlardır: 
A - Eksiltme ıartnamHl, 
B - Mukavele projeıl, 
C - SIJ.sllel fiyat ve keşlt bUIA:ıa cedvenert. 

\ 

1. - 'l'ahmln olunan mecmuu bedeli "ll0.7'50., Ura olan ,.35.000,, kilo D - Pra.tll, plt.n, gratlk ve va.satı mc.aa.fe cedvell, 
koyun etinin 28. Nıaaıı. 0•2 •lı günU .aat H.80 da pazarlıkla ekautm• E - Bayındırlık IJlel'i genel, §08e Ye köprüler fenni ve buswı! f&rl._ 

3 apılacaktır. nameleri, 
2. - lık teminatı '•4125,, Ura otup §&rlnameat ber &11n "2M.. kuruı F - Bu evrak her gUn aafla mUdUrlUğUnde gOrUleblllr. 

bedel mukabilinde komlayondan alınabilir. 15 - hteklllerin yukarda te.mlnatı yatırdrklarm& d&ir belge ile ekallt· 
3. - İsteklilerin belli gQn ve saatte Kaatmp&f&da bulunan komlayon. meden en az Uç gUn evwl vtıAyet maka.mma müracaatla alacaktan ehliyet 

da hazır bulunmalan. <•SSO) ve ticaret odası vesikalarını ve aynca kapalı bir zarta konmU§ yukarda 

============================! yazılı evra.kı okuyup tama.men kabul ettikleri p.rhım havi teklif mektup. 

SAHfBt : ASIM l!S 

UIDUllll JıletnJatı ıdart odeD 

Basıldı•ı y~r: VAKfT \fATRAASl 

He/Ilı Ahmet ~~ngiC 

larmı mevzuata uygun şekilde diğer bir zarta koyup ihale aaatlnden bir 

l •aat evveline kadıu Çorum nana dairealndekl komLayona makbuz mukabl. 
lJnde vermeleri veya göndermeleri ilt.n olunur. Postada olacak gecikmeler 
muteber detl'itdir. <'8M) 

S 1 G O R TA A N ON i M Ş 1 R K E Ti 

SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira .. 
lstanbul - Bahçekapı, Taşhan 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa t&liraf adresi: OOÖANTAŞ 

iz.mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
il. Bedelt ~ 

(,'lmıl IWoea Ura Ura 

Koyun eti 100.000 100,000 aro 
Sığ"Jr 100.000 l'0.000 &2IWI 
}{oyun .. &0.000 ııo.ooo 17'50 
Sığır .. &0.000 40.000 3000 

1 - Yukarda clnıı ve mlkdart yazılı etlerin 18. Nfaaıı. M2 tartıı1nde ya.. 
pılacak ekailtmesine talip çıkmadığından lk.lııcl deta kapalı zartla eUllt.. 
melen 7 Mayıa 942 peroembe JUnU eaat 15 n 18 d& lzmitte Ten&ne kapı-
11md&ki komlıyon binumdn yapılacaktır. 

2 - şartnl!melert yukarda aıra ile 5, '· 2.&, 2 Ura muk.ablllnde koaıla
yondan alrnablllr. 

8 - Taliplerin ilztll olduklan Tlcan!t 'featkalarm.r n 2490 ayılı k&Du· 
nun tarifatı veçhikı tanzlm edecekleri tekUl mektuplanm " blalarmda 
yasılı temln&tlarile birlikte belli g1lıı ve ıaatten tam bir uat enel1De ka.. 

• na vermeleri. c•m) 

DEVLET DEMİRYOLLARI ve LIMANLARI 
• • • • A 

ISLE:TME: UMUM IDARE:SI ILANLARI 
---------

.. ı<u..ı•"''""H u..:..ı1:h vlcu .• J ura llôJ kuru;ı oıan cem &n W,707 lııtJi, muh
t.ellt eb'atta un adet Çam Diline cı:U.1942) Salı günU aat (18) on •1· 
tıda Ha.ydarp&f&da Gar blnuı dabWndeki Komi.iyon taratmd&n k.ap&l1 
zart U8Ullle eatm almacaktn. 

Bu ı,e girmek ilt.eyenlerln (861) lira (29) kurufluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayuı ettıtı vMlkal&rla teklltlerinl muhtevi zartı&rmı aynı ıUn 
R&t (15) on beşe kadar komisyon Reial.lğtne vermeleri lbımdtr. 

Bu l§e alt ~tn&meler Komil)'Olldaıı paraaız ol&.rak dağıtılmalctadır. 
' ('921) 


