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Bor11ba 
l nf iliikta parçalanan üsküp· 
lü suikastçi ö.er Tokat'ın 
arkadaşları gakalandı 

la oaa1 ı.-ıpte llo•lalıt 81t111W.a 10ara taltUretl•l•e ve 
•11111111 rülltellae gJr ... tlr. Arlladıflan da Tagoııawrada 
.. ,...,,, llo•lal•t olaa•I we ... Aaelertle Tlrlllrere 

•llllaceret edip nta•••llall••ıa gtr__...... 

~et .t.şaHt: - ....... _______ _ 
Fransız 
Fabrikalarının 
Bombardımanı 

Waaaa: Hii•eyİn Cahil Yalçın 

İngillz hava Jnavvetlerlnin Parls 
civarına bir bulan yaparak met
h11r Reno fabrllralanm ve daha 
bazı fahrikalan bombardmıan et• 
lneJerl bly\lk bir velvele uyandır· 
•lı. Evvel&, ba ... ,.. hücumunda . 
ki ..... ~ dll&att celbedf· 
Yor. Ölllerla 1aJ1M baberlere gö
l'e dört ,.. be altı .yUz arumHa 
değipıaekte. yaraldum •J'IBI ille 
bine Qlbnlmaktadır. Bo bir gece 
ielnde birkaç IUt blle sürmeyen 
bir bombard11DU1m feci bllin~o-

lstanbnl ve Ankarada 
Hüvyetleri tesbit edilen bazı 
ecnebilerin bu gençleri sui
kaste hazırladıkları anlaşıldı 

Ankara, 5 (A.A.) - Re11111i mer HaUdovlç tslç'dir. 1911 
teblli: doğualadar. 

24 - Z - 19'! Alı gtiıall Ata- ! - taftlü aetieeslade par-
ttirk bulvannda l'aki olaa iaft. ~uau ha adamın ve yalan ar-
lik lıaldonda r.abrt& tabldkatı. bdatlannaı hltvlyetleri iki glln 
nm bugüne kadarki neticeleri zarfında tesbit edllmlt ve ar1m-
qağldadır: clatlan yaUbJUIUllaıdır. Ban-

l - lntllik maddeeinf a.,ı. lar da Yapglavyacla dojmb~ 
yan ve bana atetleyea adam blyilmHt, oralarda lıomttnlst oİ~ 
MiNi Vsklp villyetfnin Geyıu; lll1lf ve IOll 11e11elcrde mahaelr 
bzasınm Dobrcan köytlndea 0 • ..tatlle 1111'damaa gellp \'atan-
lup 'Üılldlpt.e Jlae tabelllni bitir- datlıimuza ıirmlt ldmselerdlr. 
dlğlne dair dlplomll81 \'&!'dır. S - Yalr+nu saç ortakla. 
y da nnm ifadelerine göre Ankara 

anm numarası sJlinmlş bir ve İstanbalda hüviyetleri tesbit 
de ta.banca ~mıakta tdl Us- edilen bazı ~.nebilerin bunlan 

~n•r-n•r.•ıs;-1-
1
'3'1_ ~ k_ • ....,.,~....,_,::a_ • 

tereyi ,......,_ bomk .......... t.- •• U. ~ ,. ' lh .. ..._., ..... Dd 

Blrmaıı)'adakı Çta kuneaer111e 
lnunaada eden Oeneraı Çaa.Kay.,MID 

Birmanyada 
Japonlar 
Rangona 
yaklaşıyor 

~şi, 6 <A. A.) - O. F. 1: 
Bırmanyada Jaı>oınl&r Rango.. 

n un sı O kllıom.etre §imali ıa.rldllln-
de kA.in olsn Veu ... ___ ,___ . 

~cıva. 
rma val'DU§la.rdno. ~ • Man. 
dalay eimendtfer hattı artm Jnıı.. 
bmılmez bir ha.le ge~. 

Bulgaristanda misli 
görülmemit bir ıel 

--0--

Ruz ven 
Dün askeri 

şeflerle 

Uzun müddet 
görüştü 
-~ 

Toplutlda inil•· 
aa.ıar btr ı•r 
al,ıemedller 

V8'iııgtoıı, 6 (A. A.) - Hm.. 
nlt bugün bir saat bir çeyrek 
harbiye na.urı St:imaon ve Amerl· 
ka müıterek genel kurmay tefle• 
rile görüfm\1'tür. Miiteakiben ln· 
giliz şefleri de reis Ruzveltin df..• 
il'«'Sinde Amerikalı mc-alelttqlari
lc bultlfUlutlar ve mtızakere bir 
ı:';aatten fazla devam etm.ittir. 
Toplantıdıı bulUD8Dlar müzakere 
hakkında mütalea Yilriltmekten 
lstinklf etm~. 

ingiliz hava nazırı 
diyor ki : 

Aimanga 
•• . uze,-ıne 

Hava baskınlarım 
şiddetlendıreceğizf 

LoUra, 6 (A.A.) - lnCUta Hava 
DUm Almanya berine .... alanla. 
na. flddetlendfrileceltnl 'bGdlnn.lt 
•• dellliftlr kl: 

Doneçte 
Ruslar 1Je11i
den taarıuza 

geçtiler 
-o-

20 kadar 
kasaba geri 

ahndı 
- -o- -

Almanlar ilkbahar taarruzu 
için hazırlıklarını 

hızlandırdrklan bildiriliyoı· 
Mosko\'a, 6 (A. A.) - Sovyet 

~ece tebliği: 

5 Mart günU kuvvetlerimiz ik'· 
ri h&ı'eketlerine devam ederek 
Smolen&k ~e Yulmov eeh 
ri dahil o1mak Ugeıre birçok meıı
kün Dl8ıba.lleri m.ptetmltJerdir. 

' Mart gtmü bava aa.vqlarmda 
ve tayyaı e alanJarmdıa 4 3 Alman 
tayya.reei dilşüriilmüf ve talırfp e• 
dilmifttir ... 13 tayyare ka)'l>et. 
tik. 5 Mart günll lıftıt*ava dva • 
nnda ~ Alman tayyareei dltll
rWIDUttiir. 

Loaclıa, • (A. A.) - Tünnoen 
ır.o oniulan ~ cenup oes>
iı~ .__,6U muvaffala,et • 
lel'I lıildftn ll<>*oft rad~ 

(De.m s lllloaıW 

ŞüplteH bir 
ölüm 

o 
DGn ha.taneye lcaldmlan 

ıenç bir kadın 

•• 1altall ifade 

"Enelld aenenbl llOllk&nuıa .,. ~ 
bat aylarma nlabeUe &bJaıı bcıeatıa. 
larm atırlıtt ytızde llO fazladır. Uak 
f&l'kta .,. Ruayaya lletmeler aıtıa.,. 
tır. Yelli av ucakJanıım ..umanJa • 
rlllktnden u.ttbıdllr Ameriblılar da 
aynı evaatta tana~ ~r. were•ed• ildi 
=-~:netıertmls bütlln •ftllann. ~ bu abalı urarlı 

&nlan yenmlftlr. Ve ordu De ı ve ftlpbe11 bir öltlm b&diee81nin tah 
i§birUtt Y&P&rak bundan ... da ,. ldkatma el lro.Pm111 bulunmaktadn'. • 
necektlr. Hftıer Ruqaya kaıp f)kbl,. H&dlae §Udur: • 
!ıar taarruzuna .__, .... .ıı.. Al 

man harp ana711n1Jl b,aU merıc. twu 2S ~ Fraııaiako kızı ııu 
glHzler de ellerinden geldlii ka• mna lehnlt,. ecaeM olaıü ts. ._ ...... aalbsta hurrladık-

~:a:=~ım!:!:1d~~~~ =::.~,f~·~-:~!:: =-~===~ lthala4 t eşyası ile Rambarg, Kil, Emdea gibi li- hinde •ahacılrler llMllaadald 
lllaalan kendilerine hedef belle. mnaml Mlldbnlerdea laf.ifade e-

4 
- Aabndald IAlikaatm 

dller. Fakat .. bir wnaa insan derek n.ta ....... pn,.. linalf. AJmaa,. Ml1'k eJpai Jl'oa Pa- 10000 M•I 

=-.:r ~ :..ı~:rtm!:: ::·::..~~ 02: =s= oldd~ -0~:~ tıa ..... , ... :::'de Bundan sonra iaşe mUdUrlDklerı· 

Vidin şehri 
sular altında 

_.l!li. zaman • ı Tarlalıqmda, Şekerci ııokağ'uıda o. 

:""• *' 44610 i 1 Ji1'1a .. <Devun l lneUde) • 

an-.. Alman resmi t.ebBğlerl dar. Memlekedmbdeld adı O- ••hadır. - "'"- •uu 

::=:ı: ..:..:~~ ~~ A ·k d ır- • -·> tarafından vilayetlere dağıtılacak 
..... Fruısada adam öldürüp de AJ. merı a a L .. k 
1Daıanc1a bir teY yapmamumı .. 30 milyon otomobil seferden u s e ş y a ltll&IAtÇI, t,_tDCI 98 p8r8118Dd8CI •A• 
:' kabaı edemez. Demek oluyor menedilecek -r a..-
--~e v:r.-;.,,::: .!;!: Vapnp,n, 6 (A.A.) _ Ş&,_t la.ti,. lladleri realdea teıldt Olaalla 
.. boaılıudanaalarmm .. bep ol· ı ttn yerinl tutacak bqk& bir madde J 1 marttan itibaren galen ve 1 KAR HADLERİ 
:.~=~et:,,~ 1 =~~~=e1:::-:.u ıa:: mQ./atın durdurulması gel~olan bUQmum ı!Jıal~t ee. Ticaret Vckileti, idbalatçı,top 
U,or Parls eivannclaki feWtett.en mobil Blrlefik Amerlk&da belki 887 k . k d h . yası, .. caret VekAletinın emrin· toptancı ve perakendoc! kir had-

~~ mW muharip meml&o rtlaeferden çık&nlacaktır. ll'lpu.; ararına ya ın a aşlanacak ~:.~~~~·~ta~= =~ti~niden şu suretle tesbit 
~~ tanare hiicamlarmm mtlraldbl lılendenoa. buctln JDGdafaa • tir. . . KAPUT BEZt HARI'' p• 
~ btl11ll: zararlar vermekte ol- tahkikat komilyonunda tö71e de~ M Bunun ıçın, ı marttan itibaren MUKLU MENSUcA T ~ 
~~. tir: uhteıı·t sanayı· zumrelerı·nı·n haz 1 gelen ve ~lecek.~J-~ .. i'1bali.t eş- Akreditifli yüzıde 25, akreditif-.... llliıJer Abmnyaya yaptık - Yeni otomobil ıutikleri yapmak 7a. ır a• yası~ın yüzde yuzunun mUraca- siz: yüzde 20, Toptancı: ,..;; .. ..t.. 7 
evı ·~ bile sivD ahaUnln hut eekUert tamir etmek lçtn bir kilo d ki • 1 k at ~~~na •YMlmuına karar perakendeci· yu-7'de 15 ,....._, .,..•rtae bom .. atmütan ~ne• kauçuk bile nrllemes. 1 arı prOJ8 er An araya gönderı···ıyor verılmıştır. Bu miktar şimdiye '<Devamı a··· ctid ) 
..... :-- ukerl hedefleri gözö· 1 kadar yü71.ie 25 idi ' un e 
d ... ~~klan~ işgal altm şı·malde Bir Jmmı uıır.. .. )'&Dm 1maUDi dur. lerek lmailDin durduruınıuı d tık defa olarak yÜıkukt Jr.anr c h---==--ya J&Pf:lklan ba son durmak Ve bmılann yerine mevcut nttlen ve üzerinde dUriılan i1ftl • ıtehrimftJde manifatura 8f~ avada 
~--- da lllvll aJaallyi bombe· tealat ve enerjlyt tamamen mObrem men lUka ve biçblr lbt.iy.::Y: :am• teşmil cdihniştir, llta.nbulun it • 
~17.dt .. ~-" oldaklan ,tt,... Bir Rus ihtiyaçlara tablU etmek için yapıl., etmlyen moda mab8Ultı Jb&dd • •bili hallt maddeleri ihtiyacı bUtün ~ • 
kala.d.'UQll& r&imen sadece fabri- makta olan tetkllcler neticelerinin Bir ihtiyaca cevap Yereu v e!:ardlr. &lyetler meyanında •ayrrlacaiE Ve vazıyet 
ita i:::..!!1-•t fabrikalar eldn. iı'manına tatlılkma geçilmek üzeredir. A.nk&ra. nlmumda milli ekono~ı eya ldr,. hölgp ia6e mlldUrlüiü emrine ve-
""'11 ).-:::_'!'• cJttten bombalarm dan Yerilen dlrekUf UserlDe bu hu • bakımmdan bir fayda ~yl rl10C(>ktir, Böyleee İstanbul v1ll· h • ' 
"e~~-.. bd•r ~k zayiata A ııuata ıehrimlzde de aJAkadar ID& • maddelere dokunu•mıncak' 1nı iyen yeti hudutla.n dahiHne yüzde ..,e- va 1 m • 
..... --..... bleaman tamamen ı·ng ı· ııere ve meri- kamlar tetkikler yaPDUflardır. Blr tiyarl blf&lnlacaktır. au u. di bu~uk m.iktvmda manifatura 
'"1p~._ tetıııı ettiğinde hiç kaç Condenberı muhtelif AD&yl .om -:::----~----:---2.~~~~e~tm~ek~te~dir~· :_. -----
lt"-'ı -··--.ıyor. Ba balmn~ kadan muh·ımmat releri &ralarmda içtlnıalar yaparak E f 
~~;= bir muvaffakıyet k 1 =.::k:e;=~.!..e;:,: • !n'! ·l t!,inliqelim: 
... -~ ~dUmın elinde çı arı ıyor larcbr. Bu projeler 3'&l'lll Ankan.ya 
...... - ............ tnglBzlerln arala • gideoektlr. Hama 11 - • 
le~_ .. pyet b1 bir veeiA lloMova. 8 (A. A.) - M SMt. ÖINndtttmize söre, ıtlka addedi • • ar tarı•fenı•n 
~~ llrtlyor. Bir Alman teaberi fi.maide bulunan bir Rm 

~ 1 ....... ile maharehe et 'lıimanma nakliye gemleri lngilte- 1 ·ıt değıştı ·ı p~....... hile kendile~ re ve Am~lbdan gelen &illlı, ngı erede rı mesı·nı· 
Uy-.. ..,_il olduklarmı söy. mühimmat, bilb:Mlıa tank, tayya • R-. 

~":=._ ......... !arda tngllislere re ve toplan ~ta.dırlar. _,, ••nıf daha ukere . ı·sıı·yorlar te ~ ve cltl!JIDU htr alevleme- Rm krta&tı bundlln maada, Le- çaiıntclı 
p;;TOI'. ~ ocJk modern fa1ııri1m • LoBdN, 8 (.&_ A.) - lngiıt.ere.. 

'-cbit elvan.da Franeanıa •i- larda imal edAen lllWı ve m6bilD- ıie ıietredilea bi:r anlmaıneye gö. 

:. ~:: .::.!":::.: ..... dahi -· ~ ·~7ı'.:: !..'": := Kayı,t,lı yUkçUlerin başlıca şikAyetler·ı 
..... • • Yalaız. bana isthmai ._. ve fabrilmJua .,_ .. ........._ ~· k k 1 ~ ~ atfedihnealne ımun • cıa .,..i llal'et.et ıan _..... • aça ,, ça ışan hamallar ... 
......... .,,.. ı.nareıer1 ... hmmalr icap ecıer. --..... ....... Malı·ye V k·ı· ~ ~ Jl'ranm limanla· m haUmıın hll bcmbalarla telef 8 1 1 tatanbul YOkçtııer Cemiyetlnbı yıJ. 
~ ' t.eıd•tlamn bom- olmalan ook hazla ve elimdir g. bah Ankara Wı kong...ınde ben de bulwıctJ,un. ..._r' dal"a791'1ar. Umanların ğer Vlchy hllkGmeU Jllht Aba.. Bu I& dan ~cekalnls ki: 8enbı baın4ıllkla 
"'ctı.~ Mlrerf bir vufl 1tafs makamları ba Jnutu .... pl'flk 19brimize geldi ne alt.kan nr? Yoka lrf&mnıll 'ba~ 
()llly l'Dld .. dolaYJ tüil adde j ten ~ıyorlarsa. OllİU'a İllll'ltere Jlalt7e Vekili l'uat Afralı bu .._ il yllkltı olduğunu nau lddla etmek ı.:: 
larr :=da Alman ukeri malwn ı •leyhlnde lmllaıulaealr si11ıJa ,. tıahld ebpreale Allkarad&Q ıehrtmı. Uyoraun!? 
~ ..... mle11•e· tıraıamalul kıap eder. • pcmtl*". U.,U.! B81dıD ne bDJ1e 1ı1r iddiam 

olabWr, ne de )'tıkçQ.ıer cemlyeU De 

dofnıdan dofruya bir •ınam. BeDlm 
iri.el. •dece l'Ueteclllk. .. 

l'üat bu ceml19tan cltln yapllU 
konc....ıade bulunclulum& e,s. -. 
Dunum ki ... Bir kere, ,.... el,.._. 

<a.. w a ••Ilı) 
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Japonlar mütema-
diyen ilerliyor 
Müttefiklerin umumi 

kararaihı taarruza ufradı 
LoHra, 8 (A.A.) - B.B.C 
C.vadan gelen haberler fenadır. 

Vaziyet vahimdir. Japonlar havada, 

karada ve denizde adetçe UetUndllrler. 
Dtın ada.Dm merllesiDe dOfru 160 ld. 
lometre Uerlemifler w mUttetık kuv. 
vetler, hattı rlcatıerl kesilmek için 
&d&ııın aptı ucuna çekilmiflerdlr. 
.Kuharebe flmdi orada ol~. 

\'iti. 1 (A.A.) - Oft: 
.Tapooıar, Caftda IJertb'Cldal'· Ada. 

Dm Hman•annda 1ıUOOk ftPQrtar 
maıı..ur blmlllardu'. BM cloeıacd• 40 
ldlometre makta ...... lllllttııııftk • 
..m umumi ıcaruplll .Tapcıaiara ta,. 
alTURD& ~. Bura.._. llln'I 
tecırlt edllmlftlr • .Japoala.r, febrln et • 
.,..... lld lılmlıa • rll Vndlr 



Demiryolu isUkrazı 
Yeni tertip tahviller garın 

satışa çıkarılıyor 
.uııara 6 (A.A.) - 1*1iYe Wıktlet.inden teldll edmiftul 
2.8.911 tarih ve &05'1 numaralı kanun nnıelbbıce lbraClll& l!l&Wılyet ve. 

rUea ve hMdatr tamamen Dlyazbakır ve _, .....,....,.... Irak ft t. 
ran boclutlanna Jmdar yapılacak demlryOldftUD 1ntuma ta1ıflla edilecek otan 
ytlzcle '7 geUrlJ 1941 denJleyolu lstlkraznlm zo 8ene4e IUMI metrut 10 milyon 
iırahk Udncl tıert1b1ae al& talmllerln .atıtı '1.1,IMI .......... ll.l.1M2 
akşamoıa kac1al' yapııacıe.ıcıır. 

'hlavlDer hıyplllpe maı.rı. elllp lıelleri H,IM ft ltM llra l..,.rl klJ
ıuehe 1*11k, ,.........,. .......... 

Tallvlllerln ihraç ılyatı ytbde 9S olarak ............ y .... llıa· 
hk blrllk ıaımı bedeli ıt, 600 Ura11k talıvD beC1e1l 475 ve 1000 llrabk tabftl 

bedeH ek 160 Unclır. 
Ba tabviller omuml ve mtllbafl ~ ldllnı ohman daire ve ......_ 

-ıeree, vUAyet baaaal ldarelerl ve ~elıel'ee ,.,.._.. ldlaJ'Mle, .a. 
naka• ve mukavelelerde teminat olanlı ve ._zlnetıe .......... ve ~ 
olan 1111111 ~mlak bedelleıblla ...,...ınde...,. bat kalla! •..,......n l'IM 
tabvil 1Ua bedelleri ve faklerl '8llvUlerlD tamamelı IWaema laMlar lleı" ter. 
18 vere• ve reelmden muaf balmmcaktU'· 

MesJcar tallvlller Ttbtdye ~ merlres, 'l'Drldye eamlıad)'eU 
7..anaı, Ttırld~e ı.. Eml&k ve 11:,uım. oamaab.. llallr, Tlrlr 'l'kmet, be1ec11Jfr 
ıer ....,kalvı Ue 8ilmel' n ICtUluk ~ l9tdae&tı glM dllef lıulcalar 

• I 
~ de te1111D otaaMVr. 

Dokumacılar 
-o-

5 tezgahtAn f atla
sına sahip olmak 

yok ............ 
teıglllı olanlar 
11911ere IMtaoü 

Ankara.da geçen hafta topkman 
ôollmmacl1ar ~ verilen 
en mWıim ka.rum tattı&atm& ge. 
çllmektedlr. Bu kaıWa g8re el t.ez 
gfııhlarBe maişeUnl temin eden -
ler hiç!:* zaman bet tezgi.htan 
fazltıınm lllU'V'&ll& ile V9y& d•• 
dıuı dofruya aahip bolmıamıyaca.k 
l'llMır. Beet& fada tsdha ll8ldp 
oımtar bıı teıııgtbJıım halen ban .. 
la.r Uzerlnde iMi afa.Uyl1! CJÜll • 
makta olenlara devre4eceklerdir. 
Bu 19Qtler t~ ~ -1 
!'ı8!ılbi'ne 6d+yeeeir~. 

Bu ....... ,.uaene ~ ... 
hip ol&nıllt bl:r kliyü ve bııran bir Jr...,._,, !*' Jc.wnmı tutan ilim .. 
seldkı 6*••wc•• _.. lledn
deld ~ kat't eedde 
:ıihayet verecdrtıir. Ayni zaman • 
da bu Jeilı:i1de ı,llcüaetm ipJılk tev 
:.iatt tamamen meJaeQne nıa..ı 
bir gıe]d1de ve .köylUaUn tıu ili sa
nat .lttilll.z e4eıalerbl ellle Sete • 
cek eekilde t~m edilmiş ob. • 
caıktu'. 

ı.taabulda da 1ıu teküde çok 
t(lzgl!ı ahtbi. olanla vazdr. 

Gümrük ve Münakali'a: 
Vekillerinin tetkikleri 

:lıfti:mikallt Vftili amiral .l'&b· 
ri Engin dt1n posta teşkflltmr 
tet:k1k etınittır. 

GUmrUk Ve tııbillarler vekili 
.Raif Ka.rademz de öf]eden sonra 
~m.,.ı~. 

1 
............................. ~ 
"i.~ ts.tI"t--..... 

• ............... hDr 
CUHllfll 

~ ldlliyeler, makale ,.e 
fdmılar 

::.. 

T.ıa glsıel ~ ve salıda 
fQDWPlen 

""""•ca:=o: ·:ı: 

DBDJa, tehir ve nıeınleket 
hüerterl 

•• 
De'9lmlh oılwyueulıanna y6s.. 

-.-...~ttı ~ 
şaıhesıer.i. romaııılar ve e<iebi 

eserier verir - o 

En aaerakb ve fa1dalı an
ket ve miilabakalan yalmz 
V akıt' da bulabilirsiniz. 

Her _... ,.._ - kan! veriı• 
Q\'lde ohpealmm pıleteaiz 

------.Y..~.tSJ.II 

·----------------------Bu Akşam SES sinemasında 
P11r1a1ı 11111~ ile ..... ...,_.. &ihdetW k•!fff1mUı 

WILLY FORST''tlll OLCA TCHECHOWA ve 
HILDE HIU>EBRAND ..... ~ 

• 

G,,_,. miioenileri 
Ve alır it~•,. 

".Alır ftÇI ?" 
Tartf yapmak gilç; fakat Rldılt 

kalorl.Ji bir hamlede eriten; ekmeğe 
tılr kafa ı~çistnden çok fazla. ihUJ&Q 
sa.teren demek mllmkUn olablllr. 

Bu bakımdan, gazete mUvezzilerf. 
nt hafit ffÇIJerden 11&ymıya imJrU 
var mı? :ıoo gram el;mcği on tram,. 
\·ay arabası arMtnda eriten bu i§Çlle. 
rfn hafif lfçi sayıımast biraz delU, 
belki bir hayli gariptir>. 

Birlik 
Birlik umumiyet itlbarlle iyidir. 

ll'&lcat ben kendi beabım& balıkçıla. 
l"lft blrUk yapmatarmdan biç de menı. 
DUD detlJlm. Buıtın 100 kUruf& 1:ıuJa. 
madığmuzı, birlikten aıonra ıno )'8 

blll&DWDaktan korkuyoıum. 

\~le/lid 
Valtıt 

.Aun Us ••t:Jttma.di bqıbozuk• 
lua" befl*lı maka.lesinde §Öylıe 
cilyor: 

"KaJHri bea fabrlluMJIDI karan 
tevlret Tvpt Stamerballk idare
-' Ue 8*la'8D'ND•, 10Dra karduiu 
mileftM8enln bafmdan ahnın11, Bat· 
vellilete •lh mlnkabe he7etlne 
ıeth'llmlttlr. Erejll 1les fabl'İkMI· 
w kana CeJl.l Edile )'iae bu mil· 
oneeeden çdcarrlmıt, 1"dldu aoa
ra Adauda huaul eurette men
sucat ltlerlae aiıbmftu'. BalmkiSy 
.._ fabrikMı ile Na.zUll basma 
fabrikasını kuran Fazh ayni Mo. 
bete uğranu&tır. Bu da tiıncll A· 
daud& Nu Nael De QllJlmakta
dır. Cam fabl'ikaamı kuran ve idi.
re eden ıntMmNdln Yahya yine 
'bllinıneJeD Wr aebepJe lpcJen ÇI• 

kanbmt, 80lll'a kendisine on bin 
lira tamniaat verllmit&;ir. Nihayet 
lzmit k&trt ~ kur9D ki· 
ğıt mtlhendlai Hehmet All D~ 
bu mileneeeclell _....tanıuaıtır. 

BUtb ha c1eilllJdlklerİD beflıca 
~bebl iktDıadl tefekklllerle ban· 
lann kvdaklan mtıe11eeeler ara
Sllldüi m\lluıeebetlerbl Wr nizam. 
w ile dtlwllemnemit olmuldır. 
Fabılb1ana idaresi 1De11Ullyetlnl 
tiserleriDe alnut olu mlk1ilrlerln 
hak ve ..alaiJ'etielt, wslfelerl De
rede ı.eı.r, nerede blt.erf Bagttn 
belB dfıilldlr. Bunc:1an dolaJJ da 
teftit .............. meJemJan Uc 
iıı1eııre •d m rl•n ••••• Wıı 
en'sll'5att Si h Mlılllllh.U......_ı 

zı a~ imM-usp.dır. ~ak.at ne
ticede bllDclaa zarar gören fa.hri· 
kaJardw.Dev~tsermayfl8id~.Mem 
lelleUn. ...... la)'lllllldanchr.,, 
Aemı Us yuBDJ t&~ bitir 

:mellıtsılir: 
"Unmml "d=+M aaaa tüt. 

bett.e UldlM Jnele]Nlnt Jlalletmlf.. 
tir. Sana7i illa de ._ ltemer 
bir kanan lknncbr. Bagh bir Jdm. 
yager eesa depeea ~r. F..cza 
deposa ~ loln mutlaka eczacı 
dlplomuı aranıyor. Tıp faldllte
sinden Olba her doktor kulak ve• 
ya gaz mlHeh ... oluak ortaya 
~. Jlmu.c1I .-- da b6y
lcdfr; böyle olmak lbmıdır. İİl
şaat mtlhendhl, kimya mlihendlei, 
maden mtibendlsi, kiiıt mlhen
disi... Veealrtıı lılrlıMerlıda yerle
rine g~klir: geçlrilmemell· 
dir. Bele mlllenc1lldlkle ldç llgbi 
olaayaa lllr admn MaTecl diye tek. 
nik ihtisas lstiıen bir fabrikama 
\.'eya ....- ldareslllhl batma ge • 
tld--dılr.,. 

BEL·AM 1 A mulv b&Jlıe d&biyane bil' ma 
şık ve LWaı Şabeeerlnl tü:dlm eıBJo11; ..... ._... ... ,.._. ....u edelı ııevn ve emıivakilıe Japooyayı da 

ba l'Umde 1ıltlll )aMlıPlann lllr ......._ P'lll •• .....,."" l~tere ve AmıedEa eti pri ka-
J6rl'ler.ektlr· Saat ut da km deıvle.tlerlıe Çl9Z"lllltlrıD ma

vaffeık oJura, ""Whet811, bir Ja.-

lbrahim OZllr ve Ateş Böcelderi'mn =.c,=::. = =. ~ 
Yeaı ~ mu mı? Bu.~ tcev.iyeal ve •·-----c A 1 K O ıt 1 1 a 1--• ~ plAmr iaüibten matbii 

-----------111!!1--------ı'*,.. delil mt? 

" 

• 
A N Kaqmıda. sanld bütUZL bwılar o. 

-----•• 8 U ------· tU)1IDlmllf ve bUttln dünya Wa ol.. 

S.M s·NEMASINDA d• yerde uyuyormıtş gibi &On TAK 1 1. ~ tıelılt içinde çırpmıp dul'lo 
ıMı1rt& oıaa im prip metez Avnı· 
palı adamı ~ıedllfnı dehset• 
:i bir :i8tlha ile~: 

BQWa &llDDIJere .-adet "• ıztırabı tattıracak, her kalbe afkJD en 
lJW deıtanmı yap.tacak alaWd ha:ya.t ve pnçlik ~· 

ELMACI GUZELi 
- Farzedelm ~ DUJittetem 

Her Hans Şturm, anlattığrmz bu 
p1Aıı gerç$.lepin!,. i'arzedeJim 
ld Japonya.da Myle dihi.yane b!r 

TORKU SQn,o • ARAPCA ŞARKILI ~vra ile yere serilnıiş .. faıkat 
ı. ...._ - oı.t.nmı eobklan,, 1.itııe İ.Ggiltere meselesi haMedU • 

nail olmuYor ki! .. Yine İngiltere 
lMŞ ROLDE: ~ = alan AZ.ZE EM•R de harp dıewni edecek, İngiltere 

meflUlr yrM , n-... 1 f makJf:tp otmamıcı bulunacaktrr. 
Hm& Ştam 611.llmdcld tahta ma. 

• Hır lıılr mevzu... AlllAld lılr ..... ._ .._.. ... • .,. , ff..1D1ll dibhıde korkunç bir ~rge 
...... - ft llfll'allat AJemlerl- Uk& Ye ..... bptm ~ aa.. ..:ı.ı -~-_.__,__ !;an arçru.u: 
blıadll .. .....,tmcı --; """•.-.-'Oıılld.:JepliJ· -tngiltere mi? Elbette! dedi. 
....,. ....... edell lııa1dkl ftk'a.. llerlıııell MııMr fltıieelc IJark 1!lmln olun1ız ki İngiltere mağlü11 

·' ' .. ea atıetn prlaJan. Batıon cönlll"" .......,. ._...eoek olduiu ıaman değil. ancak dünya. 
IAbrıtl .........,ı-, rab okp:JICI Mr ....._ Jlııı telllbatma kaldıfr wn zarar 

..,._ ta?atmdan tekrar sörWebllmest için bu fl1m 7ÜIJZ 'bir vennec Wr ı.ıe gelecektir! 
Jıatt.a -- c61terUecektir· - •• elem.et~? 

-..,11 -ı S.- - 411 - Ut ... 1 • - I>emok ietaorum lü taauıe• 
._.... iGIR 1._ _. ....U.tade pUnmllll. re, ane&k, d&yanabUeceii l>Utiin 

~ ........ llillllllli .. lll ........................ ~tve.U.tt~ıntı4~YYtUer• 

Fen F akUltesi &,.,, .... , ...... 
ım• yaptırııacalı 
Anka.radaıı bihtılırlWiiLnc a6re 

fen faktiıltellnin balıııdıfu Zey • 
neıp hanun konağmm binaııı 175 
lırn, eşya.lan da 200 bin liraya s;.• 
gortalıdır. Maarif Veiıı:lleti bina • 
Yt )'lktaaırak bu pa.aıq'la. blrate 
kendi ta1uliMt:mdu 4a isti.fide •· 
dcreık ayni yerde modem bir bina 
yaptrrma.k kar&rını vel"ID.iş bulun
maktadır. 

Mektepler 
Ay sonunda tatil f&yİaıı 

doğru değil 
Ankaradan lı6klril4liirıe a6re 

bi:rkıu; gündenberi mekteplerin 31 
Martta tatlı edil40eği haldlmda 
c!ola~a.n rivayetler dofru değildir. 
Ancak her ·amadd der81el'lnf g3r 
<iüktesı ve imUlıanlaraı verdikten 
eonra mekteplerin balmıt!uğu mm 
tsıka.larm va:li.ıyetine göre t.a.Jebe • 
den ziraat sahalannda atifade e
d·U~lecektlr. 

Cibali fabrikasındaki 
yolsuzluk tahkikatı 

Dünkü nUshammbı. Ciball fabrJ.. 
kilDl.da bir ~imi iden beUet• 
mi!Jt\k. İd.s.redelı bu husueta Veri• 
len malüm4ta ~re hiölc töyle 
olmulf;ıar: . 

Faıbrlkanm işçi bordrosu tan
zim edmrken ld iiOi fıll1ninlc> boz'. 
droda m.Uıkerrer kaydeclıldlği mu. 
tat bordro Jrımtroa.u diğer bir me• 
mur tarafmdazı yapslsıbn,- görWe
rek tallhBı edllmlt, cem'an 32 li
radan ibaret oleıı bu PM"a teclJye 
ettirllmem:iftir. Bil itte e·JA!reclar 
memurun hata ve kMtl olup ol -
mad:ığım meydua ç*armak iQin 
idarece bu ili tal:ıkir. bir mlifet .. 
tiş memur ect.">nriftjr. 

1 d~ ..... 1 
• Bir R.cıtadiY• alt.mı ciUn 33,5 

lınıdaa. ...... tır. . 

Tuz istihsali 
artırdacak . 

lnbtıarıar f dar•I 
tetıslldere 118flalb 
İDıhi.."*LI'la.r vekAletl mevcut tuz

la ve meımkhala.nm.ızm ıslah ve 
inkifıafile tuz istihs&lat.muzm a.rtr. 
m.ı- içkL tetkikler yaptırmakta
dır. M~ tw:lal&n ges • 
mektedirler. Bilhaaea ese.sen mo• 
dern tomsatıa. evvelce teçh:.la edll
mi3 bulınlea l'mı4rin meşhur l'oçıe 
memlehasaun i.stilıseJAtlDI uaml 
derecede önıfunAlzdeki mevaimdc 
artavıak programm baemda gel. 
mektedir. 

Konyad-a. Koçhisar tuzlasmm 
ra.ndmanı azami hadde çıkanla • 
Cllrtn'. Halen KoçNılar tusıa.& tbe
rinde teUQkler yapılına.lttadlr, 

Koçhitıa.ı' tuzıuı bugtinön imkln
lan ırlıspati.nde modern VUltala.rla. 
teçhiz edtlecc::ı:, buradaki dekovil 
nttı c1a ttı.:Jtt,ınlacaıktır. 

fllter taratta.n 68ıtc vilAystJerf
mlsde bmunıan bazı kaya tuzu il.• 
raç tuzlıala.nr:ım da ıslah edilerek 
IRıfk vi.lA.yetleri ihtiyacmm deha 
fule. burıaıd8lı temini. mub.rıw -
ııtir, 

Kömur tevziatı 
Şeb~ getiril&ı 7 bin tA>ıD 

lcok ve sıömilkoık köm.Urlıeri Eti• 
bak tarafmdaaı bayilere dağıtıla
rak ha!ca sa.hlmağa. başlannuştır, 

Kömürlerin halka muntazam su 
rette verilmeei için belediye zabı.. 
taa bu jşi kontrole memur edil· 
mittir. 
Diğer ta.raftan dün nehrmıize 

kW'MyetH miktaıda. mangal k&ntı. 
rl1 de gelmiştir, Bu kömürler, K&o 
sımpqa., Üsküdar, Kadık6y, :Eclir 
nelm.pı ve Beyoğlu cihetlerine ve• 
riJ.miştir. Baa kömil.reUıler, kömü
re eıı katt.ıkian ve na.rktan fazlıa 
faıh.; firrt ~ yapılan tikA. 
yetleıden aala.şılm!fbr, Bu gibi 
~ dıı surette kontrol e
dilerek mabltemeye verfieceld•r • 
~ 

tlAJ)iSELE~ 
.. Ailllll 
&lw•cla pwalal'I 
Dglk P>CQliler, lhtr,ar 11811111" 

lu, lJI 1iYinmf1 IMIMalar. ..
..,._ Ve umftall bJrııok JdlllH!' 
- Mrer.ndler ıellJwları ~ 
... fan ~· t.emis --nmlann tls~ atıyorlardı. Bufll-" 
dan lnaaalar az aegtığl, ...... J:.. 
of.omoMI ltlç ~il loia UP 

ğer soka ,.e eaddelere Si• r 
yakkabılann kapı dı§ansinda b"" 
rakıldığı eski tan e•Jere beDZi
yen bfr JaaU vardı. Ylderce il 
ftftiD, ,.emJerlD atıldıll .,.. "°" 
aaıor;. i~ ~ 
döltlfDleden karm1amu doyarG
yorlardı. BazUı birisi onlara fıtı: 
la Jak1apyor ve o zaman lleP8' 
birden annım b.-valamyorl.ardJ • 
ortalığı aşağıdan yukarıya eeeD 
bir rüzgar unııyordu; birdenbire 
kopup keRllea fn1ma ~ala.rJJI 
dan biri de sanki oraya dttşüyo • 
du. . 

lsiaaba!a .,. eeftDli, (l9lla 
yakın ltem§el'ilerini seyr_. t.aıe!i 
kalh fenlalık vettıor; onlar .... 
ld bizim bu cami avluJamıda akJJI 
hMyelerl anWM yelff; detelc
rimlzhı, kaslcJe Ve tl1rkü okuyaJI 
eetk1ln ttdıtedmizin ruhlandır· 
1'allat onlardan kalmq soıi batıra 
lardan biridir. Habralar da bit 
bakana ruh demektir. Hatıraları• 
mcm Y8§8.Dl881 rublanmızm yap
tDMmdan başka bir şey değildir. 

tstanbulan birçok yerlerlnde 
'?."livercbıler için yapdımıf yavalat' 
vardır; dedelerimiz bir bfnayı y,.. 
parken güvercıbılerin banaaalda· 
n deIUderi ihmal etmezlermlt. ıt:• 
va.yete göre Venedlkt.e San Mar
ko meydenmm me§har gUverclD 
lerl \'&ktiyle tstanbuldan oraya 
götürillmüştiir. Meşhur Asur kra• 
lfçe9i Semfrands SUriyelidir; pek 
küçük bir yavrnyken dağda bll"ll-' 
kılmıı:ı ve onu gttvercbıler besle
mbtJr; en sonra gtlvercia ""1IB" 
tle uçup gltml§tlr. 

Biz gtlvercQılere '°1Jna1ız; fa
kat Mnnrda kafesler dolusu aobk 
larda ge7.dlrerek ..tarlar: alaıı)el' 
'1a hemen boiazlaJIP kpartar, yer
ler. Bmnmla beraber gtlveıdnlet 
.. hlaAIAI kaleler, ttiaelder do 
ya~. BmıJar kaldelerl te
pelerinden daha genft olan bbıl 
hll'ft ......... llıarettlr. Bu .. 

--- 1111 ..,mtd- riı)--. 
.blnlerce demir ve,a deiıı.ek so-

1000 liraya malolan bir kulmattm; aliv~ 01alarPI 
kola ıinne , 11stibM1e 1IJU JÜ11Ü c1ialeairl«· 

Rıza Çavda,roğiu adında Es· Mmm1& hemen hemen hlt ,ağmat 
kieehirli bir taclr, evvelki gece "Yaimac1ılr idn dellkJeıe fulıı lir" 
Beyotiu. İstitdlt caddesinde do- tlyao göriilmeB. BmaJuoa J8lad 
Iatırken koluna tammt.dıfı bir ;,uıaçb olan glverelaler ~der· 
talna gimi~. l!IOl1l'8. af dUeyerek tstanbalda yüm gllvercinJel'9 
uzalrlaşmıştır. mahsus olan böJle kaleler 7_,.• 

Tacir, biraz sonra cebine bak· tur. ftlzde gttvmıhıler ve ..... 
tıfı mman 1000 lirasının yerin- 7a.r •J'lli bln&da, hbibirJcrfne _. 
de yeUer estiğini görmüş, zabıta. lıa yalan YllU'1ar. ·~ı 
ya müracaat el'.miitir, KADIRCAN K.AF"' 

Zabıta, bu meQhul ve; cür'et· 
kar yankesiciyi ~iddetle ara.ştır
mrya başl?.rmştır. 

Belediyeye yeni ıelir 
kaynaklan teklif ediliyor 

• BUkret elgl:adz Hamdullah 
Sl$ht T-.n&ver, cltln ll8M 16 da 
BuıJcarfstan yolu ile Edi:rneye gel 
mit ve bn Mbeh da şehrimize mu• Celepler yİRe zam istediler 
vaaeJa.t etmlttlr. Celepler fiat mumkabe komis. 

Beied.lyeye bir mil}'OD Hra.ldt 
varidat kaynaklan teklif eden aJr.. 
tör Burhanettin Tepıl belediyeye 
yeni bir teklift.e bahmal'ak Sandal 
bedeetenlnin "eh.tin muhteHf yer
jerh\de 1t1beled 8ÇllımumJ iste • 
mıştir. İçinde evlenme bUftlılaıı a
eilman da bl1h'ftlD Mtlatkarın telt 
lifleri tetkik olmmıaktad r. 

• Yantmu.wenıı.. c.aiJeti ta- 10l1111l8 müracaat ederek hayvan 
tanbul merkezi yetiftirdjği gönül. derilerinin ~ kmımla.rmm pahalı -
li1 h-ta'-b:ÜM'a bagln Em'nAml lqtyinu tıöyl ıyerek canlı hayvan 
~e merasimle aerliflrala'l' fiatl«nnm da artmımasını iste • 
daiıtAcelrtır. ı ndtlerdir. Komieyon, bu mU~· 

Meraaimden BOllft "Deiifıea tJ hayvan bonJasmdM tahldk e • 
Adam,, ı'yeli temea eclleeekUr. Ject*tir. 

dea. tecdd edİılel'ek, tek ~ bı
rüank IDılfJQp edi1molWr. eler 
maii~ edi'lıeeebe ! Qllıaldl lndte .. 
renin eu bi11'0k mamreti ve hat.ti. 
debaaı dlier devJeıtleri hanılrete 
geÇirebilnıek ve lrtDdi ~ 
elde etmek için kullamrıak h118U. 
sunda lıa.r.İıkQ18de lj)'Uıl kabiliye • 
tinden ileri geJirl Diğer devletleri 
:1rtadan ka.ldmmz, lngiltere en 
hüyt* ve beld 1'8Cbe laaVttln • 
r.en mahrum ed:IJmif olur! İtte İn• 
gilte:re ebedi omu -- bu ŞC• 
kilde mağltip edMelıtlir!. 

- Öyle ola büe, bu Mkide je 
r.ıaaıl mağlup ed.JlebUeoektlı', asi.. 
:mı Hamı?! 

HaıDB, ilk defa, garip bU ~ 
ıiütle yüzüme baktı. Onu&- btJdlra• 
teıı bul pek ınWüm teY-~ 
ni, fakat her bild~ ~k 
•sternecUfint ~- ,.._, 
bu aea.ip mabJiik, beDd bQerek, bel. 
iti ~. falr&t ••"''** ki 
bir Amedblımm ea ._. dtala· 
rına bir defa 'bamlll ~a: 
ılaponyadu ve Amedlm.ıun 'b!l 

harpteki muhtemel roJ.ijQcl• I'&. 
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i De.ı.t D.ıniryoUan Ye LiııMa..&a·rı lf&n.c 
U mv:m id...si ili•_, .. 

.Muhammen bedeli (7500) yedlbln beşyüz Ura olan 15 ton bulqık sabu. 
nu 17.3.942 salı gUnU sut 15,30 da. kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi. 
nasmda toplanan merkez 9 uncu komisyonunca aatm aımaeaktır. 

Bu i§e girmek istiycnlerln (562.50) beşyüz aıtmış iki Ura elli kuru§lı:.k 
muvakkat teminat ile i<a.nunun tayin ettiği vesikaları ve tcklltler!ni ayn: 
gUn saat 14,30 :. kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri 1Az1mdır. 

Şarbıame~r parasız ol:ırak Ankara.da malzenre dairesinden, Haydarpa_ 
§ada tesellüm ve sevk ı:efl if,lnden temin olunur. (2855} 

----------------------------
Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş 
1 - .Niğde su ışıcr1 l ıneı şube ıuüdllrlüğü nunlaka!ll dn.Jıilindeki saz bıı. 

taklığmııı l:urutu!rn.ası ve Saıımsaklı suyu tevablin!n ıalahı işleri 
muha.mm .. n kc;;if bodt'!i vnhidl fi:ıt esal!ı üzerinden 481003 Ura 68 

k~tur. 

2 -· Elt:siltme ı7.:l li12 l.a.r1hıne ı..:ı..:JUayan cuma günU aaat 15 de Ankarada 
Stı tşıen Retslllf, bıruun içlııde topla.nan Su Eksiltme Komisyonu oda.. 
smıla kapalı zart ~ulile y:ı.pıla.ca.kttt. 

8 - ı..teklller eksiltme şartnamesı, mukavele projesi, baymdırlık işleri 
genel şartnamesı, umumt su i§leri fennt şarbıamesile husuat ve fenni 
şartnam~leri ve projeleri (24) Ura 05 kunııı mukabilinde Su İşleri 
Reisliğinden ala bilirler. 

4ı - Eksiltmeye girebilmek Iı;ln isteklilerin (22990) lira (15) kunı§lUk 
muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilel:çe ile 
Nafıa Vek!letlne müracaat ederek bu l~ mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri garttır. Bu müddet içinde ve. 
slka. talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemez.ter. 

& - !ateklfierin teklif mektuplarını Jkincl maddede yazılı aaatten bir sa. 
at evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lAzımdxr. 

Poırta.da. olan gecikmeler kabul edilmez. (1569-3013) 

latanbal DelterdarlılJndan : 
Tapu ve Kadastro binasının çatı kısmında yaptınle.cak (24tUO) lira 

k.ef1.t bedelli tamir işi eksiltmeye çıkarıl.mJ§tır. İhalesi 9-3-94.2 pazarteai 
gibıü saat 15 de Defterdarlık Milli Elnl!lt MUdUr!UğUDde mütegekkll Ko.. 
ıııiayonda yapılacaktır, Muvakkat teminat (18.50) liradır. 

Mllna.kasa evrakı Mllll Emllk MüdUrlü~de görülebilir. (3050) 

1 
Deniz il.avazım Satmaıma 

Komisyona ılbları --------Komisyonda mevcut evsaf dahlllnde (80) ton odunun 9. Mart. 9t2 
Pazartesi gtlnll saa.t 14 de Kasrmpaşada bulunan Deniz Levazım Sattllalma 
Komisyonunda pazarlığı yapıJacagmdan lateklllerin belll gUn ve saatte 
mıeckQr komiSyona mi.lracaatlan llAn olunur. (8066) . 

.ıt-• • 
250 kilo donya#l 
'U50 " arap u.bıuaa 

50 ,, tlstUbeç 
ııso adet Boş çuval 

Yukarda cins ve miktarı yazılı dört kalem mal%eme T mart 94% eu • 
ma.rtesi günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belli gUn vesaatte Kammpapda bulunan komlayond& hazır 
buluıımalan. (2891) 

Sehir T ivatrosunun 

1 
DBAM lllSMINlJA 

A.Jqam 20.M da 

PARA 
(Yazan : Necip Fazıl Kııımkiirek) 

•• * 
KOMED! lUSMll't iM 

A.~am 20.30 da: 

Okse ve sükse 
---0--

Beyoğlu Halk Sineması 
Bttgttn matine 11 de 

8 B'OYOK FİLM B1RDEN 
1 - CebelUttarık CB.8Ulltl: Türk~ 

eöz.11), 2 - Harp: Türkçe llÖZll1, 8 -
Mr. Moto Beyaz Şeytan. 

Acele satılık ıapka ütü 
makine ve ala\ı 

Son sistem UJ\ikunı mark& şapka 
Utü maktneaUe motöre bağlı 

terna, fsllm boruları ve alAtı saire 
satılaca.ktxr.tstiyenler!n Beyoğlu is 

tlkl!l caddeai No. 4il Yalova §&P
ka mağazasına mUracaaıarı. 

O O K 'I O 8 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEKiM,, 
DAHILtnl lıl'O'lT.llASSJSI 

Dfvaoyola l CH 
Muaye!UJ saatleri: 2.~6.Tel: 2289~ 

Kiralık Ev AraJH.yor 
Kadrköy içinde üç, dört odalı, 

elektriği, suyu, baıhççesi olan 
müstakil kiralık bir ev a.raıı· 

maktadır. Vakit Gazet~inde 

H~t ;.endut"a müracaat. 

Karar bulAsasıdır 

o. 9Qf14ı6 

• t ' ,•' r •'ı.: • "" .. . ·~ '• '"..,, •'t ;,. , "• • r • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında Günde 3 Kaşe ı\lmabilir. Her Yerde Pullu tı..ııtulan brarla lstevinız. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Sıra Adı Hesap Mahalle Sokak 
No. No. 
ı KA.zmı Kahvehane 105 
2 Rl!e.t Özden Baskill Ta. 28 
3 LUttü Özdoros Kireççi 28 
4 1sman Kalaycı 20 
5 Hüseyin 
6 Mehmet 

1 Mehmet 

9 Fa.tına 
9 aFtma 

ıo İbrahim 

11 Buphi 
12 İem&il 

13 Cafer Karata§ 
H Aliye 
15 Mehmet 
16 AH Ersoy 

K. tam.lrcisi 91 
Doğrama ima.. 
lAthanesl 328 
KömllrcU 66 

lllbe 

Ebe 
Aşçı 

Kahveha:n~ 

Ahırcı 

Kalaycı 

Terzi 
Berber 
Kunduncı 

89 
89 

305 
20 

320 

25 
76 
79 
52 

17 Mehmet Hayllz Kal&Jl'CZ 75 
18 Hua.n Taban K. t:aınircisi 16 
19 C>am&D Kah~ 

20 ıttet Terzı 
~l Ali Güzel Arpacı ve 

221 
374 

kömürcü 163/143 
llaraııgoz 41/48 

Saat tamir. 
ciai .S/51 

Sofular M. Kardeo 
Nevbehar H8.3eki 
Dervişali Drama 
Nevbehar lfaseki 
Ereğli B. Saray meydanı 
Kirmastı M. Karde§ 

Gura ba Oyunbozan 

İskender P. Sofular 
tskender P. H, Sallh 
Klrmastı Şekerci Haııiçi 

1skender P. Çiftekumrular 
Klrmasti A tpazan 

Nevbehar Haseki 
HUsambey Ömerefen, 
Kırkçegıxıe Neler 
Karaba§ LUküncü 

tskender P. Aile 
Bababasan Şehzade B. 
Kirma.sti Fatih 
Klrma.sti İstanbul 
Kirmaırtl Eski Mutaflar 

Hüaambey ömerefen. 
Kirmasti B. Karaman 

Kapı 

No. 
43 

llO 
13/l 

88 
38 

84/l 

2 

H5/2 
89/2 
1/2 

88/8 
115 

104 
9 

30/1 

• 4.:S 

9 
23/l 

30 
93 
15 

2 

F.Zarıı 

Matrah Kazanç Buhrnıı Zam SeJJI" 
4.20 24.97 •. 99 93t· 

45 
72 
27 
15 
90 

45 
m;-

30 
240 
22,150 

60 
135 

25.89 
27. 
60 
90 
45 

33.66 
90 

72 
48 
90 

27 
27 

11.25 
14.39 

6.75 
3. 

30.18 

U9 
6.10 

33.18 
1.38 

20.31 
5.18 

6.75 
1.53 

18.99 
10.10 

9.31 
•.ıs 

1.83 
7.14 
1.97 

10.07 
1.35 

2.2:5 2.2 
2.98 2.68 
1.35 1.21 

.60 .54 
6.04 5.43 

.150 .•5 
11.22 1.12 

6.64 5.89 
.28 .25 

4.06 
1.0• .95 

1.35 1.21 

,. 
.. 

.31 .28 " 
3.80 8.42 
2.02 1.82 

1.86 168 
.84 .75 
.37 .33 

1.43 1.29 
.39 .35 

2.01 1.81 
.27 

.. 

" 
93-. 

Fatlb Mal.iye Şubesi mllkelleflerinden yukarıda adı ve 1§1, tfcaretgA.h adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yen• 
adreslerini bildirmemi§ ve tebelluğa salAhiyetll bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada bulunamamış olduk. 
tarından bizalarmda göaterllen yıllara ait kazanç ve bubran vergilerinin ve zamlarmı havı ihbarnamelerini bizzat 
kendlJer!ne tebliği mUmkUn olamamıştır. Keyfiyet 8692 sayılı kanunuD 10 uccu ve 11 Jncl maddelerine tevfjkao 
tebııt yerine geçmek üzere ua.n olunur. (3602) 

Nafia Vekaletinden : 

ııuıı Korunma Kanununa muhalefetten BUyttkdeı. Ça)'n'ba§t 1 nama. 
tada otunn .,.. ~ )'erde b&kl5allık t.ic&retlle me,ııuı S&llll ~lu Kemal 
reııt hakkmda İstanbul A81lye lktnct Ceza Mahkemeııtndo cereyan eden 
mahkemem ııeUcesilldi!ı auçiunun tını sa.bit oldUgüiiiJan Mllll Korunma Ka. 
nımunun 31 ?e 59 uncu maddelert mucibince yirmi be§ lira para cezası ö. 
demesine ve yedi gün müddetle dükkMınm kapatılmasına ve htlktlm kati. 
lB§tlğinde U.cretl suçluya ait olmak üzere karar huıAsa.smm Haber gazete
.sinde netredllmesine H.11.l il tarihinde karar verildi. (307') 

18.3.~2 çarşamba gUnf1 saat 13 te Ankara.da Nafia Vek!leti blııası ı· 

ç!nde malz1ınıe müdürlüğü odaamda toplanan malzeme eksiltme komisyo. 
nunda (8750) lira bedel tahmin edilen 5000 adet normal kUrek mUbayaa 
em.ın :·npa\t zarf usullle ek&iltmesi yapılacaktır. 

Ek.ı511tme §&rtnameai ve teferruatı be::'.elsiz olarak malzeme mUdUrliL 
tünden almabilir. 

Muvakkat teminat (656) lira (25) kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarmı muvakkat teminat ve şartn:ımeslndeki 

vesaik ile birlikte aynı gUn saat 14 e kadar mezkQr komisyona makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lAzımdrr. (1506) (2938) 

Karar hulaaaaıdır 

c. 42,1134 

1Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 28-2-1942 vaziyeti 
Milli Korunma Kanununa muhalefetten tstanbul Alemdar .AlaykaşkU 

yokU§undıı 33 No. da oturan ve aynı yerde bakkallık ttcaretlle meagul 
Durmuş oğlu Ali Tezel hakkında İstanbul Asliye !kinci Ceza Mahkemesin. 
de cerrrye.n eden muhakemesi netıeesinda suçlunun fllli sabit olduğundan 
Milll Korunma Kanununun 31 ve 59 cu maddeleri mucibince yirmi be§ 
lira para. cezası ödemealııe ve yedi gün müddetle dUkkA.nmm ka.patılmaaına 
ve hUkUm kat'ile§tiğinde Ucretı suçluya att olmak üzere karar hulJ.saamm 
He.bar gazetesinde neşredllmeslııe 4--12-941 tarihinde karar verildi. (3070) 

ihtisası olmıyan bir memur nasıl 
koJlanablllr? 

Bu gibi işler, kanun bilmekle, 
nizama aşina olmakla kat'lyyen 
b lmaz. Biıa· fen ihtisa.s kUl 7,30 Program, memleket saat ayan 

a§Bn ,,,ı, ' ' • ı 7 83 · 7 Se-~ tür i~ter. Bugün en ı,üçük me- • • müzik Pl. ,45 ajana 8,00 , ... o_ 

mordan, en büylik amire kadar nik parçalar Pl. 8,16-S,30 Evin saati. 
"memur" demek, bir mm saha.- 12,30 program, saat ayarı 12 33 Kan. 
smda, bir fen kolunda, blr .sanat şık prkı ve tUrkUler 12,t:S ajans 13. 
şuheff.inıle ihtisası olan bir ın[l;8Jl, 13,30 Şarkı w tUrkiller programının 

hir şahsiyet, bir hfüiyet, da.ha gc- devamı. 18,00 program, saat ayarı 18, 
niş mfıniıla. bir "l::uılrct'' demek• o3 Fasıl heyetı 18,•:S Ziraat t.a.kvimi 

tir, ki işte9 biz böyle memur tipi 18,55 Oda musikisi 19,30 aaat ayan ve 
yaratma.ya, yeU;tirmeğe doğru gj- ajans 19•45 Kluik Türk nıUziğl prog. 
diyoruz ,.e buna ıloi~·nı gittiğimizi ramı 2o.ı5 Radyo ,gazetesi 20,45 Şar. l 
kim4'e inkar edemez. lnhiliil ele\.·· 1 ktlar 21,00 koDu~ma (İkUaat a.ati) 

1 

nnden
9 

tnfe,.süh ctmi-:; bir impa. 1 21,15 Temsil 22,00 Radyo salon orkea. 
ratorluğu yıkıp, ~·c>ni bir ufkıı tra.sı 22,80 saat ayarı, ajanı ve bol'lla.. 

doğru giderken, b:ızı ~·oı~uıukla- Jar 22,45-22,50 kapanı§. 
:rm olıı.<"ağı moh:ıl.."kııld ı!'. 

Ahmet Emin Yalmanııı hassasi
;rdiııl aUa~lıım3.kla beraber, bu 
rıoktay: rh gözönüncle bulundur· 
J!l:l.!;! J;hrmJı. 

gM._: istidat oh::n<'a k:'l:r keııoin 

g~•st.erlr ... 

ı AF.nuı ------- - -----------

Çlnll sordu: 
- Nereye ~kw!nt 
-i\fogoHda• 
- Yohsı t«* -.. 

• 7. 
- öıttm kadar uzan detti ya. OeNl. 

tfm gibi döneceğim. 
- JJsrp var. Her t.o.rat af.et içinde. 

- Benim l!)imcleld &tıee, ııarkı .,., 

AKTiF PAS1F. 
Ura Lira 

KM&: 
Altm: Saft kUopam 72.605.866 
Ba.tlknot • • 
Ufaklık • 

DabDdeld ............ 
TUrk Ll.raaJ • • 

Bartotekt llabatJUı.: 

Altm: S&ft Kilogram 16 001 74~ 
Altma iaııvtıı kabil aerben ·D6T: 
Diler dövizler wı Borçlu klllrln& 
bakiyeler! • • 

llaztae Tallftllert. 
Deruhte edilen ewakı ııakdlya 

k&?ftltğı • • 
Kanunun &-8 inci aıaddeıertne 

teVflkaD Hazine taratmdarı vakı 

tediyat • • 
Seoedat C87.dlllu: 

ncart senetler , • 

llabam Ye 'l'abvll&t OOzclanı: 

Deruhte edilen evrakı nak.. 
diyenin karşılığı esham ve 

tahvllA.t (itibari kıymeUe) 
Serbe3t eıwam Ye t&hVUA.t 

Avanıılar: 

Altm ve döviz Uzerlııe avaıuı 
'ra.hvU!t üzerine avaruı 

•• 
• • 

liaz.llıeye kıla vadeli ava11.1 
Razi.neye 88M No. ıu kanuna göre 
açılan altın llarıılıklı avaoa 
ffJseedarlar . . 
Muhtelit .. . 

3 t~ten daha kuvvetli, daha müthlı •• 
- Birini ml eevlyorsun 'l 
- Evet.. 
- Gllr.el mi'l 
- Kadın değtL 

Çinli g1ildü: 
- lnsa.nın tçlııı kadın &$k•u1a.n bae

.n a~ ya.kar mı!' 
- Evet. Onttıuı daha dehıctlt bir a.. 

r.ee vardır. 

- Para uuT 
- BaJ"II'. Bea paraya tapanlardan 

llOtlltm. 
- O halde ııen bir deHıd• T 
lla.mlmura blddetlencD: 

- 8m tJe ............ btrtne bfed.. 

102.125.959.59 
11.227.416.-

87v 169.26 114.223.544.85 

:~tı .ı n 7,1 36.113.74 

2ı.507 .72~.7 4. --. 
67 .129. 710. 65 89.637,440.39 

158. 7-i8.563.-

22.227.905_-
136,520,658.-

331.665.740.39 331.665.740.39 

45.192.161.93 
8.996.454.71 54.188,716.&1 

4.906.19 
7,808.690,-

. 
167.500.000- 175.313.596.19 

4.500.000.- .. 
7 .792.470.81 

~rmaye: 

ihtiyat Akoeal: 
Acil ve fevkal!de 
Husus1 

• • 
• • 

l'eda.vWdeld Bıulknotlar: 
Denıhte edll.?n evrakı oakdlye 
Kanunun 6-.fi tzıci maddelerlne 
tevfikan Raz:rıe tara.fmdan vaki 
tedlyat 

Derubte edilen evrakı 

t>aktyesı 

oakdJye 

Kartıltğı tamamen &ltrtı olarak 
Haveter: tetı1 vllle vazed11en 
R<!eakont muka.bllt UAveteı:ı teda.. 
vUJe vazedl len 
Haz!Deyt ynpııar. altın karşılıklı 

ava.ns mukal:>ill 3902 No. u kanun 
muctbl::t llı\veteD 

zed!Jeı:ı 

t\JE\ U CAT: 

tedavUle va. . . 
rurk ı, ı r:ısı • • 
Altm : ::-a.fı i{ılogram 877.150 
3850 No ıu llanuna göre ııa%lııeye 
3çılan uYnn• ıınıkabill tevdi oln. 

nan :.ltuı:nr: 
Safı Kııogram 55,541.93C 

Döviz raahbUdatı: 

Altı!'\3 tahvili ıtat'.'ll dövizler 
ı::>ığ~r dö~·iz!er ve aıacak.ıı 

:-ing tı'lklyelerl 

:OluMdlt 

>dll 

7,822.019.1 
6 000 000 -. . · ..... 

158.748.563 . 1. 

22.227 .905 -

136.520.658. 1 
17.000.000.-

277.500,000.- ı 
ı 

115.000 000.- ı 
~5.1G4.281 i! f 
1.233 782.r~· 1 

7~ 124.167 p 1 

15.000.000.-

13.822.019,15 

~ j :J,020.658.-

97.308.063,62 

73.124.167 .9tl 

24.!'lfl6.422.32 
138,600,950.05 

YekfUı 913.878,2r 1 01 Vr!•f:n 
l Temmuz 1938 tarlhlnden ftlb&ren : f!!1kont<1 hac!dl % C .\ltrn \lzPrlnr nnn~ 3 ~ 

913.J.:7~ 281 .s:. 

yor,.un ! 

- Ne dedin.. vatansız mı 'l' bıı~r .. 
Ben Peldnllytm.. hem de yedi k&nn 
cedd.lml saya.bllirbn. 

- O halde vatan ~kmı Allah sana 
nasip etmemiıt ! 

- Bu kabahat bende değil. 
- Ya klmde'l .. 
-Babamda.. 
- Baban vat.anını ııevmez miydi? 
- KJmbillr T Belki de muğberdL 

Belki de lçlndm ııevtyordn. Flikat.. 113. 
na bu ııevglslnt cöStflrmedl. Bana va
.._ .. kmı .,damadı .. 

- O halde Pekhıe niçin gtdeoekıdn ': 
()Talan şimdi afıeıı içinde yanıyo!'. 

- Bevgllim bekJiyı)r, Bamda paro 
karandım. Gitml'ğe mccborum. 

Ka.mlmur:\ (Kırmrzı me~hane) ye 
girerken, oteldeki Çinli ile aralar-mı. 

da g~.-n konu;in:a;rı batırladıkta gü.. 
fü~·orılu : 

- Ne garip bir Bf!am. Vatan sı:·ı,;. 
gl-.ln<l.<>Jı heberi yol•. Burada para bl. 
rllttlm1'5.. Pı•kine f)id~k. Adam sen 
de .. ne olursa olsun, tatlı lmnu~nın81 
vnr.. yolda. bana ı>.rkı:daşhk l ·apabl . 
Ur. 

!\10yba.nenln loş bir köteslnde otur. 

•• 
Salınede mtızık çalıyordu. 

lia.mlmum gar90na bir ABke cımıır. 

!adı. 

Otelde görii<jtllğll l'Glı:ltase meydıı.11 · 

lla yold11. 
l ::ımba~ınd:ıkl masa.da'" oturan 11<1 

müşteri hızlı lınJı k'lnuşuyordu: 

- Bu ak5nın "Sa.rı yıldız" yeni "sr 
lUSL'll söyll~ l!CCk, 

- O, yalancının blrldlr. Bir haftll 
drr n.iiııterllerinl aldatıp duruyor. \'f 

cııki ı:arkıları söylüyor . 
- Vetlıttlrememl,,tir. Ben gunıou • 

lam sordum: Du akşam ıııöyuyee""' 
dediler. 

- Hal~ onu sc,·lyor mu9lln 1 
(Deva.mı ,·at l 


