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, SUC ORTAKLARI TUTULDU 

Kıta 4quula mahtelif eephe1ere sevkqilea Amerikan kunetlerla4en •lrırnıP 

HiNDiSTAN 
MESELESi 

fnıfltere kablneslnde ;yapdan ton 
dettıikllklerden sonra, limdl artık 
tnılltere ile Hindistan araamda 
harbın ıonuna kadar devam ede
cek bır iıbirllllnln temelleri atıı.
bilir. Bu anlapnanın ilk l&rtt. 
Htndı.tanm ilükWinl tanunak o
lacaktır. Nitekim İnlflb bükQme
tinın bu 7olda bazı hun-lıklar 
7aptıll ve M.ilter Cburcb.lll'in bir
kaç ıüne kadar Avam Kamarum
da bu mesele hakkında bl.r nutuk 
•ereceli haber veri1mekte4lr 

1 Amerikan 
Kıtal arı 

Londrada 
Almanyaya Hava 

Taarruzları 
Şiddetlendirilecek 

Amerika Tn thlan Her 

Ankara ve lstanbulda Bazı Ecnebilerin, Bunları 
Yaban~ı Bir Devlete Mensup iki Zata Karıı 

Suikaste Hazırladıkları Anlaıllıyor 
Ankara, 5 (A.A.) - Resmi teblli: H/Z/1942 pmakta idL fiskilpte komünist oldukı.n Kn-

sab cünü Atat.rk bulvannda vaki olan infilak ra 511011940 tarihinde yurdumma ıelmlt, ec-
hakkında zabıta tahkikat.anın bu&Une kadarki nebi olarak Is tan bul hukuk f akUltesine kaydo-
neticeleri aşaiJdadır: lunmuş ve 9/5/1141 tarihinde muhacirler hak.. 

ı _ tnfilik macWesini taşıyan ve bunu ateş- kandaki umumi hükümlerden istifade ederek 
·n la vatandatlıiunıza &inaiftir. Adı Ömer Tobt-

leyen adam, .,ıen "'ıküp vilayetinin Gey n tır. "~sküpte muallim Halit lsi,.'in otludur. 
kuasuun Do»can köyünden olup Vıküp'te "' , 
lise tahsilini ltitirdlilne dair diploması yardır. Memleketindeki a«lı Ömer Halidoviç ldç'tir-
Yuunda numarası silinmiı bir de tabanca ta- 1917 dotumludur. ;t";. Sonu Sa: 2; Sil: 5 
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Fabrikalar 
Yeraltına 

Göç Ediyor 

lngilterede Bir Y eralb 
Tayyare Fabrikası 
Daha inşa Edildi 



No. 37 
Nazminin sesi yukardan aksetti: 
- Nedir o Fahire? 
- Postacı ... 
- Bana mektup var mı? 
- Hayır, .. Yalnız gazeteler var .• 
Yalan ıöylüyordu. Elindeki gazete

lerle merdiveni çıkarken üzerindeki 
7azısından tanıdıft Ali Safinin mektu
bunu yavaıçacık korsajına kaydırıver
d 

Posta müvezzii kapının arahğınt'lan 
ona uzattığı mektup evvela onda bir 
tereddüt uyandırdı. Sonra onu alıp 

Nazm ye vermenin daha doğru olaca
ıını duşundu. Fakat Öbiır mektuptan 
dolayı kocasmın onu ne kadar hırpa
ladııı hatırına ıelince yeniden bu va
z yette kalmak istemedi. Kimsenin on
dan hatta kendınin de içindekinden 
haberı olmamasını istedi. Bu suretle 
her turlu münakaşanın önü alınacaktı. 

Kocasına gazeteleri verdikten sonra 
odalfna girdi. Mektup korsajına so
kulduktan sonra kalbi daha ziyade a
tıyor gıbiydi. Eliyle yüreğine bastır
dı Ali Safi yine ondan ne istiyordu? 

Yeniden blr münasebet tesis etml
ye imkan yoktu. O halde mutlaka pek 
muhım şeyler olacaktı ki. böyle üstüs
te mektup gönderiyordu. Etine ya
kın olan bn katı kiiıtta tenini ya
k cak bir sıcaklık hissediyordu. 

Elı daima yüreiinin üzerinde odada 
dolaşıyordu. 

Hayır okumad<ın bu mektubu mah
vetmek doğru değildi. Zaten onu oku
muş olmakla olmamak arasında hiç 
b r fark yoktu. Çünkü bunun onda bir 
tes r yapmasına imkln olamazdı. 

Odadan çıktı. BJrJnci kata indi. Naı
mının kapısı açık duran çalışma oda
ı nın onünden geçerken: 

- Ahmet, dedi. Ben Bekir atalara 
c diyorum. Baıım airıyor. biraz hava 
alayım. 

Bu ıözüne bir homurtu ile cevap 
veren kocasının, ne dedfiini anlama
dan sokaia çıktı. 

Bostanın takında çmıırak sallanan 
k prsınrn önünden geçti. Dere boyuna 
doğru ilerledi. tık mektup vakasına 
ı hne olan yerde, çatak pudak göv
ti s yle, suya doğru eiilen ihtiyar bir 
ı gudün kök tarafında yükselen tüm
ıege oturdu. Kendi ker.d"ne: 

- Bir ıöz rezdirir, sonra hemen 
de.-eye atanm 1 Diyordu. 

Onu imha etmek arzusunun verdiği 
h ilikle zarfı açtı ve okudu. 
' Mektubuma niye cevap vermed"n? .. 

1 anın evimmiş olmakla eski ahbap
larını unutması Iazı:m ıelmeı: . ., 

Elleri titrlyordu Sanki damarlann
da butün kanı donmuş gibi bütün vü
cudunde bir ürperme hissediyordu. 
.Buna rağmen yüreğinin derinliklerin
den merhamet ve şefkatJ okşıyan bir 
hı; bbardr. Ve bu his onun çehrea·n
d,. bir tebessüm ettl. 

Yine o edil! ... Yine o tavırl Son za
mınlannda karşılıklı kavga ettikleri 
Z<'T.andan daha canlı bir surette genç 

Parise Y apllan 
Son Akın 

Paris Gazeteleri, Bunu 
lngilizlerin Yeni Bir 
Hürmetsizliği Sayıyor 

Vichy, 5 (A.A.) - Parlse yapılan 
f g Uz hücumu hakkında Fransu ef
Arı umumiyesinde baştan başa hil
tm süren infial işgal nltmda bulun
ıyan topraklardaki basında da ken

d nı gostermektedir. 
Gazeteler, bu hareketi fnglll:tlerln 

yl'ni bir hOrmeblzliği diye vastflan
d rmakta ve bu taarruzun llnceden 
du Unulerek yapılmış olmaS't keyfiye
tine dikkati çekmektedir. 

30 ölü daha bulundu 
Vlchy, 5 (A.A.) - Paris dolayla

nnda İngiliz bombardımıınından ö
lenlerin cenazeleri her mahallede Cu
martesi günü ayrı ayrı kaldırılııcak -
tır. Dün gece Boulogne'de yeniden 30 

1ü bulunmuştur. 
JI. 

Parls, 5 (A.A.) - Gazetelerin bil
rdlğine göre, bir bombardımana is

t rak eden bir İnglllz tayyaresi dö
rı erken Neullly'de Selne rıhtımı üze

ne beş yuzer kiloluk dört bomba 
tmıstır. Bunlardan üçü Neuilly na

h ye hastanesinin etrdmda patlamış, 
dordilncüsU hastanenin taraçasına dli
&erek binanın yukan kr.tlarını tahrip 
etmııtir. 

liman 
Anlaşma 
Ümidinde 

Halkı Bir 
Sulhü 
lmiı! 

Alman hududu, 5 (A.A.) - Reuter: 
Rıo konferansından sonra Almanya
dan uzaklasan cenubi Ameıikalılar 
nezdinde yapılan tahklkler, Almanya 
dahili durumu hakkında istifadeli ve 
nanılır malumat almak imklnını ver
mı,tir. 

Bu haberler. Alman halkının mane
•iyatının &'ittikçe zayıflamakta ve 
mahrumiyetlerin çoialmakta olduiu
ne ait bitaraf memleketlerden relen 
haberleri teyit etmektedir. Alman za
ferlerinin birbirini takip etmesine 
raimen Berlinde halkın yüzde altmı
ıı harbin mesut bir neticeye varaca
fma emniyet etmemekte ve Almanya
ınn muharebeyi kaybettiftni sanmak
tldı~ 

Alman milleti bütün üm"dini bir an-
i ma barışına dayamaktadır. 

Yazan: IRF AN BEHCET 
ndamı ideta gözünün önünde teces
süm ettiriyordu... Sanki yüzünü ona 
yaklaştırmış gibi Ali Safinin yakıcı 
rıefesini yüzünde hissed yor ve onun 
her zamanki çalımı ile ba(;rdığmı 
zannediyordu: 

- Ey ne olacak sanki? 
Mektubu okumıya devam etmeden 

inler gibi mırıldandı: ,. 
- Ah yavrucuğum! 
Bir kaç satır daha okuyunc:ı artık 

tebessüm etmedi B;lakis gözleri sis
lendi, Elinin tersiyle gittikçe kesafet
leşen bu sisi sildi. Mektup, şöyle de
vam ediyordu: 

"Bihusus evlenmiş olmnk "can kur
taran yok mu?,. diye baftran bir eski 
dostun imdadına koşmamak için bir 
sebep teşkil etmez. Böyle feryadr kim 
işitse, iki eli kanda olsa atılır. Fakat 
sana itap etmek de doğru değil. Bel
ki mektup kaybolmuştur. Öyleyse çok 
yazık oldu. Çiınkü onu birçok edip
leri hayran edecek kad~r samimi bir 
üslüpla yazmıştım. Böyle olacağını 
b'lıeydlm müsveddesin! saklardım. 
Mektubumu görmed ğin:: eminim. Çü., 
kü görseydfo şimdi yaptığın gibi ölil 
gibi kahımazdın. Anca khnkikaten öl
dünse ona diyeceğim yok. 

Neyse şimdı c"ddi konuşalım: 
Ben demin sana kondurduğum va

ziyete yakında kavuşmak üzereyim 
Buna katiyyen ehemmiyet vermiyo. 

rum. Hatta düşündükçe sinirlerim din
leniyor. tatlı bir rahatl•k his'lediyo
rum. Çünkü bu güzf"l güniın gelmesi
ni beklemekten brkmış usanmıştım. 

Evlere 
Petrol 

(Arkası var) 

Her Ay 
Yerilecek 

Bir iki gune kadar evlerinde pet
rol Uimbast kullanan ailelere petrol 
tevziine başlanacaktır. Petrol Ofisi, 
ihtlync nisbetinde petrolü İaşe Mü
dilrHlğünOn emrine vermiştir. H<'r 
eve ayda iki y{lz elli gram dağıtılıı
caktır. Kazıımıza da verilecek petrol
ler ayni nisbet dahilinde olacaktır. 

Altın Fiyatları 
Altın otuz dort liradan, bir gram 

kfilçe 485 kuruştan satılmıştır. 

Buır{lnkU Pro~ram 
7 SO Pro~rn 
7U Mı;zlt (~ 
7.45 Haberler 
8.00 MUzlk (PL) 
8 ıs Evin ıaaıl 

12 30 Proııram 
1% U T11rk61er 
12 45 Haberler 
13.00 TUrlı:Oler 
18.00 Proeram 
18.03 Fısıl 

18. of5 Ziraat tılı:vlmi 
18. 55 Oda mudlli•i 
ıv 30 Hıbuler 
19 45 Klhlk 
20 15 Radyo ııaretcsl 
20 45 Sarlrılar 
21 00 Konu ma 

l 
21 15 Teroı•ll 

22 00 Orkestra 
22 30 Haberler 
22.45 Kapını~ 

Berlin, İsveçe 
Çatıyor 

fsveç Gazetelerinin 
Neşriyatı Bitaraflığa 

Aykırı Görüldü 
Berlln, 5 (A.A.) - Yarı resmt bir 

kaynaktan blldlrillyor: Bir İsveç go
Zl'tcslnde, Finl::ındııyı milnferlt sulh 
vapmıva te'!vlk ve Almanyayı Norve
çin tahliyesine mecbur t-tmek Uı:ere 
İı:veç tarnfmdan bir te .. ebbQs yapması 
tavsiyesinde bulunan bir makole çrk
mıştrr. 

Alman Hartciyt' Naztrlıı:'lndıı bu 
garip teklife kıırşı Finl ndadan bir 
akis lşfüleceği sanılmaktadır. 

Kolayca ıınlaşrlacağı üzer bu ma
kaledeki siyası ve askert mahiyette 
teklifler İngiliz haberler nazırlığmm 
bir tecrObe balonudur. 

f svt-çin kabule bilhassa 5mfide ol
duğu ve netice itibariyle f sveçl bir 
harp sahasr hnline getirmeyi hedef 
tutan bir teşebbORün gayesi ve şilmu
lil bu nevi neşriyntm lsveç bltorafiık 
durumiyle telif kabul edip etmlyecc
ği me'!ele~ ürerlnde İsveç salfıhlyetli 
mahfillerini dUşOndlirmesl iktlzo e
derdi. Kaldı ki bu l?ibı nesrlvat bOtUn 
bir memleketin menfaııtlerlnl tehli
keye koyabilir. fsv~in İngillz para
siyle böyle bir enıtelleme manevrasT
na neden dolayı müsaade ettiği suali 
Almanyada sorulmaktadır. 

Okuiların Tatili 
Hakkındaki Şayialar 

Ankara, S (TAN) - Bir kaç cUn
denberi okullarm 31 Martta tatil ya
pacatı ve talebenin ziraat ıahalarma 
ııevkedileceii hakkında bir takım ri
vayetler dolaımaktadır. 
Yaptığımız tahkikatn nazaran, bu 

'•ivayetlerin aslı yoktur Talebe, her 
zamanki derslerini gördükten ve im
tihanlannı verdikten sonra okulların 
'bulunduiu mıntakaların vaziyetine gö. 
re ziraat sahalarmda çalıştırılmaları 
temln edilecektir. 

Bükreş Elçimiz Geliyor 
ı:l:dirne. 5 (TAN) - Bilkreı Elçlml1 

Hamdullah Suphi Tanrıovcr, Bulga
ristan yoliyle şebrlmize gelmiştir, El
ftimıı Kapıkul<'de umumt müfettiş 
\ eklll tarafmdıın karşılanmı ve şt>h
rimlzde bir milddet lstfrııhattcn son
ra istanbula hareket etmiştir. 

T~ 8 - 3 - 9!:? 

ithalat işi 
Düzenleniyor --Toptancılık Kaldırıldı 
Kar Nisbeti Arttırıldı 

Avrupa ile Nakliyat İşi 
Tanzim Ediliyor 

Tramvay 
Kazası 

-
16 Y aşmda Bir Çocuk 

r··- DiKKAT: _ ... , 
1 . 
i Lokanta Vitrinleri 
Meselesi Ne Oldu? 

Lokanta vltrlnlerfnln sıhhi ve 
içtimai mahzurları etrafında bir• 
çok lif edildi. M uharrlrler içti· 
mal mahzurlarını yazdılar, dok
torlar ıihhf mahzurlarını ileri 
sürdUler. Nihayet Belediye tıt e• 
llne aldı, keyfiyeti her iki bakım• 
dan inceledi ve lokantaların cad· 
de Dz:erlndekl vitrinlerinde ye• 
mek teıhlr etmelerini -mahzurlu 
buldu, bu uıulUn kaldfnlma11 i
çin Belediye zabıtası nizamname· 
sine bir madde eklenmeslnl Şehir 
M ecflalne teklif etti. 

Ticaret Vekilliği muhtelit JUıaıat 
eşyası toptancı ve perakendecilerine 
evvelce Murakabe J(omisyonu tara
rmdan tesblt edilen kAr nlsbetlerini 
değiştirerek belli başlt ithaUt eşya -
larma yeni kar nisbetlerl tesblt et
m~tir. VekAlet fthalatçılan teşvik ve 
lthalfıtı arttırmak için kfır mikarını 
arttırmıştır. Ayni zamanda her mal 
lthaHUçı tarafindan getirUlcrek, doğ -
rudan doğruya perakendeciye verile
cektir. 

Mallar Limanlarda Bekletilmiyecek 
Parçalanarak Öldü 
Topkapı - Sirkeci arıısında lsllyen 

126 numaralt tramvay Koskada Ha -
sanpaşa fırmmm önünden geçerken, 
Kocamustafapaşada oturan 16 yaşın
da kunduracı çırağı HulOsi, tramva -
yın ters tarafına atlamıştır. Az sonra 
HulOsi Beyazıttan Aksaraya inen ~2 
numaralt tramvayla atladıltı tramva
yın ım:ısmdn kalmış, kollan ve ka
burga kemikleri kırılmıstır. Bundan 
ı;onra yere dilsen çocuk bir mOddl.'t 
de yerde süri.lklenmlş ve tramvaylar 
durdurulup tekerlekler altından çıkıı
rıldığı zaman, parcalamırak öldllğü 
störülmüştUr. Tahkikata müddelumu
mt muavinlerinden Orhan Könl el
koymustur. İki tramvaytn vatmanı 
Bekir ve Yaşarın ifadeleri alfnmıştrr. 

Bundan başka İstanbulda toptancı
ilk yapılmaması ve birlikler tarafın -
dan doğrudan doğruya perakendeci
lere mal verilmesi de kararlaşmıştır. 

Karadeniz yoliyle Avrupa ile yapı
lan nakllyntı dCi:z.enlemek maksadiy
le bir teşkllfıt vücude getirilmi~tir. 
Akdenlr. yolunun kapanması ve kara 
yollyle nakllyat yapılamaması ü:z.erıne 
Burgaz limanı büyük bil' ehemmiyet 
kesbetmlş ve ltha\At ve ihracat bu 
yolla yapılmıya başlamıstır. Kurulan 
nakliyat müracaat bürosu bu Umana 
memleketimiz için gelen malların mik 
tarını bildirmekte, ona göre nakil va
sıtası gönderilmektedir. Ayni suretle 
buradan yapılan ihracatı da ihraç 
memleketlerine bildirmekte, mallann 
transit limanlarında uzun müddet bek 
lenmeslnln önüne geçilmektedir. 

Memleketimize ithal edilmek üzere 

Burgazda 1600 ton matbaa ktığıdı, çi
vi, tel, makine aksamı, asitler ve kim 
yevl maddeler vardır. Bunlar en kısa 
bir zamanda ithal edilmektedir. Bur-
gazda Orta Avrupa memleketleri için 
2200 ton mal vardrr. Bu Umandan her 
giin ancak bir tren tahrik edilmekte 
olduğundan, ihraç malları aa fazla 
beklemektedir. 

Diğer taraftan Karadenlze çıkan 
motörlerin sigorta edilmeleri mecburi 
tutulmuş ve nakliyatın karasularımız 
dahilinde yapılması için tertibat alın
mış olduğundan, kara yollyle nakliyat 
başlaymcıya kadar deniz yolu ehem
miyetini muhafazn edecektir. Bu yüzden tramvrıv mOnakaUılı bir 

saat lnkıtaa uı:ramıştır. 

Şehir Mec:llsl de iti inceden in· 
ceye gözden geçirdikten aonra, 
teklifi kabul etti. Bu suretle de 
lokantaların vitrinlerde yiyecek 
te,hlr etmeler! yasak edildi. 

Manlfııtura, pnmuklu mensucat It
halıitçı kfırları yüzde 20 - 25, top
tancıya yQzde 7 ve perakendeciye 
yüzde 15, erkek ve kadın yünlü ku
maşları, pamuk iplikleri ve kaput 
bezlerinde ithalatçıya yUzde 15 - 20 
toptancıya yüzde on, perakendeciye 
yüzde yirmi olarak tesbit edilmiştir. 
Dlğer ithalAt mallarmm kAr nlsbet -
leri de ayn ayrı llfın olunacakttr. 
Diğer tnrııftan Ticaret Vekllliğlnin 

yeni bir emriyle bundan böyle itha-
11\t eşyası tamam<'tl birliklerin müra
caat bOrolarma verilecektir fstanbulıı 
ayrılacak hisseler de faşe

0 

Mildilrlü
ğünün emriyle dağıtılacaktır. Mani
fatura eşyasından gelmiş ve gelecek 
olanların bugünlerde tevzflne başla
nacaktır. 

Meçhul Bir Denizaltı Bir Celepler Et Fiyatla· 

Vapurumuza Torpil Attı .·ının Değiı!irilmesini 
lstedıler 

Bu yasak ne zaman tatbik edl· 
lec:ek? Allkadar makamlar bir 
Martta dediler. Bir Mart geldi, 
geçeli de 6 gUn oluyor. Fakat ya· 
sak tatbik edilmedi. Aç ve keaeal 
boı insanlar vitrinlerin 8nünde 
hAll dudaklarının kanını emiyor· 
tar. Vitrinlerdeki yiyecekler hAll 
sineklerin tavafgAhT oluyor. 

EOer bu ya111iı tatbik etmlye· 
cek ldlyaek, ne diye zabıtal be· 
ledlye tallmatnamealne madde 
ekledik. Eller tatbik edeeekıek, 
hlll ne bekliyoruz? VerdlOlmlz 
kararların tatblkında biraz titiz 
olalım. Tatbik edemlyccelllmlz 
kararlari ise hiç almıyalım. 

Çobanı 
idamı 

Boğanların 
istenirdi 

Bir sene evvel Kartala bağlı Bası
büyük köyil civarında bir mandırada 
Murat isminde blr çoban boğazmdan 
telle sıkılmak suretiyle öldürOlmilştil. 
Yapılan tahkikat sonunda çoban İb
rahim ve Sabahattin ile bekçi Halldin 
bir gece mıındıraya giderek, koyun -
larinm karıştığını ve anyacaklarmı 
öyliyerek mandıraya girip çoban Mu 
radı dövdilkleri ve sonra da boğazına 
bir tel geçirip boğduktan 90nrll Su

suzderede bir çukur kazıp gömdük -
lerl anlaşılmıştır. 

İklncl ağır cezada yapılan duruı -
maları sonunda çoban Murndı çoban 
fbrahlmle Sabahattin ve bekçi Hııli
din öldUrdOklerl meydana çıkmış ve 
bu işi tasarltyarak işledikleri için. 
iddia makamı her ü~Onün de idammı 
istemiştir. Mahkeme katillerin mOda
fııalarını yapmalan içln başka gilne 
bırakılmıştır. 

icra Vekilleri Heyeti 
Ankara, 5 (A.A.) - icra Vekilleri 

heyeti, bugün Başvekillikte saat, 15.30 
da Başvekil Dr. Refik Saydam'm baş
kanlığında mutat toplantısını yapmış
ta. 

SARK CEPHE Si 
1:!fr Ba&tarı 1 incide 

Alman tayyaresi tahrip edilmiş bu -
iurunaktadır. Biz altı tayyare kaybet
tik. 

Leningrat istikametinde 
Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet teb

llği ekinde Rus kuvvellerlnln Lenin
gradn doğru ileri hareketlerinde daha 
üç kasaba geri aldıklan bildirilmek
tedir. Buraları Alman karşılık taar -
ruzlan püskiirtilldOkten sonra işgal 
edilmiştir. Alrnanlıırdan zaptedilen 
toplar muharebe meydanmda 100 den 
f<12la ölU bırakan ve geri çekilen dilş
man kuvvetlerine karst harekete ge
çirilmiştir. 

Almanlar zaylatlarma rağmen Sta
raya - Russa cenubunda ÇC\Tilmiş 
bulunan 16 mcı ordularma havadan 
malzeme ve gıda maddeleri ıönder -
mek teşebbüsüne devam etmektedir
ler. 

Martın üçüncü günil Zonguldaktan 
kömilr yükleyip limanımıza hareket 
eden 1750 tonluk Sadık Zade firma
sının Adana vapUJi1 Ketken - Şlle a
rasında bir tehlike atlatmıştır. Vapur 
sahilden be, mil açıktan seyrederek, 
Sarıkum mevldine geldiği zaman meç 

Helvacının Katili 
Muhakeme Edildi 

Bir ay evvel Galatada helvacı Meh
medi boğarak öldüren ve kasada bu
lunan lM lirayı alıp kaçarken yaka
lanan Vehbinin birinci ağtr cezada 
muhakemesine dün devam edilmlstlr. 
İddia makamı kasden ve tehevvUren 
helvacı Mehmedi öldtlrmekten ve hır
sızlıktan Vehbinin teczlyes!tıi istemiş
tir. Duruşma miidafaa için başka gü
ne bn·akılmıştır. 

Tokyonun Yeni 
Hedefleri 

tt?Jr Baştarı ı incide 

yeti pek büyüktür. Bu adalar a· 
merika, Avustralya ve Yeni Ze -
landa arasındaki muvasalanın ıda 
mesi için ehemmiyetli birer ziı:ı -
cirdirler. İleride bu adaları Vı -
chy'ye ait olarak tanımak J~pon~ 
ya için çok güç olacaktır. Çunku 
bu adalar J aponyaya düşman 
memleketlerin işgali altındadır. 
Japonyanın vazifesi bütün vası -
talariyle de Gaulle'ün icraatını 
önlemektedir.,, 

Vichy'nin bir tebliği 
Vichy. 5 ( A.A.) - Dun neşredılen 

resmi tebliğ; Vaşingtondan alınan ba
zı haberlere glSre, Birleşik Amerika 
hUkömeti yeni Kaledonyanm ast va
lisiyle müzakerededir ve bu müzake
relerden bütün Fransız resmi şahsi
yetlerini uzak tutmaktadır. 

I!eyaz Rusyada Sov,.et ileri hare - · SalAhiyetli Fransız mahfilleri, bu 
keti sonunda çete fanllyetlerJ ziyade- haberden pek ziyade hayrete düşmüş
leşmiştir. Alman geri hatları arkasın- lerdlr Çünkü Amerika hilkömeti 
da her giln vagonlar, klSprille:r ve ta- Frans~ ile normal mOnosebetler ida
!i~ kolları devamlı surette tahrip e- me etmekte ve bu suretle Fransız hü
dılmektedlr. Çetelerden biri Sov,.et kOmetinin İmparatorlutun bütün çev
kumandanlığı ile muharebe temini i- releri üzerindeki hakimliğini tanı
çin Almanlardan zaptettiklerl bir rad maktadır. Bundan dolayı Fransa, Va-
yo merkezini kullanmaktadır. şington nezdinde protestoda bulun-

Tahrlp edilen tayyareler muşMadagaskar meselesi 
Berlln, ~ (A.A.) - D.N.B. nin as-

keri kaynaktan haber aldığma göre. V1chy, 5 (A.A.) - Of!: SalAhiyetli 
Sovyetler 4 Martta topyek1ln 24 tay- mah'filler, Madagaskar hakkında Ja -
yare kaybetmişlerdir. Bu 24 tayyare- ponya ile Fransa arasında müzakere
den 20 si hava muharebelerinde ve J- ler yaptldığı hakkmda yabancı gaze
kisl karşı koyma topları tarafmdan teler ve radyolar tarafından yayılan 
rlilşOrOlmilı ve geri kalanı da yerde haberleri kati olarak yalanlıyorlar. 
tahrip olunmuştur. Bu haberler hayali ve k11kırtıcı 

mahiyette tellkkl edilmektedir. 
Duueldrorda bir in!Uak 
Moskova, 5 (A.A.) - Sov,.et gece 

tebliği ekine göre, Almanyada Dusel
dorf civarında bir kimya fabrikasın
da dün gece bir infilAk olmuştur. Sim 
diye kadar enkaz altından 192 ceset 
çıkarılmıştır. Bu fabrikada ecnebi işçi 
c:alışmaktaydı. İnfilAktan sonra civar
daki diğer bir kimya fabrikası işçi
leri işlerine devamda lstinkAf etmls
ter ve bu greve !Snayak olan 40 İtal
yan Almanlar tarafından kurşuna di
zilmişlerdir. 

Hindistanın Siyasi 
Vaziyetine Dair 

Beyanat Yapılacak 
Londra, S (A.A.) - Hlndistanın 

~iyasi vaziyeti hakkında hükQmetln 
vakmlarda bir beyanname ne•retmesi
nl beklememek llzım celdiii buırürı 
Londrada ıalihlyetli bir membada:ı 
b ldirilmekte ve hiikümetin bu husus. 
tcıki görüşlerinin yakında neşredilcce
ği ilave olunmaktadır. 

------- -
İngiliz Hava Seferleri 

Londra, 5 (A.A.) - Hava Nezareti 
MOsteşarı Balfour Avam Kamarasın
da, muharebeye rağmen hava müna
kalAtınm arttığını söylemiş, Mısır, 
Türkiye, İran ve Avustralya ile Brl
tanya ve İsveç arasında ve Atlantik 
denizinde hava seferleri ihdas edlldl
~inl ilAve etmiştir. 

Japonların zayiatı 

Londra, S (A.A.) - Londrada öğ
renildiğine göre. Şubat ayı içinde U
zakşarkta, aralarında kruvazör, torpi
do muhribi, denizaltı ve nakliye ge
misi de bulunmak Uzere her cinsten 
en aıait 32 Japon gemisi İngiliz, A
vustralya ve Holanda tayyareleri ta
rafından ya batırılmıı. ya yakılmış ve 
ya hasara ufratılmıştır. Amerikan 
tayyerelerinln yaptıfı hasar hakkında 
hSla malumat yoktur. Bu vaziyette Ja
pon kayıpları herhalde yukarda gös
terilen mikdardan çok daha yüksek o
lacaktır. 

bul bir denizaltı vapura bir torpil at
mış, vapur ikinci kaptanının bir ma
nevrası torpilin isabetini önlemiştir. 
Vapur yoluna devam etmiş, denlzalU 
vapuru bir müddet suyun üstOne çık
mıyarak takip etmiştir. Vapur lima
nrmıza ~elmlştlr. 

! inhisarlar ve 
Münakalôt Vekilleri 
Evvelki gün Ankaradan şehrimize 

gelen Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Knradeniz dün öğleden evvel 
Gümrilk BaşmiidUrlüğilnde, öğleden 

sonra İnhisarlar Umum Müdürlüğün-
de m~gul olmuştur. • 
MUııakalAt Vekili Amiral Fahri En

gin de dün Devlet Limanları Umum 
Mildilrlilğünde tetkiklerine devam et
miştir. 

Ankara 
iç yüzü 

Suikastinin 
Aydınlandı 
~ Bnstarı 1 incide 

2 - İnfilak neticesinde parça
lanan bu adamını yakın ark.adaş 
larının hiiviyctlcri iki giin zarfın 
da tcsbit edilmiş ve arkadaşları 
yakalanmışlardır. Bunlar da Yu -
goslavyada doğmuş, hilyüıniiş. o
ralarda komlinist olmuş ve son 
senelerde muhacir sıfatiyle yur
dumuza gelip vatandaşlığımıza 
girmiş kimselerdir. 

3 - Yakalanan suç ortakları -
nın ifasfelerine ı:öre, Ankara \ e 
İstanbulda hüviyetleri tesbit .-di
len bazı ecnebilerin bunlan ya -
hancı bir devlete mensup iki za. 
ta karsı suikaste hazırladıkları 
öğrenil~iştir. Bu ecnebiler hak
kında da tahkikat yapılmaktadır. 

Celepler Komisyona müracaatla, 
h~an derilerinin ve iç kısımlarmm 
pahalılaştığını söyliyerek canlt hay
van fiyatlarının da arttırılmasını is
temişlerdir. Komisyon, bu mnracaatı 
Borsadan tahkik edece1c ve ona göre 
et ve canlı hayvan fiyatları ü~lnde 
karar verecektir. 

Denize Düşen Üç 
Kişi Kurtarlldı 

Evvelki gQn biri Uskildarda, diğeri 
KadıköyUnde, Uçüncüsil de Köprüde 
Qç deniz katas.ı olmuş, bir genç kız, 
iki erkek denize düşmüştür. 

Bunlardan biri Huriye Taştnır is
minde bir genç kızdır. Huriye Üskü
dar vapurunun güvertesinde parmak
lığa dayanıp dururken başı dönmüş 
ve denize düşmüşse de, vapur dur -
durulmuş ve genç kız kurtarılmıştır. 
KadıköyOnde oturan Nusret ismin

de biri de, nlıtımda gezerken denize 
düşmüş. sandalcılar tarattndan kur
tarılmıştlT. 

Gönenli Şevket isminde bir adam 
da Köprüden vapurla Haydarpaşaya 

giderken, denize dUşmOs ve vapur 
durdurularak Şevket denliden çıka
rılmıştır. Denize düsenlerin OçQ de 
tedavi altına alınmıştır. ----

Parti Genel Sekreteri 
Valiyi Ziyaret Etti 

Cümhurlyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Fikri Tuzer, dün VIUiyette 
Valiyi :r.iyaret etmlıUr. Vali, Fikri 
Tuzer ve Parti İdare Heyeti Reisi il<' 
Fen Fııkilltesi, talebe yurdu, yoksul 
Ünl\·ersitclilere yardım meseleler! et
rafmda görüşmelerde bulunmuştur. 

PASifiK HARBi 
l:lfj' Balitarı l incide 

oldukları ve mütemadiyen ilerle 
dikleri söylenebilir. Bu suretle kı 
talarımızın kahramanca mukave
metine rağmen Japonlar birkaç 
yeri işgale muvaffak olmuşlardır. 
Düşmanın kat'i olan hava hakimi 
yeti muvaffakıyetlerine yardım 
etmektedir. 

Solo ile sarki Cavanın diğer ba 
zı yerlerı düşmanın eline düşmüş 
tür. Garbi Cavada duşman, kıta
larımız tarafından tahliye edilen 
Kravang, Poervakarta ve 'l'angc. 
rang'ı işgal etmiştir. 
Düşman birçok mevkilere ha

va taarruzları yapmıştır. Üç Ja
pon tayyaresi düşürülmüş, bazıla 
n da tahrip edilmiştir • 

Tayyare kifayetsizliği 
Londra, 5 (A.A.) - "Reuter,, 

Etiket Koyma 
Mecburiyeti 

Fiyat Mürakabe Komisyonu. ma
ıtazalarda ve dükkAnlıırda satılacak 
her turlü maddelerin fiyatlarının a
cıkça Vl' halkın görebileceği bir şekil
de yazılmış olmasına karar vermiştir. 
13u kararın yartndan itibaren bir haf
ta içinde ve ba:r.ı maddelerin çok çe
<sitli olmasından dolayı on bes günde 
tatbikma ~eçile<'ektir. Bu kararla ma
~azıı sahibi etiket koymak. mııllarm 
flvntmı bir tablo veya levha ile en 
iv! t?ÖrÜnl'Cl'k bir vere asmak veya 
defter ,.e katnloğ ile fiyatlan !Mn et
mek mecburivetl kabul edilmektedir. 
Pazarlıksız satış yapan mağazalar e
tiket koyııcaklardtr Hırdapatc:ı, nal
bur. akUırlaTtn çeşitleri fazla oldu -
~ndan, bu çeşliler henzerlerine göre 
ı:ıru~lnTa ayrılarak liste halinde fiyat 
UAn edebileceklerdir. Bu kısnn için 
tntbikat milddetl on beş gündür, 

Bayat Ekmek Satış 
Tecrübeleri 

Dün bazı fırmlar bayat ekmek sat
mı lardır. Yapılan tecrObelel'de bir 
bayat ekmekten 27.32 gram su kay
bettiği anlaşılmaktadır. Bu firenın 
mahiyeti hakkında incelemeler yapı
lacak ve onn göre tedbir alm:ıcaktır. 

Amerikan Kıtaları 
Londrada 

41fj Baştarı 1 incide 

Mumaileyh, sene sonundan ev
vel ve bütün 1945 senesinde A. 
merika deniz tezgahlarının, mal
zeme süratle ve vaktinde yet1ş -
mek ve iş grevlerle kesilmemek 
şartiyle, günde üç gemi yapacak 
larını ilave etmiş ve Llberte ti
pindeki gemilerin halen 105 gün
de yapıldıklarını bildirmiştir. 

Honolulu'ya hava akını 
Honolulu. 5 (A A.) - Aıkeri ma

t mlar, dunku çarşamba sabahı bır 

tayyareden atılm ıı muhtemel olan 
çapta ilç bomba dil$tliğlinli bll

d rmektedir. Telefat ve hasar yoktur. 

fi'ILIPINLERDE: 

4 - Ankaradaki suikastin Al- Cavada ,Japon taarruzu en çok 
manya büyük elçisi Von Papen'c 1 deniz kesiminde his~edilmekte -
müteveccih olduiu anlaşılmak - dir. Japonlar bu kesımde muha
tadır. rebeye 10 tonluk tanklar sokma-

Tokyo. S (A.A.) - Japon umumi 
kararııihmın bildirdiiine rore, Fili
pinler yaktnmda hareketlerde bulunar 
Japon deniz birlikleri 2 Martta Min. 
danao adasının batısında ehemmiyetlı 
bir stratejik nokta olan Bambango'ya 
muvaffakıyetle asker çıkarmışlardır. 
Bu üs tamamiyle i3gal edilmi,tir. 

ğa muvaffak olmU§lardır. 
5 - Tahkikata devam olun - Japonlann sahildeki tesis ettikleri 

maktadır. köprü baıları vasıtasiyle takv ye al
dıkları muhakkaktır. Müttefiklerin Ca. 

Amerlkada Yeniden 30 vada tayyare kifayetsizliği dolayısiyle 
tesadüf ettikleri milşküller pek büyük-

Bir .Tapon gemisi batınldı 
Vaıılngton, 5 (A.A.) - Harbiye ne

zaretinin tebliği: Filiplnlerde, Sübik 
körfezinde Amerika hava kuvvetleri 
tarafından yapılan bir hava baskını 
esnasında 12 bin tonHltoluk bir Ja
pon gemisi batrnlmıı:ıtır. 

Milyon Otomobilin 
Lastikleri Sökülecek 
Vaşington, 5 (A.A.) - Şayet 

lastiğin yerini tutacak başka bir 
madde bulunmayacak olursa las 
tikleri kullanılmaz hale gelen 30 
milyon sivil otomobil Birleşik A-

merikada belki seyrüseferden çı. 
kanlacaktır. Fiyatlar mürakibi 
Henderson, bugün müdafaa tah -
kikat komısyonunda iöyle demi 
tir: 

"Yeni otomobil lastikleri yap -
mak yahut eskileri tamır etmek 
için bir kilo kauçuk bile verile -
mez.,, 

Fen Fakültesi 
Ankara, S (TAN) - Öğrendiğimize 

ıöre yanan Zeynep Hanım konağının 
binası 175 bin, eşyalan da 200 bin li
raya sigortalıdır. 

Maarif Vekileti, binayı yıktırarak 
yerine bu para ile birlikte kendi tahsl 
satından, istifade ederek ayni yere mo 
dern ve bugünkü ihtiyaçlara cevap ve. 
recek bir bina yaptırmak kararını al
mış bulunmaktadır. Çok muhtemel O· 

iarak bu binanın planları, Turk mi -
marları arasında açılacak bir müsaba
kadan sonra seçilecekt"r. 

tür. Bu yüzden kara kıtalarına heme 
hiç bir yardım yapılamamaktadır. 

Felemenk kumandanı 

değiıti 
Londra, 5 (A.A.) - Felemenk Hin

distanı kuvvetlCf'i kumandanlıfınm 
General Ter Poorten'e devredildiği 
bıldirlliyor. Kontramiral vazifesi iÖ
ren Vanıtaveren deniz kuvvetlerine 
kumanda edecektir Amiral Helfricb 
huıuıi bir vazifeye ta:vin edilmiştir 
Butun kumandanlara sonuna kadar do 
vuşmek ic: n talimat verilmiştir. 

I ki lıarp gemisi batırıldı 
Tokyo. S ( A.A.) - imparatorluk 

umumi kararrahının tebl!fi: Cava ce
nubunda Hint okyanuscnda harek,., 
yapan Japon kuvvetleri 2 Marttn 90" 
tonllltoluk Ing!liz "Stnanghold., tor· 
pldo muhribini ve 3 Martta 1270 toni 
lltoluk "Asheville,. Amerika topçekc 
nnl batırmışlardır. Japon kuvvetli" 
hiç bir hasara uframamışlardır. 

PASIF/K'TE 

BIRJJIANYA'DA: 

Londra, S (A.A.) - Japonlar ıtm
di Rangon'a 100 kilometreden az bir 
mesafeye gelmislerdir Japon kuvvet
leri bir darbe ile Sittang ırmafındaki 
İngiliz hattını d<;lml,ler ve Pecu'dan 
24 kilometre mesafede bulunan Vav 
kasabasına kadar 29 kilometre iler
lemişlerdir. Pegu Blrmanya yela üze
rinde demiryolunun ayrılma merkezi
dir. 

JI. 
Ranron, S (A.A.) - Bir teblifde 

şöyle den!lmektedir: Peu'nan şimali 
şarktslnde Vav bölgesinde kuvvetlerl
'lllz bir düşman müfreze8lyle çarpı•
rnıya başlamı,lardır Vav, altı düşman 
tıomba tayyaresinin taarruzuna ufra
•nıı ve eehlr ateşler içinde kıılmıştır 
'l/GER HABERLER: . 

Tokyo, 5 (A.A.) - lmparatorluk Tokyo, 5 (AA.) - fmparato~ 
umumi kararıihınm bir tebliğinde şöv 11'Tlumi karargihı, bu sabah Tokyoda 
le deniyor: Dün sabah gün doğarken ve diğer &ehirlerde hava tehl'ke lsa-
30 kadar düşman tayyaresi Bonin ve reti verildiğini blJdirm!"ktt"dir Biraz 
Otorl "eski Vake,. adaları arasmda sonra }aponv'l ı'loiusund d'"niı üze
Marküs adası cenubunda ıöriııuaj'· rinde m:ıı vt-tler mechu1 olduğu h1-

lerdir. Yapılan han savaşında dU, her verilen tayya.-elerin Jaf):m h v 
manın 7 tayyaresi düsürülmü&tür. Bir kuvvetlerine mensup bulundukları go
bina vanmı<ı ve sı-kiz kisi ölmii<:tlir 1 .-li'müc;tür. 
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Harbin Uçiinci Yılınd 
Türkiye Bütçesi. 

Yeni Bütçe, Devletin Herkese;• Bilinen iç ve Dıı Prensiplerinin 
Tahakkuku için Bir Takım Masraflara da &ate Almıı Bulunmaktadır 

•••• lıtlklilin en sağlam garantisi kendi kunetlne giveıunektlr. Bütin bu zaruretler 
1'81ltnda Türkiye bütfesi halka Jilk olmadaa, oda büJilk mlkeiletiyetler yilkle
meden 74 milyonu geçen bir fadda 'rieude ptiribniştir. ftrld,. llltç-W• -
rirl artmalı i~fnde enfliqonun hilsesJ olsa ol• en aıpri' haddidir. BU ela 

Refik Saydam htıkfıınett içlın bir muvaffakıyettir 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLllC VE BOTUN AGRILARINIZf DERHAL KESER 
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. . - . . . : . ..... ~.,,. . .. - -. ·.• • .. ~. . ' .. . ~···· ......... ..... •.ı . ~ı 

1:Jfr Baştaq 1 incide 

<ıannı kayıt ile iktifa edelim ki 
h arp başladığı zaman hUa İngil
tere ile milli kongre anlaşmış de. 
ğildi İngiliz htikıimeti bir türlü 
H int milliyetçilerinin dileklerim 
yerine getirmiye razı olamıyor -
du. Bu yüzden 939 harbi başla • 
dıgz zaman •milliyetçi liderler bu 
harbin İngiltere ile Almanya a
rasında cereyan eden bir emper. 
yalizm harbi olduğunu bu sebep
le Hindistanı ilgilendirmediğini 
ileri sürerek Hintlilerin bu harbe 
iştirak etmiyeceklerini b ild irdi -
ler. Halkı da harbe iştir.ak etme
miye davet ettiler. İngiliz hüku
meti de milliyetçi liderlerin ço -
ğunu hapse attı, ve Hindistanda 
bir nevi harp idaresi sistemi tat- Ul'1V~ Nıow: , SAATi. N ,. zı· ... , 
bikine başladı. F akat bütün gay- -.,.1 • 

'~IJI~ AbiJ f>-'J 11'11 1 1 M -A ·K Si M'de' 
SAFİYE 

retine rağmen Hindistandan 500 7' , /LlffKA kJ . . uş~!I Garant ili tamir ettiriniz, 
bi~den fazla asker çıkaramadL ııı.ıı. .......... ______ ...., _ _. Osman Şakar ve Şkı". 

Ingiliz Başvekili ile Mister 
Tloosevelt'in Atlantikte imzala • sında harbin sonuna kadar devam Galata - Bankalar Cad No 59 
yıp ilan ettikleri meşhur yasada edecek ·bir işbirliğin in ve harpten ,_Beyazıt - Kadık~y .;..., 
bütün milletlere hürriyet ve is - sonra Hind istana veril~ek kat'i -------------
tikla! vaadediliyordu. Hint milli meşruti şeklin temelleri atı1abi -
kongresi, Mister Churchill'e tel- lir . Bu anlaşmanın ilk şartı Hin.. 
grafla müracaat ederek bu yasa. distanın istıklalini tanımak ola • 
nın tatbikine Hindistana istiklal cakttr. Nitekim İngiliz hükume -
vermekle başlamalannı istediler. tinin bu yolda bazı hazırlıklar 
Mister Churchill yasada bahse - yaptığı. ve Mister Churchill'in 
clilen milli istiklalin yalnız Avru birkaç güne kadar Avam Kama _ 
pa milletlerini alakadar ettiğini rasıtıda bu mesele hakkında bir 
söyliyerek bu teklifi reddetti Ni nutuk vereceği haber verilmekte
hayet J aponya harbe girip de dir. 
P.asifiği i.sti~ya başlayın~a. İn - Şimdi !füıcfistanda hll:im olan 
giltere Hındısta~ m7selesın1 hal- hava şudur: Japonya harbe gir -
letmek ~mecburıyetı kar~ında diği V'e müttefikler Sovyetlerle 
bulundugunu anladı;. O v~ı~ Ma anlaştığı gündenberi Hindistan 
reşal Ç~ng Ka! Şek m Hındistan bu harbe seyirci kalamıyacak va 
~eyaha_tınden ıstıfade. e:Jerek a- ziyete diiJmüştür. Hindistanın ye 
ı ~~a bı: a~laşma tem.ınu:ıe ~eşeb- ri, şüphesiz ki, müttefiklerin ya. 
bus ~tti. Çm Mar~şali Hındıstan.. nmdadır. Fakat Hindistan bütün 
I~y9ın arasın~a bır ~ş v~ g~!e bir varlığı ile harbe girebilmek için 
lı~ı bu_lundu~unu ilerı surerek ıher şeyden evvel istiklaline ka • 
Hınt hderlerıylc uzun t.emaslar- vuşmalıdır. Ondan sonra Hindis
da bulundu ve konuşmalanıun tan 380 milyon nüfusu, zengin 
neticesini Londraya b ildirdi- __. kaynaklan ile faŞstlere karşı * * * t am ıniuıasiyle cephe alınıya ve 

O vakittenberi İngı1iz k abi • büt~ ka~larını müttefiklerin 
nesinde büyük değişiklik . gayesı ugurunda kullanm.ıya ha. 

Jer vukua gelmiş bulunuyor. Hin zırdır. . 
distana karşı hiçbir müsamahayı Uzağı gören ve üiıparatorluk 
kabul etmiyen muhafazakarlar idaresinde realiteleri tanımayı 
kabineden çekilmiş, bilakis Hin. dalına prensip ittihaz eden İngil
distanla işbirliği yapmıya taraf_ terenin bu tarihi zaruret karşı -
t ar olanlar kabinede ekseriyet te- sında da realiteye göz kapıyamı.. 
min etmişlerdir. Bu sebeple şimdi yacağı ve kapamadığı muhak -
artık İngiltere ile Hindistan.ara- kaktır. 

Karar Hülasasıdtr 
C. 9421210 - MilU Korunma Kanununa muhalefetten Beşı1daş Has 

!rrm caddesinde 34 No. la dilkkAnda ıruı.nifatu:ra ticaretiyle meşgul Leon 
ktz.ı Sara Dalarenya hakkında İ!ıtanbul Aaliye ikinci cna mahkemesinde 
cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun filli ahi t oldu(rundan M~ 
li Korunma Kanununun 32 ve 59 uncu maddeleri ınuefblnce ,-trmı Mis 
lira para cezası ödemesine ve yedi gün m üddetle dOkkAnmm kapatrlma
sına ve hüküm kaUleştiğinde iicreti suçluya ait olmak üzere k arar h OU
sasmm Tan gazetesinde neşredilmesine 7. llJ Kl tarihiıııde karar verildi.. 

(3073) 

Karar HülGsasıdır 
C. 421370 - Milli Korunma Kanununa muhal~etten K fiçilkpamr 

caddesinde 42 nwnaralı dükkanda bakkallık ticaret!,yle meşgul Bahar 
İliak oğlu Yuda Levi hakkında İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesin
de cereyan eden mahkemesi net icesinde suçlunun !üli sabit olduğJ.ından 
Milli Korunma Kanu nunun 31 ve 59 eu maddel eri mucib ince yirmi beş 
lira para cezası ödemesine ve yedi gün müddetle dükk~nmnı kapattlına
sına ve hüküm katileştigınde üc.reti suçlu ya ait olmak k arar hüLbasmm 
Tan gazetesinde neşredllmesine 13/.2/941 tarihinde karar verildi. (3072) 

Karar Hülasasıdır 
C. 42/413 - Milll Korunma Kanununa muhalefetten Samatya Hacı 

Hüseyinağa mahallesinde tütüncülük 6 numarada oturur ve ayni yerde 
b~k:kallık ticaretiyle me'gul Eftat oğlu Yorgi hakkmda İstanbul Asliye 
jkinci ceza mahkemesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun 
fiili sabit olduğundan Milli Korunma K anununun 32 ve 59 u ncu madde
leri mucibince 50 lira para cezası ödemesine ve on ~ gün m üddeUe 
dükk:inmm kapatılmasına ve hüküm katlleştiğinde ücreti suçluya ait ol
mak illere karar hülAsastnm Tan gaz.etesinde neşredilmesine 15/12/94.l 
tarihinde karar verildi. (3067) 

.O S M A N L 1 B A N K A S 1 
T'ORK ANONiM ŞtBKETI 

TESİS TARtnt 1863 - ~ Statfilerl Te Türkiye Cümhuriyett ile miinakit mubvelen.-
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarüıli kanunla tasdik 

edqm.iştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resm! Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akcesi: 

10.000.000 fngıTn Linm 
1.250.000 lngiUa Lirası 

Türkiyenin . Başbca Şehirlerinde .. 
PARts. MARSU..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MAN03TER'de ~--

' MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. FILISTIN 
~ MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şutieleri 
~YUGOSLA. VYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, 

· WBN4N. Filyalleri ve bütün Dünyada Acema ye 
Muhabirleri vardır. 

Ser nevi Banka Muameleleri ,..,... 
Besabs cart ve mevduat hesapları kflşHı. 
Ticari krediler ve vesaikU krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerUıe kePtle aeneclat 
iskontosu. ' 
Borsa emirleri. -
Esham ve tahvilat -alhn ve emfaa lherlıte ..._, 
Senedat tahsilatı ve qaire, 

~~~~~~ ~ 
Enyüksek ernnıyet şartlarım h.af.2. klra1ık 

Kasal:ır Servisi vardır.-

Pigasamn en mü.Wt şartlariylle (Kumbaralı rJeya 
Kumbaratnz) tasarruf hesaplan a~ır • . 

Türk Fotoğraf 
. Endüstrisi 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz hissedarlan umumi h e
yeti 24/ 3/ 942 Salı günü saat 16 da 
Pangaltr T ür kbeyi sokıık 38 n umara
da bulunan şirket merkezinde adiyen 
toplanacaktır. 

İşbu toplantrda asaleten veya ve -
kfıleten hazu bulunmak istiyen his
sedarların, his..o;e senetlerini şirkete 
tevdi edip dühuliye kartı almaları ri
ca olunur. 

RUZNAME 1 "\ 

1 - !041 senesi bilanço kAr ve za
rar besaplartnm, Meclisi İdare ve mü 
raktp raporlarmm okunması, tetkik 
ve kabulü ve İdare Meclisi azalarmm 
ibrasİ, 

2 - İdare Meclisince muvakkaten 
seçilen azanın kabulü. 

3 - Ticaret VekAletinin teklifiyle 
esaıı mukavelenameye ilflve edilecek 
sem maddenin k abulü, 

iDARE MECLiSi 

Üeküdar lenı Memarlutıundan: 
Menkul Satrv lıan r 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa
tılmasına karar verilen yatak, yorgan, 
balı ve kap ve kacak, tabak ve bar
dak. karyola ve masa takmılarr, san
dık, masa komodin, dolap vesair ev 
~ ile balık ağt ce urgan ve boş 
küfe 'Ye küp ve fıcı yibi malların ve 
bir altın yüzük ve kolye ve birkaç 
ta.ne__ tavuğun ki ceman m uhtelif eş
yanm 10/ 3/942 tarihine müsad if Salı 
g(inll saat f 4 d en itibaren Pendik te 
Çarşı pazarmda açık arttırma ile pa
raya çevrileceği ve birinci arU.:.rmada 
muhammen kfymetlerinin % 75 şfni 
bulınıyanlarm ikinci arttırma ile ı 3/ 
3 / 942 tarihine müsadif Cwna günü 
yine saa-t 14 den itibaren Pendikte 
Çarp pazarında açık arttırma ile pa
ran çevrileceğinden talip olanların 
gün ve saatlerinde mahallinde hazır 
bulunacak memura m ür acaat etme -
leri Wn olunur . 

KA Yl P: İneboludan a ldığmı n üfus 
tezkeremle yine İneboludan aldığım 
askeri terhls tezkeremi, Şişli İaşe Bü
rosundan aldığnn B marka ekmek ve
sikamı, eşime ait B markalı ekmek 
vosikalar!mı k aybettim, Yenilerini a
lacağmıdan eskilerinin hükmü yok tur . 

H•rblye Çayır •ok•k 129 No. da 
325 doğumlu HOseyln Karaca _, 

Dr. Hafız Cemal 
(iç fŞLERI MÜTEHASSISI) 

ft haetalıklan mUtehHeı111 
htanbuı, Dlvanyolu No. 104 

Tel, 22398 , _ ~ 

1 
KAYIP: T. C . Ziraat Bankası İs

tanbul şubesinde bulunan 23496 No. 
llu tasarruf hesabıma ait cüzdanımı 
1 zayi eyledim. Yenisini alacagımdan 
2349e No, lu cüzdanımın h ükmü kal
madığlru bildiririm. 

Hatice Özdendemt. 

KAY1P: T irebolu nüCus memurlu
gundan aldrğnn hilvıyet cüT.danımla 
Kılıcali yabancı askerlik şubesinden 
aldJğtm. terhis te7.keremi kaybettiın, 
yenilerini alacağundan eskilerinin 
hükmü yoktur. - 320 do~umlu Ş&• 
k ir oğlu Ha .. n Nefee. 

ZA YI: G{)mrük komisyonculuğuna 
1 ait defterleri ve k azan ç vergisi mak
buzlarını %ayi ettim. Hükmü yoktur. 

Asmaatff Uran oölu han No. 1 
Nall Budak 

KAYIP: Beyoğlu ta~e Bürosundan 
aldığım 268 numaralı ağlr işçi karne
mi kaybettim, yenisini alacağımdan 
eskisinin hiıkmü yoktur. - Bo§azke· 
H,. lD No. C!a l dr~ı Coıkun. 

7 Mart Cumartesi akşammdan itibaren 20 
kişilik saz heyetiyle berabe r yeni reperlua-

illl._ ... ııı. nna b,ı'?lıyo.r ---

Revüsü büyük muvaffakıyetle devam ediyor. Her pazar saat 1 
15 de içkisiz m atine. Mayestro Yanko'nun idaresindeki 25 ki

şilik Caz Orkestrasının iştirakiyle 

ÇiNGENE AŞKI REVÜSÜ ·I 

-wımmmr 
Hususi İdare Tekaüt ve Öksüzlerin Üç Aylık Maaşları 

6/Mart/942 Cuma 1 - 200 · 
7 " " Cumartesi 200 - 299 

• ,- 9 " " Pazartesi 300 - 471 
Hususi idare tekaüt ve öksüderinin Mart 942 üç aylık.lan yukarıda 

gasterilen günlerde cüzdan numaralarına göre verileceğinden aylık sa
hiplerinin maaş ve nillus cüzdanlariyle birlikte Ziraat Bankasına müra-
caatları. (3078) 

TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: J 888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

_- Şube ve Ajans Adedi : 265 
; Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zfreat Bankaatnda kumbarah ve lhbal'lllZ taaarruf hesaplarında en az !iO 
llraai bulunanlara eenede 4 defa çeklfecek kur' a ile aşaOıdakl plAna ~il · 

'· re lkranıbı• daöıblacaktır. 

4 Adet 1,000 l.lrahı-'~ 4.000 •, tra 
4 • 600 ,. 2 ,000 .. 
4 .. 250 • 1,000 " 

40 .. 100 .. 4 ,000 .. 
100 • 110 .. 6.000 " 
120 • 40 • 4 .800 • 
180 • 20 .. 8 .200 " 

DfKKAT: Heeaplarfnd•kf paralar blr sene içinde 60 fl rada n aıağı dD•nıl · 
yenlere ikramiye çıktıOı takdirde o/o 20 fazlaelyle verlleeel<tl r. Kur'alar 
Mftede 4 defa, 11 EylOI, 11 BlrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 H azlraıı 

tarfhlerlnde c~kflecektlr. ......, ......... 
Etrüsk Hastahane Gemisi Baş 

Tabipliğinden~ 
Etrüsk hastane gemisinde (40) lira aylık ücretle ve nyr°cca bir er ta

yını ve melbusatr verilmek suretiyle istihdam edilmek üzere (3) hasta
bakıcıya ihtiyac vardrr. 

Hastabacılık ~eraitini haiz isteklilerin en geç 15 Mart 942 gününe kn
dar Kasunpa:ıada bulunan deniz hastanesi ba;ı tabipliğine miira8')aiları. 

(3~) 

,1TITff11m11111 nnı nrn ı n111111111n111111 ın ruı 1111111 _;111 ıu m 

~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ - -- -= Dr. Gasson diyor ki: : = ~ ~ 
2 "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik :: - -= etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde :::; 
~ -§ müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 5 
: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, E 

~ ~iyatı 50 Kuruş ~ 
'9nu1nnn rnnnnnnı 1111111111n111ıı111 nn nnn 1ı111111111t11 nl 

Sahip ve neşriyat mildürfi: Hati1 Liitfi Dördüncü. 
Gazetecilı1' 'ff nepiyat T. L. Ş. TAN ınatbaası 

• 

6 - 3 - 942 

" . Meşhur SINGER Saatlerinin 'ı 
MODELi 

1. 
' 

1942 
Nikelden mamul fevkalade dayanıklı ve 
kullanışh olan bu saatin makinesi hususi 
olarak 17 rubin üzerinde imal edilmiş çok 

doğru işler ve biç şaşmaz. 
No. 91 Kromdan 28 Lira 

No. 92 Kromdan modeli zarif "e minesi 
. modern 30 Lira 

Taşradan sipariş vukuunda bir lira ilave. 
sile bedeli peşin gönderildiği takdirde 

saat gönderilir. 
ADR ESE D İK KA T: 

SINGER Saat Mağazası 
İSTANBUL EM!NONü CAD. No. 8 # 

ŞOSE iNŞAATI 
Nafıa VekCilet!nden~· , 

1 - Siirt vilayeti dahilindeki Kurtalan Siirt - Haydar Jroprr1sft yo-
1unu rı tesviyei tü;abiye sınai imalat ve makadam şose üçüncü kısmı in
şaatı f\45,000 lira keşif bedeli üzerinden kapal1 zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarı Iııııştır. 

2 - Eksiltme 20/3/942 tarihine müsadit Cuma günü saat 15 de Na
fia Vekaleti şose ve köprüler reisliği eksiltme ve arttrrma komisyonunda 
yapUacaktrr. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlr diğer evrak Naiia Vekaleti 
şose ve köprüler reisliğinde görülebilecegi gibi, 43 lira mukabilinde §ose 
ve köprüler reisliğinden almabilecektir, 

4 - Eksitmeye girebilmek için, isteklilerin eksiltme tarihinden en 
az üç gün evvel bjr istida ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları laznndır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasiyle 37 /550 liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde haztrlıya
cakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılt saatten bir saat evveline ka
lar komisyon rei!diğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup, 
posta ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve mühürsüz 
zarflar kabul elilmez. (2853) (1447) 

,~ .... --------...................... .. 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Kjiçük Tas:ırruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim . 

. Ke~de!er. 2 Subat, 4 Mayuı, a A~stoı. 2 tkıncııe~ 
tarihlerinde vapthr . 

~ 942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 llralık-2000,- Lira 
s • 1000 • -3000- • 
ll • 750 • -lMO.- • 
a • ı;oo • -ıııoo.- • 

1 to adet ıoo ll.ra.llk-4000.- L!nı 

50 
25 

• --:z.500.- • 

• -6000.- " 
il 

110 . 
200 ti 

200 ro • 25C -21100.- • ıo -...2000.- • 

,~ ................................... , 
,< Deniz L~~~ı~ , Satınalma · K9~isyonu İlanlari , 
" .. . . . ' . . ..... 

250 Kilo Donyağı 

750 ,. Arap sabunu 
50 ,, Üstübeç 

150 Adet Boş çuval 
Yukarda cins ve mlkdan yazılı dörtk:ılem malzeme 7 Mart 942 Cumarıes· 

güniı s:ıat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatt Kaı;unpasada bulunan komisyonda ha
zır bulurunalart. (2891) 

f/lıAAN 

Komisyonda mevcut evsaf dahilinde (80) ltın odunun 9 Mart 942 
Pazıırtesi günü saat 14 de Kasnnpaşada bulunan Deniz Levazim Satınal
ma komisyonunda pazarlığı yııpılacağmctan, isteklilerin belli gün ve saat-
te mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. (3056) ı 

P.~ , fiRKI 
Ç!NKO 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiSElff 


