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valilere Başvekilim izin 
mühim bir tamimi 

Bu yıl yazlık ekirlı iki 

T aymisin diplomatik 
yazarına göre: 

Fransa Almanya ya 
Harp .malze
mesi veriyor 
Londra, 9 (A .A . ) - 1'aymiEin 

diplomatik yaz3mla göre Fransanm 
Almanyaya pek çok uçıık, top ve 
kamyon ve!·dıği öğrcnilmiı;tir. 

Fransa, bu hareketi ya Alman. kata çıkarılacak 
Hükômet köylüye tohum verilmesi için Ziraat bankası S;~:!~~f.:~;!~ .. ~:~:.~: 

Mu 
.. sbet tenkı' - emrine 2.600,000 lira tahsis etti "::::;~:;.. v~;~ı~:nm~~7.:::~.:'. dnn e&Yiaları hakkında malumat is. 

Başvekil Refik Saydam, diln, bUtUn j maddeleri bol bol ekerek hem kendi te.miştir. İngiliz gazeteleri Frnn. 

d k 1 k 
valilere mühim bir t amim g6nderm~. menrantlerinl, hem de zaruri ihtiyaç • <J:ı.nm Afr:Jm.daki Alman kU\'Vctle-e u a Ur. Başvekil, z iraat seferberliğinde lannı karşılamalan istenmektedir line yardım ettiğini ileri sUrerek 
valileri biz.zat bu lşlo me.,gul olmıya Başvekil yazlık ekimin en aşağı lkt Fransayn hücum etmektedirler. veren var mı?. davet etmektedir. Tamimde her ziraat kata çıkanlması, valilerden başka kay Mihver kaynaklan bu haberlere 
bölgesinde ekime ilılve olarak mısır, makamların da bu !~1e şıı.hsan meş.. inanmaktndır. 1talyan radyosu bu-
darr, patates ekimine fazla ehemmiyet gul olmalarını istemi§tir. gi.in demiştir ki: ~Iısırı miidafaa 

yazan: Asım us verilmesi, köylUlerin bu Uç maddeden Zlraat seferberliği için hilkiımet de için Agedebyaııya uza.nan fnsili:!: 
başka fasulye, mercimek, nohud gibi ı (Dt·l'amı Sa. 2 ~il .5 dr) 

Dün bu ~ütunlarda 7..on~uJdak 
havzasına a it. köm ü r işlerinin dü
zenlenmeslnden bah-.ederken Eti· 
bank tarafından burada t atbik c
c1Umekt e olan ida re sisi.emin in de
ğiştirilmesi lüzumuna isaret et· 
ınltıtlk. Bizim bu i saretim lz tesa
düfi ola rak ,·erilmiş bir hUkUm de
ğildir. Bunun hir tarihi \'aroır ; zl· 
ra milli korunma Jcanununun hü-
1..iimlerin c d:ıyanarak Zonguldak 
ban:a!'tmdakl husu i madenler dc\'
le~e Etibank'm idare~ine verildi
ği ı;ıırada yaptığmm: bir tetldk, da
ha o zam!LD, hlı.i bu tarzda b ir ka. 
naate götiinnüşt ü. 5 mayıs 1 9-10 
tarihli ,.e 8016 numaralı (Vakrt ) ın 

bu.makalesi bu 1'anaa.tln izahı 
mak~ıulile yazılmıştı. 

Dün (Vakrt) m kollekslyonunu 
kanşhr:ır8'< bu ma.kale:ti t ekrar 
gö7.den geçirdik ve kömür mesele· 
"inin bugünkü manzanı.111 kar .. ısm
da bu hah fn üzerinde hir ker~ da.
ha durUJmasmaa fayda olaeainn 
dUsHnclük. · 

19}1 senesinin haziran ayında 
Kozlu'da Kömürlş'e ait kömürle
rin tonu 580 kuruşa mal oluyor
nıuş. A,·nı senede Etibank 'a. ait 
köm\irl~rln ton b asma ma liyet fi
yatı en bi a ylarda 709, en fena 
aylarda i-;e 901 kuruşmus. Burada· 
\el ocakların l~tibıınk'a dencdildi
ii sırada bir ecnebi mi.iteh:ı..c;sıs e1i 
ile tesbit edilml~ olan bu ha.kika· 
tin göze çarpma~ı mümkün de
*'ldi. Bu itibarla de\·let hesabına. 
bütün 7.ı0nguldak hana&mm idarı
nıesuliyetlni Üzerine alan Eti
bank'in dikkatini uyandımtağa ça
lısını~: " Etlbank ha\7~'lda kömür 
i<11tlh~l miktannı artırabilir ; fa· 
kat bu kifi değildir. Mnliy et fiyat. 
lanın dilşUnne,4( li.zımdır. Bu da an
<'ak Etibank ta.rafından ~lışma 
s istemini del'J) tlnnelde miimktin 
olııbnir.,, demiştik. 

(Vakit) m bu tarzı hareketi l~ 
ha.'Jmda bulunan bütün idare adaın
lannm memnuniyetle t eli.liki et
hlfJ81 li.zım gelen bir nıü!4bet teı1 . 
kit f;ekti idi. Kömür islerinin ida· 
l'Mİle alakalı olaolann bir gün "es. 
ki hayratı da berbat ettiler!,, yo
lunda bir itaba manı7 kalmamak 
i~ biraz dlkkatU har<"ket etme· 
l~rj beklenirdi. 

1 amerllıaD·IDglUZ 1 Japonlar 1 
Tebuıı . Singapura 

Japonlar Sın- ! 
gapura asker \ çıktllar 

d 1 
Slngapurdan İngiliz kaynaklarının 

Çıkar 1 ar resmen verdlk~ri malllmat uzak do. 
ğuda Hlnd Okyanusu ne Pasifik Ok_ 

T h h 
ya.nusunu blrblrlnckn ayıran bu mUs • enga ava mey• tahkem adaya kUlliyetU Japon kuv. 

ı vetıerlnln batı tara!mdan hem de blr 

danı l"şgal ed"ıld"ı 1 çok noktalara çı~rnış olduğunu ve bu 

1 
anda şlddetll muharebeler devam et. 
mek te buıunduğunu bildiriyor. 

Avnıturaıya kav
vetıerl komutanı 

''Vaziyete kakimiz,, 
diyor 

Verilen haberin bir taraftan resmi 
olması, diğer taraftan Japon kuvvet • 
lcrlnln Singapura birçok noktalardan 
kUlliyetli olarak çıktığının bildt.rilme
St vaziyetteki vahamete mUhlm bir 
işaret sayılabilir. 

Zira bizzat lnglliz Bll§vekili Çörçll 
Uzakdoğuda İngiliz tmparutorluğunun 

kllit noktası olan Singapurun mildafa. 

Slflgapur, 9 (A.A.) - ReaJlll t.eb. ~ı bakımından çok kuvvetli söz söyl• 
ııt: mişU; Slngapurun J aponlar eline geç. 

k rok i ..• 

Japon tebliği 

Kıtaiarımız 
Singapur'a 

çıktılar 
Japon topçusunun 

himayesind eki zırhlı 
birlikler 

Süratle arazi 
kazanıyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - lmparato ı . 
hık umumi karargahının tebliği : 

Japon kuvvetleri, düşmanın gös. j 
t erJiği şiddetli muka\'omete rağ- 1 
men J ohor kanal:nı ge~meğe mu
va.t:cn.k olmuşlar ve Singapur kale· 1 
bine karı31 hücuma başlam 1slırrdır. 1 

( /Jeuamı Sa. ~ Sü. 5 de ) 

1 

Kupon:5 
r De Profundls 

ve 

"ümhur .... yet 
Fiyııtl:uı 100 kuroıı oınn bu u.ı eser 7 lruprm 

veri • 

1 
getln-ıı \ ukıt okuyucuııunn, yalnız 60 kuruı:ıı 
lecektir. Kuponları toıılıımayı 11nutmnymı1~ 

I" Evlerde b;ıunan hububat ve unlar~ 
için veriiecek beyannaıne hakkında 
Vlia\yetln tebılğl 

\' !lll.3ettcn tebliğ edilmi§llr: 
l - Fırınlardan ek ıı.l 1. . 1 meı;; .aı t le alan btltlln valandnş1ar ellerinde 

ve evlerinde bulunan buğday d · ıan 2/ 15955/ loi 1 ' Ç&\' ar mahlQt ve mısır ile bu nev!den ur.. 
snyı 1 kararnamenin verdiği salO.hlyete mUstenlden 

l(}-2 -942 gtlnU sabahından 12 2-942 gUnU akşamına kadar bulun 
dukları mahallin en bUyilk mUlklyc il.mirine bir beyn.nnamc De bildir · 
nıeye mecburdurlar. • 

2 - Ancak aşağıda bildirilen miktar beyana tlbi değildir· 
Nüfus başına bir kilo buğday ve bunun mukabili d. ı·t d un, çav ar, mab 

u ve mısır an ve beher ııUtus başına bir kilo h b b l b • . . u u a ve unun muko. 
bıll bır kllo un olduğu tebliğ olunur. 

Alınanqanın 
Bahar hazırhkları 

ilerliyor 
Bu hamlelerin biri 

Kafkasya, diğeri SüveyF
istikametinden olacak 

Almanyanın ilkbahar taarruzu h& _ 
zırlıklan 11erllyor. Bu hamlclerln biri 
şnrktıı Kafkasya istikametinde, di~ri 
Mısl'·. <;Uveyg istikametinde olacaktlt'. 
Cenubi ltalyada, doğu Akdenlzde ha. 
zırlıkla.r yapılmaktadır. Londra rad • 
yosu Bıılgaristandan aımacak beş to. 
menin Yugoslavyaya gönderileceğini, 

ve bunların oradan ~kllcc'k mihver 
~uvvetlcrlnln yerini tutacaklarını ha. 
ber vermektedir. Macaristan ise 200 
bin kişilik bir kuvveti Almanya emri. 
ne vercceklır. - Radyo Ga1.et~.sl-

~ LMAM TEBLiGi 
Doğuda düşman 

taarruzları 
devam ediyor 

Doneç cephesinde 
yüzlerce esir alındı 

Bcrlin, 9 (A.A. ) \ - Alman ordulan 
blı3komandunhğınnı tebliği : 

Doğuda, ağır 7.ararlara uğraması • 
:ıa rağmen, dUtıman , taarruzlanna de. 
••e.m etml§tlr. Doneç cephestndekl sa. 
•·nşlarda, dUşman, 15 gUn zarfında' 
raınız bir piyade tumenl karşısında • 
ı<l kesimde binden ziyade esir vermiş 
?lnlerce ölU bıra.ltm:ş ve 17 tank, 52 
top, 87 m!trnlyılz ve bomba topu kay. 
betmlştlr. 

Afrika §lmal!nde dilıımanın yaptığı 
birçok keşlt hareltctleri pUskllrtUlmUş 
tur. Savaş ve pike tayyareleri doğu 

Marmarlkada İngiliz taşıt ka!lle1crlnl 
dağıtmışlardır. Du çevrede yapılan 

hava savaşlannda. av tayyareleri hiç. 
bir zarara uğramaltsızın dlişmanm on 
&v tayyaresini dUı,ıUrmtışlcrdlr. 

Llbyada hareklitıııa ı tırak eden 

~i·Viiili$;]!tffi 
düşmana ağır darbeler 

indiriliyor 

Yeniden mü
him mevkiler 
ele geçirildi __ ,,_ 

Almanlar bütün 
ihtiyatlarını ileri 

sürdüler 

Uçaklarla takviye 
kıtaları getirildi 

• :\t oskova, 9 (A.A.) - Sovyet. sabah 

tebllği: 

Bu gece kıtalanmrz Faşist.Alman 
kıtalarma karş:ı taarruz hareketlerin 
devam etmişlerdir. 

St-Okbolm. 9 (A.A.) - General Gı.:. 
alev komutasmdakl Rus sUvari alay • 
lan Leningrad doğusunda bir yerd 
demJr cem.ben delmeğc muvaffak ol 
muşlardır. Şimdi oehlr istikametin 
kcndllcrlne yol açmakla mcşguldUr . 
ıer. Bu Rus delme hareketinin yapıl 
dığı nokta tebliğde blld!rilmeml§sc de 

<Devamı Sa. f Sii. f de) 

LiBVA HARBi 
Kahire, 9 ( A .A.) - Orla§ark lngı_ 

Jlz kuvvetleri umumi karargfl.hmın pa._ 
zartcsl tebliği: 

DUn umumi vaziyette bir değlşlkUk 
olmamıştır. Devriyelerimiz Mekll . Ten 
geder çevresinde !anllyet göstermiş • 
ıerdir. 

Seyyar kollarımızdan biri Galalanın 
19 kilometre batısında Kıyaya yakın 
bir mevzide dU~manın topçu ve plya 
de kuvvetlerine taarruz ederken hav~ 
kuvvetlerlmız de ileri kollarımızı des 
tckllyerck ı-.arekctc geçml§ ve dllş : 
man muvasala hntııın tızerlne yaptığı 
hUeumlara devam etmlşUr. 

bir 1nglllz motörllı kolu ... 

Ha lbUki şimdi ne görüyoruz! 
~.onguldak havzasındaki hmm~i ida. 
reler yer ine Etlbankm gelmesinden 
heri iki yıl ~e-çmlştlr. Kömürün 
nıaliyet fiyatını düşürmek şöyle 
dursun, bllilki!'4 daha :ıiyade yük· 
seıtmı,ttr. Bu fiyat yUkseU, inf 
haydi ah~alln icaplarına verelim ; 
fakat hlt ohnaz.c;a ba\'uıdan f!i;tih
"'8.I olunan kömilr miktan artınl
nıı, nhnalrydı. Maall'Sef bu da ya.
Pılamamıştır. Tam~rsi ola.rnk kö· 
mUr jst.ihsalitı bir direk meselesi 
Yiizünden !'M!'kteye uğratılmı-,; zira 
direklerin ~ki idareden alınan bir 
kaç yı1hk stdku harcana"ak dere
ceye varıncaya kadar ~ellnmlştfr. 

Etlbank nasıl lnyor da böyle bir 
\'a:zl~·ete düşüyor! Bu noktayı bli· 
tün <;ıplakhğt ne meydana çılmr
mak 18.7.ım<lır. Madtn ha\"Zasm<la 
l•ulunan e-;ki m üdürün kaldırılarak 
Yerine diğer bir m üdiirün ~etiril
m esl U:terine gündelik "ömiir is
tihsali 4500 tonu buldu; yakında 
0000 tona çıkaeakhr d iye avuna· 
e&k olurııak havza faalh·etlnl sek· 
1-eye uğratan hastahğm mahiyet i
ni a nlamak. maddi, manevi mesul 
leri t ayin e tm<'k mlimkiln olmaz. 

DUşman, pazar akşamı, saat 23 ten mesl J aponlan n Hind Okyantuıuna 
pazartesi sabahı saat 1 e kadar Sln. girmesi demek olduğu için buna karşı 
gapur adasının şimal batı kıyıaında 1 

gelmi!k neye mUtevakkıt ise yapıln • 
P asia.Laba ve Sungei.Kranjl ararnıda 1 cağ'tnda kimse, §Uphe etmiyordu. Hiç 
k l t opraklara asker çıkarmıştır. Çı · I olmazsa Slngapurun Japonlara karşı 
ka rma hareketinden evvel, bu çevre · uzun zaman mUdafaa edileceği dUşU. 
deki ileri mevzilerimiz, düşman top • ı1UIUyordu. Halbuki daha ada Uzcrlne 
çusunun §lddctll bombardımanına tul J apon taarruzu olur olmaz İngiliz kay 
tutmuştur. Pazarteııl sabahı fecir vak nakları ihraç edUen kuvvetlerin çok • 
tı.nde, dUşman topçu bombardmıaıu luğundan ve aynı zamanda birçok nok 
bUyük miktarda bomba ve av tayya_ talara asker çıkarılmış olmasından 
rcalle desteklenmiştir. tıerl kuvvetleri bahsetmeğ'e başlamıştır. Bu !Ubarle. 
mlzde bazı yerlerde geri sUrUlmUş dUş 1 ~ıngapura bu şekilde başlıynn Japon 
man adanın !iarkına doğru biraz sUzUI ı ihraç ha reketinin varacağı netice her 
mUştUr. DUrmanı atmak için bir ta . tarafta bUyf.lk bir merak uyandırmıı;ı. 

Dört veya daha fazla çocuklu memurlara 
yeni zam ne şekilde verilecek ? 

(Devamı Sa. ! Sii. 5 tü) 
.(Devamı Su. 2 S!i. _, de) l Ur. (Devamı Sa. f SU. 5 de ) 

Anka ra, !I ( \"akıt Mııhablrlııılr.ıı ) -
Memur ve mUstahdcmlere verllecek 
fevkaH\de zam haltkmda Maliye, def. 
tcrdarlıklarn bir tebliğ ynpmı§. kanu. 
ııun tatblk!ne alt hususların dlkkatır 
r:azan itibara alınmasını isteml§tir . 

Bu tebliğe göre. 4 ve daha ziyade 

çocuğu bulunanlara dördlincU çocuk. 
tan tmxıren çocuk başma maktuan ve. 
ıllccck 2,5 lira zammın tediyesinde 
u:Uhkak sahibinden bir beyanname a 
ıır.acnktır. Bu bc;o,annamede öz çocuk: 
larla nafakası kendisine alt olan ve l 
yetim m&afI aJmQlllD ~ QOCUklnnn 

isim ve soyadları nnıı. baba isimleri dQ. 
ğum tnrlhl~ri öz ve Uvey · çocukla.rm 
resmi ve husust rnUesseselerdcn aylık 
veyahut gündelik nlmak auretlle mlls. 
tahdem o1up olmadıkları öz ve flyey 
kız çocukların evli olup olmadıkları 

(Deonmt 80. ! 8ii. ~ dr J 



·~· · I' CmH.P. sanat mOkAfatı Hububata el koyma 

R . .. . . 21,, b 
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kararı etrahnda 
lnglUz Aallrlllaa 

tlMlll 
Yurdun muhtelif 

bölgelerinde 
Oman JUrlSl ~ ŞU Q a Ticaret Vekilinin 

(Bas t.,..h J V. Mtlfada) 
arruz bareketl yapılmaktadır. Netice 
hakkında henUz malilmat almamamış. 
tır. 

Yer depremleri oldu 
Zara, 9 (A.A-) - Bug1ln uat 12 yl 

24 ge~ 25 aniye .Uren ıiddetla bir 
deprem oltııUftlll'· Hasar J'Oktllr, 

Gündfhane, 9 (A.A.) - BagQn aat 

lopıanıııor beyanatı 
Ankara, U (.\.A.) - Bu mevzu hak. 

kında. Anadol\ı Ajansının sorduğu bir 
suale cevap olarak ticaret vekillm!z 
a;ıağıdakl beyanatı vermiflcrdlr: 

Adanm di~r luammda dUfmaD, top 
çwsu, birlikte peke bombardnua tay 
yarelerile ileri mevsllerimi:d bmnı.Ja 
mağa devam ediyor. 

nat ve küllur ha}atırnızda Ankarada ve 1stanbulda halkevi 
vik edıcl olmayı pircnsip edi- 1 kütUphanclerine konulmuştu. 

n pa.rtimızin biı müddet evvel Hab"l" ladığonıza göre jilr. he-
roman mü.katalı ko) arak seci- :eti bu ayın halkı:>vlerinin 10 un-

n b'r jiin lıe:}ctini ,: zifcy da- cu ~ıldonümtine tes:ıdiıf e<len 22 
ctmı olduğunu ;yazını tık. nci pazar gilnli .. ..aat 15 de Anka -

Jilri heyetini wcudc getirenle- t'8.da toplanacak ve konulan müka
n tetkikine imkün \'ermek üzere f'itm tevcih edileccğl muharrir ve 
28 dcnberi Tı.irk harfleı il" neR- ı ese r hangisidir, bunu kararla~tıra-

edilcn romanlarn hırer ta.k mı da cakt?r. 

Eski Moskova iki Alman ajanı 

''Biliyorsunuz ki bUtlln ,ehlr ve ka .. 
sahalarda halkımızın ekmek ihtiyacı 

hükflmet ehle temin, tedarik ve tevzi 
edilmektedir, Kart usulUnlln tatbik e-
dıldıği bu ycrlerd h1tftada bir gUn ar 
.. u eden bütün \'atandqlara ekmek 
kartları m~kabillnde fırınlardan un 

Hava kuvvetlerlmlae menaup Harf. 
kan av tayyareleri dUpna.n t&JYWele. 
rini m,.uvaffaklyetle "8k&lam11Jardrr. 
Bunlardan üçUnU muhakkak diler U.. 
çUnU muhtemel olarak tahrip etmiıler 
ve onüc;UnU de bıuıua ~ardır 

Sinppar, 9 (A.A.) - Bayt.er: 

12,30 da 23 anJye Bf1rea orta §iddetu 
bir deprem olmqtur. Baaar yoktur. 

Anllara, D (AA.) - Bu sabah aaat 
4,30 la ~.30 arasında. lzmır, Akhisar, 
Sallhlt, 'M'. Kemalpqa, Simav, Emed, 
Susurıuk, Tunıunbey, Bandırma, KU.. 
tahya1a yer sarsıntıları obn11§bar. Ha. 
.68?' yoktur • 

b ylk elçisi 

Krips'ın nutkn. 

verilmesi c!e karnrlaştırılmı§ ı.e buna 
ait bütUn hazırlıklar ikmal edilerek 
tatbikata grçıımeı:I vlllyctlere tebliğ 
edilmiştir, HUkıimctin son kararla cı.. 

İngilizler tarafından de etmek ıstedlğı net!ec, ckme~ını ve 
yakalandı ıonunu lntıum ile ve adaletle temin et 

Sinppar adaaı kJJJ1arma uker çı. 
karmak maksadile yapılan devamlı 

ve §lddetll topçu faaliyeti eanumda, 
Japonlar, binlerce obUa atmJf&&rdlr. 
İleri bölgeler ve lnctli*nn mtblab. 
le haUan, pazar gUnQ flddeUt bit' top. 

Mlsbet tenkide il•· 
lalı werea var Iİll7 
'B~ tarafı 1 ınci sa11fGda) 

taJıti olarak haıııtal~ da esuh 
1JUret te tedavialne im'kin bulaDlllU. 
Unutmayalan ki Zonguldatl h&\ -za. 
MDdaki ocakb.ran hususi ellerden 
de,·le~e satın alınarak Etlbank'a 

Bıi toı, u (A.A.) - Eskı l\(oskova 
)tik elçisi sir Stafford Krıp", bu. 

rtın burada üyledlği bir nutukta, ez. 
mi,. demiştir ld: 

1'ahran, 9 (A. \ . ) _ Rus _ Jn- tığimlz vatandaşların ellerlndekl ihtl, 
yiliz kıt.alan gelmeden önce han- yaçtan fnzln hububatm ve unların u • 
(!an ayr;lmı'? olan iki A lıııan ajanı mumun ıhtiyacına ,.e menfaatine arze. 
bir çarpışmayı mtilea.ltip lngillzler , dilmesini temin etmektir .. Vatandaş 
farafınciall \ akaJanml§tlr ianmızın ananevi Ve mlllı bir ihtiyat 

çu bombardımanına maruz tutulmuş _ 
tur. Akşama doğru bombardıman kısa 
bir mUddet için durmuı, fakat akşam 
yemeği saatinden sonra daha flddetli 
ve devamlı bir baraj auşt ba~l&mış • 

E er mUtteflkler, P.usyaya ellerin. 
gelen bütUn ) rdımı yapacak o _ 

araa Almanıarm gelecek senenin 
g ç bu d vres!ndı! mağlı'lp edilme _ 

eri ihtimali çok kuvveUldir. ŞalıaaD 

n u ı·an:ıalt yim ki, g lecckteki ha 
ket tarzımızı açıkça tn;>;n etmek 

arbl kazanmak huauaunda. bayati bir 

Kabileler ·arnsmda fesa't ve tah· • tıkrile ve muay;en bir ölçU dahilinde 
rikıerde balunmalda tavzıf edilmiş evlerinde hubuhRt \'e un bulundUrmuş 
olan bu ajanlardan biıisi eski ve biriktirmiş olmaısn bug lne kadar 
'>ir Aiman subavı diğeri de bit.ki· kanun nazarında u11 bir suç tcl~kki 
ler mllteh!lS8 ıdır. Albay aldığı <'dilP.mez. 
: ·Pralar yüzünden ölmüştür. Ancak kart ile ekmek u un tevzline 

tır. , ·erihne,.inden maksat lstlhsallt Bu ateş durmadan iki saat sürmüş • 
tUr. Sonradan bombardımanm §id _ miktannı art.Irmak, diiı~r taraftan 
detı aulm~. takat pazartc•I sabahr maliyet flya.tıanru düşürmekti. 811-
btlj>ül\ b!r ~lddetll yeniden 'ba§ıamış. ıcüa111e her iki baknndan t..aamen 
tır akıd bir netiee ile tlarfılatmıt ba· 

• • !il funayora& \'e bir k114: 9eJle en:el 
-----o bs~ıandıktan sonra bu kartıann k:tr§ı. Slng~pur. 9 (A. A.) - AvW!~ huzadan istihul edilen kömirler 

traly~ nava ~uvv~tıen nezd!ndekt memleket U.ti_va6aa ki.fi ıeldik, 
resını muh'.lbırden. , .._ başka h rice ~ta ikea 
• To~~u atesi pazar gUnn saat 22 .Jmdi ih~ ~mea Dl'lll1IŞ lmfl u§kll eder. Harpten sonra bir • 

k Amerika ile onceden lstlgarc et. 
eden beynelmilel imar busuaunda ta. 

Tancada 
Orfi idare ilin edildi 

ılıhUtıere girmemek Uzcrc mUtabakat, Madrld, 9 (A •. \.) _ Tancada 
:ıuıı etlik, Dostıanmu: Amerlkalıla. İngiliz diplomatik çantalannm 
mı Avnıpanm imarına mUtealllk ka - bulunduğu taks:de CLtma günil vıı
rarlara bizimle beraber işUrak edecek kua gelen infl18.ktan eonraki nU 
lurlarsa bu kararların fazla gecikti - mayişlcr, şimdi oona ermiştir. Şe. 
memesi hayatı ehemmiyeti haiz bir sakindir. 

:>Iduğunu anlamalarını ıatertz. ~cik. Hükfimet, örfi idare ilin etrniıı-
c BüyUk Britanya iJe SovyeUer bir. tir. Şimdi öğrenild ğine göre, ölU 
tt aramıdakl ku§kula.rı arttırablllr. adedi H, yaralı 36 k~idir 

Ba lnlflwlar tarih! mevcudiyeUerin - Londra, 9 ( A.A.) - Taymla gazete. 
en dolayı tamamen ortadan kalkmış alnln diplomatik yazan Tanca hldl • 
ğilcSlr. sesi hakkında ıu satırları yazıyor: 
Sır Stafford Krips, BüyUk Britanya BtllUn bu Tanca l§I Alman ajanlan 

bu hususata acele davranmfk 1U • tarafından hazırlanmı§tır. Bunlar halk 
mu hlaedllmemif gibl görtlndOIOn. arasında, saatli bir bombanın ba§ka 
n giklyet etml§ ve demi§Ur ki: paUayıcı slWllarıa• birlikte Tancaya 
Aleta al.Akadar detll •yln:i Cibl Britanyalılar tarafından geUrlldifi hal 
ramldı. Ben kendi heabuna mem. berini yayml§lardır, HattA Almanlar 
tlıı heyeti umum1)'9111 1tlh&rile lngWz aleyhtan ayaklanmalara da 

vyetıer birliği ile lam bir do.tluk iştlrlk ctmlflerdlr. D.N.B. aajnsmın 
J§blrllfl yapmak &nUADdll çekin.. lıladriddeki fUbelcrl beyannameler ha. 
Uk ~terecettnı ~ zırlaDUflardlr. 

akat meııeleyi W& e8kl korku duy • Büyük Britanya ıle 1spanya arasın, 
su bakmımdan naza.ra alanlar var. daki mD.nasebeUerl vahlnıle§Urmcğc 
gibi ldmaeJerln Ru.eya ile olan. mtı.. azmelml§ olan Alman ııjanlan faali • 

aebetlerlmbe mentı pldlde mQda • yete koyularak alı§kın oldukları bir 
le etmelerine mfisaade oııınmamalı - sistemi ycnilemı1ıcrdlr. Habrlardadır 

ır. Avnıpaımı imarma ya Rusya ile ki, Alman ajanları tngıllerenln .eski 
rt&k olurull. Yahut dOnyayı yenlden Sofya elçisini de 1atanbulda lkm öl ~ 
rgaplıkJva aolcan&. Bundan dola - dllmwğc çalı~mıılardır. Yine hatırlar. 
dır kl, BUytlk Bri~ &Tdet eL dadır ki llııladrittcki İngiliz bUyUk elç .. 
ejl bu 9Cil lbmml BOyi1k Britanya Hğf. &ıllnde geçen hazirand~ dUfmanlık 

pdlJetiDe iyice anlatmatı glddetle ia - nUmaytılerl hazırlamı§lardır. 
yordum. Tancada poılaln nUmayl§çlleri dajtıt, 
Şuna inandım, ve her zamandan zL rnak Lstemcmlş olması esene ka~la 

yede lnamyonım ki, .sulh hedeflerimiz nacak bir §CYdlr. 

lığını vatanda,_ temin eden hUkiıme 
Un btığ"day gibi en cslltılı bir gıda mad 
de!rlnln şurada burada bir ihtiyat ted. 
biri olarak at.Ilı kalnmsma ve hatUı 
çUrüyOp bozulmuma lmkln bırakmı. 
yacak tedbirler alması aarurt idi. Bu 
karar ve tedbir almdtktan ve vatan • 
clqlara tebliğ edildikten sonradır ki, 
~llndc malı olduf\l halde bunu gisle • 
mek ve aıakalı makamlara teslim et • 
memek bir ıruç teıkll eder. 

cıen bı::-az sonra atam! kesafet ol • leket lbU 
rıisbetini bulmu§ ve üç saat ce' ma!'ima ~en mem • -
l•ennemi blr manzara arzctmiltlr. )'llCllD& kifl gelmemek gibi lıılr n
Dllşmanm asker çıkardıit nokta ztyet iSnHncfe hayret etmelctea ketl-
Avustraıya kuvvetleri tarafından dlmlzl alaml)'Ol'QZ. 
müdafaa edilmektedir. Japon aa • ASUI US 

ker çıkart§mm yapddığı Singapur 
adasının batr kıyJBı oldukça vahti Ba•v•lllllll tamimi 
ı.>ldulu gibi Krangi benıahı da a .. 
daya tam giımll balmmıMtadlr. 
Kıyı bataklıkJar, kauçuk ~lafı 
v~ genişçe bir 88hada da çok 8* 
ormanlarla çevrilmltt.lr. Tun bir 
karan1llt J'apon uker ~ 
kolaylattmmlttt. 

Vatandaflarmuznı amme men!aaU 
içln ihtiyar edildiğine göre, 17Uphe et • 
mediklert bu tedbirlere karıı aldıklan 
yardımcı durum blsler için cidden ce .. 
saret ve Umlt kaynafı olmaktadır. 

Çoll çocallla ........ Puarte8I gilnil l8heh ...ı ı 
den evvel ay ~ o1m•"'1fbr. 
Adaya çdam Japcıalum pce ba
smcaya kadar taıkvlyeler almwhlr. 

( ~ tarofı ı bici 1K111fadll ) Jan mnJseMralr oldalu gibi ba a • 
beyannamey1 ve.ren1n kan veya koca. rada dilpwnm pUMOrttll~ de 
mun daire ve mUeue.elerde mtıataıı.. llmit edilmeictedir. 
dem bulunup bulunmlldJlı ve;va mat._ Siqapv. 1 (AA.) - Sine .. 
lralt ............ ~-78 pca 

7 

'd .A.~ ..... a..r lıO. 
sek tahsilde olan 19yqından yukarı mutanı tnmgeneral Goroon Be.; 
\'C 25 Y"•ını geçmemJ• rocuklar için, nett, bu sahalı f6yle demiatir: 

~ "' " VaziYete kuvvetle hülmil. 
mektep id&re8lnden almacak tahsil w . T .-.w- 9 (A.A.) _ JUS..t- • a-
llikaat. beyann&melere raptolunacak --. J _. 

(Ba~ tarafa ı inci 81.111/ada) 
eUaden seıen yardmu )'8pmaktadır. 
Bu arada tohumluk iÇln Ziraat Bu. 
kuı emrn1e 2,800,000 Ura tabU edil. 
mlftir. Banlc& bu para Ue J& to1umı 
alıp k61'1119 vwecek. yüut JIU'Ullll 
verecektir. Buka eJdnı1 lr.olaıtattU' .. 
JDak l9'n bankaya olAD borçlan .... 
n dikA&te almıyacaktır. Pata&es ebD.. 
lere dekar baf1U 2 Jlra p1rtm ftl1ll. 
cektlr. Bu plrtmler mahlulOn ldnldıı. 
de 191'1 &lmmıyacaktır. Bil maJaeuD• 
Topnk Jılablulıert Oft81 taraımda a 
tm aımecaktır. 

Qlft.cji,,. ........ 8amıkt,; a..aııa " 
nal demiri de tııd&rfk edilecektir, An. 
cak bunda umanm lmkAıılarmı ... 
n dikkate ıt.Jmak lbrmdır. Çlftllı'e 

verilmek o.re uç demiri tıldartk edll. 
mlf. ~ tmalf.t& blle NfJannnıtır. 
Yu eldminbı artqı ..,..mde pla 
meddelerlnde Jüçblr .ıunu 1lalmııa • 

tır. Çocuklara ait nuru. hUvtyel ctız,. janaı taıafmduı sUıredilen Japon 
danlan beyannamelerle birlikte ta • menlıemden Verilen bir babere ~ 
bakkuk dairelerine Jbru olunacaktır. re fecir vakU Slappmla karaya 
Yalnız tub&t ayı için "fUlk& bDlhmı çıkan Japon kuvvetJerl aa.t 13.30 
lt>ru edilmek Ullere be:J&DD&Dle alın . da Tengah ha..a me)'damnı Wal et.mittir. Aynı ıı.bere göre Japon ._ _ _. __ _ 
makla lkUCa edlles:ektır. Rumi ve hu,. bfrlfkl-eri ~ 15 millik bir • .-181181• , ......... 
aual daire ve müeaeaelerden aJhk meaafedc bu1ulımaktaıdni. 
veya gtlndellk almakta olan ve kaDuD. Vqlagt., 1 (A.A.) _ HU'bl. 
dakl yaş hadlerini doldurmuı veya ev. ye nazırbimm tebliji: 

JO. 2 - 1942 

H&klın ve 
müddeiumumiler 
ara.unda tayinler 

H&Jdm ve müddeiumumiler aruın.. 
da taJtn ve termerl yazmJftık. BugUn 
de as lira ti• ta"8 Mnwnlan yazı. 
JWU.Z: 

AmUrla eorp bülmllltDe urflan 
Ziya Kaym.u, Saray h&ldm muavin~ 
llfine Çine m8ddeiumumt muavini 
Rtlftll l'uat, Şiran hAk1m muavinliği 
ne llıç mU4deluınuml muavini .Me 
met <Janlotan, Çine mllddeiumuml m 
a.~ Siverek sorgu hlklml Orha 
Doğruder, İnebolu mUddefumuml m 
avinllliDe Bodrum mUddelWJWml 
avini MuhU. Anan, Adana mQdde 

mumt muavbıllltne HmJa mtlddllu 
muml muavini .IUzıııran GUraı, Ada. 
na ııhıa muavlnllğlm Adana mUd • 
c:leiamuml ıııua'Ylni Hatice Tegrekll 
Kocaell mlJclcteJıımamt muavinliğine 
Bolu ua muaTtnt. Seyfullah Aygen, 
Bolu aza muavlnllğlne Kandıra hlklm 
muavini Fevziye özkurt, Bodrum 
mUddelumuml muaYiDliline Suruç es. 
kı mUddelumumfsl Klthat Etem, Or. 
haneli hlklm muavtnııııne Ak§ehlr 
eski müddeiumumi muavini Fethi A. 
tuacun, OtlJıdoltıull ıa&k1m muavtn • 
llğlne Akaeki mQddefumumı mua\'lnı 
İhsan Jılwtk. Xırkacaç b&kim mua • 
vlnllğlne Haran blldm muavln1 Ek • 
rem Alko, Emirdağ hl.kim muavlıılt. 
#ine &inıç .sorıu b&ldmi xumı uıua 
GQndofmuf mUddetunıumı muavtnıtği_ 
ne GUndotmUf hAk1m muavini KAnl 
Vrana, tstaııbul hlldm muavlnliğlne 
Adapaaan hlkim muavln1 S&bahat Ar 
sun, Adapuar hAJdm muavtnUtine 
Kırkafag hAk1m muavini Zebra Se. 
gun, latanbul mtlddelumuml muavin • 
llğlne UakUdar mtlddelumuml muavi. 
~I Orhan Hamamiofhı, UskUdar mil 
deiumuml muavfJıUt1De h&klm namae. 
dl hukuk doktoru Rept Teal, Urgnp 
mUddelumuml muaTinJjfiDe Hllva.n hl 
kim muavlni Faik öser, Kalıdıra 114,. 
kim muavlnllğiıae Çlçekdatı K. umumi 
muavinl Tank Onan. Jılutıa mDddel 
umumi muavlnlltlne Mutafa .wı~...ıı 
lu, KUAa büim muavbllJtine Arap. 
kir hlklm ım:avınt Şeref .Barkut, s 
ruç 80rgu hlkimılttne Ortı&Deli 80r. 

ğu b&ldml AVDI o.ı, Siverek aorgu 
hlbnH#lne KUia *>rgu hlldml Cemil 
Ceylln. 

30 lira maaflı KUia sorgu ht.kimüli 
ne Van *>TP bülml Kenan Yalvaçot. 
lu ta.Yln edll.mlllerdir. 

latanbul Liaeainde 
bir kaza 

DUn, tatanbul LlaealDde bir taM?bc 
ve muaIUmln yaraiaıun..ue neUce • 
lenen bir kaza olmU§tur. l"lzik llğret. 
meni Bay Yakup Akbay, !l.zlk IA.bo • 
ratuvarmda ga.zlarm genlflemeat. hak.. 
kmda tecrUbe yaparken canı balon 
birden pall&mıg, ~lmen ve tale~. 
den ıtalat.n Nurttn yaralanmqıardır. 
Nurten, tedavisi yapılmak Ozere has. 
taneye kaldırılmıgtır. 

GiD ortaklıtuwz,ı muhafaza etmemiz İngiliz bBıJkon.aolosu Gasgolngno hA.. 
IAznWlu. Harp gayreUmlzl yalnız dlseleri, İspanyanın Tancadaki mU .. 
memleketimizde değil, Avrupanm fa.. mesaili General Urlate nezdinde §iddet 
ıılaJı ilK&llere ulrJyan memlekeUcriD lo protesto etmiştir. 

lenml§ butunan erkek, kıs çocukları, Filipinlerde: ııamııa koyunun 
ıçln zam verllnıal el888D kanunda ka A~ ... 
bul edilmemi§ oldutUndan çocuk adet ~t tabkilrahrrnu karşı, Ka 
ıerinden evvel bu kabil olanlar dllfU.. vite kıyılarında bir Yerde gizlt'n

( Beş tarafı ı tRcı Ntlfatllı) 
ıcuvvetleri geri dönQflerinl Fran
qrun nıilıverle ortaklığına hamlet-
meye k&Mnıbiaı- ve bu aureUe or- Alb n fiyatı 
talığı bu lar:drrmak i&tediler. lnsl- DUn bir regadiye altının fiyatı 33 

Q9 de JaınetJendirmellyiz. Bana öy. 
pHJOr ki, bllkQmeUn biri, • ve bu 

ta lıDy9k Bri~ hQkAmettnden da. 
u 171 hio ldıme yaeamaa _ ııtıtt.efik. 
er muaffer oldukl&n takcllrke • kl 

w+M'lrak böyle olacaktır • durumun 
De l8kl1 aıacegmı Atlantik. beyanna. 
~nln hllldlmlerinden daha arDı ve 
.... vasdl ifadlllerle ~. 

Sabun 
lnailterede veaikaya 

tibi tutuluyor 
La1M11e, 9 (A.A.) - 9 .,W.tlan iU. 

ba.ren abun, muht.ellf ~ ve 
hul üıUmaıari& YUlk&y& lA.bl tutula. 
aktır. H&ttalık tayin, ya dört oaz 

yaıı1 i12 gram idi abun ve,almt tla 
nz tuvalet ll&bunudur. 
RHmen blldlrildllfne göre, lngllte • 
de çok bOyWc alımı atoku meYCUt. 
r ve bugUnkU tedbirin aebebl, va • 
~rlarda yenecek yatlı maddelere da. 

fasla bir yer bırakmaktır. 

Mihverin tayyaTe kayıbı 

Bir haftada 222 
Loııdra, n i.A.A.) - Röyterin 
vacr rk muhablrinın yazdıgrnn 
c BOn btr hafta i inde mihver 

tun cephcler<lc 222 tay)arc 
~bet.mi. tır. Bizim kayıbnnız ba
A vrupa :ı. 8, orta §arkta 12 tay-

cd ·. 
---o-

. Almanya ve ispanyada 
tifüs 

mlt dil§Dlan bataryalannm bom
ntlld1lktcn .!:onra geriye kalanlardan hardımo.m yeniden ba.şlamıı:.tır. Bu 

lir e'" neoer. don:ınmalarile bu yar- lira, kUlçc altmm fiyatı ı.e 430 ku. 
ilımhır m nt olm•n•orlar? 1 ru§tu. 

Sovret tebUll 
U<;il !Çin yice zam tahakl<Uk ctlirilmi tayyarelerin atc:'E-:f, iki saat mild. 
;>ccektlr. Çocuk 2'.ıımmının itasında detle Mijls, liug.s ve FrancJuı ka
ôz Ye Uny çocuklar birlikte mutalca leleriJn.iz üzerinde temerttiJ: et-

- Radyo gazet.c ... i - ----------- ---
-~~~o-~~~ 

.ıapon teltllll (Ba~ tarafı 1 incı sayfada) cdllecektlr. Ana ,.e babanın memur ve miştir. Obüsler, dört dakikRlık fa. 
Leningrad doğusuııda. Ladoga gö!Uutln ya mustahdc>m veya birinin \'t'ya ikisi stla.larla al!lmış, faka.t hiç bir cfıi- ( Boo ı :rafı ı ıncı cııı/ad.a) 
30 kilometre c nup batısında ve şıu.. nln mtiteült olmaJan halinde ~uk ı..ı basar yapmanuştır. 'f'o!nn cj ( \,:\.) _ Jııpon ha,·a 
.selbuTg civarında olduğu sanılmakta • zamlan bab..'lltm aylrğinı aldı~ daire. Bat:ıan larımadasında, diişman km- ·cllerlmn pazarteei ı:abahı Bir. 
dır. den tesviye edilecektir. Çocuk ve yıı. P~~ kenadtıruzde. jçcri dogm sı:ı: - 1 m T:l'l cephesınde Salvaen nehr;. 

Lenlngrad civarında. batıya dotnı hacak 7,amlarının, tedlyc.li maaı \'C', mıı.. fakat lfiddetıı bir Jral'fl hii. 1 ·ıin '1-ah kn'IZma C'ekih1ekle olan 
&ı, 'bukı8l emaamda Sovyet kuvvet.. ya Ucrctlerın t"diyesı şekillerine jlağ, C'umla gr>ri pllsktırtlilmOııtDr. So' ~+f'm."ııi et l •iüıunan kuvvetlerine 
1eri ,enl aıır tanklar kullanmıılardır. ıı olduğundan m&&§h memurların bu .kımadrroızch çarpışmalar ı;iddct. t a'lT''"U-; cd~relt imha ı:>ttigi eö~le -
Letoaya hududunun Rusların uıaımak zamlarının maaılarlle birlikte peşin ı,runt.>ktedir. ı.iınıt ttl'dir. Ranı;ondan bildirildi
lst.edlkleri hedet Olduğu tahmin edil. \C UcreUerlnin de ücrctlcrllc beraber ''a~ingtou, 9 (A .. \ .) - Harbiye ğirıc r:öre, 8-9 oubat gtOf'Sl .Ja. 
mektedir. ny sonunda verllmesl U\zımgclmcktc • ne:ı:a.rcti tebliği: pon oı ,lıı t.ı.yvnreled, Rangonun 

Meekova. 9 (A.A.) - BugünkU tcb,. <Jir. F'iliplnleı·de: Kavlte kıyuım<:a !>imaJ.indeki ha.va a.lanma be§inc.i 
llte ektir. glzli düşman batarya.Iannda.n mev defa o!ara:t bir gece hilcumu yap-

lloslmn.nuı balwnd& dÜfJIWl& 
1
n. Kordel H ul'u·· n zilerimize ateş edenlerin bazıla.n mıştır. 

dlrllm alır darbeden aonra 7 mukli rıulunmuş ve istiJıkimianmızm top • • • 
ifp1 ed1lmlftlr. Batı cephealnin diler at.eşine tuUı:rıuştur. Bir çok tam Tokyo, 9 ( A.A.) - Domcı ajansı, 
ke81mlerbtdede bir gilnde 11 mevkı a.. ı Moıkova büyük isabetler olduğu görilbnftştür. Ba- Savgorıdan bildiriyor: 
Jmmıftır. elçiliğine tayini ZI düıpıall ba~-alan Bt18turıı]. Malezya .ceph<'slnden alınan haber. 

Bu cephede topçwnuz 10 tayyare muttur. ~ bir çok amma ve tere g6rıe, par.an puarteafye bağla • 
tahrip eylemltflr. Cenupta tleı1eJifbnl muhtemel ı;ıbülme letebibcıelffl yapa!Jlıla da yan gecenin ilk .-aUertnde Slııgapw-
zl y&ftflatmıy& Çallf&ll dÜflDUUD se. ·M-york. 9 (A.A.) - Söylen- bıiltlhı bu taa.rnmı.r klJvvetJıerbnis adumda karaya ı;tkan ilk .Japon kt • 
nı, mayn aahalan ve diler encelllert diğtne göre, RuıMar Vqingt.ona en ta.rafından ~r. Da!· uıan d&Jcu(nclan aonra, dethal .Ja. 
tcmlzlenml§l!r. yWuıelt diplcımat.la.rı Litvinof'u gön manm pike bombe.rdıman tanare- pqıı topfUmlun blmayeelnde olarak 

JIOllkova, 9' (A.A.) Gazetelere demi§ oldl*Janndan, Kordel lcri hatlarmuz üaerinde f..Unt .Japon zrrhh birlikleri .Tohor boğamu 
gelen son haberlere göre. ao.,ıet Hull'un Moekova büyük clıçiliğine gögtemüfjtir. Diğer c;evrelenie geı;m1'1•r ve ,ımdl dllfmanm ılddetll 
taarruzlarının gdlımuile ilgili muııa. tayini bahis mevnıu olm&ktachr. kayda değer bir feY yoktu?'. ale§!ne bakmadan eilratJe arazı ka • 
rebeler şimal batı cephesi ile Tallln ••• zanmıııardır. 

Şubeye davet 
l';ytip Aakerltk !!0"8lnden: 
ı - ~Şubat 942 perJeDbe gllnUnden 

ıtıbaren 338 dof\lmlularm ilk ft son 
yoklamalarına bqlanmqtır. 

2 - 337 ~mlularla muameleye 
t.<\111 tutulup erteaı ~ye tuadilen. 
ı •r de 338 doğumlularla blrıurte mua. 
mele yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecek mflkellet~. 
rın nHCua cUı:danJan, pollaten muad., 
(lak Jkametglb 88Mdl ve a adet rotot. 
ratlarile blrJlkte tubeye cumarteal ve 
pazardan maada. 27 şubat 11N2 g1lntı,, 
ne. kadar behemehal .mtıracaat.ıa.n. 

4 - Kuamıaa. ballı mahaU.tta ita. 
yıtıı mllkeUe!lerin müddeU muayyeM .. 
ai içinde yoklama;va gelmlyenler hak. 
kında askerlik kanununun ceza mad .. 
dest tatbik edlleceit DAıl olunur. 

Konferans 
Kadıköy .llalkerin41e!a: 11.2.9'2 -çar. 

pmba aaat 20,30 da Bay Şnket Ku. 
ran tarafmdan (İnfaalta belediye ve 
halkm vuiieleri) mevzulu bir kQnfe. 
rau verilecektir. Herku ırelebillr. 

••• önlerinde ve de~ kealmlııdc devam c. Yirmi 5enedenberi Jwrulmakta -----o-----
µıyor. Şimal batı ~pbeslnde Almanlar 1 olan Singa.pur UuU yakmıda Japoa. .. ....... Rlaga,U& Beyothı llalkevbtdea: lUMZ per. 
bUtUn lhtlyattannı ileri silrmUşlerdlr. Ne yazmamalı ? lana eline geçeceğe bemılyor. Bu 'P- şembe gQnU wt 18 de H&lkevimlsin 
AJmanyadan U"aklarla birçok lntalar biiyük Us kısa. .ı.:- - - ·-..1- JRW- ,.. .. ._dar 

" ·ı.ro. -..ı..- ...,.- Y..IL-- Tepebllfmda.kl merkez blrıe.amd.'\ Malı., 
ua getırUlmlııtır. Bu hldlscler Alrııaıı Ulus'ıın yankılar yazarı da (gra- farın eline geçerse bu gerçekten ye mW'ettııı Dr. Sıtıu Yırcaıı taratın. 
me\'Zilerinln ıırtan bir tchdıt nltınc!a 1 mer) irnliu3ını tutuyor. Tabii (gr- hir hadise teşkil edecco][ ve her (8<M$ iarah 1 met tttıflfada) dan (Harp Ekonomisi ve kadın) mev. 
ulunduğunu oaterı~or. Soı;yct bir • ram) ı da {gram) vnzacaklır. tarafta hayret uyandıracaktır. Bundan bqka dikkat edilecek ikln. %Uunda. mühim bir konferans verile • 

ilkleri önemli blı' §eh r bölgesine.le flm (Sırat) ~aZI)Oru~. (K rat) ~azı- Japonlar Singapunı aldıktan llOll el bir cihet vardrr. Bu da Siyama çı. cektır. Herkes gcleblllr. 
di mUhim mihver kuvveUerlnln arko. oruz. (Çırak) yunoruz. <Bırakı ra ne y~pa':8ltlardır? iki yol var. karak Birmanya ı.tikanıetmde ilerll . ============== 
f!ını ''c yanlarını çevlrmlg bulunuyor. yazıyoruz. (Fırat) yazı) Oruz. (dı-

1 
clır: Blrı Binnauyaya yapılan ta- yen .Japon kuvvetlerinin Blrmanya yo .. 

Merkez cephesinden tafııllat alına ran d'rran ! J yazıyoruz. (Glran) ya- ı a.r.ruzu tamamlamak ve Hlndista- lunun Hind Okyanusunda mebde noıc. 
msmıpa da cenup kesiminde §lddcUl 21voruz ve hep bunun gıbi.. na doğru yürümek, diğeri Avuıı - tası teıkll eden Rangona 60 kllomet .. 
ouıman mukıı.vemel nın kırıldıtı \'e N 'cin (gtram) yazmıyoruz da tralya üzerine Yilriimcktir. re kadar yakıqnuı olduklarıdır . .Ja, 
1Udafaa hattmıı "lrildığı anlaııılıyor. ( a:ım). (gramer) yazıyoruz? - BadJO gazeteAI - ponlar bir taraf\an Slngapuru alırlar, 
Moııko, .. , 9 ( .A.} Slvastopo1 ka Bu kehmelcr türkc;e olarak ka- dlfer taraftan Birmanya yolunu Ran. 

1 ! lcumandanı Gcn~rn Petrof kalP • ~ul olunmıı~ değil midir? Olmasa Diyarbakır valiliği gondan kes~rlerııe Uzak§arkta İngiliz 
c karşı yapılan hücum 1111uuı,ıla b. 1 ca imliı.smda bu kPpitUlbyon ne- .\nkara, 9 (Vakıt muhabirladen) \'e Amerikan mUdataasmı Adeta felce 

ESRErden •eçmeler: 

CAJıll UdıAl-tt -WC-tle yapr 

dtlDJMa. 
Ömrü mibnetle ı-eçer keeb-l keQlll 

eyle,r~nJn: 

Ah, rtrr böylr llW' kaalde ukblda 

dahi "m ve ;) ralanan Alm n a k rı rlnın ir'' Divarha.kır ,·alfliğfne eskf vali uğ"ratmıı olurlar; mnııyetperver Çin 
miktarının !5 aıasmı.la ol. f!':ıuu\ı:wu'-'--"' ..... """'"-_... ....... ......,...,,_,"'"'"".,...ı.ı"'""J>oL-. u· • ~'-·-~~~ .-.. ..ı::ı....._;ta-.._........,,_ _ _ ..___.__,~----~---------
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ue saHat 

at ve 
Eski Yunanldaraanberi milletlerin sanat 
ve fikir hayatında meydana getirdikle_ri 
ıahuerleri dilimize çeOirmek, Tiirk mil. 
Jetinin kültüründe yer tutmak ve hizmet 
etmek İ•tiyenlere en kıymetli vasıtayı ha
zırlamaktır. Edebiyatımızda, sanatları
mızda ve fikirlerimizde istediğimiz yük
sekliği ve genifliği bol yardımcı oasıtalar 
içinde yetiımiş olanlardan bekleme~, ta. 
bii yoldur. Bu sebeple tercüme küllıyatı
nın kültürümüze büyük hizmetler yapaca-
ğına inanıyoruz. 1 .S.1941 

iSMET INôNO 

~
'l' tarihinin öyle de\irlcri J ŞeksJ"irJe: Hindistam muka.ye~e 
lıi, fikir \"e sımat kara.nhk e<ler. Hindktan \"eyahut Şelll'ıpri 
ık ir.inde ya'\"S.~ ya,·a~ kaylıo· 1 terketmek mecburi~·etiııde ~aı:ıok 
•rıı:ıhlc içinde bir atc~boce. 1 olursa H!n(fo,tanı terketmeyı ı:;eı. ... 
l bir :ıtes hattı ~herek ka'\'- 1 piri bTrnl.."Tn:.lyı terdh eder. 
fikrtn '\~e sanat~ arl\a.ı.ı;ı. Sanatın <'cmlyet i~inde kıtzıı.ndı-

hayranlan sanatkan değil, ğı bu kıyruet nereden gell:ror? 
fıSel'fnin kimi anlattığını ya· Onun hir socıycte içinde kendi 

1~1". Venüs, tıoa., Meryem bö,\·- kendine in.;;a.n t.opluiuğu. YB;rat~ca.k 
lıı11an oğlunun a';'inii. olduğu kudrete sal1ip olma'.;ındaıı ılerı ~e · 
~lel", <:ehreler ortıll a. çıkt r. liyor. 
ltr !;ok defa ss.hibini hatta Sanat ahlaka, dine \'eyahut her-
~ gölgede bı.rakmıştı;. hangi poUtik bir endişeye hf~et-
a a.c.yıp kaderin sebebini lal- çlli'k etmeden bir topluluk ıçmdc 
r~llatın harilmJideUğinde ~ra- ınsanla~ bi~IJ!rleri~I anl~a~arı, 
• lf\t.:ıh olur. Bunun beşer, se,TIWlen, oırolrl("rıne 'lem,latı 
lt !Se\iyeı.i, \ 'e cemiyetın ku- ouymalarmı_ t~ınln ~ıleceJ.; kn.dar 
,11 ile !o>tlmbn st';aya. afaka...,, ilAh liuclretını ha!zclu·. nfua'-ır C"~ 
r. liültür !Se\;ye:.i ile alaka . nıiyetlerdc :::;ii~I ••r>n!ltlann milli 
t:unkij e"ki t~rihin en gıl:ı:t'l te .. anöt l'ahıia.<11 olu~ıı h11ndtt•1dır. 

1

1liye b~ ... ün Jıayrıml:h. duydu- Yine dil.;kat edilirse ~öriiHir ki mu
ı. heykeller t~blolar, ueı.te- ll"TI' cemi~·etlerde y:ılnı:r s:>'1:'l111 
:.'\'ler tol< tlefa bit· cli~i Yec: tı:Yao;~ i!:ind~. y:ı-;ı,rım iı ·:ınl;trm 
ır sosyal t:lsa'"' nroıı ı fade ... ı bır mı ilet, bıı toııluluk ~ aulh.da· 

l u i~in o.,:ınatkrırın dı~ıııcfa. .-ı g·örlilmfü;tiir. 
\allatın fü,tünde bir me' ki Hıı.tti bu balnmtları bira1. flah'\ 

~tır. l<üU.Ur se,·i~ e..-.i bir ilı ti· eski deYlrlere hile c;ıkabiliı iz. ifü 
~tlı;~ı jçinde ı uhl~n _..,arr_nı1. l irjil ~:r S~:ırdan dıı~a ?uk J\onı<ı 
1 

guzcı olanı.k takdır ımkanı- ,a,hdetıne hızmct ctm1:.tlr. 
~rak Pc.'k mü::.te-.na c;~luslar:ı Plat-On Grc::, birli~ini ~·arn tı1ıa 
s etmiştir. Düny:ınm en hi.i- \'iitıde t ... kemler<fen datu~ h.ıın e1 li-
llllatı>aı·ı Pla.ton bile ::,m.eli dir, Molyt>r'cle F•tınsız blrliı~:ni r a.rrraına:r.. 1 görmiyen ':ı.r mıdır·~ 
h~ş.._r Icuılretinjn bir fec<'Ili· Blzim snnat b'ly&tımız da bi:i~le 

• Q;ı_ li .. 1 1 k . ' • ı tlı -u;e ;uu o ar:ı · ıcmı ' · ola<"ahtı. F:ıka.t neden olmadı? 
ha.5k'\ kıymctlerclen, din-

i ~~lakfaıı, faydadan :ı:nraı·;ık 
0 t 'ar lığına. 'armak J,iılt ü

l'oJc İ:5lenmiş lıir devresinde 
htı:ıeri bir merhale ,llmu::;-

Bir defa !?,Cri l<almtı, bir J.iilt ii
riin r:rtır:ıbmı Jıi ... sedi~ uıu7. Sonra 
da o;anafm "°"yetede kadro .. u ol<iıı
ğıı halde bo~luğnnu lıhısedi3 otuz. 

"Bunun tarihe mal olan bir (,'Ol~ 

'>an:ıtı \'e s:ınatk5.n ih- ıo.ebepleri \ardrr. Fakat bunlnrm 
il .e"l!lin bir sebebi dt' ı:.o~3 t·- t;i~dc. "!a:l·ıı.bi1{"C'C~lmiz ~n iıih·;~ı. 

11 
h~ııycsintleki salmtlıkt,ıdır. e.<!i>Jklık_ ~ıı.nat 'kıymeti ıle bb:ım 

, lroıcl ~İ!:'f!kler ~übrclercle ~ ~- tophılu~mmmla bir te ... antlt nıbr-
~a.kat in:-.a.nl:ır çiçekleri ahı:- ıa ... ı olamıım""ıdlJ'. 

~tbreleri haJ·atra.rm<la bir ~\e· ı Ki<; bh· fa.ycla ~öıet.nıcden bir 
l!l'tıf hatırlam~lar. zevk sevi,, esi :nıratan sanat esc
~t eseri bir ~i~ck.c;c, ~:mat. rinr s::ı.~iı, olma~ığmııı i1:.in _bıt 
l:ıı.tılıakka'k ki <>emh·et iı;imle nok~anltv,ı J\cr ıı.cr luı;4sediyornz:. Ji,n. 
'>lına.."l gübre farzeditmi:.tir. derun cılcbl;rnh kenın ... ıne göre bir 
~.t'ı:i bir res..,aın Guido Reni 1- te.,.anüt rabrta"r 'ÜC'ode ~et•rmh
~lll}ı llutogny ~inini bırakııı ti, imp:ı.rntorluk müne'.'~erleri o-

l'a döndüll'U zaınan kendi.,ini nun etrafında topJıına.bı~.ıy~r~~rdı. 

!
1llaller araOO.J:ırla. kaNılamı~- Fakat impara.t()rluk ve kiilhlnı ar· 
r, ' - • tık me\·cut değildir. 
t ~re girdiği zaman selıriu Bu namevcutlu~ Tanzimattanberi 
~lal'Jarı kendisine belediyeler· cle,ıam etmektedır. 
~!ilim edilen sanatkarla;, t:.ılt- Tanzinınttaııberi de.. bir 1.eYk 
h &.lllaria üç "'iınlük yoldan .. e,iye<ıl bir 7.e,·k tesaııut r4bıtaıu 
'."l' tarafından,., kar-.ılan~n csel' kurolm~5 dewJdir, Çünkü o ~i~n-
ıle>· · ... ·· \. rupada.n ""k az 1'>-

•I ınevcuttur. Fa~rat ne O· den ... u~ne • ~ 11'-

0lı.un o mcn~up olduğu .,e,·i. tisna il<' ~şen .. olan. bir sa.na~- ce· 
;1tnnından bir "serf,, den bac;· rey anı degıl, ~delik temal ulle-
lr ~,. d • ·ıd· rtn ifa.de<,i olan Ye ~k defa M!\ 1-

~ ·' egı 1• ı k' · f 1 l 11\ . • • . yesiz, itibarsız eser er u e er ~ 
ı ~i~edmcı a'-'mı orta ... nıda ~»:•- na.Idedilmijtlr. Bue;ündilr ki beşerı 
pı l"e-ssa.m, asalet merte!H»ıui edebiyatın ka.ynaldarını:ı. doğru. gi· 
~ ettrirebilmek için yegane debilivonız. Bu itibarla klistkl~rln 
~~ S~\l bulmu"iU: Tiiı'k • dlJ ine çenilmE>Si Ye itibarla 
•e,· ah.'\ resim t.eşhir etmemek ~ rl~rin Titrle edebiyat.ma t.ercü-

tı~ .Yapm:ıma.k! S:ınatknr A , ._ e ~oru .... ıa. intikali ~'lnatm bi7<le 
"lrıhi d ki · · me " " 1 a n e on se zıncı a~rm d i' .b ... rlı bir me,·Id. almasma. yo 

tuıa. d - "I .; c Ll .... 1 lnı ogru onca,, esarc .... n- . a.1<tır ç~önkü itibarlı san.at ese-
~ rtulabUdi. Güzel e~er kar· ~.ac · 
.. ~ Jıll;yran oJ:ınasınr bilen in d ı 
~>Q~let-e kendisini güzel çlı;ek- Fakat bir dakika. iskele e~-~<;t -
hi~l"at.a.n ~übrelikt.en ayırmayı ıua.k ihtimali kafasına ilgel~g~:ı~i 
•· ı~·ordu maıı garip bir şama.la. e e . . 
~ ..... "ebept~n eserin :;;a.Jıibine a.., . la.htala.rm üzerine fırlatır, ıçc:ı 

"'"l'ILnl ko~ar ve I>sşma. bil' kaza. gelmedı· a () ık doymuyor, yani onun " 
il lm

1 
ak f tem.fyor, bAtti. onun ği için Allaha lıamdedertli. 

tı U ~Uğuna bile öğrenmeğe Ui • Şura'yı ileride )'3.Vl'.lŞ ya'VlUi a.n-
~· ~0l'rı1iprordu i<>t~cağım. Rus büyilk §öşke geliı:ı-
1 ı~~:aı hu"'iin ~a.nat.ı. ı-ıana(karı ce iste böyleydi. Dış kapısı deınır 
~ıİ ' ne kntlar hol ışıklı bir urııı, tir parma.kltk ort.asmda yine .'le· 
~ı·r4! !:;eli mcktedir. mirden ya.ptl.ml{it.ı. Deınirle~ dı:-ınrn 

Ya ,:ı__ ...,.. ~"rr dururdu. Ka.pmm ustunde 
dı'; l\""'1 bescl'i kültür .... e,i~e- ı.:v~...,..., . • de 

lıı f>er t.ıl.raftnn sos~· etenin bün •r.e demir ~üsiü bir ç~ve ~~n ,·e 
~l a.nt\t •~"eri \C sanatkar hıık- pansiyonun jı;mi yazıyo u. 1 

ti ile biiyük imkiınla.r hall<ct- batone baı11erle ya.zılını§tr. Lc:
h "'· İll!!a.n kn.fa"'ı artık Atizeli :urnm baş tarafında. ~r b~r 
1 
aı1•ı:;j bir fikrin fayc1a.nın man . :ımpııl ya.nar, )-:>.7 .. rnlll mavı zcmı-
' lıt ' · •· ıu· bu donuk ışık altında ka.pa.lı ı \Jf\ ıa solmıadan tanıyabiler.e,,; b' 

lıt un "'•rf Zc\k Ye kalb çanıma- ~özUkürdü. Fa.kat kim ne diye ': 
\ar Üreli? Madam Gribaşof"un zevkı a.~ at lığı ViiYük tl)pluluğu a.n. h 

~ k. "' ecck' hir hale "'et mi·~- böyleydi. Demi'r parmaklık da ma 
l• sus boyasız bw"Uyordu. Niçin? Bel-
'111111rıı • ki de vergl m"murlan için ... ~ıı.-

' k·uıt 1\ beraber, artık ele' rı- G ib' f k ı. şuu-a ikide 
U - dam r a.şo onu .... om ., t~ı . r lnl'metlerinin birinrı - 1 tr,5l~lanm1 is~al etm&tıedir. ıo;a- b.i:r ağlamaklı olur, kendini srkın ı· 

~ ı r1 rlı <la gö&temıeği severdi. Canım. Mn
~i\ ba..q, ev . ıin birinci plı\nına ıı.- fla.ı:n Grib3şot''un yirmi odah pan-

t~:~~~:: .. :::.:~~·.~,:.::: ~~,:,,. ;:•ı:t:r d~:~ "i ...,ı tnu ı köşkün demirleruıi te:uu.ıe ı~: ıı: 
ııf! hü e yo.rum. nsa.n kütle- na. rağmen pe.slı d~ler .:11uşterı 
h~h laneden üsttin kudretin- h""usunda RUS büyüılt köşke f!U 

,. oııtl!t !>ediyorum. UP birkis Madam 
•l\ıl\ı- kahramanlar, fatfüler, kadar tesir etmez; a 

ı 0.Ytınclan bir mn.htfık oldu. · Gr.lıbaŞ':>f, pensiyon.un_ bir t<ı:sI~ -
tıan _,_,_; ·bu münasebetsizlikten haz bi· an devrimizdir. mırla~ 1 'uı.ıu 

VAKl'l 

Vilayetin müdahalesile 
120kuzu 

Fiyat mtıral<abe komUıyonu, dün 
vali muavini Ahmet Kmık'm r,eisliği 
aıtmda uzun bir toplantı yapmıştır. 

Toplantıda koml.!yon, et !§ini tetkik 

etml§tl.r. 
Celep ve ıta..mplar, et narkınm yeni.. 

den artrrı1ma.smı lııtemektedirier. td • 
dlalarırı& göre, get1rtecekleri kasa.phk 
hayvantar, Karadeniz iskelelerinde 
1)8.Z&ll uzun müddet beklemektedir. 
Bundan dolayı, mıı..sraaarı artmakta. 
öır. Sonra, kasaplık hayvanların rand 
mantarının azalması da ileri sUrUlmek 
tedlr. Koml.'!yon, iddiaların tevsiki i.. 
çın 1$tlhsal mıntakalarma yUinl§tı:r, 

Belediye varidat 
kaynakları arıyor 
Belediyenin artan masrat karşılığını 

temin edebilmek moksad:lle yeni va • 
ridat menbaları bulunmasma. ihtiyaç 
görülmektedir. Buna. en mllhlm se • 
bcp maaşlara yapılan yeni zammm 
yerilmesidir. 

Belediye yeni varidat temininde 
ııaık:ı yC?ni bir kUl!et ytlklemek iste. 
nıemektedır. Yol inşaat masrıiflart • 
nın kısaltılmasr, 938 senesinde indir!. 
Jen mezbaha. resminin ll!lkrar konma. 
rı ilk akla gelen tedbirler arasındadır. 
Ş~hir Meclisine verilme!;: Uzcre :,Cle • 
Oiye riyaset malU.mI bir teklif hazır. 
la maktadır. 

~~~~-o~-------

1500 ton ınaden 
kömlirü geldi 

Dün. Zonguldaklan §Chrim!ze 1500 
ton sömikok gelmiştir. Ha.vaıar mU. 
sait gittiği için pek yakında ~ehrln 
bol m!ktarda maden kömUrü, odun ve 
mangal kömürüne l<avuşacaSı limit ı::. 
dilmelttedlr. Bu1garı.stana yeniden 
ınotörler sev!rndüecektir. Yakmda 
Bıılgartııtandan mangal ı,ömürU gel • 
meııi beklenmektedir. 

' Bugünkü radyo 
7 30 Pro••Tanı, meınlelı;et saat ayarı, 

'i.33 Hafi/program (PU, 7.45 Ajans 
Iıabcrleri, 8 Senfonik parçalar (Pl.), 

8.15 Evin saati. 
8.30 Programın son kısmı (Pl,), 12.30 
Program, memleket saat ayarı, 12.33 
Türkçe pl~lar, 12.4.5 Ajans haberleri, 
13 Türkçe plaklar, 13,30 Karışık prog .. 
ram (Pl.), 18. Program, memleket sa... 
at ayarı, 18.03 Rııdyo salon orkestrası 
19 Fasıl heyeti, 19.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri, 19,C> Konll§ma 
J 9.55 Fasıl heyeti, 20.llS Radyo gaze. 
tcsl, 20,45 Çigan Romans ve da.n.sları, 
21 Ziraat takvimi, 21.10 Şan oololarr, 
21.30 Konuşma, 21.45 Klblk Türk mü 
zı~ı. 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve bor.ıııı.lar, 22.45 Dans mU. 
ı;tjti (Pi.), 22.55 Yarınki program v~ 
ka.panış .• 

rl etra.fır.da. birlik haı;;ıl olur. O bir 
cemiyetin 7.C\ Idne nazımlık eder. 
Milli birlik de budur. 

SADRI ERTEM 

1000 koyun, 150 
kesildi 

... 
sıgır, 

Diğer taralt&n dtin vilAyet marife. 
:ile Pay mahalline kasaplık hayvan 
sc,·kedilmiştir. Vilayet, bu i.şi ciddi 
ıurette ele almıştır. Celepler, pay ma 
ba.lllne hayvan göndermemekte ısrar 
ettikten takdirde bu hayvanlara kuru 
ot verilmiyecektir. 

DUn mezbe.hada bin koyun. 1:50 sr. 
~ır ve

1 

120 kuzu kesllm~tir. Bu mik. 
tarlar, şehrin normal .zam:ınlarö:ıkı 
et Lstuı.ıllkinden az ise de yUı.e ihti. 
yact kal"fllaya.ca.ğına. muhakkak. na • 
zarile bakılmaktadır. Z!rn, bu aylar_ 
(la. et tstihlA.ltinin normalden aşağı 
düştliğü tesbit edilml§tir. 

Ekmek kartlarının 
kontrolü başladı 
Ekmelt kartıarmm kontrolüne dün 

den itibaren başlanmıştır. BlltUn va. 
tanda.şiar kartlar-mı ve nU!Us klğrt • 
ıarrnı gelen memurlara göstermek 

G~.enlcrdo "Şmnpanya.dn.n suya. 
l'e ha\-yn.rdan zeytine,, ba~M<lr bir 
fıkra ~·~11.mıştım. Buna, bir gaze
te-el ıırka.d:ış saia.jlllış. ''Ha,yıufa 
!)l\mpnnyayı zaten yeyip içen yok. 
Da.lıa ba...5ka mi~ler bulup söyJe
seydi.,, demiş. Ben, okwııadmı. 
Reni tanıyanlardan biri gelip ı;öy
Jedi. 

Dof.ru-.u, bu ilıbardau sonra da, 
içimde olnımak be\'eı.i uyanmadı. 
;;ıeralı.lanmadrm. Laf olsun diye 
söylenmiş. seylcr, ins.ıuda. Çeldd 
Mer bırakmıyor. 

Belli, ki o arkarlaş kim be, keıı
dini zorlayarak bu hiikme Yannı~. 
HaV)·arla ~smpaııyanm, nlı:in mi
<oal almdığmı anlamak uğrunclı, 
en ldiçük bir ~ayretten bile çekin· 
miı;. Kolayına ôyl.e geldiği içln, 
kı .. ~la!'mı ı;at.lllış; ayak paı-makları 
üstüne yükselerek, hoynnu gö~
terme~e ç.a..hşmış. Bunda, emekle
rimizi ne bos yerlere hareniliğımr
zı anlat:uı bir hal -.eıme-=~ydim, 
futtö.nde dunnak 7.ahmetlne katlım· 
ouyacakt.m1. Bir: 

-·Adam sen de!.. 
Deyip ~~çeccktim. 
Fıı.l<a.t galiba. meuuun biı- ~urt 

,·arao:;ma llokunduğundan iitttrti o
lacak, geçemedim. 

Ben, ba\yarl:ı ~ampanya,\ ı, il,i 
wç olarak efe :ı.lmı:; Ye ~'B.nhı.nnu 
cJ..ı "zeytin" le "su,, yu koymu;:
tum. Güttüğlim <lna, ne lıa,yar

dıı, ııe !;iampan~ ati~ idi. Uıı.Yyarlı: 
zeytin \'e <;;ampan:rn. ile su :-ıra~ın
da.ki geni!:.' a.ynlığT öne ı..irn~ll) 'c 
,\ a.p.-ı<:ağnnız fcclakarhğm snurı~~

m göstermiştim. 
llu,,,"iin, diinyanm içinde ) uv:ır. 

la.ıulığt fcla'ket, insanlan1an i~tc 
hıı k..ıda.r bü,Yük bir l•a.tlanış isti· 
.ror. T:ğ<"r 'alüHe ~eı·e~i gi!Ji l.eıl 
birli <lııvrnnmış olsııplık, "tıimdi, , 
nıiz, ilahll bolluk içindo geçecek 'e 
yarm, hiı;i daha zengjn ''erimler
ı.~ karsrlayacaktı. 

Artrk hu~·ıırdım ı-.e}tioe Ye 
!zamııanyadan suya in.i:; derece in· 
Je ı>ıkı bir tutum rej'mıne muhta
ru. Runun içirıcJe "peltel•i'-" den 
köıscbaşı tt>r:tbiııe ıfü.,üs m:.ı.nu~ı c.lrı 
'ardıl'. "U:olaı-o., <hın °SiıO:..ed tıı 
lıa.fiyerJledue tcnezziil de ~;ne 
hu di!stum !o<Jğdınlmıı;1ır. l"ıizdt', 
k.'\bul\ta kılarak bo~mıa yorulmak, 
hu yetnıiyonmış gibi, lıiı- de lıa-
kafanna öğiit \'ermeğ.! kıı.Iltl-:nınl, 
ne ha~ln :ıey!... Bu ~ö teri5 tlti')· 
J,ünlü~imlen hibr.em ~i ne 'ul,jt 
kurf.ul~<".ığo: ~ •• 

HAKKI SUHA GEZGiN 

mecburiyetindedirleı-. G~ 
DUn lokanta ve gazinolarda ltni ~rJ J 

kontroller yapıJmı§trr. Kontrollere ı = . f)~ ~ ~ 
devam cdı1ecektlr. _ _l_ . 

Kaı-tları t.ahrt.t edenler, fazla kart' 

alanlar ağır cezalara _çarpılacaktrr. Toz yag...., muruna hazırlık 
Bunlara. en az fkı yıl hapis cezruıt ve. 
rilecektir. 

------~-,o·---------

H amam 1 ar 
kapanıyor mu? 

Şehrin muhtelif ııemUeriDdeki b& • 

mamlarm mühim bir kısmı odun yok. 
ıu~u :- üzün den faal\yeUerini ta Ut ede. 
ceklerini a.IA.kadarlara bildirmişlerdir. 
tst.anbuıda halen 9Q ha.ma.m vardır. 1 
Bunların 10 i faaliyetlerini azaltmış • 
lardır. 

Ala.kadarlar derhal vaklile alakadar 
olarak bilnlara odıın temin etmek .c;a. 
releı·lni aramağ'a başlamışlardır. 

Halkevlerinin 
yıl dönümü 

Halkevlerlnln kuruıuşunun 10 uncu 
yıldönUnıU mUnnııebetlle 22 ı:;ube.t pa 
7,ar gUnü yurdun her yerinde kut • 
ıanma töreni yapılacakt.rr . 

Bu münasebetle okullarcl:ı t:ı.Jebeye 

Halkevl~rlnin ehemmi~ tini anlatan 
birer konferans vcrllecclttlr. Bu lton. 
feransla.r 20.21 iubatta tertip edılc • 

cekt!r. 

[KllA HABERLER 1 

* 1ataıı.bu1 Sanayi Birli~ı yıllık 
kongresi, bugUn öğleden ı:ıonra yapı .. 
ıa.caktır. Kongrede eslü id:ıre heyeti 
tbra edilecek, yeni rcla seçilecektir. 

* Schrc dUn yeniden kunlyctll mil<
tardıı.., odun gelmiştir. Bunlar muhtelif 
Ka.Zaiara tak.sim cdilmişUı·. 

Dojam 
Ga.zelerniz ressamı ve ha.ritacrsı 

Saffet Sa.kaba~mıın dün sa~t 
9.40 da Haseki hasta.nesinde . ~ır 

rkek evladı dünyaya. gelımştır. 
~·cv-ıa.dJn a.dı Doğan Nur Sa~~
~ı konmuştur. Yavruya uzun omı_ır 

eli .. 1 anasını Ye babasını tebrık er. 
ederi.z. 

o DUN geldiydi, gcıecektl llerkcn, 
Tabiat, meseleyi kestirme halle 

di\·erdl: G<>lUer açıldı. Sıcaklık de.. 
rece.si yill<seldi. Bırkaç gUn önce 
~oluğumurn tikeyan fırtmAlanndan 

~ik~yet f'tUğlmlz kar yerine, nere. 
OIJY8f! voııa.- toprak içinde :kalacak 
Ve hiç bir :;;aman tcnlüdinılzr.len kuı, 
tulnmnmı" olan Belediyeye, bu sc • 
fer, sokakların tozundan dcrd yana_ 

ca~'lZ. 
Dolayufile hatınnıa _gcl!yor: Bu 

seneki fazla kar: !stanhulo. bir hayli 
ders verdi. Enerjik tedbirler aldırdı. 

Parti balosu hazırlıkları 
ilerliyor 

Gümhııı lyct Hali< Partisı İstanbul 
teş?dllıtr tarafından Halkevlerımlzin 

onuncu yıldönl!mU münnsebctiyle 21 
şubnt 1942 cumartesi g'Unli akııamı 

Taksim :;n.z!nosu salonlnl"'..ndn. tertip 
edllt>n bruonun hazcrlıklarınt bitirmek 
iizcredlr. 
Mcntaııtl Halkevlerinc tahsts edil. 

miş olan bu toplantı, 1stanbuıun en 
nezih \'e kibar eğlencelerinden birini 
tc,kil edecektir. 

tSTNBUL BORSASININ 

9-2-912 Fiyatları 

açılı' ve kapıuuş 

Londra l Sterlin 5.22 
Ncvyork 100 Dolar 132.20 
Madrld 100 Pezctı~ 12.89 
Stokholm lOO !sveç Kr. 30,15 

rABVtt.A1 

İkrJ..miyeli %5 93s; 
İkramiyeli %5 933 Ergani 
Slvaa • Erzurum l 

Slva.0.~rzurum 2.7 
19-U DcmiryoJıı 
Merkez Bankası 
Aslan Çimento 

21.50 
23.75 
19.95 
20.10 
20.10 

160.-
13,70 

Sıfır altı yedi • s<:kiz derecede so. 
kaklanmızı kapı tokmaklıuına 'a.. 
rıncaya kadar tıka ba~:ı dolduran 
dondurucu beyaz kumu, ı;.ala. kUrck 
kendlmiz k11ldırmaga., hiç; olmazsn 
ltclcmcgc mı:?cbı.:r edildik ... Bu Bele. 
diycyle bir ncvf iı;birliğl oluu. BUtün 
bir şelırl; ıçcrsind~ yüzblnh:rce kiı; 

oturan bilyılk bit· ev sayarak, ele • 
~ızimizle km zıemeğc koyuluuk. .• 

Bana kalırsa bu tedbir, iyi netk· 
\CrmişUr, Liklıı l::tanbulwı yazı da 
kışt kadar bcli\.lıdır. Kl§tn yağan kr 
yerine, ya_ın toz yıığar. Kara. karşı 
seferber ~ttiğlmi~ şehir halkını. to. 
z.a. J{!U'ŞI Jn o.yııı titizlikle mUcade, 
leye çağ'ırımınz mıyız'! 

Haydi tozu belediye kaldırdı vcy 
arazbzlerlle bastırdı dlyelim. y , 

~chrin gllzelllğini lmrıırtan dlğc 
mikrop :ruvalarına no demntl? .. Ya. 
nl kendi elimizle dol.Jp snçt.Iğımı~ 

sUprüntl\lcr, çı..iplcr vcsaire;ı;e? •• :Mo 
üemkl ısokRklarırnızc böyl11ee kirlet. 
mektcn vazge~miyoruz. Hiç olma:ı:. 
sa, .ı;:apılarımızın önünden olsun. 
trmizl•'nıne3ine ı ıtirlik edelım .. Bu 
surcUc bir ınlhnctiıı ağırlığını duya. 
rak, ellm!Zlc ldrıctmekter. sakmınz. 

HiKMET MUNIR 

Şehir Tiyatrosunun 

llııı~ııuııı lnt.Al\J •IUISi\llNDA 
~ Akşam 20.30 de 

il ı 11 jı Rüzgar 
f nffr1 Esince 

Yakında PARA 
--0--

f. B. Konsen'atuvar Konı.erl(•ri 
Bu akşam saat 21 de Şehir Tiyatrosu 

I~omedi kısmında 

Cemal Reşid 
Piyano resitali. Programda: D:tch 

Bcethovcn, Liszt, Cemal Re§ld 

25 yıl evvel!< Vakıt , 
R. B. K. 

Rwı kokuyordu • 
ler, ha.lrlar, bir 
Rus stilde idi. 

Burad•ı.kl nıöbJe~ . ı 
divan İ.<:Ul'l.amile 

Banyodan sonra aşağı indim. 

--------
izmirde 

10_'?-')17 

iaşe işleri 

PANSiYONU 
z Yazan: Kenan Halil.si 

! ~ duyar; çok kereler de: - Böy
le olması bin kat iyi, der; ve eğer 
~ski, dinda.r ve ha.kiki Ortodoks Ma
dam Grlbaşof uyan~ olursa va
:ıza, nasihata. kalkar:' 

- Kadınlar!. derdi; CX-keklcrin 
1..:1.diğin:izden dıa.ha kem gözleri var
dır. Hiç bir vakit mc boyanmayı
ntz, da.ha. güzel görünmeğc çalışma 
~ mız, demem! Fak.at şunu derim 
ki boyanmaruzm ve slislerinizin bir 
t~a.frru ihmal ediniz. Bu ihmal e
clJ en taraf, çok kereler güzelliği
niıze ta.kılnuş bir boncuk yerin<' 
~eçer. Kaldı ki erkekler kadınla
rın yamız hoşla.rma gi.den bir ta
ı Bflarile meşguldür. Bu taraf di. 
ğer bütün k.a.bah.atlerinizi örtecek 
v~ sizi erkeğinizin gözünde bir 
kralice olarak göstermeğe yetc
ctk, artacaktır bile ... 

Heı· neyse ... "Rus büyük köşk" 
~öyletliğm gibi yirmi odalzydı. Fa
kat civarda bu isimle ta.nmmıyor
<lu. Daha. doğrusu bütün kozmopo-

litHğine rağmen sayfiye Madam 
Griba.şof'un verdiği isimden hoş-
! anmamıştı: .. • 

- Rus büyük k.ö,,ajd ·•• pü.h ! Yır-
1. senedenberi burada otur; son-

m ·in k-bozuk türkçe... Onun ıç oş-ra . . .1 ~ 
kil ilk sahipl.erinin ısmı ı c sagı-

rtrlar · 
- Zühtü Paşa.nm köşkü! der-

i erdi. 
Kö~k, şüpbefilz ki alışaptı. Yan 

tarafta. yüzü denize bakıyordu. Ma
dam Gribaşof yok palıasm~. k~ 
elde ettiği ilk sene, 923 de şoyle bir 
defa boyatmı~tı. F:ıka! penee~e 
tezyir.at.ı ahşap ~ıs~~gın.ın mlı
kcmınel b:r örnegi 101. Pervaz.la r 
ve dL'7 çerÇevelerde adeta. bir ger
gef üzerinde yapılan ipek . b!-t' na.: 
kış gi.bi oynanm.I§lr. İçensındekı 
odaln'I'a. gelince. Macrun Griba§Of . 
:,ra.lım büyük salon.u jç tezyina.tı ile 
bn·akmış, bütün diğer odalar mo
dern bir şekilde ve dü7. renkle ba
dana edilmişti. 

Bir de Grlbaı;of'un odası halis 

Madam Gribaşof oradaydr. Pansi
yonun iç kapISI önündeki knmızı 
toprak d&ieli terasta oturuyordu. 
Yerde iki üç yaşlarında bir <:ocuk 
teneke bir su kovasına ktiçük bir 
ltUrckle toprak dolduruyor; Madam 
Gribarnf: 

- Ah, diyordu; Serçiye"iç! Ca-
nım bu topraklara .... 

Beni ~örünce: 
- Çok ya.:ramnz şey, dedi. 
- C';:ıli'.ba sizin, dedım, en kü-

çük? 
~ Benim? Benim cocuğum? 
Birdenbire hasır koltuğa yas

landı: 
- Tuhafsınız Mösyö, dedi; yok 

canım! Anuckamn ! Tonınuın ! O
lursa.ruza! .. 

lki dakika sonra Şura elinde bir ı 
c:ay terıei>'i ile çıka.geliyordu. Ma- I 
dam Gribaşof Ural mamulatından 
porselen bir f'..neana. kendi elile 
~..ayları koydu; ve masa üzerine 1 
cioğru eğildi ki. yarını saat evvel 1 
~ördüği.i.m<lerrberi onda ne eksik, 1 
,nhut ne faz.fa olduğunu düşünU • 
yordum: ÇUnki1 bunu bh-dr>nbire 
his.<;etmiı:ı. fakat çrkar::ımo..nuştım. 

(J)cuamı var) 

!zmlrde halkın fıkara sınıfına. zey. 
t!nyağı, bakla, sabun vesaire erzak ve 
rilmek üzere iaşe lrnmisyonile HllfUI. 
nhnıer Cemiyeti mU§tcrel,en crznk ku. 
ponlaı-ı bastımuşlardır. ihmlrdo vesi : 
ka ile fınnlnrdan c.kmek alanıarm sa,. 
yrsı 118488 k~ldir, Sabunlar l Uzer dir 
hem ve yarmışar okkalık olmak üzere 
p:ı.ketlero kcınaı-ak iple ğlo.nmıştzr. 
Herke~ ekmek aldıklarr fırından gidip 
kuponunu vererek ·3bun nlacak ,.e 
erzak Jçin de bakkallara giclecclttlr. 

:s Sah 

> ro ~ubat 
~ 
er lUuhnr.: 23 
~ E:ısım: 9.; 

1 

Vak.ıUı·ı ı n=-uıı Y..ı:aııı 

Güneşin 

doğuşu 7.00 

Öğle l~.2S 

lkindi 15.18 
Al"38-m 17'.37 
Y:ıtm 19.~ 

tmr.ak 5.22 

1.24 

6.58 
9.42 

12.00 
1.~ 

11.41 

. 
lçaqamba~ 
!.!..!_ Subat • 

l l\luh.: 2 ı 
r\nsım : 96 

\a!'iıHı t;.ı:ani 

6.59 1.22 

12.28' G.51 
15,19 9,42 
17.88 12.CO 
1~.11 1.M 

5.21 11.44 
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Bak şu yıldız serpili sihirbaz elbi-
seliye ... BaJt nasıl da korkunç bir 
tebessümle güzel Llikrcçya'ya ba
kıyor. 

Saviyer nCJJeli bir tavırla arka
Jaşmm bu eruli.5csine mani oldu: 

- 'Ozillme canım, dedi ve sihir
lıa.z elb setiyi ~n çok iyi tanıyo
r.mı. O l'Omanlarnıda bile kimseye 
fenalık ya.pmıyen muharrir Piyer
Benuva'dır, 

::J.re ortalık karıştı ve altın işle
meli bir diğer tahtı eH~rinde ta
~ıyanlar: 

- Yol açın .. Yol açın, haşmet
iiı M:ırkiz dö Mantu'ya_. en kudret
li kadm 17.ıl&l Dcst'e 'yol açın. 

Diye bağr:ıştııar .. 
Lük Saviyer arabanın öDUnde 

hürmetle eğildi ve kadmm elini ö
perek ııordu : 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
.Nevralii, Kırıkhk ve Buton Ağrıları Derhal Keser 

Frank Jerald daha bir çok kim
·elerden şiiphelendi, fakat evvel
lenberi bu eğlence hnzırldrJarmın 

iç inde bulunan Ulk Saviyer bunla
rın kimler oldulda.rmı arkn.d~nR 
&öyliyerck Fra.nkm en<lişelennf da. 
~ttı. 

Gece llcrlcdikçe eğlcnı!e daha 
~Uzel bir hal alıyor ve herltes ken

eli alemin daldığı için J..ük Savi.yer 
t ehlikenin art.Ik geçmiş olduğuna 
inanryor ve arkadaşmı da buna 
rıandmnak istlvordu : 

-· HL; bir Şey olzruyaca.k. bura
la hiç bir şey olamaz. diyordu. Bu 
gen'ş bah!;eyc girmek, .istedıği gi
bi hazırlık yapmak hatta madam 
Sıtlivan'a yak~!?ll&k ve belki de 
bir çılgmlrk yapmak muhakkak kf 
SaJcramento veya a:raya koyacağı 
haydut için gayet kolaydır .. Fakat 
burada bu deliliği yapmaık için bU
yük fedakarlık, deli cesareti li
zmıdır, çün.kil buraya gi.rmek ne 
kadar kolay ise oylc birhalt et.tik
ten sonra çıkrp kurtulmak da o ka
dar imkftnStZdır. 

- Sen mubnik.emeye ben ise 
hıslcrime daymuyorunı, Sana ye
min ederim ki içimde bir hisstkab
lel vuku va:r. Muh.ı.kkak bu gece 
bir şeyler olacağma. inanıyorum. 

Ve Lükreçya etrafında topıa,.. 
nan bir kalıı.balığa işaret ederek 
ilave etti : 

- Niçin bizim Lükreçya'yı sah. 
t.e f!arhoşla.ra <foğrıı götürilyor
ar? 

- Belki J>C'k o kadar sahte de
ı':'illerdir .. Flora.ı:sa mahzenlerinde 
hir prensler gezintisi yapılması 
programa clııhildir. 

- Merak ediyorum. acaba. bu 
netrdotcl'.in dağıttığı içkil~rin 
ı<,inde neler karIŞJ:k.. 

- Hiç merak etme.. Sadece 
·ampıınya dağıtıyor. Hem üzülme 
tanun görUyorsun ya Lükreçya 
içmiyor, ikramlara teşekkür edi
\ Or, gülüyor ve uza.klaştyor. 

İki arkadaş güzel Lükreçyayı 
ıiahn uzun milddet göz hapsi altın
da bulunduraeaklardı ama birden-

- Markiz mJ, yoksa prenSCB mi? 
Frenses Dobanof l!ıarJ ~la.nn1 

arkaya atarak tuh bir tavrrla gW
dil: 

- Ah lıılö&yö Saviyer, de<li. Met 
t:ur slhir doktoru .. Nasılsınız.. Eğ
lencemizi nasıl buldunuz? 

- Tam ma.nasile güzel. Şeref 
ve gUzelliği.nizle mütenasip .. 

- Do6tlamıl7.dan kimseyi de 
getirdiniz mi ? 

- Y almz bir tek dostumu ge
tirdim, 

Preneee Jerald'i dikkatle &Ü7ıdil, 

- - Fakat ben bu kuvvetlı alnı, 
bu yenilmez bakışlı gözleri tanı
yor gibiyim, dedi. Oh Mösyö Je
rald sizi bir kere görenler kolay 
kolay bu kıyafet altında tanıya
mazlar. 

Ve iki elini birden Frank J e
rald'e l17Attı. Jerald mücevherler
le dolu eli bir an için duda.klanna. 
götürdü, 

- Geleeeğinlzl tahmin ediyor
dum Mösyö.. & bizim için kaza.. 
nılınıış bir zaferdir .. 

- I<'a.kat benhn için de bir mağ 
lüblyet değildir prenses .. 

Ve J erald bu sözünü gayet na
T..ik bir tebessümle tamamladı. 

- Sizin gib! kuvvetli brr yara
dılış, böyle bit- sUrü ıseytan ara
smda bulunması hakikaten fevka
lade bir şey, Bunu herkes bilmeli. 

Ve prenses BObanof etrafında
ki mücevherli bebeklere dönerek 
ilivc etti: 

- Hannnlar, dedi, müsaade e
ciereenh aizc eski ilimler ilimi 
Mösyö Lük Savlyer'ilı meclisimi-
7.e getirdiği yeni zamanle.r sihlr
bazt Mösyö Frank J eraldi takdim 
edeyim •• Mösyö Frank .Jerald 111.
hi Beatris ile m~şhur Simonetta'yı 
selamlayın .. 
Mütec~s gözler tesadüfen a

ralarına. karışan bu me§hur adamı 
süzüyordu. Herkes tarafından ismi 
bilinen fakat hiç bir yerde te.sa.düf 
oluııemıyan bu meşhur adamın bu 
emsalsiz geceye iştirak ettirilmesi 
muhakkak ki Moni Jçin bir zafer 
teşkil ederdi. (D~vamı var) 

-~· 

-

TURK iVE iS BANKASI 
:' ikük Tas~rruf 

Hesapla n 
ı llU tKRAMlYE Pl.AM 

KEŞbıEl.Jl.:K : t Şubat, • 

•hıya, ı "A'u""" r ikin· 

~rtn tarlJılertndt ._..,. 

1 lfU UlkAM] t ICLICKJ 

ı adet 2000 Llralıll ,. 2000. - U ra 
a 1000 - aooo.- . 
J 160 • - 11500.-
a - ~ • •IMO.- . 

10 - ~ • • 2MO.- . 
4() tOC • - 4()()(),- . 
60 60 • - 2600.- . 

200 ~ ı:ı • - 6000.- . 
20C - 10 - 2000.-

icabında Gunde 3 Kqe l\hnabilir. Her Yerde Pulla Kutulan lırarla ~ 

Tıninızı 11 uygun gelecek pudra
nın tam re•ginl weren yeni bir Kolo

rimıtrik makina icadedilmittir. 

Bu aa1tde tlmcUye kadar gö
rülmemiş emsalsiz blr gÜzellikte 
orijinal pudra renklerinin istlhza
rına lmtln verilml.ştlr. Bunları 

yalnız Tokalon pudralarında bu
lablUrsinlz. Bu pudra ruzg~rh ve 
yağmurlu h avalarda bile bütiın 
gün sabit kalır. Burnun parlaması

na manl olur. Hususi ve beratlı bir 
usul dairesinde tstlhzar edllmiştlr. 
Bu yenl Tokalon pu~rasının en 
son yeni ve cazip renklerini bu
günden tecrübe ediniz. Daha ğenç 
ve güzel görününüz. 

KAYIPLAR 
İran komoloahaneainden aldığım 

9807 . M5 nrmaraıı paaapor tumu zayi 

e t tim. Yenisini alacağımdan eaklainin 
hükmü yoktur. Ali otlu murtaza 

• • • 
1327 • 1328 ders senesıne alt Üskl'. 

dar AJtunizade rU§tlye mektebinden 
aldıfım §8.lıadetnameyi zayt ettlm. Ye. 
nisini alacağımdan elkı.ınJn bUkmU 
yoktur. Mehmet Galip "ruzttner 

(38767) 
• • • 

Fene r ntlfua memurluğundan aldı. 

ğmı hüviyet cllzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıka.racafımdan cskisinln hUk 
mu yoktur. 

F ener Yağhane aokafı N o. 2 AbdW 
oğlu S·U dotwnıu A hmet \:uruk. 

••• 
DenizyoUarmdan almakta olduğum 

dul maqma aft tatbik mUhUrUmü za.. 
Y1 et tim. Yenl.81ni çıkaracağımdan eı.ı. 

kisinin hilk mU yoktur. Fevziye Dengiz 
Şehzadebaşı Fevziye aaddeel Mah,. 

mudiye çqmeat aokak No. 8 (387151) 

[ lıtanbul Belediyesi alanları 
SUrp .Agop mezarlığının aaker ocatı yolu luaını ihata dUv/LrlDID inp. 

atı açık ekalltmeye konulmuıtur. 
Ke§if bcdeU 88• Ura 39 kuruı ve ilk teminatı 66 lira 33 kuruıtur. 

Ke§if ve §&rtname.zabıt ve muamelAt mUdürlUfU kaleminde görUtebUir. 
İhale 25-2-942 Çarpmba gUnU aaat 14 cı. Daimi encU~nde yapılacak. 
ar. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden Uç 
gün evvel belediye Fen İ§lerl MUdUrlUğüne mUracaaUa alaca.klan tennı 
ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalar;le ihale günU muayyen 
saatte Dal.m1 EncUmende bulunmalan. {2138) 

UakUcla.r A.akerlik Subeainden: 
Yşdek subay hakkını kazanmış olup askerllğine karar verllen askorl 

tam ehtlyeUilerln Mart 942 devrealne ııevkedlleceklerinden sevk muhtıra. 
larmı almak üzere 25-2-942 gününde ıutıede bulunmaları iltn olunur. 

(2074-211W) 

SUMER BANK 
• 

Sermayesi: 100,000,000 
Türk Lirası 

Merkezi: Ankara· Şabeı : ııtanbal 
Banka muameleleri yapar, 

Vaadeli taıarruf ve t icaret mevduatına 
en müıait ıartlarla faiz verir 

Müesseseleri: 
Slmer iiulı . iplik Vft do1'a~a 

lallrlllaları mleıseıes~ . Aakıu;a 

Fabrikaları: 
Bakırköy bez tabrikuı, Bünyan meı aucat fabrikaaı , Buraa Merlnoe 
fabrika.al, Defterdar menaucat tabrikaaı, Ereğli bez fabrikaaı, Gemlik 

' aunglpek fabrtka11, Hereke ~nsucat fabrikası, Kayseri bez !abrlkuı, 
Nazilli basına fabrikuı, 

Slmer Bali deri ve llaadara ıaaayll 
mle-•ell ISTANBDL 
Slmer Baall ıeııııoı ıaaaııi 
mleueaell IZMIB 
Slmer Baak Yerli Mallar. pazarları 
mle-ıell llT ANIDL 
Tlrklre demir ve çeUk labrlllalan 
mleııeıeıl KABA \'OK 

Fabrikaları: 

Bltallra keramlJr labrllluı, Toıra 
çeltlll labrl1Ea11 

ııvaı Çlmeato rabrllıa11 
Aynca bir cok mühim aanayi ve ticari teıek. 

küllerde iıtiraki vardır. 
(20771 

. Jatanbul Levazım Amirlijinden verilen ukerl 
kıtaab ilinlan 

Beher metre.sine tahmin edilen flaU 82 kuruş 
300,000 metre yazlık eıbiaelik bez pazarlıkla ekailtmeye kOllDWftur. 
12.2.9•2 Perşembe günU saat 10,30 da .Aııkarada ll. ll. V. Satmalma 
yonunda yapılacaktır. Kat'l teminatı 27,265 liradır, Evat w 
1238 kuruşa komlayondan alınır. Taliplerin belli vakitte kom18yona 
!eri. (2060-dl 

• • • 
A§ağıda clna miktar ve muhammen bedellerı yazdı ıııtrr etleri 14, 

Cumartesi günü hizalarında göııterilen aaatıerde Pazarlıkla satm 
tardır. Şartnameler! her gün komisyonda görtlleblllr. ı.teklllerbı beUl 
ve aaaUerde Fındıklıda aatınaıma komisyonuna gelmeleri. 

" lıllktan Mub. Bd. Kat1 te. 
Cinsi Ton L, K. L. K. 

Sıtır etı fO 31600 f7.0 10 ao 
" . 15() 39500 :S92li 11 

70 156300 8030 11 30 .. " 0-0 32500 •8715 12 
(2012-loe') 

• • • 
100.000 kilo bakla almacaktır. Kapalı zarfla ekalltmesi._ 26.2,9•2 

saat 16.30 da Geliboluda askeri ııatmalma komisyonunda yapılacaktır. 
mln bedeli 16,000 lira llk teminatı 1200 liradır. Taliplerin kanuni veal 
nlc teklif mektuplarını ihale aaıİ.tinden bir saat evvel koıniayona verın 

(202~2018) 

• • * 
10.000 ton muhtelit mevad nakletUrtıecektlr, Kapalı 

12-1-942 günU saat 115 de Ankarada Lv. Amirliği satın alma ko 
ounda yapılacaktır. Tahmin bedeli 21.000 lira, ilk teminatı 115715 il 
Talip.erin kanuni veaikalarlle teklif mektuplarını lhale saatinden bir 
evvel komtayona vermeleri. ( 1886-786 ı ... . 

Behertne tahmin edilen fiaU 42li lira olan 200 adet balya makinesi 
palı zarfla eksiltmeye konmU§tur. l haleal 11-2-942 ç&rf&mba günU 
11 de Ankarada M. M. V, aatm alma komiayonunda yapı:lacaktır. l50 
ten ataaı olmamak üzere ayrı ayn teklifler de kabul edllir. Şartnameat 
kuruşa komtsyondan almrr, Taliplerin teklif edeceklert miktar üze 
kanuni ilk tem1natıarUe teklif mektuplarını ihale aaatlnden bir saat 
komisyona vermeler i, (1898-798) 

*** i60 ılA 800 ton Buğday kırdınlacaktır. Kapalı zarfla ekalllmul 
942 Pazartesi günü saat 16 da Buraada Tophanede uker1 aat.maLma k 
yonundn yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 Ura ıtk teminatı 1800 
Talipler.n kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saat.IDdeu. blr 
e\·vel komisyona vermeleri. Evaaf ve prtnamesl Ankara ve latanbul 
Amlrltklerl satmalma komiayonlarmda da görülür. (1994-1035 

• • * 
A,a.B"rda yazılı mevac:ın pazarlıkla eksiltmeler! hJzalannda yuııi 

\·e saatlerde Geliboluda merkez aatın alma komisyonunda yapıl 

Taliplerin belli vakitte komlayona ge!maJeri (788) 

Cln!ll lıllkdan Tutan tbale .... fi 
Kilo Lira s.aıı 

Kuru fasulye 60,000 16.8000 .12.2.94! ı' 
Sade yağı 2~.000 46.2150 11,2.9•2 ı' 

• • .,. 
20.000 kilo sığır eti a~ınacaktır. Kapalı zar!ıa ekailtl!lffl 18-2 

günü saat 115 de Geliboluda a.skerl satın alma komisyonunda yapılac 
Tahmin bedeli 11,600 liradır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif melt 
!arını ıhalP. saatinden bir saat evvel komiayona vermeleri. (19f4-908) 

• • • 
900.000 kilo odun kapalı zarfla ekalltmeye konm.U§tur. İhaleat ~ 

042 çar~mba gUnU saat 10 da Çorumda asker1 .ı:atın alma komiayon 
yapılacalttır. Tahmin bedeli 18,000 llra, ilk teminatı 13M liradır. Talip;! 
kanuni ycslkalarile tekil! mektuplarım ihale saatinden bir aaat evvel 'I 
misyona vermeleri. (2072-2182) 

* * • 
Mara!Jya Upi 40,000 adet kiremit kapalı zarfla ekailtmeye konm.114,; 

İhalesi 27- 2 942 cuma gUnU saat 16 da Geliboluda askeri satm alm• J 
l<isyonuilda yapıl!lcaktır. Tnhmın bedeli 6000 liradır. Taliplerin kall.i 
'·esikalar;ıe teklif mektuplarını ihale aaatlnden bir saat evvel komi.11"' 
vermeleri. ( 2062 - 2122 ı 

• • * 
60 ton bıJrÇtik bir pa.rU, beher J"rtial 715 ton olmak üzere Od ~ 

yUz elli ton kec;l boynuzu pazarlıkla satın alınacaktır. İhaleal 25-2~ 
çarşanba günü saat 10 da Topkapı Maltepesinde aakerl satın alma kol"" 
yonunda yapılacaktır. Taliplerln yüzde 15 teminaUarile belli vakitte -, 
misyona gelmeleri. (2068-2128) • 

• • • 
6-2-942 günU ihalesi iltn olunan (60) ton çekirdekli kuru ~ 

talip çıkmadığmdan tekrar pazarlığa konmuştur, evsaf ve huauıd ~ 
ve nUmuneat komisyonda görüleblllr, Beher kilosunun muhammen tır"" 

•ıs kuruştur, lhaleai 13-2-942 cuma günü saat 16,80 da yapılacaktır. 1" 
tiplerin kati tcminaUarlle Harbiyede Yedek Su bay Okulunda komlı'r' 
mUracaatıan. (2064-212•) • 

• • • 
6-2-9f2 günü lhaleai ilAn olunan (l50) bin liralık beyaz peynire ~ 

c;;ıkınadığmdan tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve huausf §artları J" 
m.Uıyonda götülebllir. Beher kllo811Dun muhammen bedeli 615 kuru§tur. ~ 
ıeaı 13--2-9•2 cuma günU saat 16 da yapılacaktrr. Taliplerin Harbir· 
Yedek Subay Okulunda Komisyona mUracaatlan. (2066-2126) 

** * ~ Beher metrealne lM kuru§ 19 santim tahmin edilen •8,1587 metre (fi' 
lık elbiselik bez pazarlıkla eksUtmeye konmll§tur. İhalesi H-2- 9'2 _,, 
mart.eai günll ııaat 10,30 da Ankarada M, M. V. Satın alma komisyonuı:, 
yapılacaktır. KaU teminatı 9797 lira 30 kuru§tur. Şartnamesi 385 kUf'P' 
komisyondan verilir, Tatlplerin belll vakitte komiayona gelmeleri . 

SAHlBl : ASIM U5 

Umumi oeerfyab idare eden 

(2070-2~ 

Basıldııh ver · V AKIT l\fat08 11; 

Rıfik AMuı Bnenıiı 


