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Basla KIWraa: ı Kup 
DIMOB BIT 

ll"l,rMluı 100 kant ollıa .. lld ... , 

... BBk VMJ& ..,,......._ ~. lmrall' 
rllecıektlr. 

Türk kara sularınd 
Meçhul _bir· denizaltı Çan 

kaga motörünü batırdı 
ayf alar anlatıyor: 

Motör bir torpille ba
tırıldı, bindiğimiz fili-
kaya 30 - 40 defa 

ateş edildi ... ______ --------

1 
BMftn yordda ço51run bir eevln~le kutlanan halkevJertnın, 10 wıco yıl dönllmti, Ankarada, bütün evveııcoer
dem kat kat 115tUn J'ÖSterilere ftelJe olmUJtur. Realmde, m.ak bölgelerden bllkQmet merkedne -'e.rek 

...... cöef;erl. 
lere ı,tırak eden Tllrk köyllllerlnl aaym Bqnl<Dbnlde dlğer VekJTif'rimlzbı arumda görUyoruz. 

An kara, H, (A..A) - tatanbuldan 
bir Bulgar Jimanma müuvecclhen 
YOia çıkan 200 tonluk Çankaya moUL 
rünUn !ata.ntıuı botuma yakm Tllrk 
kara sulannda bir denlz&ltı tarafın
dan be.tınldığl ve mnrettebatııım kur_ 
tanldrfı :haber al~tır. 

Avrupada Ankara ağır ceza m ah kemesi gece saat 23,30'a 
Motör tayfalan ,ehrlml.zc gelm~

lerdir. Tayfaların anlattıkıarma göre 

Tevfik Rüştü t Krips 
Londradan Avam Kamrasın 

Vak& §Öyle oJmU§tur. 
''Çankaya motı!Sr11 Bulgarllta-

• • kadar devam eden mu!ıakemeden aonra 

part~ıerın t~s- URFA MEBUSU REFET OLG ENiN 
fıyes~a~~ ~~~~~ TAH LiYESiNE KARAR VERDi 

nm Burgaz limanından kalkmıı ve 
SUzepoluya uğradıktan aonra aaat 8 de 

Çörçll hükfımetinin aldığı yeni 
~ dikkate liyik hosuSlyet
lerden biri de bu kabine!lln gitgi
de partilerin kontrolünden kuriU
i&rak daha ziyade l"crimU birlik 
hllkümetl haline glrmesWlr. Ç-Or. 
çil bundan evvelki h~funetlerin
de partiler arasındaki işbirliğine, 
pcırtilerln fahsJyetinl tebarüz etti
ren mUmesslUer V88rt.uile devam 
ediyordu. Bir yandan I~ partlslnin 
fcra re.isi moavfnJ Groo Vud dJğer 
yandan muhafazakarlarm nüfuzlu 
..,ıı,iyctleri çörçil kabinesinde 
ZÖIDl'(')er, gruplar, ,pa.rWer namma 
hllldbaetl ntHazlan altmda bulun
duruyorlardı. • 

Muhakemeye bugİin devam edilecek 
Aubra, 25 (Vakit mnb&blrlo

tlen) - Urfa :mebusu Refet Ül
genle yeğeol maarif kolleji mute
:nedi ve vezı:ıedıan Zeki Ülgen hak
kmda açılan dawya bagUıı 88&t 10 
da Ankara ağır eem mablr.emeeilı
de yeniden bel}•..,.•tır. İlk celae
de <!&vaya ajt bazı evra.km okwı
masmdan sonra saat 14 de tekrar 
devam etmek fuJerc celseye niha
yet verildi. 
Öğleden l!IOIU'a. mı•bakemeye de

vam edildi. 
Davada adi gegen §8ihitlenlen 

uıuhaaebeci Lutf'i, daktilo Meliha, 
~ muhasip ua. Avni ve Refet. 
Ülgenin km ve gelini Y eglne Ko
çakla Aliye Barut.çu ve çocuğu Ay
tekin Ülgen dinlendiler. 

Eski muhasebeci Ultfi ile mu
hasip aza A vn1 daktilo Meliha ev
velce verdikleri ifadeyi tckrarlaclı
lar. Refet Pl,genin oocUıklan da 
kendilerine isabet. ~ :iddia o
hman ikramiyeler hakJcmda i:ı:a -
hlltta bulundule.r. 

Muhakeme gece 22,30 a kadar 
fasılasız devam etti Hakimler he 
Yeti Refet Ülgen ile Zeki Ülgen 
ha.Jdai'ında verilen tevkif karan
nm :taJl!ıi"ttı•ıeınna ve muhakeme
nin yarm ''bugUn" saat 10 a bJ. 
ralrxhnasma kanLr verdiler. 

Urfa. mebusu Refet Ülgenle Ze
ki Ülgen geç va.kit tahliye edildi
ler. 

(De'Vamt Sa ! Sil. 4 de) 

Şark cephesinde 
ALMAN TEBL1Gt 

sivastopol 
Dalga halinde 
tayyarelerle 

· borrt ;andı 
- o-

Sovyet Jevb..., tdJfill: 

Almanlar 
12 bin ölü 

verdiler 

Çörçil kabinesinden partiler na
mma nüfuz tesis eden nazırlan çı
karmakla kabinesinin hüdyetinl 
de değiştinn~ oluyor. Bu bakmı
flan t:emslU hükfımetin ve partile
rin vatanı olan lngUterede devlet 
anlayıfmda organik bir değişme 
«rÖ7.e !;arpmaktadır. 1 

lngUtereyl bu ~ide harekete 
sevkeden· sebep A vnıpa.yı: büyük 
harp sonrasından itibaren saran 
, .e yer yer memleketlerde partlle
ri tarihe ma.I eden iktL..a.<li bünye 
\·e "iya.-.i .zihniyet ve şuurdur. Harp 
&onra111 A vnıpasmda partileri, ya
nı liberal demokrasinin siyasi zih
niyeti soluk, manasız, hatta muzır 
ullkld ettlren totaliter rejimlere 
ya§amaJc lmk&ru veren hldlse fa
~iııt , ·eyahut nazı doktrininden ön
ce A ,·rupa~ dünyayı harp sonra
smda kaplayan "o~,, hareket
leridir. 

FUHRER 
Fon Papene tebrik 
1 telgrafı çekti 

BEYAZ· 
Kadınlar 

• Berlln, 25 (A.A) - Ordu Batku
mandaubtı telJUtl: 

Büyük harp 90Dra.~ınm ekono
mik hareketler tarihi kenill güm
riik hudutlan içine kapanan büyük 
küçük devletlerin mukadderatl ü
zerinde büyük tesirler yaptı. 

Büyük harp 90lirMotdm ittba· 
ren, Ba&fl' bir otArfl halini akli. 
\,"in puan A vrupaya kapandı, A
meiib himaye ststemı ile kendi 
hudutlarına 9Cklldl. İngiltere Ot
t&va konferansı ile ota~ bir im
paratorJUk dinyaeı ihalketti. 

Almaaya ve İtalya '-hogtin iki 
devlet otaqlye en az mÜl!lalt olan· 
tardı--- onlar da gUı enazt, gih 
ba.!fıka tedbiiJerle li.boratu\'lll'& ve 
siliha dayanarak bir otal'!Pk llem 
ra.ratmak lst.ediler. Daha 1930 har
binden evvel Al·nıpa bir ne,·ı orta 
çağ muızarası arat.ineğe başladı. 

Avnıpanııı btlnyesindcki bu de· 
ğipeJcr çok parttH parllmento
lanlan ba.,layara'k, memleket saf
farmda bir intibaksızlık vücude 
~etlrdf. Dikkat eclilecek olursa bir 
:1.:amanıar yolunda lnsanlann seve 
"-eve can , ·erdikleri bir t.akmt fi
kirler soluk. manasız. hatti mu
ar tellkld edilmeye b:iştadı. 

Partiler artık yavaş, yavaş si
Unmeğe maııı«ım bir uz\iyet gibi 
itibarsız, BOSyal fonkSi~·ondan mah
rmn bir hale ~ri~·orlardı. ParUle
ıbı ta.raftarlan bile yazdıktan eser
lerde ıslahat lüzumundan bah edi
yorlardı. Büyük hınpten e\'\'el A .,,.. 
mpada daha ziya<lc liberal demok
rasi 1JHJcUm slirerken harp sonra
ı.ınt1a hunlar yerlerini irili ufaklı 
diktatörlere terk<'tti. 

( Dewmc Sa. S Bü. 6 da) 

BerJin, 25 (A.A.) - FUhrer. , 
};(\yük elçi Fon Papene bir te1graf 
çekerek kendiaine tebriklerini ül
dirmiştr. 

Alman hare.iye nazırı Fon Rib -
bentrop da, büyük ~YE\ çok ha
raretli bir telgraf göndemıiştir. 

Pasifik harbi 
30 Japon 
tayyaresi 
düşürüldü 

. 
Bir tuğ 
amiral 

Deniz 

Hong. Kong'da Japon 
ıukerlerinin . 

Çirkin tecavüz-
lerine uğramış 

Loıilclrıia, 25 (A..A) - Röyter ajan. 
.mım diplomatik muhablrl bildiriyor: 

Hongkong'da !nglll.z harb eairlerine 
Japonlar taratmdan yapılan zulllmler 
bakkmda malOmat &Pnmıftır. 

Sinppurdakl Japon bafkumandanı, 
J'apoal&rm muh~be meyd&nmda 

mafltlb edilen dU,mana k&r§I merdce 
d&vrandJklarmı aöyliyerek llğUnmilf -
ttL Bununla beraber Hongkong'dan a 
lman rapor, Japonıann merdce hare. 
ket etmek §Öyle dursun Ja.por; eeclye_ 

( DIWl'mi sa. e sa. ~ aJ 

Doğu cepheai cenub kesiminde Al -
man. Rumen ve Macar te,klllerl, dU,_ 
man hUcumtarmr tekrar pU.skürtmU,. 
ıerdir. Merkez ve §imal kealınlerln~ 

savaşlar devam etmekte, müdafaa -
d&n taarruza ve taarruzdan müdafaa.. 
ya geçmektedir. 

Sivutopol'a kartı yapılan blrbiriDl 
mUU&kib dalgal&r halinde hava bil -
cumlan ,ehlrde ve liman bölc..tııde 

genJı yangınlar çık&rDUftır. 

Ka)e aularmda bir Sovyet kruvazö· 
r'Uııe cldd11aabet valci OlmUftw. 

şlmall Atrlkad& her w•tarat, kflllf 
faaliyetinde bulunmU§tur. Alman avcr 
ttı.yyarelerl t lngillz tayyareaı dtlfür_ 
müşlerdir. 

lılalta'da çok a,tır çapta bombalar 
Valetta llmanmda demirli denlz&ltııa_ 
ra t.sabet etml§Ur. 

İ.ngilterenln deD1a bö1gaılDde dQn 
gece tayyareler, Cromer tfmallnde ııey 
reden bir İngiliz katllealnl dafrtmı§· 
lardır. İkl bUyUk tJc&ret gemlalne a
ğır isabetler olmU§tur. Bunlar, kay • 

bediim!§ tıelAkkl olunabilir. 

(Devamı Bo. 1 Si. 8 tllJ) 

manrebeilllde lldl Evıeamerı teşvik için ae dlııaırorsaaaı 

Japonlar da 
68 müttefik 

tayyare 
düşürdüler 

(A.A. dan kaaltılınnpa. ) 
Binna.nyn hudodu )"!P.kınmda bir 

çevre boşaltılıyor. Bu hareket, mü
cia.faa bakmundan lüzumlu görül
mektedir. Bu cephede Amerikan 
günUllü tayyarecileri harbe i!itirak 
etmiş ve muvaffakıyetler kazan. 

( Dft1omt & • ••• 3 ü ) 

Kadınları iş hayatından çek
mek evlenmeyi teşvik .eder 

A.1&9ray eaddeel HO No. da T. At.f.9 vamız.ı biraz olaun aydmlatm11 olurwı. 
Kadak J&Z1701": Kısa bir bakl§l& maziye dönelim. 

Muhterem gazetenizin, blr memle. , Eski devirlerde ııs YA§Ina girlb de ev
ket d&vur olan ~vlenmeğe,. önayak de kalan genç klzlara tuhaf bir na· 
olmur, gençler araamda hiç ,Opbe zarla bakarlardı. Bıyığını henUz kıvır. 
yok ki derin bir &!Aka uyandırmiftir· l mağa başlayan bir genç delikanlı pek 
Yapdıtlmız 8.8lrda "Evlenmek,, ha-

1 
a.ıa. bir yuva açabiliyordu. Ve o zaman 

kikatte düşUnUlmeal ve halledilmesi 1 bugUnkUnden daha mes'ut bfr bayat 
IA.zım gelen en büyW< bir davadır. Bu sUrillUyordu. Halbuki bugün onun ta. 
huauııa blrÇok defalar temaa edildiyse mamen aksini görüyoruz. Evlenme ça 
de maaluef bir semere vermeml§tlr. gntı dolduran gençler, .henüz bu hu · 
~çJer, ı:ılçln evlennıeye cesaret e eusta bir te§ebbUste bile bulunmuyor 

demiyorlar. ? Bu sual etratınd& dil - lar. Krz ve erkeklerin bu ifte tered. 
§ÜDCelerimlzi toplayacak olunak da.. {IMDamı Sa. 2 sa. .. de) 

ayrıldı beyanatta bulu 
Taymis dlplomaük yaan eldyl 
' 'Fena • dCNita" diye anıyor 

Rus sefiri bir 
• 

z~yaf et verdi 
1.-~ 16 (AA.) - T~ 

guetealnin diplomatik yazan, "fe
t!R günler dostu,. b&§hldı yazmm
rla diyor ki: 

''Tihitiye bUyük ~ doktor 
l Kiişt.ü Aras. bugün Londradaıi An

;w.a.ya hareket ediyor." DOktor A
nı.sın hareketi teciıellr ~ 
CU.tır. ÇUır*il kendiai, fena glia
ı_. ;b>i .clcıetumua. W-ıtw '" 
lMiit~ bir~ dcı9t. lıaüıa:tlk
t.adır. Doktor Aru, Jıalerane ·,u. 
zel htr it.imat v~ doetl1* mılrMı 
hlra.kmaktedır. 

(Devamı Ba. ! Si. t •J 

Hindistan meselesi 
t imdi müzakere 

edilmelidir 
Londra, Z5 (A.A.) - Knp. 

vam Kaımaruinda 111 demeçte 
lılDD'IU§ltur; 

Benim. teM!ldrime gö~. 
lıdert mfatile oiaıı vaziyetim, 
l iıdn g6rüşlerine ha!l> :kabine 
ve !harp ~ gôrllolerb:ııe 
mecliste tereUman olmaktır. 
tün meclis 8788!DR> hat.Jrda 
mam lAmn ~ bir nokta vardlr 
Hal şekillerimizi birlild:e .naı..-.ıı 
muım l&Z:andır ve jlJcf 

blıtoın IÖrüeier ~ ibllUJıı. f8dflll'. 
~ lldi'ı - ~erek ıaaa•ııs: 
~--.inht teııbiti için ör k.oqırO
~ mevm teeldl etmelidir. '.ft> • 
Uılit.er bir ıaı'lmeato ile b8ltıill 
~ .1Ju ite memur oJmlar' 

(Dft1aalt. Sa. ! Bii. 1 dd) 

MillJ Korunmaya muhaf ff hareket edenler 

8 KiŞi TEVKif EDiLDi 10 KiŞI 
MAHKEMEYE VERilDi 

Yat 117.erinde komllyoncuıuk ya~ ı • De birtikte, Tahtakale cl'ftnDda 
Retat Otuz adında blrial, ''Ai'femicUa •bir arcn,.,. ıooo teneke ade ,..., 

Ucarethaneal,. sabfbl Yorgt Pap&dopu- (Dewmaı Ba. 2 SU. ! M) 

RASiN: 2 
Va~t daimi okuyucularının kuponla aldtklan 

tenzilatlı eserlerden 
• 

Birinci lacia BEREN/ S 
Bu faciada Roma imparatoru Tltaıt, Flliıitm Kraıtçeaı BereDle, Ko

majlın Kraıi AntfgOküıJ, aerdur Polen ve diğer efbaa arumda geçen 
a,k.,.. facia. . 

ikinci lacia:BAY AZJT 
Mevzuu Oamanlı tarihinden &lınmtf olan bu uer, hiç ıUpbesla btltun 

Türk okuyucularmı alA.kadar eder. Bayazıt, lMlbıiismm ikbali RMeen, 
Ataut admd& bir sultan, Ahmet Osman, Zatliniı ve 2Jı1.1re araamda lat&n 
bulda Dolmabalı~ aaraymda cereyan eden vakalar RAStN'ln kalemi ile 
canlandınlm&ktadır. 

I 

Oçüncü lacia:M/HR/DAT 
Bu mevzu, flmdlki Kınm'da Kerp bbğuı tızerincleki Nemle §ehrinde 

cereyan etmektedir. Pont ve dlfer bir çok hllkt\metlertn kralı Milırldad, 
nl§aıılmı M'oalm, ofullan Fanaae ve .tküfarea ve ~r plı:aılar bu eeerde 
rol almaktadırlar. 

Ü ç ayrı mevzuu toplayan RASi N : 2 
75 kuru§tur . Buna ilave olarak: 

HERAKL J f 

. 
aerr 

Hayatı ve eeç.me eaerlerinl vereceğiz ve yarından itibianm Defl'e" 
deoefbniz yedi kuponu l'e~n okuyuculan:mu.a 100 kurUflUk i)d eeerl 
yalnız SO kurup verilecektir. 

BAS1N: ı eeerinln kuponlan bugün .... ennlfUr. Olmşarıalıanmn: 
kltaplarmı saat ıı den ıtııı.ren Valat Kltabevlnclea alülllrter. 



:!(l .. ~ • 1 q . ..:., '.r..-z barb11e Japon· tay- Şark cephesindenK•T Vavel Karamürsel, Gölcük, izmii iskeleleri 

.. or e;lica yareleri •M•~:::~:.~::~;:.::::. .. ku!~::r.'iın~rt::ktı Ankaro,~~!~"~~~p~fe i!~2 .. ~.0! yen; in•'· 
"'§ 'k• d ı h ı· d t.ebliğ· Bangkok, 25 (A.A.) - Delhi' Jen) - Mtinak:ılat Vekj.letlnce gö fe He bilh.eJı3a Gölcüğe gidip ge-

r ~ine değişikliğini. j 1 a ga a ın e Şim~l·batı cepbealnde kltalarımız elen haber verildiğine göre, "'iı.,..'r- , rUlen lüzum üzedna Kanı.- lecak işçiler ~ pek ucuz ucrel-
kdır, bazı meselelerı · • J,6 mcı Alman ordUBunun ı;ovrlln:ıc ha... ye kadar general Va.ven'in cml'in- mill'scl, Değirmendere, Gölcük, ler tesbit edilmiş bulu.nmakta<iıı · 

tenkid etti cenubAı Amerıkası rekelini tamamlamıştır. Alman or_ de bulunan Birmanya ordusu ku• İzmit iskeleleri 2..rasmda. yeni .bir Sabah "\'e Akş"m olma..1i: üzere glin-. 

;.ondl'a, 25 (A.A) - Bugün Avam "--"m.dan denberi ba..ı'"'an l>u seferler için !erler için denizyollan idaresince 
dusu kumandanı Fon Bu.eet teslim mandanlığı, Hindistan be.şkuma~~- ~is ihda edilmiştir. Bir iki gün· ı 'ie iki tıefer yapılııca.ktrr. Bu .se-

rna-sında barb durumu Uzıerinde u·· zer•ınde uçtu olmayı redd~ttiğUıden kıtaıarunrı hü· danı ger..P.ral Hertley ..-w. 3 
... ,, • 1

'" ilk ...... •- D-'ı. rad bu tathik edilmek üzere yeni bir Su.alı: vapuru tahsis edilmiştir. ttar mUzakcrcler yapılmışttT. Eski cuma geçmtftlr. Hlk:umun · Baıua- ele alm.mııw•. CMJi yosu, 
b. d smda 29 uncu ve 30 uncu piyade tti- decr;"-iklig~;n pasiflk'teki askeri du· ;rbıye nazırı Hore Belisha, ka ıne e .,. 

k V:ı)in~too, 2:> (A.A.) - Beyaz menıeıi ile hUcum kıtalarından mUrek romda hUBU.le gelen değişıneler 
pıl:ın değişikliklerin Avam ama · 
ının bl!tiln mahfillerinde iyi l<ar _ ~ym ~özcüsü bu#lııbah erken ıa- keb llçüncü bir tümP.n lıezitnete uğra- neticesinde lü.zum1u göriildUğünü 

nd·,.ını ve Crlpps'in tıarb kabinesi· "llerde düşman. Uıy_ya.rele:lruı1 bi· iılmrş. Almanlar 12 bin ölil vermiş. Uave e::liyor. 
'O r'bi..;,.; m'u"t--·1...ı.p ilcl0 dalga halbı- 29 tank • . u· --19crl hfiller 

Başvekil· 
rw sı çol< geniş 't>lr memnuniyet ~..... <::Vıol'' tir. 1~5 rop, 185·hav;ın topu, , Sal8.hiye ı &ıa ma , 

ndırdcğınt söylemiştir. Bundan sou ne Aıner;k::ı.nm ba.tı kıyıs· üstünde 340 mitralyöz, 4150 otomatil< tU!ek, Singapurun kayıbmdanberi Bir .. • 
Hore Belisha ezcUmle Si..ngapur uctuklarmı söylemiştir. J.50 kamyop, 3-lO ınotosiklet.. 125 va _ ıua;ıya ile general Vavel kara.rgii~ 

Ziraat ve Ticaret 
Vekilleriyle görüştü 

1 istanbul- Edirne . 
1 otobüsleri işleycek 

Edime, 25 (Vakit muhablrit\deıı)
Koordinasyon hc~tinin koyduğu 

benzin tasarnı.tu kaydına uymak içln 
Edime • 1ııto.nbul arasındaki otobiis 
servisleri bundan altı ay kadar evvel 
kaldırılmı§ ve bu tarihten sonra halk 
1atanbula Babaeski ve Alpullu yolu L 
le gltmeğe mecbur kalmıştı. 

~so·'zcüsu·· -'-'- Duzvettin iki dal- t "350 ı ıv.~bası h d-1·: •rt"batm tamamen ktr.da nıüteaddld tenlddlerde !>ulun , n::m "" ıon mUhimmo. , ., t ~ ve l :ırasın ~ ı l 
~ ve Hind ahalisini mütlefikler da_ ~ı:ı. halinde gelen dü~man tayyare- diğ·er blr çok ~rb malzemesi ile ikl kesilmiş bulun<iuiunu belirtiyor • 

Jeri.n.in Amerika batı kıyrsmt!a se- la.AA u ı~v"'"'m deposu elimize .,.~,.. la.r na ~tırak cWı·mek için zamanın ,...- r ~·- ·~ • 

l:>ep oldukları durumla. aııkt bir te- 1 u Tokyo, 25 (A. A.) - Hükumet 
iZ mUsalt hulunduğunu ileri .süre. me.s muhafaza ettiğini ilave eyle- m ş r. • :;özcüsU demiştir ki: 
ç nkaY!iek bize bazı tavsiyelerde 

UJlmu tur. Umarım kl Britanya 'll'lştlr. L • d f b 'k 1 d Kullanılma:ı: bir hale gelen Bir· 
ümeli kend[B:l.nc sUratle cevab ve· Sanfnınsi~ko, 2.; (A.A.) - Ba- enıngra a rı as ~ a manya yolu yerine kendisinden 

tı bölgesi müdafa.'\ komutanı bildi- rekor i'ltifade edilecek olan Assam'dan 
ıct. r. Deml~tır. • 
0 re Bt'iisha, ıısl;eıi hareketler hak. 

bazı (leyler söyleyerek aimdl 
1' hiçbir ordunun nereye olursa ol-
icabı it.adar tayyaresi beraberin· 

oıınndn.n gonderUmemesl prensibi -
n l< bu!U ıuzumundan bahsetmir;ı, ay 
ın !Abazayı bahrlye için de varld 

orınli§tl.lr. 
ESki harbiye na.zar, dabiU sahada 

zc[lm\c sanayi müesseselerinin dev. 
t bızmeti içln &eferber ediJ.m.eleri ve 
çbır hususi müıa.ııa.zanm Uslün tu -
uınıamast .lulnaatlDdcdlr. 

KBİPS 

rjyor: Mosl•ov11. %:> (A.A.) - Lenjııgrıı.d geçen Blndlstıuıla Çin a'nlSındaki 
Milliyeti meçhul tayyarelerin gel fabrikahin urmadan tank, obüt ve yeni irtibat yolu Çunkjng hükU -

diği 25 3ubat sabahı bildirildiği bomba imal etmekt~dirler. Cephede metinin dııh3. bugünden yn.ptıgı 
vs.kit Losangeles çevreslııdckı şe. kullansW.bilecek olan bir miktar mal ;Püyfik reklama rağmen uzun bir 
hirlerde I§Üt söndürme emri veril- zemeyl muayyen bir zaman içinde tea. müddet i'lin i~ yaramı~aktrr. 
miştir. Hiç btr boır.ha ıütlmanuş Em l!tmc>.11l tstenilen bil' fB.brlke.ntn ~k. -o 
ve hiÇ bir tayyare dü~ilrülmemİ§· niliçtlerl Uo amel~! verileıı ,11ipıı.rifi Türk kara sularında 
tır. Ha.va tehlike it;areti sa.hah saat on uı: gtin içinde ~ıslim etmete mu,· 
7 de sona ermi:;tir. • vaffe.k oımu§lardır. 

Toyko, 25 (A:.A.) - Japon u- 0--....... ---

mumt kararga.b.ı. Japon denlzaJtc- Besarabyada mecburi 
!.armm Q.iip Kalifornıya ı:a.lıilinde hizmet 

· B~ tara tı I ıııı.,1 sautada ı 
tstanbula müteveccihen hareket et • 
rni.şllr. Motör demir boru yijklüydü. 

bµlunan bzaI askeri hr:dcfleri mu· 
vaffal,'1}'etle bomhardımş.n ettiık .. 

Gemi n.at 22 de Kusukaya. civa.rıruı. , 
goltlifl sırada Vardiya Ali motörUn 

Bü.kreı;, 2:> (A.A.) - Radot' a- birdPnbire önüne çıkan tahtelbahir! 
lerin.i teyjt el.ı'n;ştir. j~nsı bildi·~yor: görmüş ve ~rbal ıırka.dqlarma h&~r 

B~araby::ı valisi general Voicu. vermjştir. 
Singapur'Ja müttefik lesku büt.iin Bessrabya halkı için Tahtelbahir rnotöı:iln 20 • 30 metre 

(Baş tarafı 1 wcı sa11/ada) zayiatı 25 bin ~ mecburiyetini em.retmiştir. açığmda durarak nteıı etmete başla. 
in da.hş. kolay olebili.r. Fakat ıbiz . . 12 ne 60 ya.'.! at'8-~ds. her fert mıştır. 

otalite.rizmden fa.ritlı ibir §CY için, To'kyo, 25 lıı(A.A,) -uh~~ıı_1işı tt~! mecburi hizmete tabidir. Kaptan ve 9 tayfa. dertıaı tlik&yı 

Ankara, 25 (Vakit) - Başve
kil doktor Refik Saydam, 6ğled~ 
sonra Ticaret ve Zira.at Vekaletle
ıirıe giderek vdtillerden muhtelif 
faler hakkında izahat almış \'e di
rektifler vermiş1erd1:r. 

Ankara - İstanbul 
Maarif müdürleri 

Ankara, 25 (Vakit) - lstaooul 
m.:ıarif müdürlüğüne Muhsbı Be. 
nal ve .Ankara maarif müdürlüğU
ne Rasim Aman .asaleten ta.yine. 
d; lmisl e rdir. 

$ibirya 
Askeri üsleri 
Amerikaya mı 

1 

veriliyor? 

F&kat ye.rm otobüs ve yarıBI trenle 
alman bu yol halkı bir hayli mü~ktL 
l~ta .sokmll§ oldupdan aWmlı ma • 
kamlar t.ara.fında.ıı IM>n günJ.erde yapı. 
lan hlr teşebblls Ilzeril1e Edime _ ls . 
tanbul ve latanbul • Edimo ıuıuıxnda 
otoblislerin gene eskisi gibı işlemeııi . 
ne milsaade edilııı,lftir. 

tık otobüs .ııehrimizden İstnbula ha. 
roket etmiştir. 

Rauf Orbay 
Ankara. 26 ~'e.Jat.) -- Londra 

biiyük elçiliğine tıcyin edilen Ra
uf Orbay~ günü Toros wp
re~i He Mmrra hare.Ket edece!<, o
radan tayyare ile Londraya rlile
cektir. 

Müddeiumumi muavını 
,..~ha 1·..,.1· olduifnna lııandJö-rrn~ bir ~tesinin S g:ıpur m avırıne o·-...,,.,-.---· j 
'"1 ./ Q.. c-• • h b •.;,...Jeki ,,_.....-~~F- indirerek binip motördcn &Çllml§lardır. apo n 
. v ı·rm· do--,.,na\j:voruz. Bununla be- göre, Sıngs.pur ınu ar& ıt&ıı.... 8 k dJ l 

" "' .• ~ ,,. . ı d d" 25 eyaz 8 ft 81' Denizaltı o sırada gemiye bir torpil :ı..er, d ___ ,_.,, ıa...:•-y .. "'"';zı tama- Iµgiliz ölü ve yara.:.mın s. c ı Anka- ')ıt> ev~• ...... ) ~ .. ~ft-.ı..·1 
'"' OlJIVJU- u\lil - atmıa ve geml ye.narak batmaya baş. .,. ee. •• •-, ~· _.., - ~._..,... 

~1. kull bin taJımiJı cdilme!tte~ir. " SOZCUSU · ı·~· n-ı mile muhafar.fl. etm.,,... vo an - (Ba:<J tarafı ı incı &a'!/fıır/a) ıamııtır. müddciumwni ınuavaı ı~ne .(,XJ. ,_ 

azminde hulımue'lumuz, bu bii{l. eini örten medeniyet ctıd.sının ince ol· Bundan sonra motörün diğer tara. twsir müddeiumumi muavini Nail 
ycyi yine bu nıaksaih en Wyük Tevllk RI.'"' A raı duğunu ortar~ 1'Qymaktacırr. Japon. ~ına g'<:'Çen denizaltı bir torpil dall.ı). Sovyetlerin böyle bir işe Ôzkan L"Vİn edilrniötir. 

csirli ma.itinekr ku.rnıak 1Çin tet- (8qş tarafı ı ı ~ ı r.,aılf ata Jum Hongkong'<!a yaptikları zulilm- atmış ve t'illltayla k a. ç a n ,e, gjrifemiyeceğini söyleDi l Basın balosu 
ilA.en lkor~:ız lazım ~eldiğj Hassas kalbi olan doktor Aras, ler ve cinayetler slhhıı.linden ,şüphe ca micilerln ar,kasmdon 30.40 cır.ta ate~ Tokyo, 25 (A.A) _ Japon haberler Bıu;tn Birliği AzaJBrma.: 
t:.'mek değiloiT. t lıwwnla. bon:ı.ber, !ıaqıt.en duydu. ıı olrııayan raporlara göre bUtün ı;Jp· elmlJJtir. Fakat gece olduğundan ve servisinin sl)zcüsU M. Horl, Sibirya kı TU.rk Basm Birliği İstanbul Mmta • 
}(~ lldia.yelsizliklerin vey~u ğ.u .nefretin, zulmet. .kudretlerini laklıltlarilc o~rcnndtkleri vakıt dlln - deniz; fırtınalı bulunduğundan ntkaya yı:lann<Ja. asken cısıerl ltullı:ınmak mU. kası Reisliğinden: 

nodası &eÇll.!i.~ usullerin ne e- y----1• "". • 1 ev0~ı. bı"r sulh kur- .·.·avı ha•~A•• se}·ke-'-""'''t1·r. llik"'yc ... · lma.nıı~ ...... ...,.ft_ft_edeler ik' bu 1 • 
d • cuuu- .. ; u ~·ı.ı. ~ .ı•~""" ,...._,. " uır şey o s~"· ~ ' ı ı;aadeqinl elde etmek uzcre Amerika- Yılttk suvıı.remiz 23 §Ubat 1942 cu. 

~i makinemizi, ne e a&Qrı _ ... , •. ıuzu-111unu "~ut.turacak •·-dar edı·ıcn "'u mu· '·"·ış \.>k"l .... 0- 0 bUyük "l. k d tzd bocatadıktan sonrn 
w t:mas •.w:s.ıı. ....... - .. u .._ - ~ " <;u eaa.t en c ., Jıların Uerl .aUrdUğil mül!Jıazalar hak- mart<'ııt gUnü ak§amı saat 22 de Tak 

~jııemizi zorlulda.ra ugra; I· 1·--...:ı.w.<..:n u··,..,rı·n,. tesı·r ~·anm:<""rtıa rüdc kntJIJer, soJı·trunculuk, tahrtbct · B da İstanbula .,.eten Cemal 
ekl·~ '-- 1 • ~ -.. " ..,....... ,, n " urgaz n " kında vabe.ncr ırnemleketıerde dol8§8n sim l)cicdiye gazinosu salonla~da ve. 

~ı <la miisa.adc e1:rıooı ı&•mu. a- ~ .. •"-"'·de eı .......... {.,•:-. k d ı · 'd -'-dekl Hüda di tö'"'' · m.-... ... ....... .....,..... ilk ve dah 1 fenası ıı m arın na.mu. l'ıtptan ı are..uı ver mo ... şayiaı~rı ne toyld etmiı;ı, ne de yalan. rilecektir. 
mı.dır. Dnc ekil .Haiski ziyafet \'erdi suna. tecavüz gibi M.dlS<'ler· zll\.redil - t.arafmdan lrurtAnlmı§tır, ıamrAtrr. Birlik azalarına :ıyrıca d6vet1yc 

By ınilzakerc a.çılıriken ~v Londra, 2:) (A.A.) - Sovyellu rrı.ektedlr. Fakat tall•lzlik yUı;Undcı:ı. Kityoa örs t J n..ıı..;,,.. şimDjki .sa.fb.asmın ka.ranlrk Bununla beraber, M. Hor! Sovye ler yollanmamıptır. Basm karUa.rmr al _ 
<UHJ'• Birliğinin Loudra sefiri Mais\.:.i 1.ogiliz a=1kerlcrıne t.alblk edllcn ;ıııy lerinde l-Hlda.verdi 111otö1iilnlln perva. birliğinin Birl~şik devletlerin bu gibi mış olanlar bu kartları göstererek eş. 

'>~ı.ığwı.ub. söylem~r;~U~k Türkiye sefirinin azimeti dolapslc sıyet kırıcı muamelelere ve sayısı pek ncsı düşmüştür. Tayfalar gene fllkala taleplerini pek muhtemel olarak y~ _ !erile birlikte balomuza ge~bilirler. 
"oğy.<l'l. ıze ya e 1_,_1 - .sJW: günü ~cfa.r.ette ~erefnc b"t zi- fazla gaddar katil vakalamıa dair hi· rına. binerek denize açıJmıı:ıar. ılne geUremiyt>ceıHnJ ''e 'böyle mlna· Kartlarını almamı• olanlar Mıntaka i· 
f '.itlerin ce$1.TC.t ve !kahraman ~ a- .-.e- . ı· 0 • ,,, 

ı "n"'l ,rnı.çt vemı\li ır. kfıyeler anlatılmalıt.ıJatr l<i, .eyr! bir Bu sefer de O~n kaptan ldaı:elöin. srz işlere glri§emlyeee~i hakkında. e. ' clare heyeti k!.tibine mUracaat edere!< 
•-rna ~ğmen, Alnıruı)'2. i e ......, e - n:""'er davetliler ara.s.ında Çin hlld. c•'-- HUd ) t .. rü tar f ' riniıt ~en muazzam olan gayı-ct- ..... ,. llJlyvança. sadism ıılya.'leti»e da ır. deki .lill>anı a mo 0 a. m - nıiıı bulunduğunu kaydeylcml~tir. I kart yerine birer belge almalıdırlar. 

• ve Şili büyük el~ilcrile Ynnan Vi! Nan~in'd~ cereyan eden h.a.Uer, cL <is.n alınarak Bl.lytlkdereye kadl\t' ı;e_ M. Hori, Sovyet üslerinin Birleşik Birlik aza.larmm c>'lcrilc o gece ge. 
leırine ik:l,ttlan Japçın hü.cumunun Suudi Ara~füıtn•ı elrilcri bulun- ıntı kl ı.•ft d1r __.__ ı..;,, bir za:rmın 1.aş:ı:ma.d:ı- ... hant o kadar nefrete sevl<etm~ r tirilm~u;r · cic\·letıere veriımeslnln pek kUçllk e- !ip ev sahibi ıııfatiyle sayın davetlileri. 
"u.~ .........,. rn.'llrta idi J s - aka,,,.ları bile Japon Motör Kafa Mehmet isminde birine ı gmllZ dere~dc ağtr bir yük lsoy- · apon re mı m .,.. heınmiyeti olacağım, ~Unkll malzeme- mızi karşılamalannı rica ederiz. 
nıtıkta. olduğunu haldı oJarl,k kay- • ~skerlerinln bu va~Unt nihayet ver_ aitti, l936 da denize indiril~ti. lçin:: rıln Sovyet kıyılarına ~lmesi ic;in hlC: 1 
t1,...,.le;nıh\_ir. Fakat ibU 118.ve yük Br.i Mllll 'lloranma1a mek zorunda katmışlardır. Japonla . C:ekl mauarıa beraber 100 bin Jira ka bir yol bulrınmıt.dığnu da 110.ve eyle -ı· 
~J H k 'd k1 '--r ketinin uyan dar tahmin edilmektedir. 1 ti trunya milletini...,. e düqıümı.iye - mab!ı.Jll bareke.,ler rın ong ong a , .... e - m' r, 

cdktir. (Alklşlar). BugUn son za- ,. • clırdığı nefret umulur ki .Japonlıı.rm J4otö,rün bütün tayfaıan k'"rtuımuş 1 --..---<>---.,..,..,-.,.. 
feriıniı.e gu··venimiz daha az değil. <Ba~ tarafı J w .. , .. ,,,,,,, /rı I c.linde bulunan diğer bUyük. §ehirlcr. tur. Bunlar kaptan 11'8.ksut, Makinıs~ IAv•nillpa :oıa ıııartn erin 1 

O l k b'be "0 ı d d kl Jnpon •·ıtıı.1~~ ... tavır ve .. ftre- Mehmet, Lostromo Hamdi, Tayfa Halt a Mil '! ,!, 1 <lir. Fnka.t ha.fte.larca. belki de ay. lö çuva ara. ı r ve ı., quva a e ~ ... ...-..... .,.. 
arca nad endişe-li devreleri geçi- reçine gizlemiştir. lçetıeri nzeıinde önleyici bir telir ya. kı, Ali ŞükrU Ahmet, Akif ve Aho;:ı tasl•!TOSf De dotra 
receğiz. İşte bugünkü dunıın ve ö- İhbar üzerine bu maııa.r meydana pacakt;r. Cevdettir. w ~ 
nümüzdeki ayla.mı manzarası se- çtkanlm!f ve suçlular d.lln uıiye ildn- Bu zulUmlerin aylardanberi Adet <llo:, tr11aiı l ıncı saufaıla) 
bebiledir iki, zafer için gayretleri- el ceza mahkemesince tevkif' oluna - l!Ukmline girdiği Çin' de bu mu:ı.m.elo- Evlenme aaketf mı z 1 Partil•ri taıtfi ·e odan ruh dün~·a-
.ııizi Sik.llJt.crnınk zorundayız. rak muhakeme altına. ,ılınml§lardır. ı ler Çinlileri mütee.rrızı tardetmek a· ! yı kaplıyan otarsiden km vet alı-
Kr~~ hal ve~ ağrr olilu- , Buğday vo buğday unu "'akh•yanlar zlmlerini kuvvetıendirmeğe aevkA?tmıf ( Ba.ş tarafı 1 ıncı sa11/ad.a) j yor. Ve huhi yalıJn<:hrılorda. Qc. 

ğunu söyledi}<.ten ~nra sözlerine Şişlide ıı.tccidiyc köyünde, Ath O.s. ve Çin milletinin dayanııımaaını temin uUtlU bulunme.tar:ınm yeglne ~eQPbi, len harn Qlm·. 11' t:ı1~ iki ile kes-
lıÖYle devam et.o.iştir: maıııı sokağında, 13 numarade. oturan etmişti?. karşılıklı itlmadrn olmayışı ve bir de fdııl~h·ori:hı, Totaliterler harbi bu 

''ll<i bus;uk ylldanbcri memleketi - H~anm evinde a.rlH!tırma Y!WilmI§, -----;,-_,..__.__,,..._ Y!l.§aına. darlığıdrr. • . rni zilınlyci "e ;'icni 5artlar i-eht· 
mlzde in.sanla.nn bUyük bir c;ok mUm- bahçedeki samanlıkla iki varil içinde p 111'., 8 bl Şimdi ayne,mı:çı luıo:ıarm ü?Jeıine Ç<'- ll~ kıU'"'ılıı.d•lar. 
klbı. olan biltUn yardımı yapmak için 207 kilo buğclay bulunmuştur. aı a ra virclim ve onları görelim. Yuvayı ya· Hıuhe daha snlh 7.&mıınında «Jev-
kendi sa.h.a.smd:ı. çeUn bir emek sarfc- * Unka.panmda çini fabrikası sahi. (Ba1> ta;·afı 1 ttıcı :SO.l//ada) pan di§l ku!J oJduğuıı~ göre bu i§e ım. lqt kun'tl<'rinl lmllımB.111.lc, de\·fet 1 
cttyor. aFkat henüz §tlhsi menfaatini bi Abdi ôzt~m uğd;ıy sakladığı öğ· mışl:':ırdır. Sumatra adaaının mer- ıardan bııflayajmı: ..nıiiı1:-h~le'4=ni :trit!"ft.Mlk huı!'laudı-

rcken tum gayretle tela.fi edilmez renilmiş, Uç çuval içinde sakladığı kezi Jap-0nlar tarafından işf;al c- Kızlamnız, aııa kucağından kurtul l:ı.r. i' al)·ıı.nııı, .~lmıuı)'anm~ , e cll-
g bl görc:Jı bir aıo:lık v3rdır. J:JUkQmet 2'3 kilo tcıntz buğday }>ulwırnuıtur. dilmiıı, Cava tayyare ıneyd.tnmda duktan ııonra kendilcrirıi uzun bir tah ı "er Anupn. meırıJrJıt'.llcrinin !)J\r· 
b!lyle bir hareket tarzının bulun~a Yanındaki zahireci I<~şrefln dUkkA.nm. RR tayyrre tahrip edilmi~ti.r. 'Iimcır sil hayatma ıı.tıyorlar. Du mUdılct zar_ T •il'!ri tasfiyco: ~di!!leri yeni zeminin 
müsaade <?tmemek azmindedir ve bu. da. dıı. :Uç tuval arpa, mısıı'. b;.ığday &dasında da nıühim bir ha.va fuısü fı:nda erkek arkadaşlariyle tanışıyor. lcııpl:ınnclan lul\'Yet alıyordu. 
na karııı her belirişinde merhametsiz.. kırması ele geçirilmiştir. .Taponlar tarafından işgal ctlilmi)- ıs.r. Glln ~çtlkçe kızlık hisleri deği_ F.ransıı. bu tatfi.r~i \"Akl:U~ ya}l<l
c davranmak ıaznndır. Yallar mUsaderc olunmuş, suçlular tir, Ran~on, tahliye edilmiş glhi~ şerek erltek1eşmeğe ba~tıyorlar ve er m:ı.dr. İntikal tlevrcsinc de t.aharo-

Bizzat harb gayrell alanmda, istih· adliyeye verl.lmişUr. dir. Burada, ka.laın bir kaç tümen l<e1cter gibi kendileri de kazanıb zevk mili edC'IJledi~i i"iıı 11Rr1rin bıı,.mda. 
lin tesirli ve hızı ıolmamna zarar ve Jıentin J!ılldıtmıı n-ı.ütt.efik kuvveti, Japonlar hücu- etmek ve gaile altına. girmemek hissi cıulrnt etti. 

rılmMine müsaade edilemez. Ha.rb gııy Sirkecide, 11 Bankuı ku1ısıı1ds., 13 ır.a geçtikleri vakit tahrip yapmak doğuyor. Bu surette cemiyetin istedi· İngilte;e Fran~ya na7.ara.n da-
rethni.zl.ıı temposunu ferdi menfaatleri numarada benzinci Şev!<etin dllkkA.ıun v::ızifcsini ~dır. Banka bo- ği yuvayı, Vatanm beklediği yavruyu Jıa büyük hfr intibıik jkablliycti Fiis j 
h0$lba. katmakınzın hızlancirrma.mrz de. 8 teneke benzin bulunmuş, bunun ~azı da Japonlar ta.rafmda.n işgal yetiştirmekten çeklnlyorla.r. Yuva kur ı terdi. ('örçit j}didar nıeYkilnc geç
I~mdır. §Oför Hasan Etientepe taratmdan bu - edilmis bu1"8rla 30 dan futa in- mak hissinin yerine, para kazanmak 1 ti~i ~lincl:-nberl in;;ilterel i parti-

Ilundan sonra. Hindıatan meclisine nya. bırakildığl antaşılmıştır. i4'4liz ..;; Holanda. gemisi batını. ve meıı'ut c>debilmek. hiaainln yerine fer 7ihniyeti zemininden alıp e,ö- 1 
temas eden M. Crippıı 9öyle <1emf3tir: Benpjnler aımmıg, .ııuç\u ıoför yıı. - mı.~t.ır. Ra.ngondan Yerilen bir ha.- de zevketmek arzuııu dof\lyor. Fakat tlirmelı: i~in talr~tr. Otar!L'IYe da-

HUktınıet HJ:ı<listant ııiındi tehdit e. kAl1U1arak adliyeye verilmiftlr. b~re göre müttefik hava kuvvet· diğer tarattan vatanı ve vicdani bir yıınan A,·rup:ı ideolojileri ne olur-
d n tehlikeler önUD<le bu memleketin Muhtekir kömilıı:iiler )eri, Japon ha•i::uvvetlerln-e lir- vazife olan evlenmeğl unutuyorlar. sıı ol..,un nnl'ak birUk f,UUl'U etra-
bırliği .,. kudreti mcaeleaiyl!l önemli Kuıaıpa1'6da kömllrril Mevl(ıd,JJn. '[t ya.ptıklil.n bir !w'-cltet $0DUJldP. Birbirlerinin hayatlarına k&n§8ll bu fmda tutunmak imkanım bula.bili. 
surette meşguldUr ve bugünkü şartlar kapanında kömUrctl Hıı.ae.n Tayak, :;o .Tapon tayyare!ii dü5Üıt'l'11Üşler • ~kl gençlik arasında. bir itimat:ımıJık ~()r, 
ve haller içind~ Hindistanm birliğine Kuzguncukta J;ömürt ü Sabatay ve clir. Diğer taraftan Bol"nco açıkla- havası eam.eğe bqlıyor. Partilerin, 7\imrelerin,. hatta, 
tanıamlyle yardım ıı;:ın elin4en gelen! Kuruçe§mede l<öm~•ciı .ScıJih kömür ımda g~en bil' deni?< rnuhare~- mzıarımızm bugUnkU görUı v~ ar.. niianslurın silinme i hareheti yaf. 
yapmaktaki ehemmiyeti te.mamiyle tızerinde ihtlkA.r yapmış, mahkemeye ~!tıde Japon tugamir:ıli Suza:Js.usi- zuları hayat arkadaşları olacak klm- nı7 fac:i'4t n1z.amında değU, ayni za
mUdrik bulunmaktadır. Şimdi bu haya vcrilmi§Ierdlr. buya .<ıüva;·:si bulunduğu gemide ~enin gellrln<ren pek t'azladrr. Bunu manrla !"ıO<;y:ılist ni.?;amdA da ken-
U meselenin roüza.Kereıl uygun olmıya. Mahkflm ve tevki olunan muhtt>ldrler ölınü$tür. kar§rlamaktan e.ciz bulunan erkekler elini hiı-;r.ettirmi<>tir. 
cağmı zannediyol'l1lll. :aöyle bir muza. Sakızağacmda bakkal Valambos hiç şüphesiz ki cvlenmeğe ceıaret e "'o,·yet Ruo,;:rn. da itıa.rh~ hl\Zırla.. 
]{ renin yakında. milmklln olacağmr mevcut Uç çuval kuş yemi Jçin beyan. 1 demiyorlar. Avnıpada, evleneceklere ntı'ken bol~"•;ik tcfeklfüriin nüans-
Umit etmekteyim. name vermemiş, 50 lira para ceza.Bma 'I 1 ı:ıuıromet bir yard.undA bulunma ta • lann:ı lmı•ı;ı mii<ınmahRl,ar olnut. -----'o çe.rpıtm11t:uo. Ne dememeli ? dır. Halbuki bu tarzı maaleset mem_. IDlt"ÜI'. • iberal ılemokrasiler bile 

Bir dünya şampiyonu Edirnekapıda kutucu Ynscf mukav •-------------~ ieketimlzdc göremiyoruz. Halkım.mm bn vaziyet öniinc.le knmlda.omıı,-
harpte öldü Ya üzerinde lbtlk!r yapmış ve mu - Refik I!nlid'ln b!r fıkrasında (kö- ei<Seriyetini maa!llı insanlar t.qkU e. far ''hallt cepheleri,, lmrın•k ist-e-

<>· , ,. kav\.·a taciı"i I'8.mlli de dola.ndırmı,. me) ı;eklin.de diz.ilmiş bir kelime vat: ıJiyor ve bu kısmın aldıkları maaı da mi!:'lerdi. Ilalk ceılhelerl haki'ki 
Benı, "" (A.A.) - Zurıhtekt tır. Yase:I' mahkemece tevkif olun · (zUmrc) .Yerinde kullanılmak üzere mal'O.m. Yerıi evleneeekler!n maqları- .fltrlik vücude getirPmeıl1en da.ğrl-

ı be 1 • • ı -'-•. 'JO!' .la .. !'.erı aj8.ll5uıın ı.....,er.:ver- 1 ın~tur. muharririn• tiiyle yazı:nış olduğuna na blı-az zam ve !>Iraz da. kolaylılt göı ilı, Harp başladığı zamaA pıırtile-
gır.~ gor':!, ~ayallt~r atlama dun;>:a M:arpuççuı. rda mezecı David, kar. t.Ukmedemoyiz; bıı l<ellme (Kıımuıu terllecek olunurea vaz1t'eslnl bilen rin mukadderııtr böyle bir uçunım 
ampıyonu Fi:landiys:Iı Paa.vo Vı- nesiz razıa fiyatla. elim ·: tntmı,, mab TU\d)de c-.nmeJ diye o':..-unuyor. (Leh. gençler için hiç oımaua bir kolaylık kenarında idJ. 
rto. doğu cep'h{"siılde ölmüştür. kemece 25 tire. para ce:-:n ına çarpıl _ s;e.ı Osman! )de (vo.v) ın ı:ıltmda bir olmuş olur. !\f\idafa\\ 7.aruretlm, •ftopyc. 

noktıı. ;?;örllyoruz 1-:1 (ü) olmnacağınn Kızlan çaıı,me. hayalı.odan çeklb kİın • Jısnbin leaplan İnrlll.ere<le 
tşercttir. Her ne kadar Anadoıuda 

1 

yuva kurmak zevkini duyurursak bu -0t-0rite1i \'e partilerille te&irln<len 
(ö) ile söyleyenler de vardır; ıı.ms. şu mesclo tllmanıiyle bıı.lledilmlş otur. ıız 1< bir <levlct kurmayı z:ı.rnri
kli~Uk yokl!ımada.n anladığımı?: (U) Yımnl<I uymııır.da: tlıatad 11mU1- 1e5tiri~·or. Çö~ilin httffin fllliyet-

Raşid Ali Budapeştede 
ltaıya.n radyosunun blldl~ğlne gö. 

re Iralt Başvekili Raşid Ali, yanmda 
... - "lldub halde BudApe,~ye 

:lıftd-vı> .~ -

mıştrr. 

Ford otomoblllcı ine mahsus ınahru 
ti tiletı 27,5 llra yerine 90 Uraya s:ı.. 

tıın, Sirkecide otomoqil Jeva;:ımı ntr
O'l9t Sabri ile ıotör Talil da uıabkcı

nıece tevkif olunmuşlardır. 
nUn Ustun gbriildı.i&ildUr. 1 "minin anketimize cnubmı bulıııct.k ~ lerinde göu rarpıın hu noktadır • 

(Kiimıt) clemcll, (kömt) dememeli. ınnız. SADRI ERTEM 

Tütün ikramiyeleri 
yoklaması 

ı:miııönli ~eril AJI. şu~D.dmı 

1- Şubede kayıtıı ve her yıl tütün 
lkramlyesi almakta. otan mükellef o. 
ı:ın harp maıoıu ::ubay ve erat ile ;Je· 
hlt yetlnı.Icrln!n 942 yılı yok1amalan. 
na 3.8.942 tarihlnden lli.t.942 sonuna 
kadar devam eder bu tarihten aonra 
kabul edilmez. 

2 - Mezkür tarihten itibaren cu • 
ınartı-sl günleri hariç tek g11nlırde au 
hay ve erat çift günlerde fe]:ıl.t ye . 
l mi.erinin yoklamaaı yapılmak tızere 
rnürarAat cdcJıiJ.lrler. 

3 - Hariçte bulunanlar hayatta ol
f.lulôlnrına dair nahiye mUdürilnce mu.. 
saddak yoltlama ilmilhabeıile ikramiye 
cüzdanlarını taahhütıli mektupla gön
derenler kayıtıanna işaret ve cUzdan.. 
\arı iade edilir, 

4: -- YokJ&maya ~olanlar el· 
ıerin.dckl ikram!~ cüzdanlle nüfwı td 
keresi ve ,mal(U olanJarJia malQllrıt 

raporlarile resml aenctlerllli blrllkte 
~tirmeleti lAznnd.tr. 

'"* 
Kalöriferci aranıyor 

Emin~ü )'eril AAı. ~l\Oell: 

Çorlu aakert haaWl.est igtn (100) L. 
1~ (150) lir& Ucnıtle kalöriter ve au 
makinlııti imtnıanla almacaktır. Tıllp 

olanların Eminön.tl aakeıtik fllbeatne 
müracaatı arı. 

Toplanb 
Muaiki" sanatkAt'larmm yıllık top. 

ıantt:ıı 26 Şubat P~ gttrıi1 ıış.a.t 
14 de cemiyet merkez binasm<la. ya~ 
ıacaktır. 

Üçlü pakt 
mümessilleri 
Alman hariciye nazuının 
bQf kcınlığında toplamlı 

BerJJn, " (AA) - 'O'çl11 pakt dev_ 
Jetleri daim1 :meclisi diliı Berllnde ola· 
ğanlliltU blr toplı:ı.ntı yapmıştır. Du 
topıantrya Alman hariciye nazın .M. 
Fon Rlbbentrop reislik etı:nl~ ve İta!. 
~·an bil.Yük elçisi M . .Alfieri 1ıe Japon 
tüyük ol~isi M. Ô§ima ve diğ~r üçlil 
pal~t devletlerini ılyast mUmemll.-1'1 
hazır b'lllunm\Jltur. 
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Bir lastik 
fabrikasında. 

Beyannamesiz kauçuk 
işlenirUen zabıt tutuldu 

Hıım kauçuklar fC!n il!teneiı beyan.. 
rıamo yerm<ı mfllıletl dtln ııkf8.m bit· 
mlştir. Ancak bazı tatırikelörler, be
yanname verme mlllı1eU zarfında ~e. 

rinde bulunıı.n ham kauçukl&n derhal 
~~lP.ycrek piyasaya Çlırarmalt yolunı.ı 
t.utmuşiardır. Bı:ı,, İl!lflM k&uçukcular& 
alt bir key!lyet değildir. 

Dl~er tıeyaruıame,oe tabi. tu.tiılan 

ruaııann sıihU>leri alı 'tieya:ııname ver 
ıne müddctı bitinceye ka.dat' maJ1armI 
piyasaya ttJtarnu§lardır. HaJ.bıııJdi::.Oa; 
ya.nn&me iatenmeslnden maksat, be

yanname istenen gilne kaoor elde mev 
cat malları tcsbit 'etmektir. Bu clbet., 
ayrıca tetkik edilecek ve bu hususta 
bir karar :verilecektJ:r. 
Diğer taraCt.e,ıı, dl1n. yan ınamQl 

;au!;uklann da beyanname He b\ldiril 
mesi al&lte.darlar& emrcdilml§tir. 

Diğer taraftan bölge iaşe roUdUrlU· 
ğll kontröıörleri diln sabah tıotaııbul 
ıa.stik !abrlkasmda bir cUrmU meşhut 

yapmışlardır. 

Bu meşhut clirümde 432 kiio 300 
~ram lıa.ın kau!;uğun hamur haline ge. 
tırllm~te olduğunu g!irerek zabıt 

tutmuşlardır. 

Bir m~ddet .eVYcl, Beyogiunda p· j ~in konulduğu odadaki tq bir 'Dla• 
:ııel evlerın bulunduğu A~ .eoka.. , ::ıınm üzerine yatırı~. 
!md& cueyan ~=lıtr yaralama~- ı işte il'\ burulan ao:ım tuhaf bir 
kaamın dUn altıncı ~Uye ceza. malıkt· · wha arzetm.iş ve sabahleyin ih 
meslılde muhakem~ıne başlanmıştır. rahimi gömmek üzere cenazeletuı 

Ok\ııf.ıi.n tahkikat evrakından ve da.. oöasmı açan tıastano milat.ahde 4 

vacınm ifadesinden ~ldığuıa göre mini korku ile bii."er tarafa kaç • 
hll.dise §Öyle cereyan etmi§tir: nuşlardır. Hakikaten gtirdükleri 

Abanoz sokağında kıı.nvecl!ik yapan va.ka umulmıyacak ve üiyleri ür· 
lbrabim adında bir.isi, burııdel\i .ll! nu. pertece'k bir şeydir. İbrahim ya .. 
maralı evde ça.lı:'!}&n İrfan isim:li ıunda.ki diğer oeaetlerin ara.sm -
bir kı:zl.a. münasebet peydıa. ct.miştir. dan doğrulmuş ! 

İrfan güze~e bit· kadın oiduğun - Ben ne?'<ldeyim? diye bıağır• 
d~n kendisinin belalrsı dostu ~ok· maktadır. 
tur. Bunlardan birkaç' tanesi, 'lb. Nlh.:ıyet j5 anlaşılmış ve !bmhi• 
:rn.himiıı İ-rfanla sıkrfıkı olmasını nı.in, oltire. derecesinde sanılan. bir 
<::Okcmenıektedirlcr. Nihayet bir baygınlığa uğtndığı anlqtlm11tlr. 
gece !br!him kızm odasma istenen Böylece suçla İrfanın aa.liye al· 
kahveleri götürmüstür. tıncı cezs mabkeı:ne:M.flel<1 muhake . 

Halka dağıttlacak 
ithatAt eşyası 

Odad 
,_ ı-.L b- '-"'· •- ki mesine di.ln tıa:lanırı~. davacı lbn. 

a ı.ru unan ın•aÇ err.e e hi • 

ı 
lrfan. İbrahim odaya girer gir .. m. . . . . . 
mcz b;rdenbire dektri~i söndürüp - ".la maazallah ibenı dirı diri 
kahvet>inin üzerine atılm:şlıı.rdrr gömeydl ler, ne olurdum. diyeT"ek 

Be§ kişilik komiteler 
tarafından yapılacak 

. _ · İrf&nm teczi;•e&ni istentiştir 
İbrahım neye uğradıgını ~aşır • ~u ;,s. !brahimi değil ib • 

mı.5 "7 ba.ğmn~sma fırsat kalma· himin kend
0

isini vımlu.ğunu 'söy~ 
~ bırkaç Ycnn<lcn bıçalı.lanm~· T.ııiştir. Buna karın İbrahim 
ır. - F.vet, burasmı ben de anlıya. 

Nihayet h~<se anla~ılmııı, ya · madnn. Elektrikler sönünee yara· 
Tcvz'e ta.bi tutulan ithalat e§· rsıla.nan !b~.1n.1 ha.9tane~e kaldı_ landım. yere yuvarlandım. Beni 

~ :Jsmm yen> e.sa.slar cls.h.Uinde tev- rılmış, kend.i.sıru ynrala~ıgf anla • l:ıulduklarr zaman. elimde bir blça:k 
z.ı. edileceğini ya.ı.m1J3tdr.. Haber ve- şrlan lr~anm dostu yın~ !rfan vn.mıış ve b u ~la İrfan da hırı.• 
rildiğine göro tevziat, üç veya -:ıdmdakı adam dn ~·.a.kalannıı~tır. fif f5:urette ya.ral:uunIB. Fakat onu 
be§ k:1şi1ii kom.itel~r vaıııwile ~ak •. hastaneye y~tırılan l b ~ ben vılrmlııdmı, :;fra benim ~ • 
vapılaaıld1r. Bu lromi~r, vil& • ~· bı_: a:aı~ nldrgı Y~:raıa:rn itım yoktu.,. demi~tir. 
yet ve 'bölge iaşe müdürlükleıi.• ~e&ir,'Yle oımu.,~'Ur .. ;&muti ttl'.t!rıne Neöce<le maJıkenıc>. lrfan isiın
cmrinde ç:ılısaca.'k ve da.ima fiyat ~orla~ .~~disinı_ mtl!lYenc et • 

1 
Ti kadmia diğer c::ahitlerin. çağm1.. 

rrıürakabe komis:;ıqıları ile müşa.- ı n~ ve oın:nü tesbı.t ~_cı·cl< erte- 1 ma.<mıa kAz'a.r vcrmiı:: muhakeme~i 
vere edcccldir. sı sabah gom:Q1mesı ır:ın c~tle• b~ bir güne bcrakl1UŞtır. 

Makarna ve şehriye! D O G R U S Ö Z l U A l K O Li K 
Ha~~~~;!~~le:lka V E Af Y O N K E Ş 8. İ R K A Ti l 
bu :::::~:;!;0~i!:tıı- Dün Ağırcezada cin.ayeti nasıl 
Geçen pazartesi günü ya.puan un 

tevzi.atı, öğleye kadar teahhur 
gösterıni~. fakat öğleden ro.nra 
tam bir intizamla devam etmiştir. 
Badema, her pazartoo günü, bu 
:ıurctle un tevzi edJ!!eeektir. 

Ma.k.amn. ve şehriye fabriımtör
lcri, bu suretle yapılan un tevzi
:ı.t.mdan alınan iyi neticelere bn: 
J.arak ayni suretle haftanın bir 
gUnünde m.akarDa ve ıiehriye da
: rtmalanna. müsaade verilmesi 
:c;in teşebbüslerde bulunacaklardır. 

Ekmek kartları üç 
ayhk yaptlacak 

işlediğini soğuk kanhhkla anlattı 
Bir kaç ay evvel, Tophanede .AU c;&- ı 

vuş admda b1rlnl sokak orta:mıdıı. bı. 
çaklaya.rak öldüren Ahmet Turan 
admdakt katUin muhekemesine dWı 

sabah ikinci ağır cez&da hı.şlanınt~tır. 
20 ya§mda. bir genç olan Ahmet Tu. 

ran suçunu hiçbir katilde görUlmiyen 
bir soğukkanulık!a iti.rot etntl§, şunla· 
n s1iylemiştir: 

- Ben alkolik ve a!yonkeı bi.r ad&. 
mım. Her ge~ rakc içer, afyon ,yuta. 
rım. Ama, cinayet geceal ı:ıuurum& ta. 
mnmile M.klmdim. 

Alt çaYUı;ı bizim komıumuzdu. O 
gün, bizim çocuklarm tavuklarına taş 

atmasına kızmıı, kavg& etm~, ben ge· 
celeyin rakı ,Şl§em cebimde olduğu hal 
de, hem içiyor, hem de l eblebi ile me. 
ze yaparak !5arkı söyliye söyliye Gaz. 
bane yokuşundan iniyordum, ki Ali 
çavuş beni önledi: 

- Nedir, senin kardeşlerinden çek • 
tiklerim! diye boğazıma sarııdı. 

Kendisi vllkUle tımarhaneye gir -
miş çıkmı~ bir adarr_ı olduğundM. canı. 
mı kurtaramryacafımı anladım, ce}:ıtm 

deki 36 santimetrelik kamayı çektim, 
ucu ile kaba etine clok.anı:lım. 

Bunun Uzerine beni bıraktı, kaçtım, 
O gece bir viraneliktc sabahladnn. 
Sabahleyin eve gelince, ka~imin ka_ 
til sanılarak karakola gOtUrttıdüg1.ln.U 
öfrendim. Meğer Ali ı;avuı ölmüştü. 
Kardeşimi kurtarmak için koıtuın, her 
şeyi oolataralt teslim oldum.,. 

Muhakeme şahitlerin çağrılması i . 
çın ba.~ka bir gllne bırakılmıştır. 

Bir genç Eyüp Verem 
dispanserinin kapısın

da öldü 
Dün Eyüptc ac1klI bir hadise 

vu.kubulmuştur. Sütlücede oturaı! 
21 yaşmd:ı Ruşen bitkin bir halde 
\"f:rem dispanserinin kapısrn:ı ka • 1 
dar ~elm~. içeri girdikten az son 
ra düşüp ölmil!jtür. Ceı:ıet dispan· ı 
ser doktorları tarafından nıuay~· f 
n~ edilc!'ek gömülmes'ne mü~adc 
N.!ilınistir. 

M;ediha adında. 15 yaşmda. bir hiz. 
met;!. ık#. Slrkeci<Jo ~ dmd& ııt· 
rinin yanmaa. çalışfrken. Mr u.tıe 

birA~ galmlş, birinci sulh ceza 
ırulhkemesi tal"8!l'ı:ndan dUn 2 ay mUd.. 

detle hapis cezasma çar:pilJllllll:lr. 

lşstz BiR ŞOFön BIRS17.LIKTAN 
MABK'O'M OLDU 

İ§Siz kalan Nurı admda bir şoför 

Sirkecideki bir çok otellerden ha.vıu, 

battaniye, elbiSe ve sa.1re ~l!f, dlln 
·birinci sulh ce21L m&hk.eınetıiı:ı~ 2 ay 
23 lfÜll hapis ceza.sına mahlı.."1)m edil· 
miştir. 

Pangaltıda yangın 

Dün saat H de Pangaıttda. bir , 
yangın olmuştu?": 
Pangaltıda Tay sokağında. 216 nu _ 

maralı bir katı k!l.gir Saronos <>ğlu ve 
orta!ma ait otobüıı yedek parça ve 
benZin ardiyesinde kaynalt yapılırken 
bir teneke benzin birdenbirç p~rlıı.mış 
bu yUzden yangın çıkllll§tır. İtfaiye 
yeti.şiııciy~ kadar ardiyenin çA.tnır ve 
ahşap kısmı tamamen yandığı gibi 
biti.'!iğ"indeki bir binanın da çatısı yan. 
mışt!r. İtfaiye yangını daha fazla si· 
rayet etmesine meydan vermeden sön. 
dürmüştür. 

tSI'ANBUL BORSASININ 

2~2-!H2 Fl;r1'tlan 
açılış ve upanış 

Londra 1 Sterlin 5.2t 
NeY,;ork 100 Dolar 130.70 
Madrid l 00 Pezeta 12.9375 

Stokholm 110 !s,·eç Kr. 31.0050 , 

ESHA.)J \l'l!; r ,ur.·n.A 1 
j;rvas F zurum 2:.7 20. 

B urnunun ucu laza.n:.1.t, gozıe- t.c.sbihle oyn.a.ınakta.n ve 'lxızaıı 
rinde renkli göz.l.ilklcr, havaya, sııyn. dair ibir cift IMtırdl 

kaşları aşağılı yu.kanlr, gür mç- etmekten ha;.<ikn. b.ia· şey yapa.mı· 
ıı bir adam, yanı ba~ıınd:.ı.ki :masa- yorlır ... H~a.tmım· 00.'d.I lkı:ıçtı ve1· 
ya ot.ur.m.uş. cllerile bir şeyl~r hasıl ... ,, 

n°ı..~ .fazla ·"- 1~--''m. 'L'"~ yuvarlar~ .garip ~er }-:a.- -..V" ....... _,,...._--u.ı. ~ 

para.le JcarşISllldaki k:ıdma ham- J sen kaıl:ıwani b tirmiat;im. Dışarı 
retle anlatryo'rdu: c.ıkUm. Yd&. .gj.derlı:en hep o, 
"- İçkiyi çoktandır bıraklım. f bur.riu ıımatık, Jcaşla.:r'ı rı '?t1ı yıı

F'Uat ha:ratm 1Bdmi da b}'i>et- ~ kanlr, gür saçlı adamın, sbyledik-
tim. Ha §ey bütün alakası ve j ler.ini dü.5ünü~: Hayata 
.,.;;.,~lliğil~. e a----~an lal."'"' gözlerini içki ile a~ giobi, J.ı.er 
t>....._• Y~N .,-,;r,- • ~ iç1tj imıdelıizri.n al'B;{ı:ğ,ından 

gitti... gören fnsa.tılarla ya.,~ bu za.-
Bilmem ne mü.na.sebetle bu vallınm sıkmtısı heni, bir .parça. 

söze geçmişti. Nefes alınBdan k<>- .. ,.~, 0 · · Aı..ı uzmu!1'-'U··· nun gıbi :ze\%.ni i...,.. 
nuşuyordu: ile destekleyen ve gi.llıfut biririrle 
"-Şimdi bir rakı meclisinde bu dest~ rolrunun <\~tından çe-

oturmuyor muyum. Bittabi içki kildiği 'V3lcit 1m:!rnn ve pcri .. .:ınlı-
içmediğim için yaya. kalıyorum. ğa d.üşen, de.ha kiilı ltillir n-ce in-
Söyledikkri sözlerde bir tulıa.fltk sın vardi:r! ... iBu · tar, itiy.at-
bularnıyorum. Ha.lbulti onlar ne- taı:m esirliği ~de baki'Jd kahi-
iere gü.tm'..ıyorlar! "Iu.,.<ıtnm altın- li~erin.i, meziyetlerini o im.dar 
da gözün var., deyip gtilüyorkır. "Ullutmu~larilıi Ki, içmiy-011lerin 
tnsa.nlarrn iki ayak üzerinde yü- sözlerini bile, içenlelinki &adar 
rümesine gülüyorlar ... Yaya kal- donuk ve manasız buluyor. 
dnımmda. otomobillerin lı:ı.,.c:;mcti· 
ııe bakarak süklum pU.klüm dola
~an bir serseri gibi}im. Kendi 
kafar.ım "fukarası,, oldum. Hiç 
bir şeyden zevk alamıyorum . .A
rada bir, ben de kadehe el ur.atr
yorum.. F:l.k..-ıt bir ta.raftan kendi
me verdiğim söz; öte yandan dok 
torların tavsiyesi, ''ııakrn ha! .. 
diyor... Tahtalr köyü boylarsın! .. 
Bu vaziyette ne yıına.bilırim ! ? . ., 

Kaı'§tsmdaki kadnı biraz dii
ııündüktcn sonre.t 
"- Bir d e, ayı:kl.tı.rm ınec}j ıi 

tecrübe edin 00.kalmı , dedi .. Ar
kadaşlai'rndan icki :içmi~·enler ıı. ar 
sa onlıı.rl~ dlisüp kaiıkm ! ,. 

"- Tecrübe eltim. O!ıl.ar da 
pek yekn't:!sak ha.vat geçiriyorlar. 
B'rbirlcrinin yüzüne ba'kmnktan, 

Fakat biz, onun m.eyus 6'.kli
yetlerindc mühim bir kalabalı • 
ğm :rztırabnıı bulduk. 

lşte "Yeşil ay,, icin bir çalış
ma zem.ini dana: İçkiyi brrakmm 
olanlara hayatın hak Jd ve Yell
yeni zevklerini aşrlamn.l\r! 

M. I. HiKMET MUNIR 

Aziz Ak dün merasimle 
defne<lildi 

Ölüm.Unu teessürle haber Yerdiği· 
miz İstanbul Parti n1lyet idare heye.. 
t• dza.ımıd.a."t Aziz Ak'm cenazesi dill1 
bUyUk bir me~lmlc Beyoğlu ZtlkQr 
bastahnnevind<'n n1dınlarak Te~ild -
ye eamlııı!.ne getiı-1.lmlştir. NamtlEI bu
rada kılındıktan )'Onra, Asri nlczarlı. 

Mart ayma. mahsus .ekmek ka.rt
ıarmm dağrtma jşi. tamamlanmış
tır. Her ay dağrtıLm.akta. olan ek
rnck kartları için ful::ı. zaman sar
f edildiğinden ni,saıı ayından itıöa
,..en ekmok kartları üç aylık olarak 
verlmesi dü.ştinülınektedir. Bu su
retle da.ha kolaylık ha.Sd olacak -
ttr. İaşe bilrolannda ça.ltşaCak me
murların her birin.e 4000 vatan -
da."3 isabet et.meiktedir. Bu ıırl.ktar 
fazla göriildiiJ,"lünden 1000 vatan
•.iaşa bir memur verilecek ve me
mur kadrosu e.rtırila.cakttr. 

Stokholm 100 İsveç Kr. 30.721 

~--~~==================== _-:::,__._ 

cı. götilrUlerek gomUlmUştür. Ceııu.e. 
de: Peru, Vi!!iyct, D~lediyc ve diğer 
Nr çok <!Nıtıarı a".ima çı?lenkler r;en
dcrilmlı;;tir. 

Kömür 10 kuruşa 
satı lacak 

Pcndık, Kartal, Beykoz ve Şile gibi 
muhtelif .semtlerde ır.a..,gal kömürü 
oıılunduğu alakadarların yaptığı tet -
kilder neticesinde anlaşilml§tır. 

Burada. fazla görlllen kömUr getir· 
tilcrek diğer ihliyncı olan 1rn::1alara 
da!'tıtllncal<tır. KömUr no.rkı ü.zcrinde 
tetklk!Pr ikmal edilmiştir. K15mür 10 
kuruşa 4atılacaktır. Buna ait karar 

,akadarlara bildirilecektir. 

UR . .\.M KIS~UNUA 

A.kşaın 20 30 dıı 

PARA 
fYnznn: Neciı, Fnzıl Kı.al ürek) 

"' "' * 
KOMED! KISMINDA 

Mösyö Gribaşof uzun bir ltalı
kaha a.ttı; ve o kadar ijlddetle ök
sU.rdü 1ti tıka.nacak za.n ettim. Son. 
ra yavaş yavaş bu boğmaca öksü
rüğ·ü hafifler gibi o:J.du; ve kade
hini kaldırarak: 

- Sı:hha.tin.ize Mösyö! dedi; ay. 
11i zamand:ı.. Ruzyanm istikbaline .. 

Griba.':ofda şuna dikkat ettim: 
Uzun boylu ve kemikli idi. .Mavi 
ı;-özleri vardı. Fa.kat bu mavilik a
Ç'f..lt olıİ!aktan :;o;iyade kı:ıpalt bir ına
vilikti. Bllyjlk ba~ı i.i.zeı indeki 
saçlar saı'l bir demet intibatnr bı
bırakıyordu. Belki bir kontdu, Ya
hut bir toprak "Sa.lıibi! Pa.nelyonda 
her şeye merak ettiğim halde her 
nedense bunu öğr~nmealtn; ve Gri 
başofun mazime dr>jr le<:essüsiiın 
ııyanma.dr. Onu, bugün olduğu gibi 
kabul etineğe çalı§tr.n ! 

Griba.'IOf görilnü"'te bir içki bu
da.1asıydı. Her şeyi içiyoı:x'lu. Evve· 
la bira içti. Som·a rakıya :001'-laclı. 
Madam Gribaşofa votka için rica 
etti. Nihı.yet bütün Rıalarm. yap
tığı gibi yaptı. Yani Şura'dan giz
Hce ispirto ilt~i. Zavallı Şura! 
~fadam Griba.c;ofun em.iilerinden 
dışarı hl<: bir vakit çika.ına.roı. Fa
kat Mösyö Gribal'!Ofa gelince daya. 
r:amtvordu: 

r---------------------·----ıll"JI yordu. 

R. B. K. 
A t'J Sİ "'tON U 

Yazan~ 1(. enan Hulus; 
Mösvb Griba30rtur. Bi.r erkeğın ise 
bütün emirlerine itsate ~cbu

rum. 
Hatta Şura bu hususta dayalt bl

lr yemeği göze alırdr. Onun için 
Şura efendisinin isteğin i ynpt1. 
Kendi dolabınd1 s?.kladrğı ispirto
yu ona verdi. Masaya geld'iği za
man o kadar koliuyorrhı :ki, ?ı.-Tadnm 
Grib~f benci en af taleb ef.mek .zo. 
runda kaldı; kocn9ının 'koluna gli."~ 

di. Onu yu:kan rrkardr. 
F.rtesi ~e bah Mösyö Gribacofu 

o d.::rece Hulu buldum ki huı•e. şa&
mamak imkansızdı. AJq;aınk ve 
a teı;:li Griba~of ! Komünizme hii
cum eden GribG~f ! l{elimclerini 
tartan ve ölçeın Griba?of ! Sonra da 
bu sabahki Gribe.şof! 

!<'o.kat Mösyö, harp ba~la.d.ığma gö
r>: demek ki tekrar kecii eti yıyc
ceğit. Bereket Troçki vuruldu. 
Yoksa yeni bir Vrangel bulmaJtl.. 

tfol:'ı;:a, ~:açma sapan bir takım 
şözleı· .. Bu f!ır.ıdn Möeıyö Kokaryan 
~eldi. Beni b:r tarafa !;<.'kPrek: 

- Möş;:.;i Gribaşof bul dedı ; a
~-ıkken ona iahammUl etmek im· 
k:i.nsızdn·. 

H;kiwem.in ba.,ka bir tarafında 

ha:hBettlğim Luka ile ta.nış.ınaklı- 1 1 
ğnn hiç bir formaliteye tabi 0ıma- 25 yıl evvelkı Vakii 
dr. Hattiı. ne Mösyö Gr.:.ba..cı.of, ne 
de Anurka bir talttlim res.'m.lndc ı -------------
b1;hmm~dılar. ÇilnkU .sofranın. ln- 26-l!-917 

vn.nımı aştığl bir cla.kıka gelmı;. - ı Piyasa 
tim. ~fadlim Grib~f lfokarya.nla 
l;:üpeleri haltltında konuşuyor,. 'ös- DünkU p!Jasa ı;.oyle idi: Şeker kUp 
\'Ö Griba;;of:;a ~-~ni Rusyanm he. 167 kuru s-o.z 12,5 lira; pJrinç 70 SO, 
;,1en yıkılac~.b"Uın. ;elcrin göşteriş
t en ibaret olduğuna cl:?.ır fikir1<'r· -
ni sö) liiyoruu. Lııka da Anuçkrı ile 
J;oııu~mn){t.aydı, 

s:ısam 76, ltetcn tohumu 28, sabun 
:ı 10-125 kuruştur. YUksc!miyc başla. 

yan gazın Romanya musal,.hasr 1lze· 
rlne düşeceği muhnkl•aktır. 

jJk intibamı şu ohlu: Lubı yakı· 
,.rkh b:r erkekti. Yirmı dörtten 
faz.la yokt1:1; bu~dny rengi hir leni 
va.rd:: ve bi.ilün ~.ayfiye bu şim:ıl 
!jalyalısr ile mesguld·i. F1-.ıkııt I...u
kn bizzııt kendisi ne ilP meşguldü'? 

İki gün so1ıra, Anu~ka.nuı yeni 
t.:nrdığım tir erkek a• ka.dıu;ı, .Ni. 
1ı:ol. Cad tlehcstan.'Tld:ı. benı hi r Rk· 
11am :em~~i~e davet etti. 

Yemekt!' bir gnz:-:tl"cİ, Nikol. 
l>i.r de ben vardım. Anuçkanın ) Her 3e;rden eV"'t'el 
mevcut olrııa:>, .. ına ~tnn. Böyle 
toplantılarda Anuçka meclis.ın tu-
zı• biberi yerine geçerdi. Halbuki 

> 

\ aı,!tlt>r 

<.lUn<'~in 

dottlşU 

()ğlo 

11,lndı 

Ak~am 

Yatsı 

tmsult 

Ça.r:amba
1 

Guma ı 
~6 ubat ı~7 ~ubat 

.:Slifcr; 1(1 l 8afC'r: 11 
Kıı.'-'!:rı; ll l Kıı.sım: 112 

\ :Jsatı e7..unı \ llf.Dfl t\.z.nnı 

6.40 12.4fl 6.88 12.4.S 

12.27 6.82 l)?.2j G.S'~ 

15.lll !J.37 l{i.82 lJ.87 

17.JS 12.00 1'1.67 l2.0ll 

19.21! ı.sı rn.Z7 Llll 

5.M ll.(19 5.'M .. 

şl 

tV 

ııu;, 

n 
Jnl 

A ıu,.m 20 30 da: 
-·Evet, diyordu, pansiyonu ida-
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- Eh, mösyö; 2400 kilometre
lik bir cephe üzerinde harp!. Kah 
kah, .kah kah! Geliniz ele Mad-am 
Griba~ofa bunu anlatm!z. o:yo.runı 
ki. ei!:er vot1rn. .&i~J.e.rini köşkUn sonraları öğı·eıv:ıiğ'füe ~öre .Anuç · 

Mös:vö .Kokaryan bunu söylilyor · 
bense: Gril>aıJofuu üsliine lwlJınR 
bak:yordum. Çiiııkil Ur.erindeki §CY 

1 'rin lliç hirj g-iyilccek takrmdıı.n 
Mğildi. Yakest yağlı olr ceket 
lnvr d~işmüş b·r p:ı.ntalorı, diki"'li 
bir fotin ... HalhuJd M-.ıdıun Griba· 
ı:;of' k~7..an1\·ordu. Hem de k<>ca!'ma 
~.ok iyi oo:ıcaeak şekilde.. Fa.Kat 
sonradan anJadun ki Madam Gri -
ba€!0f kocasına mukannen bir a~·lık 
veriyormuR. Bu aylıktan bll.ljka ise 
h~ç bir ~le kanima7..ını~. Mösyö 
Gr'baji!ôfon giyinmeot buı.-a.cla.r., .i(-



Deniz Levazım Satmalma 
Somlsyoaa Ulnları 

Marmara Üssübahri K. 'Satm Alma Koınl8yonundan: 

tNŞAA T iLANI 
1. - Ke§if bedeli 281715 lira 52 kuruştan ibaret olup gösterilecek bir 

mahalde ~ ettirilecek olan bir bJ.nanm pazarlık eksiltmesi 28/Şubat/942 
aamarte.ı gUntı saat l~ de lzmltte Tersane kapısındaki koml.syon blnaam. 
ela yapılacaktır. 

2 - Bu işe atd realın t C'nnl ve idari şartname, Hl kuruş mukabilinde 
komfsyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa iştira.k edecek iSteklilerhı bu gibi işlert yaptxkla.rma 
dair Nafıa müdürlüklerinden Ticaret Odasından alacaktan ehliyet ve em• 
mnt mUdUrlüklerinden çıkaracaklan hüsnühal vesikalarını ve (4226 Ura 
a8) kuru§tan !baret teminatıarile birlikte betli gUn ve .saatte koml.syona 
nıuracaatıan. ( 2624) 

Mannara UasUbabr1 K. 
a-ı 

'l->r• 
Satm Alma Komisyonundan: 
Kilosu 1'L bedeli 

Llra 
Temfnah 

Ura 
Zeytlnyafr 20.000 24800 3720 
Mftinyağx 10.000 12400 1860 

1 - Yukarda cins ve mikdan yazılı iki kalem ya~. ayn şartnamede 
"' bir partide pazarlıkla eksiltmeye konuımuştur. 

2 - Pazarlıkları 27 şubat 942 cuma günU sa.at H ve 15 de tzmıtte 
Tersane Kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu maddeler bir ve. 
ya ayrı ayn tallplere ihale oıunabllir. 

3 - lsteklllerin ticaret veslkalarüe birlikte hizalarında yazılı tenılna~ 
Jaı'Jlll muayyen gün ve saatte komisyon başkanlığına vermeleri. (262S) 

Nafıa Vekaletinden: 
6.3.942 cuma günü saat 15 de Alık.arada Nafia vekAletl binam içinde 

malzeme müdürlüğü odasmda toplanan malzeme ekslttme koml.syonunda 
"609,, Ura muhammen bedelli "kimyevi maddelerin beton Uzerine tesiri,, 
MUı eaenn tab'ı i§I pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. Kftabm kapllk 
k&rlonu ile klğıdı vekAletçe verilecektir. Diğer teferrUat malZeme mUdUr
ıutünden lSğrenllebillr. Muvakkat teminat mtktan ''f5,. Ura 675 kuru!Jlur. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile birllkte ayni gün saat 15 
de mezkQr koml.syonda hazır bulunma.lan IA.zımdır. (21523) 

l .stanbul Yüksek i k tisat ve Ticaret Mektebi 
Mezunları Cemiyetinden: 

CeıııiyeUmlzin Nizamnamesi muciblnoe Uınumt Heyet 28/Şubat/942 
t:arilılne tesadU! eden Cumartesi günü saat 111,30 da Beyoğlu tstikJAI Cad_ 
de.si Nurı Zlya Sokak (Eski Polonya sokağı) Cllmhuriyet Halk Parti.si Sa
lonlarmda toplanacaktır. 

Bu toplantıda ekseriyet hasII olmadığı takdirde 15 gün sonraya tesa.
dt1! eden 14.S.&42 tarthindeki Cumartesi günü y:lne ayni yerde ve ayni saatte 
topla.ru.lacağı Saym üyelere 88.Ygt ile bildirilir. 

RUZNAME: 
ı - İdare Heyeti ve MUrakiplerin raporlan okuıunuı ve ibraları, 
2 - Yeni idare heyeti: Mürakiplerin ve, yedeklerln aeçllmesi. 
3 - TekUf ve dilekler. 

Elazığ Valltlftlndea : 
1 - ElAzığ Geba.n yolllllun 22_}-200,.27 _ı_OOO kilometnılert a.rumda yapı,. 

.ıacak eaasJı tamirat 16-2r-942 tarihinden 9-3-942 tarihine kadar 21 
gün mUddeUe ve kapalı zarf usullle ekslltmeye konulırıu§tur. 

2 - Keşlf bedeli 15363 Ura 12 kur1l§ ve muvakkat teminatı 1162 lira 
24 kuruştur. 

3 - Bu işe alt evrak 11unıarcıır: 

Jı.. - Keşif cedvell 
B - Ek.siltme prtuamesi 
C - Fenni ve buausi prtua.me 
D - Mukavele projesi 
E - Baymdxrlxk işleri genel şartn.s.zııe9l 
İatekliler bu evrakı Nafıa. Müdürlüğünden görebilirler. 
4 - Ek.siltmeye iştl.rMc edebilmek 1çm gartname muclbince bu l§e 

mahsus Ellzığ vilAyetlnden almmı§ ehliyet vesikası ve ikinci maddede ya. 
ztlı miktar da muvakkat teminat makbuzu veya mektubu ticaret odası,. 

nm kayıt vesikası gösterilmesi ve şartnamenin diğer maddelerinde yazılı 

ahktnu kabul etmek mecburidir. 
5 - Eksiltme 9-3- 942 ta.riblne rasUıyan pazartesJ günü saat 15 de 

vlJAyet dalnıl encümen dail'eslnde açılacaktır. 
6 - Tekli! mektupları beıımci maddede yazıldrğl üzere eksiltmenin 

açma. saati olarak tayin edilen ııaat 15 de i§l.n 1 saat evveli olan .saat U de 
kadar daimt encUmcn reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mek. 
tupların da nihayet saat 14 de kadar gelmiş. olması ve dl§ zatfm mühllr 
mumu ne iyice kapatılml§ bulunması tlzımdır. Postada olan gectkmeler 
kabuJ edilmez. (2342) 

Karar Hülasasıdır · 
C./ 42/ 104 
MilU korunma kanununa muhalefetten kapalı çar§ıda Takkeler 1/3 nu. 

marada manlfaturacıltk ticaretiyle meşgul Danyel oğlu Nesim Baha.r h&k· 
km.da İstanbul Asliye İkinci ceza mehkemeslnde cereyan eden mahkemesi 
neticesinde suçlunun filli sabit olduğundan millt korunma kanununun 31 ve 
59 uncu maddeleri mucibince elli lira para cezası ödemesine ve on gün mUd. 
deUe dükkA.nmın kapatrlmasma ve hüküm kat'Ueştlğinde ücreti suçluya 
aid olmak Uzere karar hUJA.ııasmın Vakit gazetesinde neşredilmesine 10.11. 
~ tarihinde karar verildL ( 2747) 

SPOR _,_ .. ____________ _ 

-~-....-~- ---- =---- -
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• 
VAKiT 

'Bugünkü rady~ J 
7,SO Program, memleket aaat ayarı 

7,33 ha.t1t program Pl 7,415 ajana 8,00 
mUzlk Pl. 8,16 - 8,3-0 Evin saati. 12, 
so program, aaat ayart 12,83 Muhte. 
ll! prkılar 12,415 aJa.ruı •1s,oo-1s,so 
Şarla ve türküler. 18,00 program, aa.. 
at ayarı 18,03 Çifte futl 18,415 Ziraat 
t&kvlmi ıs.~ kart§Ik program Pi. 1&, 
30 saat ayan, ajans 19,45 Halkevleri 
Folklor saati 20,15 Radyo gazeteal 
20,415 Film şarkı.tan 21,00 Derdle§lıle 

saati 21,15 Şarkr ve türküler 21,80 
Konı.ı§ma (Htklye saati) 21,45 Radyo 
senfoni orkestrası. Şef: Ferid Aln.ar) 

22,30 memleket saat ayan, ajans ve 
borsalar 22,45-22,50 yarmkl program 
ve ka.paJ:U§. 

ile sabah öğle ve akş 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fı 

1 1 
tstanbol A.811ye Altıncı Hukuk Hd. 

K A Y 1 P L A R ktm11ğinc1en: ______________________ _. 9il/14M 

Çankırı askerllk §Ubesinden aldığım 
askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni!Ji· 
ni alacağımdan eslds1nin bUkmU yok 
tur. 
Çan.kın: Keııoolk köytındoo tsmafl 
oğulla.rmdan Mehmet ofla Gazi 
818 t.evelltitJU ( 889''1) 

* :/o • 
23.2.&42 Pazarte.si günü Sirkeci'den 

saat 18'1 5 geçe hareket eden banliyö 
treninin 3 uncu meykl erkek vagonun 
da kendimin ve e§lmJn ntıtu.s cüzdan· 
la.rnu bir çanta içinde unuttum. Bu
lan ve teslim ·eden lkram edilecektir. 

Sl:rkecl'de Devlet DemiryoUan oda· 

cllarmclan Kemal ne.t.egW 
(S89Z5) 

* •• 
Vefa Erkek I.J.ııeslnden 22.1.934 ta. 

rihlDde 689 sayılı tasdiknamemi zayi 
' ettim. Yenlshıi alacağnndan eski.sinin 

htıkmU yoktur. 
Bayıl (98926) 

SAH1Bl : ASIM US 
Basıldıı?:ı ver V AK1T Matba~ 

Umumf neerivat1 ıdare eden 
Rtfi'k 4hmet s,..,~vfı 

İsfJt.nbulda Fatih İtfaiye caddesı 
Serdap sokak 30 No. da mukime tk. 
bal Habibe özaydar te.ratmda.n aç1Jan 
gaiplik davasmm yapllmakta ola.n mu 
hakemesinde: 
Davacı İkbal Habibe özaydar, ko · 

cası Mehmedin bundan yirmi beş se. 
ne evvel kendisini terk ve tagayyüp 
ettlğln.i bu müddet zartmda bir daha 
kendisinden haber alınmadığını beyan. 
la gaipliğine karar verilmesini l.stemlş 
ve mahkemece de gaipliği iddia olu -
nan Mehmedln ha.yat ve mematmda.n 
malOmatı olanların bir sene zarfında 
mahkemeyi haberdar etmeleri lüzumu 
nun il4nma karar verilmiş olduğun. 

dan adı ve ııam yukarda geçen mlld~ 
!yenin koca.sx Mehmedin hayat ve me· 
matmd&n rna.lQmatI olanların mUdde 
ti mezkQre zarfında mahkememize 
haberdar eylemeleri illn olunur. 

r;:nb~I Levazım Amirliğinden veril 

ı_ kıtaatı ilanları 
~ağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı 

deleri 27.2.942 Cuma gUnU hizalarında glSsterUen sa.a. 
tın aımacaklardır. Şartnamelerı her gUn komisyonda 
rin be11i gUn ve saatlerde kat'i teminatları ile birlikte 
Komisyonuna gelmeleri. 

Mlktan Mub. Bd. Kat'i te. 
(JJasi Ton L. K. L. K. 
Pirinç 26 12090 1813 5(ı 

K. Mercimek 8 2240 836 
Sığır et; 10 8500 1275 

• 
4 * • 

9.2.942 de ihalesi ilAn olunan 60 ton pirine .sabunun 
dan tekrar açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. E 
lan komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhamm 
tur. İhalest 28.2.942 cwnartesJ günü ıraat 10 da yapı 

teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyo 

D.,.ı.. O.miryoU a r' Ye Ütnaalal"t 
UmMm idarffi ifi .. la.N 

Tevhiden tanzim edilen anahat mesafe cedvellerinin 
lt!ba.ren tatbik edilmek üzere istasyonlarımıza tevzi e 
oı•ınur. 

Türkiye Cüm·huriyeti Merkez Bankası 21-2- 1942 
AKTiF 

Altın: Safi kUogram 
Banknot 

'JZ.605.866 

Ufaklık 

Dab.lldeld Mub&bb1erı 
TQrk L1raırt 

Barlçt.eld M.a.ba.blrler: 

• • 
• 

• • 

Altın: Satl Kilogram 14.788.078 
Altma tahvili lı:abiCaerl:iest Döv. 
Dfğer dö'rizler w Borçlu kilJrtn& 
b&k:lyeleri 

ll&dne TabriOert. 
Deruhte edilen evrakl ı:ıalı:d!.ye 

kaqılığ:ı • • 
Kanunun &-8 tnCl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediya.t • • 

Benedat Ottzdam: 
ncart senet.ter • • 

Ellbam ve TabvtJAt Otlzdanı: 
Deruhte edllen eVJ'akı nak.. 
dJyenln kar{ı' ığı esham ve 
tahvilat (itıbart kıymetle) 

P - Serbest esham ve ta.bvllA.t 

Avanslar: 
Altm ve döviz üzerine ava.na 
ratıvUAt üzerine ava.na 
Hazlııeye kısa vadeli .ıva111 

Hazineye 3850 No. lu kanuna 
a~ılan altın karoılıklı avan.1 
11188edıırlar 

• • . . . 
. . 

göre 

102.Ul5.959,69 
6.110.868,-

871.486,82 

111.11'14,96 

n.!WJ.1911,10 

--.-
63.66%.823,63 

168.'748.MS,-

2%.t'Z'l .905,-

824. 785.860,89 

415.501.881,98 
8.996.454, 71 

4.906,19 
'1.808.600,-

-.-
16'1.500.000,-

Ura 

109.108.064,41 

~1.574,96 

85.869.518, 78 

188.1!20.6/lS,-

824. 76ô,860,89 

. 
M.498.886,G · 

1 '15.SlS.596,1 •, 
4.500 000,-

PAS1F 
Sermaye: 
ihtiyat A.k.çeeh 

'\dl ve fevkalAde 
Huswd 

l'edavfildekl Banlmot1ar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • , 
Kanunun 6--8 inci maddelertne 
tevfikan Ha.zıne tara!mdan vaki 
tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
t>akiyesS 
K&r§ılıgt tamamen aJtm olarak 
ua.veten tedavfile vazedilen 
Reeskont mukabll! Ll!vetec teda.. 
vuıe vazedilen . • 
Hazineye yapılaL altm karşılıklı 

avans mukab111 3902 No. ıı kanun 
mucibine tıaveten tedavüle va-
zedilen • • 

MEVD UAT: 

r!ll'ıt Lirası • • 

'l.822.019,1 
6.000.000,-

158. 748.568,-

22.221.905,-

186.520 658, 

1'7.000.000,-

268.500.000,-

115.000.000,-

911.884.892,0 

Aıtm: Sa.ti Kilogram 877.150 -1.2si"1s2,o~ 
3&0 No. ıu Kanuna göre hazineye 
açılan ava.n(> mukabW tevdJ 0 111-

rıaa altw.Jıu: 

-ıan Kilogram , 55.Ml.980 ___ 1_8_. ı ... 2_• •• 16_7 ... 9_ 

Döv12 l'aahblldatı: 
AJt:ına tabvı!J kal'll dövizler 
Diğer dövizler ve aıacaluı 

rtng bakiyeleri 

llutıt.eW 

. . -.-
idil 

24.026.642.7 

• • 

Yeldlıı 

l MubteW . ,. 8.112 .561,12 

898.740.170,H Veken 

lt11k,,nt.o haddi 3 t !\itin 07.l"rlnl" ıı.vanıı 3 s 1 1 Teınmu:r 1938 tarihinden itibaren: 

ist~nbul · Defterdarlığından: 
Pazar günü yapılacak 

lik maçları 
lstanbu.J Futbol AJanlıkmdan: ' 

Fenerbahçe Stadı: 

&şiktaş, Beyoğlu, Eyüp , Usküdar, Eminönü, Kadıköy, 
Mart: 942 ili Mayıs 942 (3) aylık tekaüdve yetim 

Fatih kazaları malmüdürlüklerinin 
maaşları tediye cetvelidir. 

Saat 10 Anadolu _ HIJAl : H . Şekip, 

Fazıl, Zeki. Sa at 12 de Beykoz • Al · 
tmtuğ: H. Re§at, Mtieyyet, Nejat. Sa. 
at H de Vefa - Beyoğlu : H. Se!Ami, 
Mustafa, Halit. Saat 1G da G. Saray
SU!eymaniyc: H. Adnan , Sadık, NI~ 

bat. 
Şeref Stadı: 

Saat 14 de tst. Spor - Taksim: H. 
Muzaffer , Ba hnet tln. BUlend. Sr.ıat 16 
da. Beşiktaş _ Fenerbabçe: H. Şazi, 

F er idun, Necdet. 

lstanbul A 1Jllye Birin('! .Ticaret 
Malıkem~lnden: 

942/ 51 
Çeşme limanına bağlı (Beyaz De

n iz) motllrUnün 31.1.9U tarihinde ve 
İskenderun seterinde geçirdiği den iz 
kazasına alt r aporun alınması mez
kflr motör kaptanı H U.seytn taratm· 
dan is tida lle istenmekle tekne ve 
Jtllrle alilkalı ve bu işten zararlı her 
lretdn raporun almacağx !T.2.M 2 ca.. 
ma günQ l'aat 10 da mahkemede ha· 

"" buJwı.ablleceklerl i!An olunur. 
(38933) 

Tarihi: 

3. 3. 942 
4. 8. 9-12 
5. 3. 942 
6. 3. 942 
7. 3. 942 
9. 8. 942 

Salı 
Çarjambn. 
Perşembe 

Cwn.a 
Cuma.rt:esi 
Pazartesi 

Tad h i : 

s. ·s. 942 
4. s. o.ıı 
5. 8, 942 
6. 3. 942 
7. s. 942 
9. 3. 942 

S&lı 

Çarşamba 
Perşembe 

Cama 
Cumartesi 
Pazartesi 

Beşikta.' ma.lmUdUrlUğünde.ı: Beyoğlu mabnildUrlüğtinden: tJsküdsr malınüdiirfüğünden 
Mülkiye yetbn Askeri yetim 
ve t ekaütleri ve tekaüt1eri 

Mülkiye yetim Askeri ye tim 
ve tekaUtlerl ve teka.ütleri 

!Uülldye yetim Askeri yetim 
ve t eka ütleri ve tekaütıerl 

ı- 200 1- 600 
201--550 601-1200 
551-800 1201-1800 
801-1050 1801-2!00 

. 1-150 1- 350 
151-350 351- 700 
351-500 701-1000 
501--ü50 1001-1300 

1- 300 1- 600 
301- 600 601-1200 
601- 900 1201-1300 
901-1200 1801-2·100 

651--800 1301-1600 1051-1300 2401-3000 1201- 1500 2401-3000 
801- iJA 160ıl- ilA 1301- ili 3001- ita 1501-· na sooı- illi. 

EmJn6ntl lbalmlidtirlüğUnden: F atih mahnijdürJüğtinden: 
Birinci glte: İkinci gişe: Birine! gfte : İkinci gJ~ : 

Mtilldye yetim Askeri yetim As'lı:eri yetim Mülkiye yetim Askeri yetim Askeri yetim 
ve t.ekaUtlerl ve tekaütleri Mülkiye yetim Askeri yetfın ve teka.ütleri ve tekaütlerl 

1-400 1- 400 2801-3100 1-1000 1-1000 4501-·5000 
401- 800 401- 800 3101--3400 1001-" 1750 1001-2250 5001-5500 
801-1200 801-1200 3401--3550 1751--2500 2251-3000 5501--6000 
ırot-1600 1201-1600 3551-3700 2501-3000 3001--'-3500 6001- 6250 
1601-2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 3501-4000 6251- 6500 
2001-2800 2001-2800 3801-4000 3500.-ila 4(101-4500 6501-ila 

Eyüp malmüdür l 
!\lüJldye yetim 
ve teka.iltleri 

1- 40 
41- 80 ... 
81 - 120 

121--160 
161- i18 

Kadıköy malmödiir 

l\fülkiye yetim A <i 
ve tekaüt1eri ve 

1- 400 
41}1-1000 li 

1001-1400 11 
1401- 1800 1& 
18(11- 2200 211 
2201- ila 2l 

1 - Zat ~rı sahiplerin in muayyen gUnlerde ~ ve ntif us cüzd.anlarile gişelere münıcaat ederek maaşlarını almaları lıi:ı:rm <l.ır. Aksi takdirde istih 
mi tediyattan sonra verilecektir. 

2 - Evvel~e i.18.n edildiği v~ hile şubaıtm 20 inci gününe kadar rn.üracaaıt edip maaş cüzdanlarmı tebdil ettirmemiş olan za.tmaaşlan eahipler:n.in umumi ted 
mmdan sonra muracaat ederek cüz danlamu değiçtirmeleri icap eder. · 

3 - Tediyat saba.hleyin saat tloıku:zilan itibaren ~k ve on i:kiye kadar devam edecek ve öğle nen sonra (13,30) da teıkrar baslanrp on yedide nihayet · 
4 - MaaşJa.rın:ı enı.Iak ba.n:ka sm<lw ala.ca.k olen za.t meaşla.n sa hislerinin cilma.nlarrnm malmUdUr lüklerince vizesine lüzum yokt~r. Bunlar maaş ve nüfus ı 

doğrudan doğruya ba.nlm.ya. müra oıı.atla ifrtmtramtta buluna.bilecek! erdi'r. 
5 - Maaşlarını emla.k banka- .;;mda.n al.aca.k otan zat maaşlan sa lılpleri aub:ı.t, mart, nisan ve mayıa 4 ay.tık zamlannı almak için ban ~:ı.du~ lstilıkaklarmı al 

ıu men.sup olduıkları malmüdtirlük ~ mih'a.eaat edece!l(~erdir. 


