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1
ve umumi kltib hazır bulundular 

yordu. Ftnnların onlerinde lJırbır1• 
ni ezen insaulann kalabalığı gö
rünmez olmu~tu. 

Fakat son gt.inlerde bu manza 
r& te1ı:rar değişml5tlr. Umumi dc
ı';ilsc de bir kısmı mahallelerde yi
ne fırınların önleri günün muay
yen ı;aatlerlndc rahat'iız \'e sıkıcı 

halk toplantılarma sahne olına,;u 

ı Ankara, 26 (Vakit muhabirin. 
elen) - CUmhurreis!ın.iz İs.met 
İnönü yeni Londra büyük elç.lmiı 
Hüseyin Rauf Orbayı bu akşam 
::-aat l6 da kabul buyurmuşlardrr. 

I B:ışvekil Doktor Refik Saydwı~, 

Hariciye Vekili Şükrü Sa.ra.ı:oğlu, 
Hariciye VeJcAleti umumi katibi 
Numan Menemencioğlu bu kabul
dt> hazrr bulunmuşlıa.rdır. Cümhur
reisimiz kendilerini a.k§&m yeme
ğine alakoymuşlardtr. 

\ '•l""'!l ph·ıı 1 lrrl llc.>rl bır.Uara hücuma hazırlanıyor 

başlamıştır. 

Bu halin sebebi soruluuca fırın
cılar aldıkları wıun mu~terileriııe 

yetişmediğini ileri siirlıyorlar. 
:l'oprak mahsulleri olist her yüz o
tuz dört ekmek vesikası mukabi
linde bir ÇU\'al un \'eriyormuş. Yiız 
otuz ı:uvah doldurmayan kiısuratı 
ne kadar ~k o)sa djkkate almıyor, 
bana karşı un \'ermiyormuş, Bun. 
<lan ~kmek ldfayet61zliği oluyor
muş, yahut pişkin ekmek çıkaran 
fırmlann müşterisi çoğalıyor, bu 
llrmlar ise ellerinde fazla un bu
lunmadığı iı;in istek derece-.lııdc• 
elane'k çıkaramıyor, btıodan da 
halk kalabalığı oluyormuş. 

ın~illz llalırl,ı•e ıınzırı Alekııaodr 

ingiliz 
bahriye 
nazırı 

Avam kamarasında 
Britanya deniz kunet

leri hakkında 

Beyanatta 
bulundu 

1''akat fınneıların ileri sürdük
leri bu sebeplere katılacak ~ka 
im.iller de vardır: Ekmek ı.atışı 
karne usulüne bağlandıktan sonra 
en·elce salJah, öfle \'e ak-:aın ol
mak ü:ıere günde üç ağız ekmek 
çıkaran bım fınnlar işlerini kıs-

1.D.lŞlardır. Bunlar şimdJ yalnız sa. 
bah \.'e öğle zamanlannda ekmek 
pişiriyorla.r. Öğleden sonra (ırın. 
L&.ruı kapısmı kapatıp işi t.atil edi
yorlar. Bunun neticesi olarak öğ
leden 90nra fırına gi<lenler ekmek 
bulaııu~rla.r. Üğleden en-el ek
ınek almak için fırına gidenler <le 
burada yloo bir halk kalabalığı ile 
karşılaşıyorlar. Bazı mü~tcriler 
karnf'! ınakabllinde Ol9a da yine ek· 
mek bÔlamıyorlar. Zaruri olarak --o--
başka taraflara koşuyorlar. Böyle- Bir Alman kruvazörü 
Ukle kart usulü tatbik e<lihneslııe hasara uğratıldı 
rağmen yine fırınların önünde iti-
§ip ladaşmalara sebep oluyorlar. Londra, 26 (A.A) - Bahriye na. 

zın M. Alcksander bugUn Avam ka· 
Diğer taraftan bazı fırınlardan mara.sma bahriye bUtçeslnl verml§tır. 

karnesiz olarak fazla fiyatla ek- Bu mUnasebetıe bahriye nazın tn_ 
mek 1!18.tıld.ığı hakkında rivayetler glllz donanmasının menkıbelerinl göz· 
va.rdır. Belki bir takını \'ataodaş- den geçlrml§ ve bu arada Almanların 
Iarm ellerinde kamcleri olduj;'ll Scharnhorst ve Gneisenau zırhlıları -
!ıalde ekmek :Llamama.lanndıı. bu 
tdrlii suiistimali erin de te. 
slri olmaktadır. Salihiyetli 
makamların t.etkfld elbette işin 
hakikatini orta.ya c;ıkanrı. Fakat 
bu t.etldklcrden ayn olarak der-

nm ciddt hasarlara uğradıklanru ve 
§imdi birinin Klel'de ötekinin de VU
helmshaven'de tezgA.hta yattrğ'lilı bil

dirmiştir, 

(Devamı sa. f su. 6 d4) 

hal alınacak bir tedbir \'ardır. Bu A . 
~ hangi fıroılarda halk kalaba.lı- ı 1 manya ısveçten 
gı oluyorss bunlarda kanıeden 

l:&fka numara sırası ile e'kme.k ıJa- k • • k 
~· aaulünün konulmasıdır. Sonra : as er mı geçırece 
tWııahtan öğleye kadar ekmek sat
tıktan §Ollra kapılannı kapatan fı
nnlar gerekirse akşama kadar 
tezgahlan &(ık bulundonılmalıd.ır. 
Her hald efmnlardan bir kilo ek
mek almak işi halk için bir işken
ce olmaktan çıkanlroalıdır. Her 
gün bir fırmdan ekmek almakta 
olan bir kimsenin burada kame u
ımlünc rağmen bir gün ekmek bu
lup ertesi günü bulamama111 halinin 
önü.ne geçilmelidir. 

Stokholmden verilen bir habere 
~ÖrP, İsveç etrafında baharda va
k! olacak hadiselerden be.hsedil -
mekte ve bazı rivayetler dolaşmak 
t:ıdrr. İsveç her türlü onaylara kar 
şı hazırlanmaktadır. Bure:nm lngi-
1Jzler ve Amerikalılar tarafından 
vaki olacak bir t.a.a.rru.za veyahut 
c'.a Almanların buradan asker ge
çirmek teklifinde bulunacakları 
roylenmektcdir. tsveç ~imal baıtı
cla Norveç hududu yakınında. ma· 
nevralar yapmaktadır. 

- Radlyo gazetesı -

REFET OLGENiN MUHAKEMESi 
Bazı şahitlerin dinlenmesi ve hesapların 

tetkiki için il Marta kaldı 
Ankara, 26 (Vakıt muhabirin

den) - Urfa mebusu Refet Ül
gen ve yeğeni Zeki Ülgen hakla
rındaki aa.vaya bugün de devam 
edildi. Öğleden evvel ve sonra ol-

1 
mak üzere iki ce~de Ankara ha
ricinde 'Qulunan şahitler hakkmıda 
ya.zılıın talima.tın tetkik.ine, Refet 
Ülgen tarafmda.n muhasebeci Lüt-
finin işten çtkarrlmaar için cemiyet. 

italyada 
18 -55 yaş arası 
sivil seferberliğe 

taht 
Roma, 26 (A.A.) - Ofi: Ma

)'!S 1940 tarihli !kanun mucıbince 
18 de,n :s5 yqına kadar büliln 1-
talyan erkekleri sivil sefer,berliğe 
c.a.bi Wtula;bileceklerdir. Bu ikanun 
~mdiye kadar tatbik edilmem.işse 

merkez idare heyetine tezkere ya. 
ztlıp ya.zrbnadığmm t&hldkine, Zeki 
Ülge>nin seha.batmm ehlivukuf ma
rif etile tetkiıkine, aza Reşat Bay
ramoğlumm bu maksatla naip ta
>inine ve muhakemenin 11 mart 
çarşamba gününe bıraJulmasuuı 
karar verildi. Gelecek celsede An· 
kara müddeıu.mumisi Cemfrl Alt.ay. 
8.mme şahidi olarak dinlenecektir. 

Vaşingtonda 
13 dakikalık 

hava tehlikesi 

Şark cephealode Alınan ıopçul&rı 

Japon Tebliği 
.Cavada 

Vaşington, 26 (A.A.) - Vqlng 177 t 
. tonda sa.a.t 1,32 de verilen hava ayyare 

tehlikesi işareti 13 dakika sü.r-

nı üştür. Den.iz te7.giı.hla.ruun bulun- • tahrı·p edı•tdı• 
duğu (Virginie) Ha:m.pton Ra.a.'3'-

da da tehlike işareti verlintişlir. Bı·r kruvazo'"r .~ "l:T..,.,.., 
Bu husuata remnr imhaıt veri1me- •- n._-
miştir. 1 ra uğrablclı 

Tokyo, 26 (A.A.) - Aakerl 

tur. 
Amerlkaa-ıagWz 

de amıdi milletin bütUn kuvvetle- 1 
r ·ne müracaat lüzumu duyulmuş

----- Teblllt 1 
filler Japonların Cava aduma kUJı 
yaptıkları hücumların altıncı KibıU 

hakkında mUtaıealar ileri süttrek el
de edilen neticelerin dU~n için çok 
ağır bir darbe teşkil ettiğini belirtmek 
tedirler. Hind- Çin 

Münasebetlerini 
tanzim ediyor 

Çine mühim mikdarda 
harb malzemesi 

gönderildi 
Londra, 26 (A.A.) - Hindiıs

tan ofisi aşağıda.ki tebliği neşret
nıiştir: 

Hindistan hüJtOmeti Kalkiitada 
Çinle b '.r irtibat mem\ll'luğu ihda
!'Dla karar verilmiştir. Bu irtibat 
memurluğu Hindistan dış işleri na
w-h~ idaresi altında buluna· 
l"ak ve eski Mısır bankası umum 
mil<iürii Sir F.d.vard Kuk'a tevdi 
olunacaktır. 

Kuk ycrrl vazifesine KaJ.kütadn 
2 martta ~lıyaca.ktxr. 

İrtibat memurluğunu vazifesi. 
Hindistan ve Bengal hükümeUeri

( Deuam1 Sa ! Sü. 4 de) 

ÇiN 
kuvvetleri 

Cenuba 

Aıkerl mtlşah!Uer bu hücumlardan 
sonra Cavadaki dUşman hava kuvvet. 
lertnin takriben yarı yanya indiğini, 
zira §U son aıtı günlllk akınlar esna. 

1 

anda 177 dU§man tayyaresinin tahrip 
edildiğini söylemektedirler. Cavadakl 
hava kuvveUerinin Paaiflk harbi ba • 

dog ..... ru ı·ıerıı·yor §Inda 360 tayyareden mürekkep oldu· 
ğu tahmin edilmekte fakat aonradan 
bu saymm 460 ye çıkarıldığı ilAve o. M a r k Art u r lunmaktadrr. Müttefiklerin. ufradıklan 

Şiddetli taarruzlarla 1 
(Devamı Srı. 2 Su 4 "" 

Bazı yerler zaptetti 
Çunkinl', 26 (A.A,) - DUn tayyare 

ile Rangondan Çunkinge gelml§ otan 
bir Avustralyalı gazete<:i, bUyUk mey. 
dan muharebesi için Ç1n kuvvetlertnln 1 
sUratıe Birmanyaya yollanılmakta oL 1 
duğunu aöyleml§tir. İngiliz ve Hind 
kuvvetleri, Rangon önUnde ge<:lkUr • 
me savaşlan verirken, Çin kuvvetleri 
dalgalar halinde cenuba dOfru ilerle· 
mektedir. Bu Çin kuvvetl1!ri, dUfDıanm 
Mandalaya dofru ilerlemesi takdirinde 
Japonlara kar§r bUyUk meydan muha. 

Vavel yarah 
Bir tayyare kazasında 

kaburga kemikleri 
kırıldı 

V~ton, 26 (A.A) - Harbiye na· 
zın sekreteri Stlmson Singapur dU§. 
meden 36 saat evvel general Vavel'in 
adada bulunduğunu ifşa etmlftir. Va· 
ve! hareket ettiği zaman bir bl.yyare 
kazası neticesinde kaburga kemiklerin 
cı.n blrt kırılmı§tı. 

rebestni vermeğe baZır bulunmak llz.e. · ------------
re mevzilerini alacaklardır. 

~a!;1~ir!6~!-~~:ı~ Dumlupınar Pirede 

Şark cephesinde 
SOVYET TEBLtGt 

147 meskQ 
yer işgal etti 

4 Alınan tümeni yok 
oldu 

ALMAN TEBLt()t 

Sovyet iddia 
ları yalandır 

:Yakında kimin kaçaca .. 
görülecek 

14 bin Rus 
öldürüldü 

lloeko•, 26 (A.A..) - Bu 
Sovyet teblltl: 

23 oubatta, kltaıa.rımız, 
devam etml§ler ve bir çok mealdbı 
halli 1Ra1 eylemişlerdir. Alman 
.;kıt.alan, teehizat ve blllıaUa ın..nc 
•fır kayıplar ft.l'IDektedir. 

2' 1Ubatta, bava mulıarebelerin 

llO Alman tayyaresi dilfllı1llm81t0 

Bldm kayıplarımız, be§ tayyuedlr. 

lf '7 meııkim )'tir ltc1ll e-.. 
Moekova, %6 ( A.A) - lıf'.oeko9& 

yoııunun bugün öğleden .aonra 
diğine göre Sovyet gruptan §U'-t 
ymda Star&ya. Ruaııa b61ge81Dde 
kaç g1bı tçınde H7 meelron mabal 
gert almışlardır. 

ıs Alman tttmenı ptiriJdt 
Moekova, :26 (A.A) - So.nkAn 

Fransa.dan Rus cephesine 13 

tUmenl getirilıni§tlr. Bu t.tım~~ 
t>ır kıamı daha §imdiden bMJgaDe. ut 
ratıl~tır. 

(Devamı Sa. ! Sil. 5 tk) 

Yeni Romammız 1ı-....ıııı4 

\' A'AMAK ZOBU 
(BUDAPl'.Ş'l'E MAO&RA.81) 

Dünya Roman 
müsabakasında 

birinciliği 
kazanan eser 

--0-

Harb, Afk ve barlkuJAde ~ 
ve atlrilkleylcl bir l"OQl9a 

Etfbeııkm kömür tevzii işinde 
aldığı tedbir, buna güzel bir mi
sal olabilir. Etlbank, bayilerin ida
reıdzlfk veya başka sebeplerden 
aolayı kömürü icap ettiği ~kll<le 1 
dağrt.madrklarmı gönnUş, bu işi 
kendi teşkilitlle yapmal;:ra karar 
\'enni,Ur. Bmıa göre kömürler E
Ubantı: m<>r'kezl~rinde dağrtılaeak 
halka numaralarla ,.e sıra ile veri-
leoektlr. • 

Bu suretle kömür hem bir kac; 
b"Ün içinde satılıp satııt yeri gün
lc~e bomboş kalmıyacak, hem de 
halk kömürü hak e888ınn daya
nan bir usulle e<llnmJş olacaktır. 

Evıenmeyı te,v k için ae dlll•lyorıaaaı ...................................... , ........ 
dudunda Chitta.goog ile Hint hu • Atin&, 26 (A.A) _ ••DumJupmar,. 1 
dudundakl bazı yerlerin boşalt.tla • ' TUrk vap haatah eler ve halle 
c-ağmı (~diradşti8r. ~8Y~ bunun &§evlerine°:~ yiyecek~Iu olarak dUn 1 Yakında 

eoomt a."' u. ~de) ı Pire'ye varmış~ ----!I ıAınuırm ... 

Kalifornia üzerinde 
bir düşman balonu 

(A.A. dan kısaltılmı hr.) 
Losa.ncelostan bildirildiğine gö-

re Kaliforniya üzerinde saat 2.25 
de müteharr::'lt bir cisim görUldüğü 
haber verilmi , projclctörler gök
YlizfınU taramış, tayyare karşıkoy 
uıa topları ateş etmiştir. MliF:ıhl.t
lere göre ucan sev bir qüsman ba
lonudur. 

Bir kanunla evlenme yaşı 
tahdit edilmelidir 

Fvl"nme anketimize okuyucula- ~n on a.Lt.ı ~enberi bir çok 
mnızdan aldığunız mekt.uplann mileesC8elerde bulundum, bir çok 
ne~rine dc\·am ediyoruz: l genç ~yan ~arla arkadaşlık yap

Sümer Bank f~hane fabrika- tım. Yil7.dc seks~ beşi diyor ki: 
smda Zühtü Baygmoğlu yazıyor: "Ben çalışıyonnn, kendi hayatı-

Evlenmeyi çoğalatmak için bir mı ka.aa.ruyorum. Ayda 60, 70, 80 
çok teşvikler olduğu gibi biUıassa lira alıyor.mı. Evlenmeyi ne yapa
bu önemli iş için muhterem bükü-

1 ymı. Neye boyunduruk altına gi
metımizin bir kanunla. her vatan- reyim.,. Bu düşünceli kızlar, ge~
da.şr evlenme çağma gelince, mu- liğiıı verdiği ategle üç beş sene 
hakkak surette evlenmeye mecbur ;ıılgmca eğlenirler, öyle bir za
etme lidir. Acaba böyle bir kanun man gelir ki, Umit etmedikleri, 
;ıksa bu kanuna hürmet etmiye - kimselerle evlenmeye muhtaç o
c~k vatanda& var mıdır? A&la! 111rlar" (Devamı Sa. ! Sü. 6 da) 

~~ı~~ f v~!:~~ (iüııler~ 
ve elçisini kabul etti P E $ iN DEN 

----0--

.Nahss Paşa öğle yemeğini btiyUk 
el~illkte yedi 

Kahire, 16 (A.A.) - Kral Fa
ruk dün İngiliz devlet nuın Llt

Harp 
gayeleri 

telton'u kabul ebni!ttir. Litteltooa Va.kille yala.o şa.hiUiğini kendi
İnıgiliz büyük elçisi refaıb.t etmek- sine meslek yapmakla şöhret al
t.e idi. Kral cumartesi günü İngiliz ~ olan 1:.ir köylü eşeğine bin
büyük elçi.<U ile İngiliz bUyük e~i- ı ntiş. Şehre gidiyormuş. Komşula
lik m~murla.rmı öğle yemeği.ne da- rmdan blıi merak ederek nereye 
vet etmiştir. Başvekil Nahas pa§a gittiğini sorup da "Mahkemeye P
dün öğle yemeğini İngiLiz büyük 1 hitliğe gidiyorum.,, cevaıbuıı alın
Plçiljğ'inde yemiştir. ca muhatabı ikinci bir 8U8l daha 

sormak lüzumunu duym'Uf; bu de· 
fa: 
"- Neye !fB.}ıitlik edeceksin?,. 
Demiş. Bu defa köylü gu muka

"clede bulunmuş: 
"- Daha orası belli değil!,, 
İki buçuk yıldanberi devam e

den bugünkü cih8ıll harbinde dün. 
Yfl milletlerinin vaziyeti az çok mal• 
kemeye şahitliğe gittiği halde ne. 
ve şahi Uik edeceğiıııl bibniyen 
köylünün ceva.bma bi'raZ ~yor. 
l(il.nkU harp eden mı11etler h\Uı:fı. 
metlerinden. niçin lw'p etttderirıı 
sordultla.rı vakit hiç bimae. çi< 
bir cevap ala.mryor. 

HASAN KUMÇAY 



O amanlı tarihinden: Y cı.ıan: Niyazi Ahmed 

Bin arça 
• 

oğranan vezir 
...ıudra.zam Ahmet P8§a, Kara Mua-1 damadmıdır, nasıl twlm edeyim. o. 

lafa. papnm aıeklz yqmdakl kızını nun kurlarılmaamı ııendcn beklertm .. 
oğlu ile cvlendlrlyordu. dedi. 
DllğUn, pqanm Topkapıda cebren Mehmet pa.§8,Sultan tbrahlmln ete. 

aldığı ~r bahçede yapılıyordu. Yeni ğbıi öptü, Ba§k& hiçbir cevap verme
çerllerln en nUfuzlu Umeraaı olan Ka.. dl. Arkuma bfr hil'at glydlrfldi. Çı • 
ra Murat, 1'111Uhlttln, Bekt&§, Kara karken kapıağaııı ile hazinedar koltu· 
Çavuş davetıl idiler.. ğuna glrml§lerdl. 

Ahmet papnm bu adamları çağır- Mehmet p&§a, tekrar camiye geldL 
makta.ki makaadı bllfka tdl. Bir yolu. ğl vakit, padi§ahın sözlerini söyledi. 
nu bulup hepainl idam etUrecekU. Fa· Ahmet papyı teslim etmek islemedi· 
kat ölUme namzet daveUllet' bqlarma ğlnt UAve ettl. 
geleceği evvelden anlıyarak kaçmağa - Hayır., diye bağırdılar bu ota • 
muvaffak oldular. cak iş değildi. 

Yeniçeri bqlan, dllğün yerinden Yeni aadrazam tekrar padl§ahın hu 
Kurtulur kurtulmaz yenlçer!Jcrln lçU_ zunına çıktı. Ağlayarak halkın arzu. 
ma yeri olan Orta camlye geldiler ve sunu bildirdi. 
Ahmet paşanın azlini kararla§t:ırdı - Padi§ah hiddeUcnmqıtı: 
ar. - İhtiyar köpek, diye haykırdJ. 

Verilen karar karardı. Bunu hiçbir Vezir olmak için askeri kıyam ettlr-
ımvvet değifUremezdl. MUctUye oca- din. Sonra sırası gelir, aen de görür. 
ğm ittifakı haber verildi. f!tin,. 

Ertcst gUn, Wemaya davet ~kere. İbrahim ııu sözlerle de ıı.:ıablyetınl 

!eri g5nderlldl. Azil kararını verenler te.ııkin edememişti. Mehmet paşanın 

de sllAhlı olarak Fatlh camUne glttl- Uzerlne yOrUdU ve yumruklamağa bq 
ter. Ocak ağalan camitn lC kapw ya... ladı. 

nmdakl sofalarda oturmUJ, neferler Evine dönen lhUyar sadrazam, mil· 
kal'§ılarmda el bağlamI§lardı. hürU ve kaftanı bir bc>hçaya bağlıya. 

MUfUl mihrapta obırdu. Kazasker rak muttllye gönderdi. İBU!aamm ka· 
ve mOllalar, mUderrl.sler mihraptan bul edilmeaiııl yalvardı. 
kapcya kadar mUftUnUn aağ ve sol ta· tı bllsbUtlln kan§ıyordu. Yenlçerlle.. 
rafında yer aldılar. rln ayaklanmuında en zlyade rolleri 

İlk söz ııöyllyen Kara Murat oldu. olan &kta§ lJe MusJlhlttln ağalar, 

Bu ağa. sipahllert çağırmadan karar Mehmet pıl§aI1UJ e\1ne gcldller. Sllrilk 
vermenin mUmkUn olduğunu söy!Uyor lercealne hkrar camiye getlrdller, 
du. Fakat bir kJsım ağalar onların da İsyancılar 131 bllsbUtUn azıtm11lar • 
gelmest l!zım geldiğini ileri stırdU - dı. Şehlr kapılannı kapıyarak şehza. 
ler. delerin hayatıanrun muhıı.fazıuıı lçtn 

Netlcede vaziyetin konuşulmaaı ıçın Valde Sultana tezkere yazdılar. Kapı. 
sa.drazamm çağmlmıısı yerinde bulun. ağası fle bostaneıbll§ıya da adam gön· 
du. Haber gönderltdl. Fakat Ahmet dererek Ahmet pa:anm idamına. Sul. 
p~anın yerine Çavu§başı gelmişti. tan İbrahlml.ıı hal'i ile §Chzadeyt ye· 

Yeniçeriler: rlne geçlrmeğe karar verml§ oldukla. 
Vezire ırtt. mUhUrU iste" Diye rmı bildirdiler. 

bağırma#& başladılar. BUyUk mirahor :Mustafa pafa, pa.d!. 
Kabağın kendl baııuıa patlıyacağını ga.h tarafından cemiyete 1:eldl: 

gören ÇaVU1ba§I camiden çıktıktan - Bu cemlyeUn emeli nc.fü, niçin, 
sonra blr daha g6ı1lnmedl. dağılmazlar. Benimle on b!r.e ya.Kın 

Padi§ah içllmam eebeblnl llllml)'OI'- kul vardır. Dağılma .. lar ise mecmuu -
du. Müftüye haber g6ndenrek sordu. nu kıranm. Vezirim kandadrr. Bul • 
MlltW: aunlar .. 

Padlf&h bize aadrazamı t.e&lim Dedi. 
el.lhı; b8fka 11Uretle dalılm&YIZ- Ce- Bir Amavut tl<!rlcdl ve şu cevabi 
vaJımı verdi. verdi: 

Karaçavuıı. cemiyetin Orta camiye -Bız veziri kendisinden isteriz. E· 
S'itmemnl teklif ederek kabul edildi. ğcr padişah ise çıkaln., Ayak divanı 
Halkm her yerde teveccUhllnU kaza· ·apmn. Muratıarımı:r.ı arz.cı:telim. Ev. 
nan kazasker Muslilı1tUn de camiye veli. b6yle gaflet ile saltanat otmaz. 
gelmek f.ltecll, mUftu: Elbette veziri verir. Vardar Ali paşa 

_ o gelmeain .. gelirse kencllsi bilir, bir yarar ve aalih ve dindar adamdı. 
dedi. Onun b8§ı ve İbrahim pap.nm cesedi 

orta. camide toplan.anlar, aadra.zam babı hümayunda nAhak yere yirmi 
Ahmet papnm surcU kat'iyede azllle gUn yatma.le t:angi kitapta vardır? 
yerine lbUyar lılel:unet pap.nın ~etlril. Amavuttan sonra. ihtlvar Mu'ilihlt 
mestne karar ve~ler. Mehmet p8fa tin ayağa kall<U: 
uzun müddPt memuriyetlerde bulun • - Baka ağa, tledl, f'adl§ah bır za. 
auktan sonra Yenlkapıdaki bahçesine llmi OJeme tasllt edip cemi mal ve 
çekilml§, mevlevt dervişleri ile vakit lrllşa \'e terki ııcrtat ile dUnya bu ha
geçlrlyordu. le geldL Kadmlar mesalihi ıJevıete mu 

Bunun için kendlsfm) hazan sofu sallat, hazine yalnız lsrafata yetiş • 
Mehmet paş· bazan da dervl§ ldeh • mez.. R~ya perişan, küffar Bosna ser. 
met paşa denirdi. had.inden kırk pare (adet) hiMr aldı. 

Mehmet pqa, bilyUk bJr alayla ca. (Devamı yanıı) 

mfye getirildi. Halle 

- Sadrazam geliyor! diye alln§la - Yard ve Yurddaş 
mata ba§ladt. Elini 6ptuler. ' 

Mehmet papnm aedarete geçtetını 
haber 'Yerm k Uzerc padlph Sultan 
lbrahlme bir adam gönderdiler. Bul • 
tan İbrahim, Kavukçu Kuıtafa pqa· 
yı cemiyete gönderdı. Cemiyet dağılır 
dağılmaz lstedlklel'i her ııeyin yapıla. 
cağmı bildirdi ve müftü tle aadrazamı 
saraya davet etU. 

Yeniçeriler, müft.Unun saraya. git -
meslne razı olmadılar. Yal.nıZ aadra
zamı gönderdiler. Mehmet pa§&. padL 
şahın kar§ISJD& çıkar çıkmaz özür dl· 
le<'ll. Zorla geUrlldlğinf söyledi. Sul -
tan İbrahim, mührü hUmayunu çıka· 

-arak Mehmet pa§&ya verdi: 
- Ahm('t pnşayı azlettim. Ul.kln 

~~] 
:ıı J~abruycrc .diyor: ''s:ı.h:ı,·elin 

zoı-Jullu vermektedir; verlrkcn lh· 
sanıımz:ı bir de tebessüm ilüvc 
clsck ne kaybederiz,, tebc sümü 
ıka}i>elllrcn galiba o ita ve ihsan
dır. 

* Gazetelerin zal.Hla vukuall 

Bu aiıtunda, l.ahramıın erleri. 
mize, lla\.·a Kurumu vo Kızıl-

aya yurdda~lıırın yart!mılarmı 

bulac.aksmı1. 

Bergama tütüncülerinin 
bağışları 

Bergama, 26 (A.A) - Halkevtntn 
yüzsekscn yoksul mektep talebesine 
her gUn öğle yemeği vermekte olduğu 
ve 8()• çocuğun kltab, de!ter ve ka • 
lcmlerinin temin edildiğini gôren &r 
gama tatUn zUrraı yaptıkları bl!" top· 
lanlrda bu işin devamı ~ senl§leUl _ 
mesi için gereken yardımlan almışlar 
ve Bergıımanm fhtlyacma yetecek ye 
ni bir halkevt binası yapılmak üzere 
yeti§tirdiklerl tlltun mahaullerinin be
~r kilosundan !Jimdllik 20 şer para 
bağı§lamışlardır. TeberrU edilen bu pa 
ra bina yapılıncaya kadar Ziraat ban. 
kaamda ayrı bir Msapta toplanmak • 
ta.dır. 

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

Sa m sun tütün piyasası 
Saııı"un, 26 {A.A.> - Samsun 

Tütlin pi~"ll.'nSI dlin açılmıştır. Fi
yatlar 185 le 208 arasmdadtr. 

VAKiT 

ASKER AiLELERiNE YARDIM 
Ankaradaki tahsisat kati gelmediğinden 

yeni gelir menbatarı aranıyor 
Ankara, 26 (Vakıt muhabirin

den) - SiJAh allına alman asker
lerin ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım edilmeSi hakkındaki ka
nunun Anka'rad:ı tatbikatı bu iı;e 
yeni gelirler tahsisine IUzum gös
termiştir, Belc>diycyc müracaatlar 
a.rtma:kta olduğundan bu yardnna 

.,yd:ı yedt b·n lira tahsisi clzem 
gorüimüştUr. Evvelce bulunan ge
lir kaynaklarına ilfıvetcn sinema, 
tiyatro ve konser biletleri flz.erinc 
yUzde on nisbetinde zam ierasım 
belediye relsliği belediye meclisi
ne te-k.lif etmiştir, Sah günU m:c-
1.:.nte göril§ülecektir. 

Ankara Halkevleri resim 
sergisinde kazananlar 

Ankara, 26 (A.A.) - Halkev
lermin onuncu yıl gUnU açılmış o-
1an halkevleri tiçüncU amatör re
sim ve fotoğraf sergis ndeki eser
lerl n seçimi bugtb on bc~te ser
gi c\1nde yapılmıntır: Derece ka
vınanları bildiriyonız · 

Resf:mden (a) sınıfı: 
Birinci Malatya halkevi.nden ~ 

it Göçer, ikinci Kayseri hal.kevin
den Y1ldırnn Güven, üçüncü Te
kirdağ halkevintlen Hakkı l{a'l"a
g-idi, dördilncü Nazllli halkevinden 
Sudi Nalbant.oğlu, beır.nci Kars 
1ıa1kevinden Ha~ Karan. · 

Resimden (b) ı;mıfı: 
Birinci Eylip halkevinden Kani 

BrmJş, ikinci Elizığ halkevlnden 
Reha. Taylan, üçüncil Diyarb:ı.kır 

halkevinden Hayri Vural.kan, dör
düncü Konya hnlkcvinden Ziya 

Oran, bE?1jinci Konya halkevinden 
Fuat Uzel. 

Fotoğraflan (a) sırufı: 
BirJıci Ankara halkevinden Mu

hittin Aran. ikincf Eminönü halk. 
evinden N. H. A., üçüncil Bursa 
halkedndcn Eaı.t Bileno~l.u, dör
dilneü Beşlkta.ı;ı halkevindeıı Hilc:
met Yıkin, be3inci Şehl'emini 
halkC\;nden Adil Arkan. 

Totoğraft.an (b) smıfı: 
Birinci Çankırı halkevinden A

t.illa. ikinci Diya.rbalur halkevin -
den Adil Tekin. Uçü.ncil Eskişehir 
halkevinden Sedat Akkartal. Dör
düncü Adana halkevind en Reşat 
Gilçlil, beşinci Afyon halkevinden 
Emin Tokman. 

Derece kazanan bu eserlere cüm 
huriyct haJk partisi ~enr.ı sekre
terliğince dereceleri sncısiyle 1120 
lira mükafat dağrtılmıştrr. 

yeni bir 
kuruldu 

Karabük yolunda 
tren istasyonu 

ADkara, 26 (Vakit muhabirin
den) - Karabük demir ve çelik 
fs.bdknl!ll"llllll ihtiyacr göz önünde 
bulunduru1arn.k devlet demiryolla
rı idaresi lnnıiınıdan Kara.bük is
tasyonundan Uç kilometre mcsa
f edc yeni bir istasyon tesis edil-

lng Uz • Amerikan 1 

tebliği 

mişfü. 0.ıdl adı verile.ıı bu yeni 
istasyon bil' martta. işletmeye açı. 
!~aktır. Ka.ra.bUk fabrikaları, nak 
liyatı için tat.bile edilmekte olan 
tenzilli tarifenin yeni i&taayona da 
teşmiline karar verihnJş bulun -
maktadrr. 

lapon tebllll 
(Baş tarafı ı ınc.ı atJtadaJ 

bu darbe Cava aduma. yenl takviye. 
( Baş trıru/ ı / ın'·ı S(lıdwla J ıerln nasıl gönderileceği tayın edileme 

halkm menfaati için ya.pılae:ığını, dlğinden dolayı daha ~m bir vazı. 
paniğe mahal olmadıE;'lnı söylcınie- ~t arzetmektedlr. 
Ur. Tokyo, %6 (A.A.) - Resmen haber 

J,oıuJra, 26 {A.A.) - B.B.C.: \'CrlldJğine g~re, Japon tayyareleri 
Binnanyadn son 24 sa.at zarfın. Yonl Glnentn doğu ,ımaıtnde bir dU§· 

.1.a yeni muharebe olmamL5t=r. Üs- man tayyare gemlstnl ağır haaara uğ_ 
tiln dl!§m-ın kuvvetlerinin tazyik! rııtmışlardır. 
üzerlne Rangondan binlerce sivil Tok~·o, 26 (A.A.) _ Yeni Gine 
~!kanlm:ş ve le\-azım başka yere şimal doğusunda muhtemel olarak 
m~mıştır. Rungonda ışıklar sön-
··· ··1m·· ·· fi 'd .1• d'lm. batırıldığı bildirllen tayyare geml-
'-'Uru Ufi, ur ı are ı un e ı ış · _, ı..-•-'-mda J -J- • •• teh 

• • '" .uaı&J\ apon ~en mu as-
J apo:ıların merkezı Bırmnnynya, sıslarm f"-..r - b · i · d ı ldı w h 1 m uu-ıne gore, u gemın n 

cz<'ümle Man n '.ı}'a sa rmaga a ın 000 t ·ı tol k 34 il .. t• 
la d - - t d ı·ıı "· onı a u m sura ın-

zır n ıgını gos eren e ı er var - d y rkt . · ld w •• 1 drr. Bilyilk Çın kuV\o·etıeri acele ce ek~ ovn gemısı 0 ugu soy en-

ııı:b:ı doğru gönderiliyor. me-B • · 1936 · d den.ı.z· e 
.,t J t • l .. ·· ·ı ı · u gemı senesın e 
w • aııon ayyarcsı ' uşuru ' u . d. . imiştir 
Ruııgon, 26 (A.A.) İngiliz ı.m ırı ___ ._-<_,_ ____ _ 

hava kuvvetlerinin tebliği bildiri-
yor: 

Bu sa.hah Rangon üzerinde yapı
lan hava savnJil:ırındn 21 Japon 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Ma k Art ur harp ediyor 
Vn:ıin°t-0n, 26 CA.A.) - Per

ı;ıembe günü neşredilen harbiye 
nezarethıin tebliği: 

Ji'llipinlerde: Yapılan bir bnskrn 
esnasında goneral Mak Artur ku
mand!lSındaki kıtalal' Bata.anda 
bUtUn cephe boyunda m.ddetle ta
arruz <.'de.rek düşmanın ileri mev
zilerinden lbir k!smmt za.ptetmiş -
lerdir. Tao..rnız bilhassa sağ ce
n:ıh ln muvaffıtltiyetıi olmuş, bura
da buhına.n Ja.pon krtnlarmın ikri 
unsurları bir !kaç kilometre geri 
çekilmek zorunda kalını. la.""dır. 

Muharebeler bazı mevzii muvaf
fakiyetlerle de,•am etmekte ise de 
C:üşınanm ba.5lıca movz.ilerine he
nüz girilememiştir. 
Diğer bölgelerde kayda değer 

bir şey yoktur. 
~--~~-o------

Kripsin nutku 
Çok iyi karşılandı 

Hint . Çin 
( Boş tarafı ı im't sa11fada) 

ııir. Çinle olan mUşterck harp gay. 
rctlcrinc ve Ka.lküta.da kurulan Ç'fa 

1 
t cşkilılt.ile işbirliği yapa~ Çine 
malzeme g6nderllmcsi işlerine ıdt 
bUtUn iııleri tanzim etmektir. 

Mare$al Çankayşek'in Hindistan: 
ziyaretinin ilk net.'cesi olmak n. 
zere Yeni Delhi'ye ve Çunkin_g·e 
karşılıklı birer el<;i. tayin edildiği
nin yakında bildirilm~si beklenil
mektedir. Bu taylnler Hindistnn
b Amerika BirleşU. devletleri a
rnsında yapılan nn.laşmanm a..1a. 
hatlarına. uygun 'düşmektedir. Bu 
suretle va,ingt.on, Çunklng ve Ye 
ııi Delhi arasında en .sikı irtibatı 
temin edecek ve pek büyük ehem
mi.yeti olncaJctır. 

Londra, 26 (A.A.) - Röyt.cr 
:ıja.nsmm a.akcri yazıcısı Annal!st 
cJiyor ki: 

Binlerce ton harp mazemesi ve 
yüzlerce !kamyon son haftalar için. 
rlc tam bit" emniyet altında Çi.nc 
göntleril~Ur. R.İlla.enalcyb ç:n 
)-eni AssaJll yolu açtlmcaya kadar 
bckliyebilir. 

ı..011dl'&. 26 (A.A) - Cazeteler, ı.r. 

Stat!ord Crlpps'in Avam kamarası 1 N d 1 
lideri sıfatlyle söylediği ilk nutka bU e ememell 'l 
yOk bir yer ayırıyorlar, Tlmeıı g&ZCa ._ _ ____________ .. _ 

tesl, bu nutku teJVik edici olarak va.. kısmında okunan türlü hüıllscler 

eski znmnn ccz:ısile cezalandırılsa 

tersine eşcRe ]Jindirllnıiş kimseler. 
den yo1dan geçilmez olurdu! 

ı:rflandırdıktan sonra f,ltlyle yazıyor: 
Enişte ile kayınbirader sır stofford Cripps'ln muvntrnki • 

birbirlerini yaraladı yeU, bll§veldll yükünUn bir kısmından 

Va • Nf.ı .son fıkralarmm birinde 
(e§ biçim elbiae) gibi bir ibıtN? yaz· 
mıştır? 

VAlA. NClreddin'in yazıyı ba.sitlC§Ur. 
mesinden kendial kadar okuyanlar da 
aevinlyor. Yalnız V- _ NQ gibi kaıem 
ııabiblerlnln bafkalarına örnek olaca. 
ğını da tasavvur edebiliriz. 

:f. Kuşlar, tayyarelere faiktir; 
ıwint, mevcut cinlıilcrc gııliplir. 

Dima~. kibar zatlara benzer; 
r.uısına emir ,·erir, yük kaldırtır, 

1.:'Cndi ka.Jslırnmaz. 
•>: Jrar!4!' elimlz<le rı.i değil mi 

diye her dindeki cslüf tok miln:ı. 
kaşa yapmışlar! Madem hu müna. 
kaşalnn ynp:ı.rlkcn sarfclllklcri 
sözleri nerelerin r!e hazırlachkl:ırı
n ı bilmiyorlardı, lr:ıddcrine ta-
ıı rncn ıınhiıı sa~ ılamazlnrdı. 

Tavukpazarındn Mesihpnşa sokat;'tn kurlamn yeni şeklin kıyınetl.ni göster 
tln, Mehmet pap hanında. oturan Şe. mc.ktedir. 
habctt.n evvelki akııam enl§tesl Neğet Neva Chronlcle §Öyle yazıyor: 
ile blrllktc rakı lçml§, bilAhıre bir pa· Nihayet topyekCın harb bn§lıyor. 

ra mesell'sf ytlzUnd,.n ka\'gaya tıılu§. Filhakika bu canlilnılıncı nutuktan 
muştur. tnt.Jşar eden direktif budur. 

Kavga esnasında NC§Ct çakı tle Şe· Dally Mıul de diyor ki: 
hıı.betUnl·b~mdan, Şehabetttn de enlş Nutuk, mcmkıkette her er~ğln YO 

tcstni t:ı.kı ile göğsünden yaralamış- her kadının derhal hO§una gidecek • 
tır. 

1 

Ur. Bu nutuk, Avam Kamarası lideri 
Yaralı akrabalar LeCl&vı nlt.ına aJm. arfatıyle Slr Stafford un yükaek ııelft.· 

mı§lardır. hlyctınl göstcrmJ§tlr. . 

Böyle olunca clddt bir konuşma ge· 
çerken (biçimi ne olursa olırun bir k1-
yafet) yahut (!ill veya bu blçimdo bir 
glylnl,, bir elbise) dlY\!CCk yerde (e&ı 

blçlm P.lbise) diyen birine l'8.8t 'gelae. 
sanmz, kendisi de h~ görmez, pka 
yolunda belki ... Fakat b6yle yerlerde 
(eş biçim) dememeli, 
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Şark Anketimiz 
( BQ.f tarafı ı ınci sat1/ada) 

Stokhotm, 26 (A.A) - önemli bir '8Q.f taralı 1 rnM sautcuio) 
yer olan lAemtsaya kllyü zaptedilmİ§. Evlenmek istiyon bir erkek ıae 
lir. Bön ğtınlcrde Almanlar çok ağır rnuh:ıkl{a.k ki nonnal bir vaziyet
kayıblara uğramı§Ur. 20 ıncı ve 76 tctlir. Gördügü veyahut sevdiği 
mcı Alman piyade tümenlerinden kur- bir kızla bir yuva kurmak arı.tı5un
tulabllen kuvvetler dağınık bir halde dadn-. Sevdiği kız ona çok sanıı
bulunı:ın bir kaç taburdan ibarettir. mf görl111Ur, bir çok fedak~rliklar 
M~hareoo bütUn kesimlerde bUyük bir 1 yapar, sinemaya, dansa, plaj glbl 
"tddetıe devam ediyor. yerlere gider, eğlenir. Bu \"Ui -
' sıe>kholm. 26 (A.A) - Röyter mu_ yette evlenecek bir erkek bunları 
t:ablrt bildiriyor: Tarayarua'da da gözile görür ve b:ıklı Olarak bu iş
çok tlddetll çarpı§malar oıuyor. Al · ten sarfı rı..azar eder. KrzJarmuz 
manlar burada çevrilmiş bulunan 16' <:.ok samimi oldukça bir çO:C yuva 
ıncı ordunun bakiyesini kurtarmak L kurmak istiyen bu gibi erkekler 
çln büyük t-;.,kviyeler gönderiyorlar. 't>u ~n U7.alda~tadırlar. 
S<Sylendlğine göre bu çarpı§mada dört Şunu da. size açrk olarak yaza. 
Alman tümeni yok oımuııtur. Bu achir yım ki, öyle afif krzlanmız va:rdır, 
.Almanların mühim bir i~e Ussü idi. "tl bunlarla yuva !kuımak bUyük bir 
Smolen.sk ııe Viyazma arasında §ld • roadettir, fakat bunlar se.ri>eet ve 
detli muharebeler devam ediycr. Al· AA.mbni kızla.rın &hını çekerler. A
manlar Dorogoburg'u &'(!rl almak için nadoluda. tarlada ça.lrşrrlten. ilan -

büyük takviye krtaıan gönderdikleri cısı tutan a.n6lar, yalnız bqm.'l. 
anlqılıyor. Rjetv çevresinde Ruslar <loğ-.uıırlar. Biıaenaleyh kadmm 
bir g{lnde 17 yer almı§ ve bir piyade iş hayatı çocuk üzerinde tesir yap. 
alayını tmba etml§lerdlr. maz. 

Alman tebUği Netice: Çok çocuklu ailelere 
Bt"rltn'. 26 (A.A.) - Alman ordulan bükfunet ya:rdmı etmeli. ve evlen-

b31kumandaıı1Jl:ı bildiriyor: me yaşmt t.a.hdit etmclidlir. 
Doğuda dllfmanm bUyOk miktarda İspençiyari kimya talebesinden 

hafif kuvvetlerle yaptığı be.akın pQa - 1 1ilmi Gürsoy y:u.ıyor: 
kürtUlmUıttır. Çok gen.ç ol.me.mıa. rağmen ilci 
Ağır topçu Lenlngrad aaker1 t.ea11. sc~ evlneme-k için uğraşan bir 

ıerlnl mllealr aurette ateş altına al • cııkeğim. 
Her ne ka.daz- hayat pahalılığı ve 

kızla.nmız:m !ant.azı. ilı.ti~lara düş 
künlüğU evleneceklerin oesıareUn! 
kırmaktaysa. da tanıdığım binlerce 
'!rkeğin ni<'..!n evlcnmediklerinin a.
eıl sebe;bini stu kısaca imh etmclt 
istern: Birinci mania olen fanta
ziye bütim Türk kadmları düşkiln 
neğildir. Nihayet küçük bir yuva 
:<'inde müteva:d sofrasmı kurmuş, 
e;ı büyük ~eti kocasının gelişi
ni 8Cyretmekte bulan, onun geti -
rcce~i küçUk hediyeyi kendiai iıjn 
yap1lm15 feda.karlık sayan idareli 
ve sadrk kadmlarmuz mevcuttur. 
Evlennıeğe ceearet edemiyenlerin 
ekserisi zenginlerdir. Onlar parala. 
rr sayesinde bal toplayan arı rolün!! 
oynamağı tercih ederler. Biz, bal 
birikmiş izbe yerleri kökünden 
kurutur, gençlerin ıkim olduklarını 
m~hul scvgillkırlc sinenuıla.rdıı.. 
~r altında, solkakia.rda kol ko
la gezip flört etmoıWe ailenin ve 
oevletin mkI konıtrolü altında. ma
ni ola.bilirsclc, erkeklerin evlemne
ğe nasıl imkiı.n bulduOdarmı o za. 
man görürilz. 

m!ftlr. 
Uzak, §imaıde sava§ ıayyarelerlnden 

mhrekkep kuvveUer Murmankı demir. 
yolunun birçok kıııımlarmı teılr,Jt bom· 
ba ateıl altına alDU§lar ve Kandalak. 
şa ile Luhi latuyon teıılslerlni t.'.ım L 
ııabeUer kaydetmlllerdir. Bombardı • 
mantar gündüz ve gece yapılmı§tır. 

ııs • 2• §Ubat arumda Sovyet kuv -
veUeri. 265 i hava sava§larında, 44 11 
kar§lkoyma ate§lle ve geri kalanı yer 
do tahrip edilmek suretlle topyckWı 

•03 tayya.re kaybetml.§tlr. Ayııı mUd. 
det zarfında doğu cephe.sinde 28 Al • 
man tayyaresi kaybeclllml;,tır. 

nus lcldlalan yalanlallıyor 

BerllD, 26 ( A.A) - Ne general 
Busch'un ordusu yok edilmi§tlr, ne 
de general Bruekdorff'un ve Hansen' -
i nte§killert SovyeUer öntınde kaçmak 
zorunda brrakılmıştır. 

Se!Uılyetli Alman kaynaklarında, 

Bolfevtklerio bu iddialan mihver dev· 
ıetl.erinin btiylik muvaffaklyeUcrini 
kUçllltmek 1çln baştan başa birer uy_ 
durma olarak tavsif edilmektedir. Bol 
şevtkler ve onların doetlan tııglllzler 
klmlerin kim.in önünde kaçacaklarını 
yakmd& göreceklerdir. 

b me. S-- cıealllıiillMlıi H 'bin 1'm 
51dlirlildil 

iag•Uz BallrlJ• 
Nazırı 

(8~ tarafı ı ıncı tKıt/fada) 
M. Alek.sıuıder, bundan Uç gtın eY. 

Berlln, 26 (A.A) - Askeri kaynak· 
!ardan blldlrllditlne göre, Alman kıt&.. _ 
lan nmen gölUnUn cenub doğuıundaki 
kesimde dört küsur hafta türen bir 
mUcadelede tesirli kar§ı hUcumlarla 
SovyeUerin S87 hücumunu geri pOs -
kUrtmUşlerdir. 

vel de bir İngiliz dentıaltmmm "Prin· 
zeugen,, mufmdan blr ...ıman lau'fa.. 
z5rüne Norveç sahili açıklarmda mu· 
vaffakiyeUi bir t.a.arruz ya.ptığmı ve 
sondıefa olarak bu kruvazörUn arkum 
dan ~ali ve yedekte olarak Trond. 
belm'de görüldUğUnU aöyleml§tir. 

Sovyetler mUhim sayıda ailtüı ve 
harp maızcme!'I kaybctml§, H btn ölü 
ve bir kaç misil daha !azla yaralı ver
mişler, blrçok tank, top, maklnelllU
!ek. bomba top':l, yalım rnakineai ve 
tayyare tahıib edilml§ veyahut ele ge 
çirllmi=tlr. Sayılamıyo.cak kadar çok 
tüfek ve cerıhane ile elbise ve yiyecek 
maddesi de Alm:ınlann eline geçmlıı · 
tir. 

Berlln, Z6 {A.A) - SelAblyeUI mah 
fillH, 16 mcı Alman ordusunun imha 
edildlğ'inl blldi~·en Sovyet tebliğinin l 
sonklnun ile 20 §ubat llH2 aruında 
SovyeUere verdlrıl'!n ağır knyıblar 

hakkındaki Alman tebllğinln yaptığı 

tesiri heyecan verici bir haberle azalt 
mağa matut olduğu mütalcasındadır -
lar. 

Rus tebllğl Moskova propagandası· 
nın tipik bir mlsalldlr . .Adı geçen ke_ 
.elmde ~ddetu savqlar cereyan etmiş 
ise de Sovyctler muvattaklyet kaza. 
namP.nuşıardır. 

Sivastopolda 
Berlln, 26 (A.A.) - D.N.B. nln sa. 

IAhlyetıl kaynaktan öğrendiğine göre, 
Alman Stuka tayyareleri, :?4 şub::ıttaı 
Srvastopol Uma!'lında bir Sovyet kru 
vazörllne hUcum etmlş!erdlr. Çtışmay:ı 
koyunda bulunan bu ağır kruvazör et. 
rafındaki diğer gemilerle beraber, u. 
çak savarı.annm ate§ini Stukalıır Uze. 
rlne temerkUz ettirml§ bulunuyordu. 
Fakat Stukalar derhal hllcuma geç -
ml§lcr ve geminin güvertesine biri bin 
kiloluk diğo.rl beı yUz kiloluk olmak 
Uzere lkl bomba iaabet ettinnişıerdir. 

icra Vekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara, 26 (A.A.) - İcra Ve. 
ı..illeri heyeti bugün saat 15,30 da 
Başvckdlette Ila5vekil doktor Re
fiJc Saydamın reisliği altında mu
~ t t.oplantl8Jllı yapmıştır. 

M. Alckaander'ln demecinde dikk&ti 
~eken diğer noktalar §UDlardır: 

!ngilterenln eltnde, denizlerde tehlL 
kelere göğlla gererek dolaşan gemile
rin sayu1 hlç blr zaman 2000 den ap. 
ğı dllşıneml§Ur. 19'1 yılı :IÇ1nde Uca· 
ret gemilerine 13,000 kadar tayyare 
kal'§ıkoyma topu yerlqtirilml§Ur. Ve 
5000 gemide de toplardan ba§ka lıava 
ltar§ılı:oyma ci.b.a.Zlan vardır. 

Yeı:ıt gemi yapı.mı e§i' ıörttlmedik 
bir ölçüdedir. 

Kafile haltnde giden gemiler ara • 
.sında kayıblar daim& yüzde ,anm • 
dıın azdır. 

Uzak prkta ve Puıtikte gemi k&.. 
yıblan çok bUyUktur. Fakat bu P'
mllerden bir kaçı dlğer denlzlerde ı,. 
lemcğo elverl§ll değlldiJ'. 

Denizaltılar, §imali .Amerilwun do. 
ğu sahlll açıklarında topıanıyorıar. 

Amerikalılar ve mllttefikler, denizaltı 
larm i§kıinl daha ziyade g11ÇlC§tire· 
cek tedbirleri tatbike koyulmU§lardır. 

19tl yılı içinde Almanların 22 tica
ret ~orsan ve iqe gemilli batnılnuf • 
tır. Yine 19U yılında 1ngU.lz denlzal. 
tıJıı.n ve deniz üsUeri, tayyareleri AL. 
manlara, İtalyanlara vey& mihver kon 
troıu altında bulunan devleUere a1d 
2.500.000 tonilA.toluk ticaret gemlat 
zaptetml§ler, batirDll§lar veya baar& 
uğratmışlardı!'. 

Son db7rede mihver el.mal A.trika 
cephe.sini tutmak için lngilteren.tn Or
ta §!Lrk cephe.sini tutmakta kaybetti. 
ğl gemilerin iki mislini kaybetnıi§tir. 

Girld adaamm müd&faaamda bahri· 
yemiz 5000 Alman aakerlni öldUrmllf 
ve 16,500 lnglılz nakertnl kurt&rmı§. 
tır. 

Bahriyemiz Tobruk'a tanklar da da· 
bil olmnk Uz.ere 30,000 tonluk mnblm 
mııt taşıml§tır. 

lspanyol tayyarecileri EŞREF'den seçmela: 
Şark cephesine gidiyor 

Sedl, 26 (A.A.) - Tam müre~ 
tebatlı 64 İspanyol av tayyaresin
den mı.irddtep bir filo, dün Se\'il
den Madrite hareket etmişUr. Bu 
tayyareler, M~dritte kendilerine 
~ablacak diğer mavi tümen tayya
rerile bere.her gark eephcaine gi
decektir . . .. 

iWf&k etse de alem benim olsa. 
dünya 

Kilnatm gene ali5ipne aldan
mam; 

O kadar lüUuna gördüm ld se
nin dttnyida 

Ben cehennemlik olursam da, Ui. 
hi, )'Dmam! 
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Ekmekvkart- Asıl /Qcia nere le? 

m.r politika \'f! bir rejim hizme-
1 i ı l' giren sanattan bahsetmiyo
ı ıı m. H:ıkiki hü,'iyeti ile sanat 
'•end i J;&)esinden bqka bir maklıa. 
da hizmet etmeden de hakim s;>:f. 
~ al tnsa\ ,·urlann nüfu1.uı:cla.n kcn
ılııti kurtaramaz. Sa.na l tarıhi ba
~mdan ı;onuna kadar &0syeteyc 
hakim ol:ı.ıı .rubun türlü, tiırlii aı.;s. 
lcrini ıu-Loder. Hu ltib:ula sanatla 
poi. i'm ar.ı ımla bir mün:tsebet 
\ardır. 

PATRiKHANE YANGINI 
MUHAKEMESiNE BAŞLANOI 

~c;en .senenin ey!lll ayının 21 incl 
günU geceai sabaha kal'§?, Fener pat
rikbancsfnln idare kısmmın ah§ab bL 
na.sından ;' cl~ktrik kontağı yüzünden 
bir yangm ~ıkmı_ş, ateı burasmı tama 
men yaktıktan ~ka Umurbey camii 
ile 90 evi de sllmi§, stlpUrmll§tU. Bu 
arada Umurbey cıunif ile ı<:inde ynt· 
makta olan 10 yqmd& milezln" lııt:eh. 
m et de yanmış, blr tesadUf ve rüzgL 
rm iAUkameUni değlftirmeai eaerl o
larak asıl patrikhane binnsı ate§ten 
kurtulmuıtu. 

yaptırılmı§ oldulı.ınu, her gcyln t&m 
ve iyi oluak yapılmış olduğuna dair 
Je elekh1kçldcn bir senet aldıklarnu 
söylemiş, kendllelnln ihmal ve dik_ 
katalzl!fi mevzuubaha olanuyacnğmı 
llerl sUrmOşUlr. 
oıter suçlu papaalar da Türkçe 

biJıuediklcrinden tercüman vasıtaslyle 
ya:n.gmı •baba kartı duyup patrikha
ı.eye k09tuklarım, ıçcrl giremeyince 
patriği eorduklannı, kardqlnin evine 
kaldmldığ?nı ötreııerek gidip kezıdl.ııl
Dl teselli elUklerini blr ka.adleri olma· 
dığmı söylemt,,Jerdlr. 

ları dagıtıldı Düıfl\ii "HABER'', bir <'inayetin Bir kadın kalbinin arkasmd:ı. 
önUm!lzdeki mart ayı Jçin ba.z?rla _ rnahakemeslne alı<'J bir b~lık ı:ok kere sıy:rılm15 bir bıçal< par

nan ekmek ksrtlan tamamen dafı _ koymu!!tu. Beni de meraka ıHışür- lar. Sc\'ginin de kendine göre l•or-
tılmt§ bulunmaktadrr. lild; okudum. kulu dönemeçleri \'ar. İki gönlll 

Bu arada e!:mek kartıa.nnı aıamıyan Güzel bir kadm.m gönlünü ka- tok kere bir uçurumun kenarları: 
Jar derhal nahiyelerine mUracaat ede_ nnan bir adamcağızı, kıskanmı • n.s atılmış bir kalasla birleşir. Bu 
rek, kartıarmı ıstemellclirler. Diğer lar. Gece ''alrtl kalın~sinc saldıra- esn~yen, sallanan tahta ibtüode 
taraftan marttan sonraki aylann kart 1'lLk yanı.lamıı;lar. Hastaneye kaldı. titremeden, gözler kamnnada.u 
ınrı tıçer aylık olarak verilecektir. rılmıs. Ço'k kan kaybettiği için, 3 ürümek gerektir. Bunlara katJan-

~vaJlı ölmüıt. Cenazeler arasına m!M.lan, lı,:lmlzdc a~t; ı:'çeği renk ,.e 

M h • • . . konulmuş. koku bağlayamaz. 
U taç unıversıte j Sabahleyin, gömmeğe gelenler, Bunun içindir, ki 0 kanlı ~-

()llu, mermer teneşir Ustunde, et. lı olayı yadırgamadım. Bu ı~n fe-•Hu m:.iıııısebeti propaganda ma
r..:sın:ı &nlıı) anlar buluııablllr. Fa. 
l.nt biz bu mnmıyı ka.. ... tetnıiyoruz. 
nllfılds propaganda hizmet!ne gir· 
ınenıls caerlerle dC\Tİn ruhunuL 
mimarisini \ "eren dü_şünceler, ha
' <;:l.:ctlf'r Ye bHglk!r arnsıolla ı.ıkı 
Mr irtibatı lı;a.rct etme'k lsUyoruı. 
ne, lrlerlo .kıymet hükümlerini 
tJfrbirinden uzak, birbirine Aykan, 
l.ıırblri liz~rine t~ir )apmaynn 
~yler sannuık me,·cut ol:ı.nı inl<lir 
etmekten fnzla hir ı:cydir. Bh-
fcvrin ahliik, din, hu',;:uk, iktn.at 

lraidcleriııin \ e tekniğin &an.at ü
zerinıle tesln;fz kalacnğını ve o
nun bUoyesini yaratmıı.kta, hat.ti 
iı-.Jiıbnnu, §eklini Jıalkctmekte na
'" miicssir olı1u;unu anlıımnk itin 
anat eserlerini yalnız bir sahne. 

Yİ seyreden insan gibi mütalea et
nıemellillr. Onun kufüılni ids.re e
den flJdrlcrin, hlslerln \'e hattii 
ruh ö1~iılcrinin hangi şartlar i~in~ 
tle işlediğini tanımak liızımdır. 

Yalnız sanat eserleri üzerinde 
bir cemiyet içinde tesanlit unsurn 
Qlan din, ahlilk, htfteuk, lktısat ka
ideleri cin ine göre gah az veya
hut çok tesir gösterirler. Henüz 
insanlar arasmda reel olarak müş
tel"ek bir insan <'.enıl)eti kurulma. 
'IU!}tır. Fakat buna mukabil grup, 
grup ayrılan lns:ınlıınn miişterek 
tııhunu ifade eden kaideler ,·ar
dır. 

:Bu kaideler heykel, resim, mi
llıari, mlizik, ı:Ur, ve romanda ne
hoeJerine göre sz veya çok tesir
ler yaparlar, izler bırakırlar. 

ller de\.Tln sanat tarihi ile po.. 
litilca. din, ahlik, hukuk, lktı~at. 
t:ı.rtbi arasmda bir mutaYassıl kap
lardakf sular gibi bir mm ~~ilik 
göze rarpar. 

Bu mu\"aZilfk biZ7.at sanatkAr 
1cin mutla'ka uurlu surette hisse. 
'ıilecek bir t;ey değildir. Sanatkar 
bu t~irleri ıırnur altında da muha
faza e<lebllir. 

Fakat sanat hakkında bir hü
lrüm vermek, tenkit yapmak, kıy
::nct hü'ıdimlerine mikyas olnutk is
tiyen ln~nJann b~ nokta etrafın. 
tla yalnız §Uur sahibi olma.c;ı de
fi!, gcnl_ş mlkyMta hir kültüre 
dı' nıaljk bulunması iktiza eder. 

Yunan demoknlslsi, 80fimı, A
listofanın eserleri a.ra.smda müna. 
Sebet görmiyen bir adam sanatın 
1tasıl kaide üur'.ne oturtulmuş ol
Uı=ğnau asli anbmıyacaktrr. 

Kll&lk sanatı anlamak isti.ren, 
ltönesans devletinin mutla'k otori
lesiDJ, tefekkür mclmnlz.maı,ını 
ta..ıımftdıkça sanat kn~ısmda her 
~en Jıaherslz bir ıı,{?am , ·azlye· 
l!nde kalmaya nıalıkfım<lur. 
RomantimıJ hs.tırJayıı1 da Fran

"1;ıı ihti.lAllni, bu lhtJliJin ruhunu 
l'id etmemek mtlmkün müdür. 
!Sosyalizmle 19 uncu Mrm ekono
lııfk \'e sosyal bünyesi arasmdald 
1 ısbcti 'kim Jnkar edebJHr! 

Sanatın fom11t fla, nıbu da de\'" 
l'İnln tesanüt kıı.ld«>lerlnden uzakta 
bir <;ekle s:Yıip olama~~ 

Bizim sıı.ııat ve fild:r hayatımız
(h hu dlloyanm prtlan içinde ya
"ll<lığma göre onun da kendl hüvl
letmo göre bir karakteri, bir nı
lıu, bir Şekli l'O bir ifadesi \'ardır. 

Bu ~kil nedir! Bu ifade,; kim 
"ernıişUr! 

Bu noktada. bllyUk bir '1"ubauz
hrıtla karsılaşım. 

:Niı:fn ! 
ÇimkU biz btiyük b!r istihale 

~e\"l'csi ge(lrlyoruz. Gcçiritiğimi7. 
ı.1Jbalc ılevrlndc kadrolaşan mü
tıe, \'erler heniiz hal km tam mü
lllesslli olmak \'D.!lfmı alamanuştır. 
~iine\'\'crln halkı tem"II edeme. 
llı~j ,.cbepslz değildir. Biz henüx 
ha.kayasını ayıkhımakla uğraştığı
~ız bir imparatorluk bünyesinden 
~etldlmJıi kurtarmı!'I <leğtli1~ Tan
~~attn.n en-el MS.m hayranlığı 
«;rnac batkı unutmuş bir müne\';e .. t.lpj \"ardı. Tanzinınttan ı.oora 
~: A~pa hayr:mlığı içinde J_ıalkı 
\·a l'ılnıyen bir mUne' ver zümre 
_.. l'dı. Bunlann halktan uı.ak, ay-

. 01rrıası lmpuatorluk bünyeJcrTne 
S:orf! •-Lı•d· Ç kil · h "" '.\ '4V ı ır. un nmoır un -
,. elerı f]aima ~alkla ha\ astan mi:-
ekJceptir. Halk \e ha·. as birbiri

rtı;,. Yanımla yas.'\r, fakat birbirin
haberdar deaıdlr. 

, l'anzinıattan CV\'eftrt ve ondan 
anruk" ı·•·•-ı ııur ,.e sanat hal'eketleri-

•r-nhklkat sonunda yangmm eıektı·ik 
tcslsatındnkl bozukluk )11Z'.!nden çık-
1.Jğı nr:l~ıldığından Se.n Sinod mecJial 
idare. heyeti reisi pnpaa Meletyoa Lu· 
bıdls ile ıı.za J,ı-onirlyna ve Yenedyos 
tedb;rsl.::llk v~ dikkaulzlik Ue ölllme 
sebebiyet suçı,ndan birinci ağn' cez:a 
mahkemes ine verilmişler, dfln de mu. 
hakeme edılm'§lerdir. 

Meletyos Lukakls, patrikhane elek 
trlk teslsatmm bir müddet evveı NI . 
kola admJll bir kuyumcuya 298 liraya 

Bunun üzer.ne mahkeme §ahftJerin 
(;elblne karar vermıo. ancak, sı.çlu ve. 
l<illeri, şahitlerden reis olan patrik 
Blnyamin'ln 715 y~ında bulunduğunu, 
Jll.:>rdlven çıkamıyacağmı ileri sUrerek 
ıfadeslnin evinde alınmasını !.sterol§, 
bunun üzerine mahkeme, t.z:ı.dıın Sa· 
llh Bqolun, patriğin evine giderek L 
fadesinl almaamı kararll.§tırarak mu_ 
bakemeyt baoka bir gUne bırakmıştır. 

Ahnanya ve Macaristana demir ve çelik 
levazın11 ısmarlandı 

Karabük dı:r.ıır ve çelik fabrikaları_ 
mızın çelikten · mamOI mRlzemP ihU 
) açlarını kar~rlrıınak Uzcrc Almanya_ 
ya ve Macarlstana 300 bln liralık si 

pari§ler verildiği haber aıınml§tır. 
Bundan ba§kA devlet dem!ryollan -

r:ın lhtiyaçlannı karıııamak Uzere At. 
nııınyaya aipari§te bulunulmU§tur. 

Peynir tüccarları- 1 
nın dilekleri kabul 1 

Bulgaristandan 
300 bin ton 
kömür geldi edilmedi 1 

Fiyat murakabe komteyonu, dUn. 
vali muavini Ahmet Km.ık"ın relaıiği 

altında toplanmııtır. 

Komisyon, peynir tUccarlarllll ı.c.a.. 

bul etmlgtir. Peynirciler, her ııene 

mart ve niaıı aylarmd& pe)'Dir ya· 
pıldıfmı, bu aene de peynir yapmağa 
b&Jlayacaklarını, fakat maliyetin gös 
önUnde tutularak narl<m ona gore tes
blt edilmesini iatedıklcıinl, s(lyleml§ 
lerdlr. Komlayon reı..t olan yaJJ mua. 
vinl Ahmet Kmık, narkın taleD ma.. 
Uyet fiyatları göz önilnJc tutularak 
teabit edildiği cevabını vermlşUı. 

Altın fiyatı 
DUn blr Rqadlyc altınının fıyatı 

34 lira, 24 ayar klllc;:c altının blr gra
mmm fiyatı tae 460 kuruotu. 

ni bu i1dli tasnif if:lnde m!italea 
etmek g«"nktir. Neteklm bugün 
hali. balkın dilini hak:m kılmak 
klasik bit' füı·Iu:e ;\"llTat nı:ık i~in (a
b:ıhyoruı. 

Diğer taraftan halk hmıusiyet

lerini. haZ.ı; ! ul :mu t:ınır:ck için 
tarihten ctn ın:;rafya~·a k:·.dı\r bü
tiin ilim \'c fi!~tr unsurlannı sefer. 
br r ettik. Jlu imparatorluk mantı
ı:.·1IH1:ın, ~ii .. ünılcn ~ıkış demek
tir. De' !etin şuuru milleti ldrlk 
etmis, halkı loym~tleoıllmıeyl öğ
renmı,tır. Ve netek.iın Tiırklye 
büyük bir bünye tttbs\ \iUU geçir
mektedir. Bu bünye t.aJıan1'1Hl bo
~n tamamen tslı~knk etmi,tlr. 

Evvelki gün Bulgariatandan ö mo
ttsr mangal komUıU gclnılftir. Bu mo
tOrlerin 300 bin kilo kadar kömür ge· 
urdigl anıaııımaktadrr. Fiyat milra. 
kabe koml.ayonu, bu kömUrı.-.re pera· 
kend& 9 kuruı ııark koymU§tur. 

Talha Sabuncu Anka
raya gitti 

Petrol Ofısi umum mUdQrU Talha 
S&buncu Aıık&raya gltmJ1tJr. Petrol 
t~vziatı etra!mda alA.kadarlara iuhat 
vereceği anla§Ilmakta.dır. 

---<>-----
Suad vapurunda çıkan 

yangın 
Clbali açıklannda demirli bulunan 

S:ıdıkzade~rin Suad vapurunun bat 
tarafmda evvelki gece yangın cıkmış, 
fazla bUyüme.lDe meydan verlJmeden 
deniz itfalyul taratından aöndürQl _ 
mli§tUr. 
Yangının amele Ahmet Ue Repdm 

yan taraftaki l<amarada okııljen kay· 
nağı yapar"en mup.mbaları tutU§tur. 
maları neticesinde ç1ktıtı anlBfllDllf, 
tahkikata baılanmı§tır, 

Bir çocuk demirle yaralandı 
Sirkecida oturan Hüııeytn oflu 15 

y&§ında Sabahattin, dlln caddede hız:. 
Ja k09&rken. srrtınd& bir kepenk ck
mlri tafJ}'Bn RataeJe Ç&rpDUf, demlrtn 
alVri ucu bqına a&planmqtır. 

Çocuk bantn bir halde Cerrahpap 
haatahane.tııe kaldmlnll§tır. 

tal ebes .l ne yardım rafına korl."U dol~ gözlerle bakınır r.i tarafı vuruşma.da, ıı.ıynlan bı-
llulrnu~. TalJhsız yaralı: çakJarla, dökülen lıanWı değil. A-

- Ben neredeyim? ı.ıl facla, diri bir adamın bir hu-
C. R. P . tarafından ynrdım gö. D'ye ııorup dnnıyonnnf. bnedc muayenelerden ı:on111 ölU 

recek talebelerin ll:Jtelerj takarrur İlkin hastAtbakmlıır, mezarcılar sanılmasıncla ·:c cenazeler a~, 
ctın:iştir. . korl;arak kaçışmı': fa.kat ııonra si- menner teneşirler Ustline atılma-
Yardımm i lkkanundan itibaren nirlel'f yatı,arak içeriye glnnlş- t1mdndır. 

be'ilıv.:iığı evvelce mevzuuba.hsedil- lcr. Ya yaralmıo ödünü patlatan !f1CY 
mlşse do IY.ızı c-konomik dUı~üncc- .Meğer znalh adanı, ölmemiş- olsa. baygınlığı daha uzun üre
lcrle tnJe°.)eye aylık paralan §U· mlş. Oraya çıplak ocnazeler ara- rel• gömiils~ydiZ .• 
battan itib:ıren verilecektir. sına, metmerler üstüne sağ~tcn a. Bir yurtı:ı..5, dünyanın en kor-

Parti yurda a.liruı.cak talebe için tılmısrrnş. kıınç illiimüyle boğular:ı.ktı. Aca· 
1000 kişil\k modern bir b'.na yar.• 

1 Tene~irden yatağa almnu~. Ya ıı.a 0 nlcı::am h:ıstane<le klmlcr nü. 
lumaya k:ı.rar vermi§tir. nları sannr, Ye niha\'ct işte şiıo • t;etçiydi. nu ~·aralıyı h:ını:-:f <loktor 

di de mslıkeınc huzurunda, kanmı mua 'ene etti? Om ile dlril'i bir· 

Vilayetlere daiıtılacak 
ithalat eıycw 

'I'icaret vekllktı yerli 1.ııtllısal mad. 
deıerlle ltbaJA.t eıyumm v11A.yeUere 
tevzii iflnde yeni bir karar vermlttlr. 
Tevzi edilecek mnddelerln clnsllc mlk 
tarını -..·e nerelere tevzi edileceğini tes_ 
bit etmek içln, tanmmıı Ucaret erba • 
bmdan bir komısyon kurulacak bu ko. 
misyon iaşe mtldUrlUğUnUn daimi kont 
ro!U alt?nda bulunacaktır. Bu komla • 
yon 3 ilA. 5 kişiden mnrekkep olacak 
ve rei.slig"lnl ticaret odaaı reı.i yapa. 
caktır. 

Komisyon aynı zamanda fiyat mura 
kabe bllroelle de tqrikt meaaı edecek 
Ur. 

Univer•İteJe tütün laalılnnda 
konleraıular verilecelr 

Telebenin tütün içmemesi me
seoleai etrafmda Cnive111itede buı 
konferanslar verilecektir. 

Üniversite gençliği hu davayı 
kendi davası olarak ele almış bu· 
Junmaktadır. 

Yaz söcneetr tedriiı&t.m& başlan
':hğı pazartesi gUnU Prof. Hirsteh 
Uı:rafında.n ayın 6 smda da Prof 
Mazhar Osman Umıan tarafından 
UitUn mesel~i halimde. konfe

r.nslar verllecektir. 
~ 

Bir ihtikarcı daha 
cezalandınldı 

Beyoğhıııd& otomobil levazımı Uca.. 
rethaneııi sahibi Ropen Eakenazi, oto
mobil bobinleri üzerinde ibUk&r yap • 
l'Dl§, dlln uliye ikinci ceza mahkemesi 
tarafından 100 lira para ceza.ına, 115 
gUn hapse, 1 ay da dükkA.nınm kapa· 
tılmaama mahınDn edilmlfUr. . 

Doğum 
Muhabir arkada§ı.mıa Eaat Alka. 

nm bir kız c;:l'>Cuğu dünyaya geldttfnl 
llfrendik. 

LAWe adı verilen yavruya ana ve 
baba.siyle birlikte usun ve meaut ö· 
mürler dileriz. 

dökenlerden davacıdır. hlmid<'TI aymunıyan bu hekim, 
llil• ... ılere: kim<lir! Ustunde duru1ması kar-
- Ya - Allah \'ermesin - beni şısmda titrenHme8i J?ereke~ şey, 

diri diri göm!!clerdi, halim nice o- ~n<'e işte budur. 
!ordu? diyor ''e kendi111inl ~·araln 
yanlara ceza istiyor. HAKKI SUHA GEZGiN 

~~) 
MAVi BOYA 

1 atan.bul umumi meclisinin, 
lokanta cameklınlanuı ma

viye boyamak yolundaki kararını 
memnuniyetle karşılıyoruz. Çün
kü her türlü lokanta yemeğinin, 
-piyasada.o değil de- göz ö
'lilnden çekilmf'8ini can ve gönill
den istiyeolerden.iz. 

Bası mide dilş.künleri, buna ü
zülecektir. Çünkü mesela, kam.lo
dan aopa geçrllmiş, minimini bir 
kuzunun, vitrin içıaıde teşhir edi
len perişan cesedine ağzının su. 
yu a.ka.rak ba.ktrktan ve iştahını 
enikonu kabarttıktan sonra, lo 
kant.aya giımıeit j t.iyadJnda olan. 

• !an biliriz. Bu hal, onlar ıiç1n. a
peretif almak nev.lnden --hem 
bedava- bir hazrrb'kbr. 

Boi yemeğe beıka.rak "tıkan
mak., ve b.7 da.be. yiyememek gi
bi bir şey bilmiyorum. Mıınza.ra 
k:ann doyurmaz. Fa.kat bQan tik" 
ainU uyandınr. İşte bu sebeple
dir ki, wnumi mecli!Qn kararmı 
doğru bulduk. 

lsta.nbulda lokanta deyince, he
men aJdnııza birinci 6Ultf yerler 
gelmesin... Onlann akvaryuma 
dönen cml cml ba.bkla dolu, mu
azzam vitrinlerini göz önüne ge
timıey:in! •.. Daha kenar mahalle· 
le re. arka eokaklal-a ininiz... Pi
yu.crları, gel~i güzel a§çılar. dü
!!'Üntinilz. Onla.nn pıa.mıa.k iılerlle 
sim siyah kesilmlş boyalarmm bir 
\'akitler penbe, filizi veya turun. 
cu olduğu r.aıuıedilen yer yer kir
li ve yapışkan manmralarrnı ha
tırieym.ız. 

Bu l<lka.nta.lar da boylarına. 
bos!anna bakmaz da, ca.mekA.nla
r.nda yemeklerini teşlıire kal
karlar. 

Korkunç sinek f.ilolannın doğ
ranm13 soğan topluluklamıa doğ
ru pike hücum ya.pıt:rğı ve ürkek 
hıımam böceıklenün te§lkil ettiği 
taşrt kollarumı ileri geri kOfU§
luğu dara.cık, lldrli. camlı iğrenç 
cfUkkAn vitrinleı:ini hatzrla.ma,; 
mısm?z? 

Bu nevi lokant.aıann ca.ruekin
larmıa mavi boya değil ya.; tah
taperde çekilse az gelirdi... Bele. 
diyenin k..'\rarl, hil'husa bu ba
kımdan memnuıı&yete değer . 

M. I. HiKMET MUNIR 

Acı bir kayıb 
MWga Hazinei haaaa Umum mtıdtı. 

rU merhum Hacı Feysi GöDezıJıı da.. 
madı Devlet Demiryollan Sıhhat B&f 
mllfettl§l Hakkı Olgapn bacanağı Tllc 
rdan Fazıl Butkanm babaaı ve Mak
sut Daryalm BUyük babaal, MWga 
Hazlnei bassa sıcn lııt:UdUrlOğUnden 

mütekait hA.len Darllf§cfaka kurumu 
Azasından 

MEIL\IET EMİN VULKAN 

kısa bJr hastalığı mllteaklb vefat et. 
mııur. 

Cenazesi 27 Şubat 19(2 Cuma g11Dt1 
Serence bey yokuJU 39 No. lu hane. 
sinden kaldınlarak Namazı 6fleyin 
Bef!kta§ Sfnanpafa Camllnde kt1m • 
dJktan l!IODra FeriklSyUndekl aile kab
rı.tanma defnedilecektir. MmA. nılı. 
met eytiye. 

Merinos ipeği geldi 
Yimti yıldır bizim cemiyetin •f. 

kunu kapfayan ha,·a banıba5ltad1r. 
VE' bu yi!mi yılm yarattığı ha\-a- R B K 
om sanat. \'C filtir Uzerlncle bırak- • • • 
tığı i7.ler yot· mudur! 

kr, İstanbulda srkıldığmdaıı bah
sediyor, ve harbin kendisini böyl~ 
bfr yere ~ilediği için mUtecasir 
g&UkUyordu. Mister Hante~ ga
rip bir İran melinkobznti vardı. 
Dalma F~cerald'dan Hafız'la ko
nutuyordu. Ona. göre Almanyanın 
§ark harekatı ba.'}ladtktan sonra 
bir lngilh için ça.l:§rlacak en iyi 
yer lrandı. Fakat Deyli Telgraf ts
tanbulda kalması için :ısrar ediyor: 

İnglllz domiııyonlarmdan 200 ton 
Merinos ipliği gelmiştir. Bu ipliklerin 
mart be.§mda meı.:!eketlmiJ:ln her han 
gl bir llmanma çıkanı.acağı haber a.. 
lınmı,,tır. 

Duna kim hayır rliyehillt' '~ "l"ir- p A N s ,. '-....._/ Q N LJ 
mi yılın istediği reeutt-yi !c; ceıl- T 
hesinden tesbit ~en e<1erier mc,·- 18 Yazan: Kenan Hulusi __ _. 
cuttur. Fakat, kendini cskl ble 
içinde hapseden memleket haber. Gazeteci Hant.er adında bir İn· 
;erini yabancı radyolanlan, gaıe- glıizdi. Şubat •e mart aylanndan 
telerden, Jdt:ıpbrdan ta1lip e<lcn, biri içinde bW defa I>egUet.aayonda 
A\"rupa mefhumunu mlisbet ilim \e ırördüğtimü hatırlıyorum. Galiba 
~ğlam bir felsefe ve sanat ı.Wtü- Deyli Telgrafa ınuhablri.lt yapı
rü yerine taklit sanNı iruıaalar yordu. :F'a.kat daima yalnız gözü 
ıı;in hi~ bir ~y ~oktur. Memleket lrUrdU. Lokantanm puaja bakan 
hir töldlir. \'e sanki yirmi sene bir penceresinde oturur, kOl"'Olo8lu -
~Y ,·errnemlıttlr. Sanki bu hallnn ğun verdiği son ajans habe-rlerini, 
nıhunu anlayan, bu halkı söyle- yahut bUıSUal b4llteaüeri gözden ge
,·en lnıwı ~okhr. çi.rirdl Bir lngilfzdi, fakat İtalyan 

Gözleri ile ~rl yiiz ııene ev- doetu idJ. Onun için de Degügtu
"·elld Avrupayı atören \'e hlli P•· yonun İtalyan mU,terileri kendi 
ri~ kaldırır>u t.nhayylll ederek bhlm lob.llerlnde bit' lngilizin bulun -
'>~mklarda kendini gökten yere ınumı garip karıdamıyorlardı. 
dH~mii,, kanatlsn yoluk bir ilih Gilzel bir mehtap vardı. Denizde 
farzedenl~r l(ln elbette bu ntan ve a.d&lar üzerinde her şey oldu
\'okluk sanmsr<lır. · fmıdan çok daha başka tUl'lU gö-

Rü~·ök Dekart ''Dtişünüynrmn o ıüUyordu. Ay 1fıiı den.ize altm 
halde \·arrm,, <ler. Büyük hart:kct. bir clbln lik kurmuş gibiydi. 
ler )'3ilan ılüşiincn \'e yaratan halk y em~ği Luka bura.da, bilyllk çam 
da :ıvni ~yi söyleyebilir. ağaçlarından bir.inin altında istc-

Fakat bunun hali rahlannı ye. mlı: 
ni hayata. açamadıkları halde fikri. - Güneş çok sert bir aydmlık
mlz.i \ 'e san:ıtımın temıdl cttiklt:- tır. Mistcl' Han.ter! diyordu. Ah, 
rinJ samınlnrm anlamasına imkin milmkiln olsa da yll.zlcrimizi ve bü
yoktur. Müstehnse ne teneffüs e- tt1n cildimizi her gUn ay ~ığı al
der~ ne konuşur. ne de yeni1f, gtt. llDda saklaaak! 
zeH görelılllr? - ll'lılııt.t lizin aüı&.Mıe&k neniz 

SADRI ERTEM var stnY.W Luka?,_ 

Bunu mister Hanter birdenbire 
eormuttu. 

Luka güldü: 

- Benim mi? dedi. Bu bilin-
mez! Çünkil mehtap anu lanmn.ı 
teşvik ettiği .lra.dıa.r bqkalarmdan 
ıu"ZUla.rmnzı da salclıa.r. Blzl tama
mile örter, yıkar, Wııflyıe edilmiş 
hııle kor. 

M18ter Hant.er omuz si:lkti: 
- Boş şeyler! dedi. 
Luka ise oturduğu iskemleyi iyi

ce cıoun yanma çekti: 

- Şerefinize! Mister Hanter! 
<ledl. 

Hanterin mavi g&lerlne bakı
yordu: ve hakikatte mUthi3 olan 
b:ı.zt şeyleri söylemek later gibiy
di 

Mister Ha.nter: 

- Şerefinize Mösyö Luka ! 
Fakat işte bir Jcadehçikle kaldı. 

Nikol ise beni ve da.ha çok Mis
ter Hanteri başka §eylerde içmcğe 
teşvik edi-yordu: Ra.kı, p.rap, bi
ra: ve hepsinden ibaret b.nşık bir 
takmı şeyler ! 

BUtUn bu mralarda, miat.er H&n-

M.ieter Ha.nter de ayn! :::srarla ıran
da, cenup Tilrk'stanmda yahut şf. 
mal Ra!kasyasmch dolqrtıak pll
nnu ileri silrüyordu. H~. Mister 

1 
Hant.erin haklı \'e uzun görllşlU 
olduğu:r.u on bef yirmi gUn sonra
ki h&d'.iseler hemen izah etm.l.şti. 

Ziyafet dönütil. gece yirmi tiçc 
dofru ben pansiyona aynldmı. 
Her halde Mister Hant.erin tefıiri 
olaL'ak, dudaklarım.da, Hafız'ın 
ingillz~ye çevrllmiş bir gazelini 
tekrarlıyorum: - Lu.ka uy::ın."Ot 
MietE'tr Hante'r' itıe iyi~ sarhoştu. 
Onu İtalyalı yediyor, \"e tıpkı bir 
ağaç gibi Mister He.ntere destek
lik vazfe.si görüyordu. Nikol da 
galiba işin alay tarafındaydı. lkl 
kııltlanın ipi de Nikolun elinde bu
lunuyordu . 

ISTANBUL BORSA.SiNiN 

!8-ı--M! Flyatlan 

llÇwt ve ll&pUlt 
Loııdra l Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Doıar 132.20 
lıladrld Pezeta 12.89 
Stokholm 100 Lıveç Kr. 80.8875 

l!:SU...UI \'lC fABl'ILA1 

% 7 1934 Sn·as·Erzurum 2..7 19.90 
Şark Değirmenleri 4.60 
TUrk ı.muml Uyatro 37.-

\'&Knleı 

Oünetlıı 

C 
1 • 

uma /cumar!esı 
~7 ":< ubat 28 ı.. ubat 

~ 

Safer= ıı I Safer: n 
Kurm: ll2 K&111111: JlS 

' au n t'"..7.&Di \ uaQ t;zaa.ı 

Benden sonra.ki h.idiseler şöyle d~:u 
geçnrlş: Fakat <>nlan :rıaldi bir , İkindi 
e.iga ile değil "hal,, ile anlıı.tmsyı 

6.37 

12.27 

1%.40 

6JSO 

6.15 J!.S8 

u.:n 6.29 
15.SS 9.38 15.M 9.86 
17.58 11.00 11.69 :ıı.oo 

ıt.J8 uı ... ... 
G.01 11.M 8.11 lLOI 

tercih ederim! 11 YI~ Gece Luka'nın C'Vine d&tımdU . _.. 

(Devamı var). 



• urk ye umbur iyeti 

ZiRAA T BANKASI 
" uru.IUJ ıartıı.ı: 188& - &rmayeel: 1000,000,000 J"irk LlrU& 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrtkt1renıere 28.800 Ura lkram!yı t'eriyor. 

,.ıraat Bankasmda kumbaralı .,. l.hbanrız tasarruf besapıarmaa eıı u 
vı 11ra.sı t>ulunanıara senecıe 4 cıeıa c;eldıecek kur'a ııe 1l4ağıdak1 

olAlla göre ikramiye cıagıtılaCllkt1'7 

• • 
' . ' .. '° . 

500 

ısoıı 

ı,,o 

100 

t,000 • 
~.000 • 
1,000 • 
ı.ooo 

ııo 

l%0 
180 

01.KKA'l HesapıarındaKı paralar olr aene ıc;:lnde ~ ı~radao &4•ıtl 
:ıUşmiyeruere ikramiye çıktığı takdirde % 20 ruıasıyıe "rUecekttı. 

Ke,ıdeler: 11 M.art. 11 Hazlran. 11 EylQI 11 BlrtnctkAnuıı tarthl• 
rlnde yapılır 

V.\KIT 

SPOR 
Pazar günkü güreşler 
h t . Göre, Ajanlığından : 

27. 2 • 1942 

''· . ' ··~ 

Bölgemiz tecrübeli gürqçllert ara. 
smda 1 Mart 942 Pazar gUnU GUreı 
hulllbü Kumkapı §Ubesinde Grekoro· 
men güreş mfuıabakaları yapılacaktır. 
Saat 11 den ı 2 ye kadıı r tartı olacak 
ve BAat 14 de mllsabakalara ba§lana. 
r.aktır . 

t Bugünkü radyo 

7,30 Program, memleket saat ayarı 
33 hatif parçalar Pl. 7,45 ajana 8,00 
~nronlk pıırçalıır Pi. 8,llS-8,30 evin 
\ati. 12.30 program, saat ayarı 12,33 
<ırkılar 12,4:5 ajana 13,00-13.30 Şar. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

IGabında Günde Alınabilir . Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 
. . . _... .. . ·: :~ . 

\"e türküler. 18,00 program, aaat a· 

1 arı 18,03 Fasıl heyeU 18,4:5 Ziraat ı K A y J p L A R 
akvl .zı t 18,:SIS Çiğan havaları Pi. 19, --------------

10 ~nç bestek!rlarımız 19,30 aaat 
ayarı, ajans 19,45 Klll..slk Türk milziğl 
programı 20,llS Radyo gazetesi 20,45 

1 Karışık şarkı ve tUrkUler 21,00 ko • 

1 

nuşma (İktisat aaatl) 21,15 Temsil 
22,00 Radyo salon orkestruı 22,30 
saat ayarı, ajans ve borsalar 22,41S-
22,l>O yarınki program ve kapan!§. 

Sehir Tivatrosunun 

URAM IUSMINUA 

PARA 

926 tarihinde Pazarcık askerlll< §U

beainden aldığım terhis vesikamı kay_ 
bettim. Yeni.sini çıkaracağımdıu: eski 
sınin hükmü yoktur. 

Çoruh - Pazarcık Sarvtzan oa.blyetıl 

l\fikron Kavak köyünden HU&e,>IJJ 
oğlu Yusuf Pelit. Pazarcık 816 

* • • 
İstanbul limanından almlf olduğum 

11/ll30 numaralı yağcı c!lzdarumı za. 
y1 ettim. Yenls!ni alacağımdan eskisi 
nln hUkmü yoktur. 
Dunruıı All Adaıün (889-tSJ 

a nbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 
kıtaatı ilanları -----Kapan zarf usulile 300 ton zeytlnyağı mUnakasaya konmuııtur. Evsaf 

ve hususi şartları komısyonda görillebilir. İhalesi 10.3.942 salı günU saat 
ıo da yapılacaktır. Muvakka t teminatı 16950 liradır. Taliplerin ihale ııaa. 

tmdan bır saııt evvel tekllt mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda 
komisyona mllracaatları. (219a-24l3' 

~ )(. :(. 

Kapalı zarf uıuıııe ( 1200) ton kuru fasulye munakasaya konmuştur. 

Evsaf ve hususi şartları v~ teslim mahalleri komisyonda görülUp öğrenlle· 

bilir. İhalesi 10.3.9•2 salı gUnU aaat 14 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
16230 liradır. Taliplerin ihale snatından bir saat evvel teklif mektupıarlle 
HarbJyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. (2180- 2401) 

• ~ * 
, 1: ::ıı~r

1

ıt ~" JI il••••••••••••••••••••••••••i tYazan: Necip Fazıl Kıukilrek) 
UskO.dar C. M, U. Utınden : 

942/305 

-··-------------------- KOMED! KISMINDA 
8 kunııa satılması llz.ım gelen ka· 

lem ucunu 15 kuruşa satmak auretlle 
milli korunma kanununa muhali! ha. 
rekette bulunduğu iddiaalyle maznun 
KadıköyUnde Altcyol ağzında 18/166 
No. lu dUkklnda kırtasiyeci Ali oğlu 
'C yaşında Muhsinln ÜııkUdar Allliye 
ceza mabkemeslnce icra kılman du. 
ruşması sonunda 24 Ura para cezuty 
ıe mahkClmiyctine ve 7 gün mUddetle 
dUkkA.nmm kapa.Wmasma karar ve -
rllmlş ve bu karar kat'iyyet kesbet. 

A§ağ'ıda mlktarlsrı yazılı sığ"ır etleri kapalı zartla eksiltmeye kon. 
muttur. İhalesi IS-3- 942 günü ııaat 14 de Yalovada askert satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektup. 
larmı ihale ııaatlnden bir saat evvel komisyona vcr:ne!erl. (2lti0-2360) ( İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Malın clıuıl 

Hllblon 
Alemlnyüm kapsUI 

l\llkdarı 

10.000 kiJo 
5 mllyon 

Ek1'11tme 
Şe>kll GünU 

Pazarlık 20.3.942 Cuma 
.. .. 

J 
Saati 

10,50 
11 

l - Yukarda clns ve mlkdarı yazılı malzeme §llrtnamelerf mucibince 
pazarlıkla satın alıııacaktır, 

2 - Pazarlık hlz.aıarmda yazılı gün ve saaUerde Kabataşta Levazım 
şubesinde Merkez MUbayaa komisyonunda yapılacaktır. 

8 - İstel[lilerin pazarlık içln tayin olunan gün ve saatlerde tekli! ede. 
ceklcri flat Uzerlnden % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkClr 

komisyona mUracaatları. (2834) 

Dör düncü İcra Memurluğunun gayri menkul 

satış ilanı 

941/3977 

Ödünç alman para mukabilinde lpotekli bulunan İstanbul Fatih KAtlp 
Muslihiddin Arpaeınlnl mahallesinde Hastahane caddesi sokağıııda en eski 
90, eskl 116 yeni 34 No. da kayıtlı maabahçc hanenin 288 hissede 187 his. 
sesJ açık arttırmaya çıkarılmışm. 

Gayrı menkul Un hududu : Bir tarafı Niyazi bey menzili ve bahçesi ve 
bir tarafı AUye hammm menzil bahçesi ve bir tarafı bostan tarafı rab!J ta_ 
rikl am ile mahduttur. 

Evsafı: Mezkflr gayri menkul Topkapı Şehremininde Arpaemlni ve Gu 
reba hastahanesi 9ddesi ve köşkünde Tatııpmar çeşmesı kıırşısmda 1)8 No. 
da kayıtlı ahş::ıp ve eskidır. Zemin kat. 

~emııı knt: Zemin cephesi kArgir duvardır. Adi taş ve zemini kısmen 
çıkarılmış Malta taşı iki taşlığnıda iki oda harap mutfak ve bir ahır vardır. 

Blrlnci kat: Biri büyük Uç sofa ilzcrınde Altı oda, iki helA mevcuttur 
Bahçe hududu: KO.rgir duvarla tahdit edilmiş içinde iki kuyu ve on altı 

muhtell! ağaç vardır. 

Mesahası: 1480 metre murabbaı olup ve bunun 198 metre murabbaı 
mahalli bina mUtebaklsl bahçedir. Takdir olunan kıymet bugünkU alım ve 
satım rayecl göz önünde tutularak tamamına ehli vukuf tarafından 6000 
lira kıymet takdir olunmuııtur. 

1 - İşbu gnyr!menku!Un arttırma şartnamesi 26.2.942 tariblnden ıu_ 
baren 41/ 8977 numara ile lstanbul DördüncU icra dairesinin muayyen nu. 
marıısmda hcrkesln görebilmesi için açıktır. tıA.nda yazılı olanlardan faz.la 
malClmat almak ist!yenler, işbu şartnameye ve 41/ 8977 dosya No. sile me· 
muriydtmiı:c mOmcaat etmelidir. 

2 Al'tUrmaya iştirak için yukarıda yazıh kıymetin yüzde yedi bu. 
çuğu nlsbetlnde pey veya milli bir bankanm teınlnat mektubu tevdı edile. 
cekUr. (Madde 12•> 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a1Akadarlann ve irtifak hakkı 
&ahlplerintn gayri menkul Uzerlndekı haklarını hususile ta!.z ve masrafa da 
ir olan iddialarını i§bu UA.n tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı 
mllBbltelerlle birlikte memuriyeUınize bildirmeleri lcn.p eder. Aksi halde 
hakları tııpu ıdcllll ile sabit olmadıkça satı§ bed~linln payl~masmdan ha. 
rlç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 1.§tirak edenler arttırma şartnam~I. 
ni okumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. · 

:S - Gayrimenkul 16.8.942 tarihine mUsadll Pazarteaı gUnll saat 14 
den 16 ya kadar lstanbul DördüncU İcra memurluğunda Uç defa bağını· 
dıktan aonnı en çok arttırana ihale edlllr, Ancak arttırma bedel! muham. 
men kıymetin yüzde yetmış beşini bulmaz veya satı§ istiyenln alacağına 
rUçharu olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli bunların bu gayrimenkul 
ile temin ed!Jmlş alacaklarmm mccmuundan fazlaya çıkmazsa en c;:ok art. 
tınının taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gUn daha temdit edılerek 
26.3.9'2 tarihine mllsadif Perşembe gUnU saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
DördUncU icra memurluğu odasmda arttırma bedeli sat!§ istlyenln alaca· 

• ğına rüçhanı olar. diğer alakalılarm bu gayrimenkul ile temin edilmi;ı ala_ 
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak ~artlle en çok arttırana ihale edilir. 

6 - Gayrimenkul kendistne ihale olunan klmııe derhııl veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fc.sholunıuak kendisinden evvel 
en yüksek teklllte bulunan kimse arzetmlı olduğu bedelle almağa razı o. 
lurs:ı ona, razı olmaz veya bulunmazaa. hemen yedi gUn müddetle arttır 
maya çıknnlıp en çok arttırana !hale edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak falz ve diğer zararlar ay_ 
nca hükme haoot kalmaksızın memuriyetlmlzee tahsll olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bodel! hariclnde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi senelik vakıf taviz bedcllnl ve ihale karar pullarmı vermeğe mec. 
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzl!at ve tellAllye resminden mUte· 
ftlllt belediye rllsumu ve müterakim vakJf lcaresi alıcıya alt olmayıp art_ 
trrnıa bedellnden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukanda gösterilen ta. 
rihde İstanbul Dördüncü ıcra memurluğu odasındR işbu Ull.n ve gösterilen 
nrttırma §&rtnnmcsi dalreslnde satılacağı ilA.n olunur. '389'1) 

Akşam 20.SO da: 

Bir muhasib aranıyor 
--0--

Beyoğlu Halk Sineması 
1 - Bollvııt RevUsl1 
2 - Deniz Ft'dallert 
S - Tan.an Maymun Adam. 

OOKIO H ml§tir. 
Aslı gibidir. 2Ş.2.9U (S89iŞ) 

HAFIZ CEMAL 
ULOKMAN HEKiM,, 
OAHlLJYE MUTEHASSISJ 

DIYanyolo UM 
Muayene aaatıerl : 2.~-6. reı: 2289· 

SAH1BJ . ASI M U5 
Basıldı 5h ver . V AKJ1 Matbaas1 

Umumt neerivab lda~ eden 
Rt fik .4hme-t Se1>Pneil 

Emekli. Dul ve .vetimlerin ve askeri malullerin 
~ • -.. na.za.r.ı Jihkatine: .. . . . 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Ma&§larını bankamıza temlik ettirmek ııuretlle alan emeklı, dul ve ye. 

timlerin Ha.zıran _ Afustos 942 Uç aylıklarmm tediyesine 2 Mart 942 pa. 
zutesı. gUnünden itibaren t>qlanacaktır. 

ı. - Maaı sahiplerinin temlik muamelesı için, bir devre evvel banka· 
mızca kendilcriııe verllmit olan hesap pu.sulaiarmdakl izahatı nazarı dik. 
kate alarak mezkClr pusulaların alt kısmına işaret edilmiş gün ve saatler_ 
de fotoğraflı nüfus cüzdanlan ve resml seııetlerile Bankamıza müracaat 
lan. 

2. - Kuponlarını vıze ettirmek ııuretlle muamele yapacakların ve ma. 
aşlarmı tik defa olarak temlik etmek 1.steyenlertn mUracaatıarmın ıı Mart 
942 tarihinden itibaren kabul edilebileceği, 

3. - Aakerl malQllerln müracaatı 2 Mart 942 paza.rte.sl günU aabahle. 
yin saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Her hangi bir karl§ıklığa mahal kalmamak Uzere askeri maıcıııertn 

malmlldllr!Uğüne na:r..aran müracaat sırası a§ağıda gösterllıni§Ur. 
Saat ' 

8 - 9 a.ra.amda EmlnönU ve Bqlktq 
9 - 10 ,. Fatih 

10 - 11 " UskUdar ve Kadıköy 
11 - 12 Beyoğlu ve diğer malmüdllr!Uk!.-rlnde 

kayıUı ma!Qllere tedfyat yapılacaktır. Yukarda bildirilen gün ve saatler. 
<len sonra vaki mUracaatıarıu diğer maa§ ııahlplcri gibi muameleye U\bl 
tutu!acağı ve maJClllerin fotofratlı nU!ua tezkerelerile ikramiye tevzı cUz· 
danlarmı birlikte geUrmelerl. 

4. - DiKKAT: Maat sahiplerinin rahatca muame. 
lelerini yaptı:·abilmeleri için gün ve saatleri ha ricinde 
müracaat etmemelerini ve bu gibi müracaatların kabul 
edilmiyeceği ilan olunur. (2421 ) 

D.~ O.Mir,.oUarı ve Li"'a"lan l••dn:• 
u ..... td ... .- il&aJa,. 

Aşağıda cinai, mlkdarı, muhammen bedeli ve m uvakkat temln&tı ayrı 
ayrı g6sterilınl§ olan muhtell! mensucat 9.8.1942 Pazarteaı gUnü saat 15.30 
dan itibaren kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında toplanan Mer. 
kez 9 uncu Komisyonunca sıra ile ve ayn ayn aatm alınacaktır. 

Bu işe rtrmek isteyenlerin her menBUcatm h!zasmda yazılı muvakkat 
teminat lle kanunun tayin ettiği vesikalan aynı gUn saat 14,30 za kadar 
Komlııyon Reisliğine vermeleri !Azımdır. 

Şutnameler paraaız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve Hay. 
darpaşa,da TesellUm ve Sevk Şefliğinden temın olunur. 

ltluhammcn MuVakka t 
bedel te rnlna t 

ALINAOAK ltlENSUOATIN OINSI Ura Lira 

- 1 No. lu llıte muhteviyatı 80,000 
metre siyah astarlık bez. 11,023 826,88 

- 2 No. lu liste muhteviyatı 20,000 
metre kazalln. 8,900 667,50 

- 3 No. lu liste muhteviyatı 30,000 
metre kaput bezl. 10,275 770,63 

- 4 No. ıu liste muhteviyatı 30,000 
metre patiska. 32,700 2'52,150 

- 5 No. ıu llste muhteviyatı 10,000 
metre pljamalık ve 15,000 metre 
gömlı:klik Drll. IJ,475 410.~ 

- 6 No. ıu liste muhteviyatı 8,000 
metre kırmızı p.U. T,600 562,50 

( 2532) 

Clnıt M lkdan Flatl Teminatı 

Kilo Kııru!J Lira 
Sığır et! 22,000 60 990 
Sığır eti 29,500 60 1327,:50 
Sığır etı 18,000 60 810 

• .. ~ 

50--60 ten eger sabunu alınııcaktır. Beher kilosunun tahmin bedeli 1'0 
kuruş tutarı 84,000 lira kat'! teminatı 10,900 liradır. İhalesi 3.S.942 Salı gU 
nü saat ll> de Ankarada M. M. v. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri. (2222-2550) 

1 lıtanbul Belediyesi ılanları 

Haseki hastahanesi içln alınacak 391 çift mercan terliği açık akslltmc 
ye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 899 lira 30 kuru§ ve ilk temi. 
natı 67 lira 45 kuruştur. Şartname Zabıt ve muame!At mlldllrlüğü kaJemln. 
de görülebilir. İhale 16.3.942 Pazar~sı günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliple11n ilk t minat makbuz veya mektuplan ve 9•1 yılma 
ait Ticaret odası veslkalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encllme,n. 
de bulunmaları. (2826) 

• * ~ 
Karaağaç milc.ssesatı et nakliye motörlerinin tamirinde kullanılmak 

üzere aımacak 32 kalem atelye ve levazımı vesaire açık ekslltnM!ye konul· 
muştur. Tahmin bedeli !>66 lira ve ilk temlnatı 42 lira 45 kuruştur. Şartna. 
me Zabıt ve Muamelat MUdOrlUğil kaleminde görüleb111r. İhale 2.8.942 Pa. 
zartesi gUnU ııaat 14 de Daimi EncUmonde yapılacaktır. Taliplerin ilk te· 
minat makbu2 veya mektuplan ve 941 yılma alt ticaret odası vesikalarlle 
ihale gi.lnU muayyen saatte Dıılml Encümende buıunmalan. (2295) 
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TURKiVE iS BANKASI 
111 11'!~~~ 

Küçük TAsarruf 1 acıeı "lOOC Lira.ilk • 2000.- Ura 

Hesapları a 1000 - 8000.- • 
2 . 1~ • - ırıoo.-

Uf.tı ••otAMJ\'K 1'1-.\SI 8 . ~ • - ıııoo.- • 10 - 250 • -~- • ıu:ştnEı .. ım : ı Şubat. • 'o 100 - 4000,-. • • •laym. y ıı.~uıotoı.. 't fkllı 50 ~c -ı~.-• • ca-...nn tarlhlerlnlk ~ ~ • .,::)ı()(}O.- • npılır 200 10 - 2000.- .. 


