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izmit Kiğd 
fabri asının derdi 

Yazan: Asım Us 
-1- 1111 ra yonel tanda i!:'!etilme"'i ça

releri de n.ııınmahdır. 
Jtnıitte bir kaJ;ıl tol>r •,;mmrz nr. · 

u , brik ,_ 1 k b""t" h flfı,·e edelim ki •wlföloz \<ağıt uu .a a anını ur en 11 un e -
snnlnr liftğıdm ili• mndıleleri mem- ·\·apmnlita ilk madde ol<luğ-.ı g:tıı 
lcl•etimizde tcdal'ik edilmek üzere ı•atlııyıcı maddelerin E''>a.sı olmal• 

itlbıı.rile ayni zamanda harı, 
l apdmıııtı. Jiiiğıt yalnız ağaı;tıın 

"" siliıhla.'1mıı l'!leri için de ~erek
~!nıaz~ Hatta pahalı olmasn~ diye lrillr. ı·ani kiiçilk bir himmeflc i'-· 

ıln._c;;ntt~aifl kull~anılnbllcclck agn~Dhır !etHchiJecek olıın İzmit scllül~ı 
;.ugı ı'> ı<ııı ınc !'ıırfo unmaz. a- f b · ı , . : · 

Evlenme anketimizi 
-, 

ikinci sayfamızda okuyun 
...._~~~~~~~~~~~~_J 

.... ~.ı. / 
, • " I 1 f 1 . , a rı msı .ıarp llcv:ım ettıcrj müd· 
.ın zıva(ıe orman s e me enncıen . b 

• • • . . detçe nıcmlC,:et Jçm milyonlar 
J>.rhın a'="a~ ı.ınntılanndan, Juzum- , ..... tinn - k b·ı· 1. ' 

Mosk0\.'8. mıntakıı.sında Kı:ıılordu R8kerlerl ka.vak idmıını ynpıyorlar 

.. ,..,e ege a ı ı,·et ı bir ibra,. 
suz dallardan, tUrlu kırpıntılardan .. . • • , . " ı-···-........................ -.--.... .... Şark cephesinde 

Yeni gör:ıderi
len Alman 
tümenleri 

. tır-.ı ı·ı· BJ 1 ı "t ı.· - t j ınalı"1ılu de ;)etıstirecc ı\tır ıs n.ue cc ı ır. z m .tm1 liı.&gı • • 
fahrikamrzdn. ilk madde olarak ne 
huhınursa omlan l~lenebilecek ka
Mliyett-e makinelerle kunılmu!}tur. 
Onun için bir ço'k memleketlerdeki 
fnbrlkalnra nisl>etlc maksada dalla 

1 
1

1 
Ekmek Yeni Koordinas

yon. kararları · 
ch·erf-:;li<lfr. 

}~limizdc böyle her ne\İ ın.. 
ınııdıtcden ldiğıt yapabllccek liıy
nıcttc bir ta.brfJca \"arken ııimdi 
u1emlC'ket şiddetli bir kağıt buh
rıınnıa tutulmu~ bulunuyor. Acaba 
fabrika biltün randunanı He çalıt-ı
yor da bt:llı :ılatı yeni memleket 
ıhtlyacınn l<ifayct edemiyor mu·: 
Ulrlnri kül:rıt bafrika"ı esasen nıem 
lekct ihtiyacının ancak yarı

!>mı temin ecJccck surete lmrulmn~ 
olduğıınılıın ilk hatıra gelen lhti. 
mal bu<lur. 

Halbuki haldkat lıöylc değil. 
ratrikadıı. iki mıılrlneden biıi i ilk 
mailde kifayetsizliği, yani orman
larımızıla.n nğa~ getirilemem~i yü
zünden dunnoııtur. Tek ha.sına iı;
tcyen diğer makinenin de tam ran
dmııınla ç:ılışmadıJ:rım iigrendlk ! 
1988 senesinde ı::ıcmek için ku
rulmağa ba.5lamış olan \ 'e memle
ketin hütün kağıt ihtlyncını karşı· 
lama~-a klifi techizata malik bulu
nan ikinci kağıt fabrikası ise he
men az bir himmet \ 'C ~yretle 
Caali~·ctQ g~cc.ek dereceye gel. 
rni olarak i~te simdi 191'? ı;ene. 
sinde onun yanı ba-;ında mlthmel 
hlr halde duruyor. 

Bu nziyet ~diğrt fnhrikamızm 
~1ilisek idaresine ait mesııllyetl ü
zerine almış olan Sümer &:mk hc
"4&bma i~i bir not te<;kil etmez. 

Es:ı.sen ilk maddeleri memleke· 
timizılen tedarik edilmek lizcre 
lmrulmus olan İzmit kiiğrt fabrika. 
sı lslerne!;-e ba~lıyalı yedi yıl olu
~ or. Böyle bir fabrilrnnın <:ahsa
hilme<d için hala Rusyadan, ~11hut 
Romanyadan a.bra~, falan Yeya fi. 
liin memleketten ~ı-lliiloz ~elme

f'i11i bc'klcme i kadar haı.in bir "CY 
olama7.. 

Hükiımetin bu 15 üzerinde blrıız 
dunıp tetkik etme-.i liizımıtır. Fa
kat yaı11lıwak tetkikler bug\in fi
len fabrlknnm ldıı.re mcsuUyetini 
üzerinde ta.şıyanların \erereldcri 
ınafunata münhasır kalırsa haki
kat anlaşılamaz. E~er bu fabrika. 
ıun kunılma.">ma hiımet. ettiği hal
ele "°n ıaınanJıır<la lstifnya mc•cbur 
(•dilen eski müdür Mehmet Ali 
kuğıtçı gibi bir Türk miit.chıı sıo.;ı

nın söz\inii dinlemekte -bizim 
unlayamııdı,Wmız- herha.ngı bir 
idari mahzur hatıra geli~'orsa ya. 
!.>ancı bir l<iğıt mühendisi c:ağırı
larak ara~tırmalar yaptınlnbilir. 
Memlekette kiğtt bııhranmn kar. 
sı bir taraftan tacıamıf ~·olu ile 
feclbir alınırken diğer taraftan hii· 
tün lhti:ya~larımızı temin <>dere!;: 
c;urette kurulmucı olan fabrikamı-

Japon Tebliği · 

Dört 
müttefik 
torpito 

Bali afığında batırıldı 
Tokyo, 27 (Au.\..) - lmparatorluk 

umum\ kararg&.lımın tebliği: 

Nüfus başına 
300 gram 
verilecek 
Ven~ kararın 

tat 1iklne bugtln 
başlanıyor 

Ankara, .21 (A.ı\) - 'Ncaret Vektı. 
!etinden tebliğ edllmlfUr: 

Ahşap evlerin sigorta işi -Pamuk ipliği 
tahsisatı - iskenderun limanının Devlet 

Demiryoltarına devri - iaşe teşkilat 
masraf larr hakkında yeni hükümler 

Çevrilen 16 ıncı kolordu ile 
irtibat temin edemedi 

96,000 Alman 
askeri çevrilmiş 

bulunuyor 
Bali açığında cereyan eden bir de. 

rılz muharebesinde, Japon kuvvetleri 
iki Amerikan ve iki Felemenk torpido 
muhribi batırmışlar, lkl kruvazörle 
Dir torpido muhribini ağır hasara uğ • 
ratmışlardır. 22 §Ubatta Timor adam 
yakınında hareket yapan Jşpon deniz 
tayyareler:! 3000 tonluk bir mayn ge: 
mlstni ve bır dil§man ticaret ~mlııini 
tutuşturmuşlardır. 20.000 tonluk diğer 
bir ticaret gemisi de batml§tır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - M:ınilla
dıı.n öğrenildiğine göre, .J a.pon SP.· 

fer lıe:ı;cti ve Filipin muvakkat hu
lı.ümeti mi"ırnessilleri ile iki ünıver 
FJte başkanından mürekkep mulı -
tellt bir komisyon İngiliz veyıı Bir
le~ıt Amen"k.n kili t.ilrllnden balı. -
~den ve bu iki memleketin de
mokrat ve liberal fikirler~ni yaya. 
cak mahiyette k:ıısnnları ihtiva e
nen veya Asya aleyhinde propa. -
ganda yapan mektep kitapl.<ınnm 

okunmasını ınenetmeğc karar ver
miştir. 

(Dc1ıamt Sa C Si( ! dl?} 

Haber aldığımıza göre Koordinas. 
yon .heyeti bugün yeni bir takım l<a. 
rarları tatbik mevkUnc koyacaktır. 

Bu kararlar sırnslyle şunlardır: 

Hükı1mct, 28 ııubat 1942 cumartesi 
günUnde yUrtlrlUğe girmek üzere ağır 
işçiden başka vatandaşlara verilmek
te olan günlUk ekmek mikdarının yUz 
de yirmi nlsbetinde indirilmesine ka. 1 - BugUn resmt gazete ile neare 
rar vermiştir. dilecek bir koordinasyon kararına gö. 

Bu karara göre ağır f§çilere günde re pamuk lpliklcrl tevzi ve satışları • 
,.750 .. yedi yaşından yukarı vatanda§ nın bir elden idaresi için evv<'lce İktl- ı 
ıara günde "300,. yedi ve daha aşağı sat Vekflletl emrine verilmiş olan bir 
yaşdakl çocuklara gUnde •'150,. gram f milyon Jlrnlık tahsisat iki milyona çı. 
ekmek verilecektir. karılmıştır. Bu kararname neşri tarı 

Bu tedbir, ııUrekll ve şiddetli bir kış ! hinden itibaren merlyetc girecektir. ı 
dan sonra hfllA. devam etmekte olan • Yarın (bugUn) n~redllecek bir ko. 
yağmurlar dolayisiyle hububatın da • ı ordinasyon Imrarı mucibince tıı&c mils 
hildcn istasyonlara naklinde uğranı • tc§arlığı vilflyct ia~c mUdUrlUğU ve t.; 1 

ıan geçici mUşkUllcr gözönUnde bulun· mlrliklert fiyat murakabe tcşkila.tı j 
durularak her ihtimale karşı mevcut memurlarının 1942 takvlm yılı sonuna 
stoklanmızı korumak mak.sadiyle ve kadar kadro maılr:ıflannıı. kar§ıltk o. 
muvakkat bir müddet için almnu§tır. tarak 689,1500 ve idare masraflan ltar-

(Vllı'ıyettcn tebliğ edilmiştir.) ıµJığı olıırak <lıı 210,l500 lira tahsisat 
1 - 28.2.1942 cumartesi sabahın. aynlmıştır. 

dan itibaren halka vcrile~k ekmek 3 - Yarın (bugUn) ne~redlıccıık 

mlkdarlarr aşağıdaki §ekllde değişti· bir koordinasyon kararına göre İsken- 1 
rllmlştlr: derun Umanınm idarest, bUtçc ı.-e tc§- 1 

(Devamı Sa.! Siı. 1 de) kllAtında değişiklikler yapılmadan j 

lhiikarla mücadele için 1 

Hususi mahkemelerin teşek- j 
külüne ait teklif Vekiller 

Heyetine sevkedildi 
Ankara, 27 (\'akıt mub.8blrindt'n)-

1st.anbulda iki, Zonguldakta ilç, Aıı. 
kara ve bm.lrdc birer hususi mahke· 
me teşkill ha~kmda Adliye Yekfll!ği -
nin teklifi koordinasyon heyeti tara. 

fından Vekiller heyetine sevkedilmiş. 
Ur. Vekllcce tasdiklendikten sonra 
bUtün hazırlıkları biten bu mahkeme. 
ıcr , faaliyete geçerek, mllll korunma 
kanununa aykırı hareket edenlerin 
suçlarını muhakeme edecektir. 

Tertip edilen kadroya göre jcabcdcn 
hAkim, hflkim muavini, mUddeıumuml 
ve muavinleri ıwmgclen klltipler bu 

glin veya yarın seçilecektir. Şimdilik 
mahkemeler tek hll<lmll olacaktır. 
Toplu mahkemeler te~kili hakkındaki 
saIO.hlyetin kullanılmasına Adliye Ve. 

ltilllğlncc henüz !Uzum görWmemektc· 
dlr. 

Kanun 1htiklr1 önliyecek her türlü 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Maznun
lar hakkında dunı§malar mevkufen 
yapılacaktır. Bundan başka kanunda 
mı ve hareketlerin ehemmiyet dere. 
celerlne göre, hatif cezadan başlaya • 
rak sürgün ve on &eneye kadar ağır 
hapis cezaaı gibi §lddetll cezalar da 
mevcuttur. 

SalAhlyetll makamlar malıkemeleri. 
mizin icabında bu geni§ sal!hlyetıerl 

kullanarak, memleketttı umumi men· 
faatıeıine aykırı olarak §8.hııi menfa. 
atıerini dUşdnerek hareket edenleri, 
kanunun en şiddetli mUeyyedeleriyle 
c~zalandıracaklarından şUphe yoktur. 
Demektedirler. • 

Litvinofun 
be9anatz 

ilkbaharda 
"Elimizde bulunan bü-

Devlet dcmlryolları umum mUdUrlU _ I 
ğU emrine verilmektedir. Bu karama. 
mc nerri tarihinden itibaren muteber 
dir. Ruslar "Sibirya Majino 

hattı vücude getiriyor,, 

Londra., 27 (A. A.) - Rovyet 
cece tebliği: 

(Decamı Sa f Sil :1 de) 

= 

BEYNELMıLEL MÜSA
BAKADA BİRİNClllGI 

KAZANAN ROMAN 
-0--

\·azıın: 

Fransuvo Körmendı 
Çeviren 

MUZ ~FfER ACAR 

Şi<, MACERA ve 
HARP ROMANI 

---o--
Bu roman dünya blriııclliğln.i ıı:ı. 

llJI kaanılı? 

Hlkfıye..ini ;mrırıkl sayırnı1.d11 

bula<'nks:mz 

Hava '{azz 
tahdiaalı 

ı ft!iarUan itibaren 
ka dırıbyor 

(Yazısı 3 Uncü .aylada) 

26 Şubatta kıtalanmız düşma -
ilID mukavemetini kırarak ilerle • 
m.i,şler ve birçok meskfın mahalli 
i~gal etm.i.5lcrdir. 24 Şubatta ev • 

: ı velce bildirildıği gibi 20 değil, 34 
• .::u~ tayynrooi tahrip edilmiş • 

tir. 25 §Ubatta hava &va§ları es
:ıasmda 17 düşman tayyareıti c}ü. 

şürülmil§ Ye düc;.man hava alanla· 
mıda 4 tayyare tahrip cdllmişt.ir. 
Yekfın 21 tayya.redir. Biz 5 tay • 
rarc kaybettik. 

* ~. 
l\loskova, 27 (A.A.) Kwlyıclı.z 

gazetesi muhabiri diyor ki: Ukrayna 
cephesinde yapılan ve akinı kalan AJ. 
man . Rumen müşterek mukabil ta. 
arruzu esnasında 2250 Rumen ölmli§· 
tUr. Alınanlar, sayı UstünIO.ğUnU kc.n. 
dllerlne zafer temin cdl$:i bir amil ola. 
cak zannlle 4 tümenle birlikte Ru • 
men birinci t;Umcnlnl de harbe sok • 
mu§lardır. 

Bununla beraber So..,-yct kumandan. 
iığl dUşman tahşldatmı vakUnde gör. 
mU,, ve Rus kıtaları tarnız teşcbbU. 

süne geçmişlerdir. Daha ba§ka Rus 
blrllklerl Almanların cenahını çe\'lr • 
mi§Icr ve düşmın saflarına bir nokta. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 4 de) 

Bas n Balosu 
Basın bıılo~u bu a.kşım Taksim 

Belediye Gazinosunda verilecek
tir. Haber aldığmıızn göre Basm 
balosunun lıususiyeUcnnden biri 
olan hediyelerden başkn zengin 
bir ~ya piyangosu da hazn-lan
rnn:ıtır. 

Birliğin mnıtııkn rcisl,ği 10 ikin
cikfınun 1!>42 için yollanılan davc. 
Uyelerin bu akŞ3.m da muteber oı
duğunu sayın davetlilerine bildir
mektedir. 

Amerikada 
Harp istihsa- Vekil/er H egeli 

tün kara, deniz ve hava Günlerin peşinden. 
kuvvetlerini harekete 1 -----------------

geçirmeliyiz,, ' 

N A·R'K latı 50 milyar Refik Saydamın başkanli-. 
ğında toplandı doları buldu 

Gelecek sene 

125 bin tayyare 
yapılacak 

Nevyork, 27 (A.A.) - Fiyatlar da 
iresı reisi l;Jenderson, perşembe gUnU 
demiştir ki: 

Harp isUhııaltLtı Birleşik Amerikaya 
bu aene 60.000.000.000. dolara ve ge. 
1-cek sene en az 715.000.000.000 dolara 
nıaıotacakt.Jr. 

(Devamı Sa. ! Sii. ! de). 

94~ yılı blt~eıln kabal etti 
Ankara, 27 (A.A.) - lcra Ve· 1 

killcı; heyeti bugün saat 15.::.0 dn 
doktor Refik Saydamın reisliğinde 
toplanarak 1942 büt.c;es'ni müzn
!iere ve "kabul etmiştir. Biike ya
rın BUyük Mi.ilet Meclli:ine gönde
rilecek tir. 

F ethiyede ~elzele 
l"ethiye, 21 (JLA.) - Dün ~ece 

saa.t 2 de şiddetli bir fırtına ile §ld
rlet'i bir zel?.ecl olmu.~tur. Nüfus· 1 
!:a zayiat yoktur. 

Yugoslavya Kralı 

Petro 
Almanların 
kendisıni 

Nazi yapmak için 
Naııl çalıştıklarını anlattı 

.. (Yazısı 2 incide)_ 

Ne\york, 27 (A.A.) - Sovyet 
bUyük elçi::» Ii.tvinof ilk res.'lli be
vanatında deıni~tir ki: Hit!eıin or
duları ayn ayrı ve birbirinden u
:!:Sk iki veya daha ziyade cephede 
yapılııcak taarruz hareke tlerilr 
i..rnha edilebilir. Ve bövle bir h:ıre
ket Hitterin hoşuna· gitmez. Al
m:ınlarn il:.Cbahar hareketleri mih 
veri 1.afete veya bozguna götlire
cek kn.ti b-lr gayret teşkil edcc~k-

ı tir. Hıtler bunu anla.mı~ bulunu -
:;or. Biz müttefiklerimizden de bu 
hakikati açık anlamalarını ve ona 
,::öre hureket etmelerini istiyoruz. 
1lkbaha.rda elimizde bulunan bü . 
tün kara ,deniz, hava kuvvetleri 
harekete geÇmeli ve harp m:ılzc. 
meleri de lüzumlu yerlere hemen 
!:,Önn<'ıilmeliöir. 

191'1 • ı 918 harbi esnasında bir 
aralık tlfils hnst.alığı memlekette 
n.lmış ~·ürümtiştü, O :ıaman doktor 
F'ikıi Tüzcr'in keşfettiği bit lmha 
sistemi de henüz tatbik sahasın ... 
girmiş cleğilcli. Blr gün b r cemi
yette yine tifüs salgın:ndan bah
sediliı ken birisi doktol" Celal :Muıı 
U:.ra: 

- Bu hastal·ğm önüne geçmek 
milmkün değil. Çünkü bitı ortadan 
kakhrmanm çaresi yok. elemiş. 

Doktor bu söze şu cevabı ver
miş: 

- Onun kolayı var. Bit üzeri
ne nark koruz. Derhal meydanda..-ı 
kaybolur. 

Son zamanlarda piyasada iizc
rinc narlc ltonan e§ynrun ortadan 
lrnlknıakta olması bize eski kızılay 
umumi müfettişinin bu sözünU : a
tırla.ttı. 

HeT feyde olduğu nnrk koyma. 
nın da bir usulü vnrdır. Sntıcılann 
makul derecede ticaret hakların: 
konımıyan narklar ihtiyaç, madde
lerinin birer birer ortadan kalkma
ııma sebep olur. Bunu <;.ok tccrü 
be ettik. Artık bu tecrilbelerdc• 
blr ibret almalıyı~. 

~fen terreb-PI mücerreb halle• 
"""-- .,.,, p 

HASAN KUMÇAYI 
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VAK 1 T 

Sark 
~ 

cepbeslln!le 
(Baş tarafı 1 incı l!aufoda) 

dan sokutınuş!ardır. Bunun Uzcrinc Al. 

:?R . " • 

Riom adalet \JAPONLAR 
Divanında Ron 

Evıenmoy ı •e~v tk için ne dilşinüyorsunaz 

'Maden kömü-1 

1 rü istihsali 
Oflade 8 bin 
toau buldu 

manlar ve Rumenler ricat etmişlerdir. 
Ruslar. Rumen kuvvetlerini takJbo de. 
vaın ediyorlar. Rumenler, verdikleri 
telefattan başka muharebede 20 Oeslr 
bırakmışlardır. 

Blum, Daladye • dın; 
So: •. ılan sorgulara g 1 r 1 Ger 

i:r;ahat verdiler 
o:tıhSI ·------

Münevverler. genç kızlara itimat ede-
Zongııldııı.. (Ilmımıi) - Havza ma· 

den ocaklarının yeni bir ııızıa işlemeğe 
başladrtı 27 sonkAnundn.n 20 ~ubiı.t o.k 
şamma kadar 25 günde çrkan kömUr 
miktarı 115 bin Lonu bulmuştur. 

:~ :(. * 
Mo'il~on. 27 (A. A.) - St:a.ra

y,q. Russıı'de 16 ncı Alman ~rdu.su. 
ııa k:ıfl'!r yapılan hücum esnasında 
birço\c clüşm.nn esiri alınmıştır. 
Bozguna uğratılan birlikler bakiye 
leri orma.nUı.ra dağriml8tır. TU. 
m~nlerile. lrtibıttln.nm k · heden 
ii.üçük kuwct.ıer gruplar haline ay 
rrlm:ış, kızı~ordunun temizlik harc
kellerine· mukavemete devam et • 
mekte bulunmusla:rdrr. 290 mcı til 
ırıcne yardım etmek üzere !; ıri• 
len 5 inci Alınan piyade tUracn.ı. mı 
\.arclnnı yapmak üzere kendisine 
yol :ıçmağ:t muvaffak olama.ıl,lı.~ • 
trr, Bu arada Almanların r;eri.~in
<lelri Bolista gölü civartncll-l Ru.s 
C'eteleri ~eniı:ı bir böh;-eye ı nına • 
~on hakim bulımmaltta. ve gerek 
srıyı, gerek f.ii!5h ba.lmnınc:ın çok 
üstün A 1 ma.n kuvvetlerine '.{arşı 
YJ'lukavemet~ devam etmektedir • 
ler. 

(A.A. tlnn kıs:ı.UıbnTştır.) 
Ri.yomcb. ('elsC' saat 13 do açıl

cl ; . lcler.i:ıvlc D2.ladiyc de hulunan 
~ııf'lula.rm hepsi oı-d.dıı :idi. Celse 
açılınca muhtelif SUC(lular tarafın
dan öue sürülen iddi1ar h:-kkında 
mahkeme kararı okundu_ 

Şehirde büyük yangınlar 
çıktı inedikieri için evlenmiyor, suç ınuşterek 

"İııtihsaı., 27 sonlct\.nundR 718 iken 
20 şubattı>. 7589 to~ olmu~tur. 

Şımgbay, 27 (A.A.) - SalAblyetlı 

Japon kaynaklarından haber veriıdiğı 
ne göre, Japonlar Rangonun varoşla . 
rma girıni!]lerdir. 

U:ıbaeıol,i fahri ra t l•iıtjbi Refet 
>:odoplu, cYlenınf'l~' I t C§Yik ı~ın 
uıislindllğiı ç.areleri a~~ıdnki mel< 

.. hun da izah edl;) or: 
"Aiıeyi içUmsi bir teı;ckkiıl say

r:ığmııza. göre bu biı liğin teessüsii
ne amH ola.n evlilili cemiyetin ba · 
.ı.asr için zaıuridir. Tab::il kanun
larınm da muktezasıdır. Fakat bıı 
t<>bli temıı..ı tilü hir takını kı:t}ıt ve 
ı-arll rn bağloınalt suretile bu mii
l '.::'lcSe kurnı:mal dır. Bu ka\"ıilara 
ıı::ı.yct ederek yUrlinıekten uzak 
kalm'• l· .. ccmi~·.:te ve iıısaıılığ•t ilrn
rıd c:'lmcit demektir. 

Tilr:< cemirctin<l o cvlcnnıektcıı 

<'( lcnt"lı mUncvver 'zümreclır. Bu 
nıüııener grupuncla bilhassa erkek 
cin · !... Bu hal iki sebepten ileri 
.;eliyor : 

1 - ? li• ııevvcr erkckler!n kcn
<lı telakkilerine göre mtinevver 
.luzhr:mrzı.n ahlAki ıııa'abetlerine 

•nanamamalaı ı. 

2 - Maişet cihetind~n korku-
k.rT 

Bidnci llü 1unceye cevabım: 
Ahlıi.ki :-alabetlerine itimat e

ıl em~cliği .kızlar. cr<kek 7.Umrenin 
hem!'.iıelcr:dir. Onlarda. ahlak za
afı mevcutsa hunu b;r taraflı gör
mek doğru değildir. Su<; mti!?terek
ti.r. J{rzlar fütir:a.slanı•:! mağltıp o
luyodarsa bu fona. fiili eıkeklerle 
'>er:ıber işliyorlar. Ahlak konunla
rı birini takdil', diğerini takbih et
nıez. Bu itibarla birinci iddh doğ
ru değildir. İki cepheli ~tkik edil
meğc değer mevzu olan bu nokta. 

Yurd ve Yarddaş 
Bu sütuooa. lmhraman erleri. 
nıiT.I', Hın.ı Kunımu ve Kızıl

a\·• yurddaelann ~ardmılarmı 

bıılac.a.k mı1:. 

Bolvadin ve Giresunda 
&!vadin, - Kazamız halkı yar

ılrm sev:>nler cemiyelin-:ı be~ yüz 
11rn ağış'IR.mlfilır. 

Giresun - Y rdım ıoevenler ce-' . J'!l.İ\'cıti ~le ibantbe-r~ faalıyette bu-
ıım"an seh!''miz kızrlay AUb<ısi ilk 
o!arak umumi mel keze bes yüz li
ıa ile 175 .[>al1;a giyecek eşya tes
lun e<f..'lliştir. Teberril devam et
mektedir. 

EKMEK 
(Bo:j tarafı 1 tııcı smıf ada) 

A - Ağır işçiJel'c 450, Büyüklere 
~oo. KllçUklerc 150 gr:ım ekmek veri
lecektir. 

B - Pazaıtcsi günleri elrn1ek ku • 
ponları mukabilinde verilmekte olan 
un mikdarı ağır i§Çiler ic;;in 531, Bü -
yükler için de 212 gram olarak lcııbit 
edilmı,tır. • • 

2 - Bkmelc 600 gramlık tek tip il. 
7.erinden imOl edllecel;tlr. Ağır ı~çiler 
bir bUttin il .. bir Ç"yrek. Büyükler ya
nın, ve kUçUkler clr dör tte bir ekmek 
alacakıardır. 

3 - eoo ~ramw{ ekmeğin flyt\tı 
mürakabe komisyonu tarnfmüan 10 
kuruı, olamk t!'sb't ecilbi:;",tir. 

Yeni ekıncğ'in rutubet dcreceRl yO..:. 
ı.le 4(), nohut nl~betl y~de altı btııl. • 
hırc mı'!tr nlıııbetl de artırılacaktır. 

~~] 
·· l>iitıl:ının l>iiliiıı nrnkinclcı ı 

J,arlırınla işler; im tıı viicudu cl,1 
iı~ le! O lıaldc nuıl..inelerdc 0ldnğıı 
~i/ıi vücudu irl:ıı-e cılcn, ılfü;iiııcn 
knı-lıon ılcifüd ir. 

>i< Çiçekleri ııorum•c dlltıerler 
hatır.ı r.clir. Donınzn giirlincc nıuh 
tekirler. :ı nafor<'ııl;ıı'. bozJ.(unrulor .. 

:.r. lloııııın nki;"j.~,t·ıı \P. Iİ\:ılro -
•I 'E'\1·cdnl«•ıı :ığl :ınılığı olur, 
fr krini lJe~ · ;.ın <'ıit'.nc. ı.ar~ı şcfkal
, jz 'nr.iyı·I alınır! ÜJckı :ıifl.ım .ı · 
lrırrl:ıki ıııerlı:ıııwliıı sclıt•lıi kc..1c _ 

ı.tıı lıır )ot•v \,'tl.ııınıl('.ık olıııı1,ın
cl;;ıı<lır! liıiz)a~ı ~ ık:ırıııuk. ke,ı; 
tlcn lıir ~cy r:ıknnıı:ıkl:ııı J.;nl;ıv ~c
~\o~ , 

. noııı:uıJıır ın . r ih'ı·ıı f: rkı ı:ı-

:izerind~ ınetotlıı bir savaşa ihti
yaç \':\rdır. Bu suretle yeni nesil 
~:ıyri ahlaki yoldan gidiyorsa on
ları kurtarmak memleket mu~ad
derat.ını ellerine almı~ salahiyetli 
'>üyıiklcre dilı3cn en mühim ve ir,-
•jmai bir \•a:ı:ifediı. • 

1 kine! noktaya cevn.bım . 
Bıı nokta lıa.lci.katen el üııtinulc-

::k bir mevzudur. l<'akat evlen
Plcnin ccmivette on ıı~ukaddcs bir 
va.ı.i' e oldu~unuıı kabıılil ile nıev
:mato. cvlçncıı ı~:ençlerin iki itı<ıdi 
l11°nınıla11ıu t:ıkviyc edecek mad

...ıeıer konması neticesi jkinc:i ciü
ı;ünccnin ıniincvvcr!crin kafaların 
rlan !'ilinchilcceğine kaniim. 

Bekiirlric vergisi ibdası ev]eııme
yi icbar edecek m:ıhiyct la.<;ımıyor, 
kanunu medcr.icleki fa!ak·n gticlü
!{ü de n'l · n ~vver;n cvlrnmekte · dü
~ünccsini menfi yola kısmen sev
kedivorsa da bu fcr'i kabiıinden
ti ir, .Asıl !>lnn nrzetti~im iki nok
t:ıdır. 

Bunlıır .}apıldığı takdirde ev
lenmekten kimf!e ka"maz. Böylc
erı ayni 1.amandP. cemiyetin umum; 
bil!ıycsinde her balmrırhıı salalı 

ela huı:ule gelir. 
Aile saa,leti l.lilu.in hah1 i) . .nlıR

ha :n t e fü:: taı:ıını t,.skil cd"r. Q .• 
;ıun i.çln bilhaesa bizim bu önem
li konu iizerind<' durmamız lazım
dır, 

Vakıt'ın im anketi buna ilızmet 
etliği için hu t c~cbbi.iaü tııkdiri 
keııdime memleket b<ırcu saydım.,. 

Japon tebliğe 

13 şubattan 20 ımbat akşamına ka•. 
c!at· G vaptırıa l5 bin tona yakm kö -
mür gitmiştır. üç vapur da henti?l yük 
lenmektedlr. ( 13.20 ~ubatta) trenle 
giden ltömür H bin ton kadardır. 

11 \'apur, kdmUı· yüklemek ıçln .ııı· 

ra beklemektedir. Havzanm ltömUr 
stoku 4G bin tondur. Direkler bol bol 
gelmekte tl"vnm ediyor. Eti ve Kutlu 
vapurları lııı defa 2500 melrc küp dl. 
rek getirmişlerdır. Tekrar dirl'l, yi.L 
l•Uyle ;::'(·lmel..,rt beklenmektedlr. Mer. 
kez ormanlıı rmd::-.n gUnde 150·200 met 
re küp direk inmektedir. 

M:e \·cul dlrev: ııooo metre klipti bul 
muştur. 

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

Yeni ~ 001' tU nas y OD 
"g~ rarıarı 

Sovyet ordusu bi1'JjkJe.ri 16 ncı 
Alman ordusunu gitgide da;,,, f.:ıo:• 

:a kuşatr .. kcn tayyareler ve • ıı;ı 
koyma 1 opçusu Alman lrumıı.ııdan. 

( Ba1;ı ta rut ı I ırıı.·ı .wwf(t.da J lığının irtibatı kaybetmi .gn.rnjmn 
4 _ Ab, ıp evıorin si{;orta. edilme. i~.rım tayyareler vasıtas'lc iaşe 

slııl temin :çlh T 'coret vel{~Cll bazı crmesıne mani olmaktadır. Kuşa -
t;ian ba~bc:ı. Alman tümenleri 290 ,,nrarlat· vcrm iştir. Yaııg4n tnrifesiıliıı 
r11cı ve 30 uncu tümenler olup vliksek olm aı scl.ıebiylc toplu bir lı:ı.1-

• her ikisı de harbe allşık efratta.n de bulunan kUı;ilk kıymetli ahşap bt. 
n ürekkeptir. Almanlar, hareket 

nalar ~igorta. cdilmekt_c idi. n--ktasr ol.mak bakımından önemli 
Bu !'eb~ble her irnngı bir yangm zu. olan bu stratejik mevzii frlcba.har 

lıurunda lı:ı ~nııll::ırm :mhlpleri zarar - t . i t t k .. "dl d . 
iara. glrm~lttc ve bir kısım mlllt ser. d~larruz,.~ ıç~ uk:.mtaal· umı ~ eldı-

. v kft- ! er. ·c ı-ıll ı arın şıma e 
vetimiz yok olmakta ıdl. e . le~in Tikv.inin ve cenupta J{a !ininin 
verdi.;! yı::nl bir kararla Juymelı üç 1 . b" ··ı ") Ud t l~f' d 

" . kaynını uyu>:;l e e a ı e e • bin lir:ıyr geçrııiyen ahııap IJ.nalarm kl . . t' ~"'11 
. . ce erıne ın ız" a v..ı er. s l"'orta iııinl l:olaylll§tırmak ır;:uı. ha· . 

ıe: me r'i oı:uı aı.ııap b·nalann yangın Stnraya .Russo'da <:Cvnl~n Alm~ı.ı 
U:.rifesinclc yüzd:? elli nisbctincle ten_ .ıskc-r1ermin 96 .h!n oldugu tahmın 
zllat yapılmıştır. Kıymeti Uç bin lira- cdılıyor 

riyc arr.nmnl;:sızın yüzde on lkl - ye. 
yı gcçml~cn ahşap b!n;ılardo.n cıva - Alman teblı·g\J 1• 

'Ba::;. ınıu/ı 1 11/ı.• vn,tn rln) di yerine yüzde :ııtı buçuk nlııbetl tut. 
U Bcdia, 27 (A.A.) - Alman ordula. 1

.rokyo, ~7 (A.A.) - 25 ııubat g ni.t bik olunacalttır. Cu karar ı Mnrt 94.2 
. rı bn.cılrumandanlrğmm tebliği: Japon ordusuna. mensup tnyyare!erın larlh!nden itibaren muteberdır. 

Birma.nyanın J.fingalnndon tayj•are 5 Yarm (bugtin) neşredilecek bir 
meydanına hUcum ettikleri havada. ve ltararnamo ih•·acat tacirlerini alft.. 
l·erde 43 dUgman tayyucsi düşUrUp l<ad:ır ctmektedlı-. 
tahrip ettiltlerl reRnıcn haber verllml§. Bu kararncımaye göı:e, 041 de imza· 

Kırımda Alman ve Rumen te§killerl 
Slvastopol önUnde ve Kerç yarrmıı.da. 
sında Alman hatlnrına l<:D.rşr yapııan 

düşman taarruzlarınr Sovyct kuvvet. 
lerine atyr zayiat verdirerek pUskUrt· tir. ıannn 'J'Urk • Romen nnlaşmaııt hU~;üm 

1 mtlşlerdir. Japon L yyarclennln yalnız 3 cıı nes lc:r'ne o·örc tıu memleketten ldhl\I r,odl. 
"' Dog-u ccpheelniıı ha~ka keıılmlerın. U~lerlne dönmenıl"lllr. ı ecek olan petrol ınUŞtelrntına icar. 

de Sovyetlerin yaptığı bir çok taar • ToJ.~ o, 27 CA.A. ı -- Hüküm- fı 1iıl: ,-erilecek olıın bnkır, pamuk, pa. ruzlar kuvvetleri h?..va birlikleı·ilc des. 
dau taJtvıye hareketi merkez ko. lamut hUIAaa.ar, zeytinyağı, tiftik, !)a· tcklenen kari\ kuvvetlerimizin muka -
misyoau iki gün sliı en °blı' celse - lıl<yağı, ın·uvozot rnnddeleri l<~vn he -
den Mııra nrnğıdıı.ld kaı·ar «uret!- snplar1 ziraa bcınlrn.,ınd:ı a y r t 

ni kabul etmi;ı t ir: bir hesaba. yatırılacalctır. Petrot ofisi 
Doğu Asyada tah&kktinı ir.ln Bi!· umum nıüdilr:tığli Romruıy:ıdıııı ya • 

leısik Amerikı:. ile lııgilt,,rcıı;.ıı el · paca!r mÜbayaalta hesaba yıı.tırılmıı 
lerin'ie bulunan mUhiın 1ngıl~ ve cılnn Fon knrarl,1rından tcdl}-atta bu
Amcriknn üı:lcrinin rl üşmesi. ao~u luıı:-.biler: ı tir. 
Asynnm geme:; Mlıasında .rcııı ni- Tediye edilecek mıkd:ı.r ofı.!Jln rapor 
t.amm tco:k'Ii i<;in :ıtılmı~ ilk te- ,·crccc{li 'Itearet vı:lrnıctıncc yııpılR -
mel hşıclır. Bu netice) i M<ıJeıı~e 1 cak tetkik Uurinc teablt C'dllccektir. 

\•cmetine çarpmı~ ve akim kalnu~tır. 
Afrika şimalinde Sirenaikada Al . 

man ve İtalyan keşif' birlikleri bliyük 
fıtal!yet göstermişlerdir. Ho.vanın fena. 
lığına rağmen Tobruk limıı.nındakl te. 
sisler bombalnnını§ ve 1nglllz motörlli 
kolları bomb::ı. ve otomntil\ si18h~ar!:ı 
taarruza u:;'fa tılmı!Jlır. 

Malta ada3ıntlaki hava alanlurına 
ycnidl.!n nkınııır ynpılmı~tıı·. 

Reis Kan bir k~~ kellme i!c se-
lA"pler:ni izalı etti Ye Dlum\1 , n-
:a rr f:öylecl.i: 

Eğ~·· isterseniz mahkeme a~u 
e.ttio·i.ni7. Ye-si!rn.larr cize Yercceklır. 

Tulnıh·e'niıı avııkatmın ltatibi 
Ş.1.\'el, bundan sonr:ı. söz aldı ''.e 
... tmd'Jti do:ıvanm merıfa.a.tt-ar bır 
;~ropaganch Jle cı<'ğı <mh bir clkurı 
amıııniye ön.üru:Je ~·a!ı l I ılığı iddia
sını .iı;ra tO\. c:r.lıijl ı. 

Rc-l.• KL·n il0 s ;el arasında şid
detli k~ı·ı·c:aı ... . Hcis mahke
menin ıproı . .-f,an ıla ile meşgul <>1-
duğW'l.u ooy ıoo.:ı\ ton sonra, eğer 
dedi, sôyleyec~dçrınl.z 'davaya ait 
değilse oturmanm ric?. ederhn. 

&is D::ıT::ıd.<e'nin so'rgUsuna baş 
Janacnı3"n- ' · • J ve eski başve-
kile: 

1 - i:.ıtrbe h0"ırlrl{SlZ girmek • 
ten 

i - 23 ev1 . 1939 tarihindeki 
toplantıda aldığı durumdan dola
yı suçlu olduğunu hatrrJa.ttı. 

Reis üç sene zarfında yalnız bir 
C:.efa yü.kse":t lıa.rp meclisi toplantı
sına. iştiraıkinden dolayı Daladye'
yi tahliye eıt.ti. 

Munudeylı izah3.t vermek ~te
<1iğini ve kentlisine sualler sorul -
masım beklediğini söylcc1iıkten son
ra, hP.r 13c:.i11, bilt ün hakikatin ve 
(:kseri:ıa matbuat "''!hifelerincle 
tashihe uğı:ım.:fl te·kntil :rn.kamla -
nn bil'nmesini i tiyorum de
miı;tir. 

Reis, o takdil'de m!ll t 193fi tari· 
b.inae - nazır olma.dığı halde -
gençlerin uzun müddet l!ilah altın
da 1 dul.mal arına neden muhalefe~ 
'!ttiğ•ini suc;iudan sormuııtur. 

Sur.lu,. 935 senesindeki ihtıyaç
lP.rm ordu mevcudunu artırmaktan 
zı.va.dc siıe.ıııarın fazlalaştınlm&sı
n{ icap eliirdiği cevupım verdi ve 
l<end'J1~1 her zaman ordu mevçn -
· unun ve '"eyyar muhafızlar adedi· 
rıin z·:ya i;;lef}tlirlmesinc tanır ar 

ol<.lu~tll1\I ilfı\'C etti. 
• Dala<lv~ milli nıil<lafaa olduğu 

zıumm o~,lu.di\. 2!1.600 subny oldu
ğunu bunıın 1939 da 31,500 e yiık
scl<liitmi \'"' h2.rp ilanında. ıkin<:: 
büronı:n i · t'11b:ırat..-n.-ı göre tıpkı 
.\Jmanyacn'ti F.l~ba:y sayısı kadar 
Fı ansız o:-<lulan kadrogunda da 37 
hill .suby n bulundurrunu ı;öyle
l":istir. 

1933 t .-;!ıiııde orı.ludıı.lti liOOO faal imparatorun .} i.i!csek Yaı;ıf Ye me- _ llııdyo gazdf'~I _ 
7.ıyetleritıe Ye Jnpon ordu ve do. o---,---
nan;nasınııı kahraman ham lal eı ine 
horçluyuz. Eızler d~Jıili ~ephe 
muh:-ripleri Amı>rika Vf' lngilter~ -
nin tahribi ile do~u As~·nda <levanı. 
1r biı· barıR kıın>ııık kiıı azami fe
clak5rllk yapmaı}1 taalıhiıt ediy•J-

Yugoslav Kıralı 
Dilşınan bu ııkııam Alınanyanın ,imal suba~ l!1 m;akl :ı;;tırılması mcselcr.i hak 
krsmmdakl bazı me.:ıkt'ln yeı·Iere le)· . kında ı;ıonıl n ııuııln, Dlllnd:ve,• bunuı\ 
rar taarru~ etmlı:ıtir. İki lııg'llız boııı · o zamr.n;,, rıs; i'i :.cflcr in mulıalcfell. 

ruz. 
Tol,~o. 2i (A.ı\. l - Gmnn Ve:! 

Va!;:'\ :>d,11arıııc1nld ı- imali Ameri • 
k:ı.iı csırler gö1 nltı eclilclıkleri 
Ze-nhuji den bugü•ı OR~::ı. tepc.,L c
tuiklerindeki· topı11kbrı l r.zmağ?. 
!!İfodc• !!mi.;lcı-dir. Sııbnylar l:nmdım 

!!.tiıın" cclilıı; tir, 111rııııha;ı1Jr gö· 
•ıül.ii cı 11'rnk ll~tirnk cdcbılf'cı>kler
cl:'r. 2 r1eı· kampımn kum;ınclanı 
. "l':-uı J poıı subnyr yeni hayat flart
lanııa alı~trkt.ı.ıa bir buçll'k ay snıı
ra esirlerin keneli i~leriıe hayatla
rını kazanmağa mec~;ur oldu:klart
r.r bu.e;ünkU durur.:"cla Japonyada 
~ı~ .kimsen ıı bo 'uım;ıc1rğmr i:;iJ. 
rlirrnif;tiı'. 

bn tayyaresi · dü,uruımtıı;ıtüı·. ne maı u::: : niınauıflı vnbını vermiş 

J.omlru, ·~7 (.\ . .\,) _Yugoslav- Tokyo, 2"t (A.AJ _ Asnhl ga:ı:etc- ve btı mUu l~t .·onra ll'raıı. ı;-. or~us~n 

\'ıl. kralı I'etro Lon<lrada çıkan ı:lnin mulıal;)iri S:b:rya hududu boyun. ıiııkı SO,OCO •·uı,ayctrın b.-ıııda bll'lnın 

:.ivning ::hancla~ el .. gaz('ht:Si'ic ve, - de. :vıı pıl:;.I' "i~vyct ~oıkcrı hazırlıl<la j ·' ~·'.~ uı ~ıu ı: ın .Ufettişinl~ bllulrdiğln~ 
!llği hir nıliltdrntlıt Almanlal'ın na- rmm ehemmıyctinı bclirtmelttr \'e ,.,öı c, katı .ı • .sl;cltc malumatlı olm:ı 
ıırl keııclis ni ~.aıay~laki ö.;rct.meni So,·yetl<'rln biliıasııa Vero~ılof .. ehri ö. aıklarını ı::.,·e ctnı ' Ur. 
v™1ıtıı.silc n lZİ ynpmnğa. ç:alıı;mı::ı nUndl' hakild bir ·•sıblryn )Iajino su~ıu bua laıı ıcor.ra ordu mevcudu. 
e;!duk!arını ııniatmll;itır. lı ıı. tt·. \';ic;ıd:ı :;-ctı:-diltleT!nl Pöylem"k nun ıazlıılacıt·ı-ı'.l ğını Jıayclcylcnıl, ,.e 

Kral Pelro, general 1'lih:ı.lovig- lc;ı.Jtr H • mukabil muhabir hududu 193:3 do •i ,000 yedol• ııubay varl>en bu. 
:.icn lıatı. ranhkla bahsetmiş ve onu müdafaa eden Japon kıtalarının \ıotııı. ı;un Hı3H da 56.000'e yılkseldig-ıni, 
!•aı iciy .. e u.ıztı ı tayin etmekteki nai kıymetinden ehemmiyetle bahıı"t · rn:ıa de. 2:).3.<ıOO ihtıv&.t erutı varkc.n 
ır.aJtsa.dın:n müstevliye kil1'11 sam- mektc ,.e lm kıtalann ;arb cephc!'linl? 1f.3S de Gll,Of>O ihtiyat crntınm si!flh 
<;r t~şvik etme le ,.e kukla N ccl!ç hil. seYkedilnıek üzere cephenin bu kıs . a:tına. a.lmdıf;·ım ilüve etml~tir. 
kfımctıni küçiik düı::ürmek oldu - mından alman malzeme ile ntısbeten Daladye, bundan başka ııyni sene 
ğunu wyleıniştir. zayıf düşen Sovyct kıtnlnrınn n!\Zıt. zal'fınde. 710,000 kiginin drtha RIJRh al • 

Kral l'etro dcmişLlr ki: ran Ust'ırıııu,:~";nr txlirt r-ektcdlr. tma nlındrğ:m söylem~ı:ı ve ı risiıı bir 
Y!lg-oslavyada. Almanlara hi1.mct Moskova, 27 (.\.A) - Ukraynada ımatine cevaben, daha evvel sillıhıon. 

l'i~i, 27 (A. A.) - O. F. -1: 
Rirmanyada Rş.ngon muharebe• 

s · ba.şlam1r:::rr. Japonlar, Sıtang 
nehrini ilç noktadan geçmişler ve 
öncüleri şehr!iı civarına yaklaş • 
mışlardır. Rangon şimendiferi ke
!"ilmiştir. İngilizler petrol ta.sf.)'e• 
hınelerine aleıı v!'r;nişlerdir. Ran 
ı:;on ~elıri yarun:ıktaclrr. 

Ne\yoı·k, 27 (A. A.) - Man· 
,ialaydan Amerikan ajanslarınıı 

Wtliriliy'or:. 
Jaı:ıonlat' Rang'?na. kar111 yaptık.. 

lal'! bllyük 61çüde ha.va. ÜHU'l'U7.U 

neticesind~ 18 tayyare kayblt • 
ıxıişlcr'clir. 6000 metreden f~ıı. 
yükseklikte l:rl.r hava muharebesi 
cereyan etmiş, Jawnlarla 1ngiliz 
ve Amerikan aYcil::uı ça.rpışnu -
lardir. Hiçbir zarar görmiyen Ja
pon tayyareleri yarı yoldan dön
rneğe mecbur ka.lliıislZrdır. 

Bn Jıava muzafferiyetine rnğ • 
men Rangonun kurbılması iciı: 
pek az ümit vardır. Jaı: k:ırn 
kuvvetlc-ri hillrümet merkezine 
doğru git~ic!e daha fazla ileı-Ji • 
yorlnr. Şehirdeki sivil hıı.lkm co • 
ru tahliye f'clilmi~tir. Ve 5elıirde 
Japonfar i~in az çok fa~·dn.lı oln_ 
bilecek her sey ta.hrip edil.mi<ı '-'t. 

y:ı ya.krlmr~trr. Bu arada ktilliyt>t· 
li Japon kuvvetleri Mnndalay yo -
!;mu himaye ve müdafan etmek ü
zere r;imalden zdmektedirler. 

.. ~. 
l(a.ugon, :n (A.A.) - Bengale 

.körfezinde Anda.man ndruımdaki 

.fort - Blair iki defa Japon tayy<. 
re hava ala11ma hücum edilmi tir. 
Dört J:>ornba atılmıştır. As.keti hc
Jefletde hasar olduğu bilclirilmicı • 
tır. Sivil halktan ikl ki i ölmü§ ve 
bf~ kif1i yaralannu~tır. 
Perşembe günü yapılan ikinci a

j,m esna.smda. dti~man tayynr~leıi 
hava alımına bomba atmadan ve 
ınuhtf:lif noktalan mitralyöz.atesi. 
'lC tutmadan evvel Port Blair Uze
r!n de 50 dalaıka. uçmuaJardır. Sh ıl 
lcre ait evlerde hafif hasar olmu · 
:ur. insanea telefat yoktur. 

~~--~o.~~~~~ 

Sofyada bir 
tramvay devrildi 

27 y~rah var! 

Bern, 2i (A.A.) - Sofyadan İsviç. 
n: Ttlgraf ajansma gildlril!yor: 

Sofya mcydanlarmdan birinde bir 
lram\•a.y yoldan ç1kınış ve kaldırım U. 
zetinde 30 metre lcadar gittikten sonra 
devrilmiştir. Yolculardan 5 i tehlikeli 
v~ 22 si hafıf surette yaralanmıştır. 
Knza virajda fazla hızla. gitmekten 
ileri g·clmiştir. 

Fin tebliği 
Uclır;inki, 27 (A.4.) - !•in teblği: 
Kıı.ı ~lin ve Aunius bcrzahlarıncfil 

normal faaliyet olmuştur. Du~ınanm 
keşif llarclwtıeri akim kalmı!)tır, 

Cephenin cenup kesiminde dllşına • 
nın muhteli.f yerlerde topçu haztrlrğm· 
do.n sonray aptığı taaı•ru.zlar pUtıkUr _ 
tülmU}lü.r. !ki gün sUtcn çarpışmalar 
dn n sonra dtl§man bu ke.sirode 400 ölU 
2ayiat Yerıniştir. C~pb.cnin diğer ke. 
Rimlerindc tal•viyeli teınaa unsurla • 
rrmn faaliyeti olmuştur. 

Amerika Sanayii 
(Baş tru {ı • J ınci 3a11fada) 

Ya~iıır,ton , :n ı \ , \.) - Malzeme 
ılirektöril M. B t bu sene 60.000 ge
lecek sene 123.ıı ı;-yare imalini te. 
m in etmek için 11;: Amcriknda 
aıümlnyum ve rı ıı nezyum imali va. 
~ılalıı.rının arttırıldrı;;ını ~öylcmlııtir. 

Bıılt, şimdi hcdı'f tııt ul. ·ı istihsal ye. 
!,fıııunun nılhvsr dr vJl•tleri ve i§gal aı
tındnl<i nrnıule.l<ctlcı tarafrndan ta.sav. 

r.dcıı adan' lann ne nıah]yet1.c fo . bUyUk Rus süvari kııvvetlerl, top lanı· dınlnıaya b:ı ~lanmasr icap eden nıem. 
ı.anlar ol<t.nğunu bildirmek için bun yor. Bıı toplanı~ı kıırlum erime • lek<>ti !'ilı\h!Andırmak için 1936 st>nc. 
lann arasında benim <':;ki öğret - ı-inden sonra, hasll olacak ~ttınur ve sini boklemcrr•;ını beynn cylemi~tlr. 
mcn.m Yoniç'in de bulunmaı-ı kıl- s<>ller mevsiminde Alman motörJU Suçlu, ac-J<cri tahsisata. nit olarnk 
fidir. Almanlar !kendi hi.unet.karln- kuvvetleri fçln pek tchltkt>li cılncnk- neşredilen ıstnt!3tlhlcri pı otcı:to etıııi!' 
n <ılan Yonlç'i ı::imcli lbir nevi hal- tn·. \•e l~Afi mll,dıırda tayyare \C tanı' oı. 
kı eğlendirmek na.:ırlığma. ı :ı.yin madığı nakkıo;dakı lddialnrın a'<ılsız • 
~tmişlerdir. 1 • .,,, lığını ,ı.·akında isbat ctm::ği vaadeylc. 

Yaniç ile jslc···ı n lr :'la ırkc·ılık Ne ..ıe---emell '>. . mişt!r. 
:.azariyelerini kabul ctWrmel< iste. ~ •ır.ıll I cıs l1 n•iıyarlık siU hlandırnrn ııro 
c~ıkleri znmAn)e.n Jıatn Iıyornn. Bu ". -ımnın tat bık cd;Up rr.lilmedi.f,ini 
r.un1a bcrnber naz.ıkr rlıw ırkrnn .ı\naclolıı ajan"r, T~ymis'in fc\·- s ormu<tur. 
kartıı olan nefretlerini o kadar gi?;· l'ik Ri\~tü ·çin (Fena ~ün dostu) Daladyc, ~ki ıttıf::ık.'.ırı ve bilnu!!. 

Cephenin eenup kesi.m.lnde bir lıa· 
va ııava,mda av tayYarclcrimlz dU!jma 
nın altı n\' tayyareRini dUşUrınUşler v' 
ayı1c.~ llç tanesini hasara uğratrru§lnr. 
Uır. Tayyareierimizden biri dQ Uriil • 
nıiıjsc ele pilot paraşlitle atıamağa 'c 
lıatlnrımrım ınmeğa muvaffak olınuo • 
tur. 

!emeğe calıfmaını61Aı rlır. Ru ,ıclam ıiccli~ni bildhiyor. ııa dö~uu pala• batırlıil&ı'ıık bunların 
ı.ır, yegfıne tıai?lıını JI kların Al • ( F'cna g·üıı do.stu) nun til.rkc:esj ı ~:ı·ı yrıı aı;kcri tah~lııulının iı;rlirilnıe. 
mani~H' vo Yugof;hıv ol<lııJ<larnıı, 1- ~-ardır: l<ara giin dO!:tu. Keneli ~t· t1i üzerinde Cım•ı oldul;Jarınr önl' sllr. 
falyanlarıa Anglosakf\imlann. mü - ·ıe-mizi ka)"bctıniyeHm. mi1ş ve buuı .· ~ ı, l.<'mli :;ıthsındarı 

vur bılc <'<lilemiyt>l'Ci> kıulHr ilni ol . tercd\li Y' sonl:ırı E;elmi.ı nrill-etlu. fKa'ra gün closlu) dcmcıH, ba ırnıarının r.:ı -~ıl rı'ma!ı lizını gcldı. 
aui(untı jlhc ctıni~lir. ı.lduklarnn fiö:-:Jerlertli . .Bir~xı: de-. giin clostu. C.onıemeli. ;"inl .~rar etr.1 :- :-. Mııınalıcyh Gam· 

Açık te~ekkür ınlar I'ıeu;, Pol'e. Y0ı1ıiq ve ~eri =================:::=l 1i11 il<' ıır:la11s. ı"t' I li itl.n gayretlerini sJ. 
luı.k!crnrla neler dü;..ündöğümü söy- Vaıtiyeti ve ı;özlükleri -ona bir as- l:lhlaıı ımk lıi i ı.zcı lndC" tc:tsif ~tuğinJ 

A7i:t c;;~n Baynn NcJ~ ir<"n ·n il'ti- kelim. Bu yil7.d~ıı do nrcns. Pol 'lP kerden ziyade bir fikir ad mı ~ö- ilA'\'e eylemi ·t·r. 

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

E 1< Va l ör le Peru 
arasında 

ıoo senelik · btHal 

ı· lı cslıaı.ının , fJlııı;ı. 
~•nd;ııırlır. 

T ı 'ı lıf-Yli ıı rom:ıııları:.ın, 
9'f!n'dl ~nh.IT~ol!hıJlıu1•111. lıfıtlis:ılııı 
i!hlttır, fı ı:ıri'h h:ılır:ılın J.ın. dahn 
·~r·c"•l i r; YC lııı ı;ı•fwnlc ıf:ılı.ı IH'r 
~lır. 

hali münn,.,ehetilC' ~erek cen<Ue~. C\td<.ietli münaJuı~la.r yapt..11-.1. O hn- rünfü~ünü VC'r~yordu . .Aııcak şunu ı=::::::=::::============ 
!1İndc bulıın•nu:C, "'erek ya:zr ~.söz.; ğ-:rmağa has.IK.r<lı, ben de bağırır· tilm<'k gerc1·t.r ki "hüküm et dar. 
le beni t 1.iyct ,-e tescl:li .etınek Jüt (!mı. 1 besini. hnlk1n !!andığı gib; t~ bir 
fımd~ lı.ı'unın krymctli dost.ıarr- Kral Petro ile bu mül;\k:ıL pro- gene:-al.yapmıımıstu. A~·ni maks:ıt 
;ım r-;ükra n b-0rcuınu lıizr.:rt e<la et- toko)E:ıız oiı-nıu--; Ye kr:-ı l c;q'c ı>nde q~;runcl:ı fi'cir ac!amiı: rınm ve öğ
m<>ğdccdç rim mfııi oldu;ı.mdoo bıı :,,öriiı:ımüfjtür. · r~tm ~nıerin sarf ettikleri Aa.nct -
Vfl?Jifem7n jfa.GTrnı !'iaym :r11zeteni- Kral. <"y:>ğ'.l. lmlkarak bir ıesinı 'erin chemmi:ı.ct! takdir c<.lilme 

ESREF'den seçmeler: 

Eıl!ı·yI hRcc foin kTl"'nt ıniıkcl· 
lef fıırt.J simarır, 

Eğ"r toprnk ~ekcı-se fo'H>e-i uJ. 
:raya. <kk gitı>in. 

I.luıa, 27 ( \.A.) - Ekvntör ılc Pc. 
r-·ı ıır:ımndn 100 sanedcn~rl me\ eut 
lıuclut lhtilılfını h:ılleden ve Rlo d :i 

1 :ranc.rrodi! ki Panam"rikan konfor· n 
sıncla aktcdilen W sonkf.mun taı ı 
anlaFmnyr Peru k.:ıngr ·~ i itt!İakl:ı l 
bur ctmi.r;Ur. ' 

~ ~irin ~Ö1. 1c•r hırdt>n ~ "' ılir_ 
~z· lciHil ~' h'rılcn n"rreı ı· ! ıi
:rir. l.i• ·ıı·•, ·, '' ik luı t 'J', fa1.l .ı o 
lfol'lll' ~.ıhi!ııdır. 

7l1l J;~ıneUi <~f"h!Jef ini ricn ede- ~etmnis 'V'f} dcmifftJr .ki: m "~tir ... 
r!rn. l~te h-al"Diye T\Mıtım geJlc:ra' Iüııi Fctm, Yugo..:ılu·~·acln genc-
Mı-rhumenin ps;;J: İstanbul ıımu- ı 1.ril, :ıilo;•K; butlur. Bel~ hiikfı- t'9.! Miha.ilo'"<::'in yaptın.r kah ·ımırn. 
ml nTP<"ı;,.; i ?~ı:un<l,uı ;:ı..v11\·:ıt met rıp J.ı .. !'ıjnden hrr miidflt:t ev- csı. ~HV!Js;;la.rm "arihı.: gc ı,,c~.:.c ka· 

~a1cddin Fıt7:rf El'fen vı:J kendine bir defa r<ı..~Uamrst.ım. r•mir. 

RakıJh!n yeryW:-ünden fok 'ü.
cm1u 1.Nl olsun ita 

H.ilcr!ie haktaala.e0t1net :\Jô.yı 'haJ1. 
setE.in\ il. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
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STA OKULL Hl 
' 

Ra kamların 
baŞına gelenler ! 

C ' gibi verilmeğe ba~Ianıyor "M~"l", "iıesarı,, benim Wanı-
1 s ı A R T T ı R l l I R Yarından itibaren eskisi 

Xc\·~ orl:tn.n gelen bir haber A- KömUr tasarrufu yapmak üz.e. dnl"i itibarını nrtıl• l<aybctti. "Her-
' .cr;ıt .. -t:ı. 1., .. 1 fab ?ı· !ann i tuı- Yenı·don beş gu··nd·· 10 ro h<ıvn"T.zınm şehre \"Cl'.İ'.ıne sa.- hül" Üt\ ha.rlkabvma, .. Şeluuune,. 
.. 1 ı1rogr:-..n,lvmrn tmybolduğonu Q uz gece yapı atieri iızcı•hıde tahdidat y:ıpıl- ka:ır:ını:uılıınna, masallara, inanı-
! =lclir:rl"I t!.'<lir. Filhnkika :;on yüz t k 1 1 k 1 mr1jlr. Ya"l!la.n tnhdıdat.ın hir ay. yor: 

!n mndenlerc ', cncfüsi:ri us a o u u açı a ca { Irk Y('timl belediye t.aroi.n<lan - 01&.:,"Ilndır! 
~ . {'t t~ııo '1 ıir casuısluı,, gizli cS1.."'1x t:urette incelcıuni!i ve müs- l>i~·annn tla, rnkıuulam ıısla 

:·sc , "leh,, l harcJ,etlerJ ı,1lnü :Maarif Vekfileti yapı usta. okul- nun 250 bin lirac,ı bütçeden aynin- bet netice W:nncdib'indeıı bir ~nauımyorum. llann bu imnn:..ızhğı, 
.rıc ta "•il mutnt ha<li eler a.rn- 1.arm.ın bugünkü durumunu tetkik ra.k milteahhide \'er.ılecektir. Bun- marttan it.ibarC'n 1.o.hdidat.m kal- boj:,ru~anlann resmi tebliğleri, a. 
rı..:. "'.ioıt:!,.tlr. - 0 derek bir rn.por h::ı.zrrlaır.ıştır .. elan bnşkn ~·elliden Adana. lz.ınir. drrılnıasma knrar verilmiştir. j::n~rı, rn<lyolan, gazeteleri 'or-

Hnlen Türkiyede :üç ynpr usta o- Kays:-ri, S..'UllSUn, Riz<' vilay('tlC'- Yarından itibaren vatruıdnsla:r di. 
\nhnruı Zislra'nın petrol için 

.. 7:1. lfarp ndlr bi:- ~·:>eri ha5Jllılnn 

n::.nn lcııd!ır l '' cin-.; cnsu~lnlda. 
·ı c ~ ıl hnri ~u lele tir şcldldc 
.. ar t'~ il;.n! :mlnl:ı nnlnta biti-
• l~Z-

~ r s• rcl•abet asma <layn
n libeml e!tonc;mi çok defo re-
' H knh!.'Jımmlün n bUtUn Jıe

ıl mı, lri r!Rnru, .rlinlarmı ta
k, onu hat'eh .... .e g~mcdcn 

ı rm ı . .,,.1,linde anlamış ,.e bunu 
f b'k etmi!o. ;... Tröstlerin trijst
'"l<', k.ı:rtel!cı'ı:: r:ücatlrlesi dünya 

·n en rn .. r ' 'ı lilmJcrine mevzu 
ıı·ı tl'li , m:ıM•r romaıtlnrmm 

· ilcı; arııt;ırı:ı ~irmi tir. Fakat 
ı ı :ün lmı .. :ıasılnn hi<l' QC bu ne\iM 

• "n dPı;llcJir. 

h"lllu, mevcuttur. Bunla.mı 343 ta- r.indc beş ~ apı usta okulu ıhhn n- havago.zmı her S.'latte ltullanab!le- I~~kiden ".rak:ım,, ı dıin.}'llnın P.11 

lebesi vardrr. çı!aca.ktır. Bunların t~'e?e kadro· ccklerdir. büyük ~ertesi. cleği~r.ıez, ı.arsıı. 
Bu olrulhr:n bugünkü teşkilii.t J.ıı.rı JOO er ki iilik olac:ıktır. nun- 1 11lllZ, :,u ~ötürmC".ı. ,·arlıf;;'l diye ta.-

durumu geni.slct11erek bunlarda lnl'6 öğretmen vetişHr:mf•k Ü~"rc · - mrdml. ~imdi her aymm arlıa.."lın· 

1200 talobe yetişt~rilec~k ve her Ankara.da.ki okt;l:ı. bö.ı· öğretmen su Elektr·ık ka al' teı· !la bir ya.lan sezj~·orum. 
bir okul 400 tnlcbc alabilecektir. besi, i~'\!l!l.t ressamlarını yetlı::tir- un \ J 1'araflnrıa her biri, kendini de\ 
İ~aat u.,,ta okull.arınm yeni tcş- ınek Uzerc de bir in,<}aat mıbcsi.ilfı- J. 1 ":'lz:asırula! kar.:-1sınd~iui de dur. 
J?lıitmr. y:1°pmak lizcre iki milyon vo olunaeaı:tır. Bunclın başka ak- 8 l 8 8 Jr fa ir lunm ter;;ınden sefTe<lıyor. fo mır 
liraya. ihtıyaç \-:ınltr. Şinıdllik bu- ŞSJD yapı okuUarı da Jrurula~d.n- hamı. ruh knJelenni c1Ö\ en bir t-011 ---------------.:.__:;__.......:__:__:__ ___ ....:...:..:..· ya 8 a Öl •«".at ettiler. Atlına pıop:ıgıında lli-

s U S " F A 8 R • K A L A 1 yorlar. l'ı:.lan miib:ıh Oldu. Raclyo-

1 1 Toplıııııcdc Boi: ı:ı.kcscnde ı.i lar. "anh·ede \iiz binlerce kilo· 
ııuınıır.ıcl:ı clckll'ikçilik yııpnıı Mi. nte.tre a;aıı hir 'ıuıla ufukları blç
s:ık K"!p:ı.kçıoğlıı ile orl'lih l'.:.ı:ı. • tikleri halele hll5. yalan öylil'tn· 

R N O A N 1 A R T 1 R 1 L G A K 
yut Tcofilic~is ı>bns:ırl:ı lJ11!u!1m:ı. 1 

ier, ynlanıla~ me<let uıuAnlar ,·nr. 
yun clcklrık k~ynrıkları ıçın c- Ya "rnkıım" ı ., Hl b" •. 
Jcoklril.: tellerinden ıniihiın mlkl::ır· . _ :.u ·" ç ır .çag. 
da s:ıl.I ımışlor, lıunl:ırı hthenlcrc <la, hıc bir agı7do. snyı •hugtmkU 
<'I :ıllıııd::ın y!il;c;ck fö•:ıll:ı;ln ~:ıı k:ıdar keımze olınıınustı. 
mn~n lı:ışlanıışlnrdır. · • tık Jalan, • Sll\'ll ın ömrli ici!!I 

Eınni) et kncokçılık hfıro n me. ~ylcnmi"iti. 
ıı·urlorı hunu lıobcr nlnrıık hııı;ün - (lok ~ bir ),1, her yer ~· 

hccek, yer ;)ii:diude, bir ~ kuv
, .. uı, bir tek lnbç ,.e ayakta bir tek 
dC\ lct. J.ialacald 

niyorla.rclı. O günılenberi, tah
\•iınler, iiç Rere yapr:nkl:ı.rrnı dük· 
tiilcr. ı\rad:ın üt yu gc~ti; l:ill.Hıs, 
hüla ilk günler·:n n:r.!!ln hızıyla at 
~ıiriip <lunıyor • 

Auuıı::ı. sınırlarında p.u.rlayan a
feş, Aırik:ı A:ıya, Acıcrika)"n, u
zak dof.""Sa. "'l<':llt Ucnizlcre, mr
ılarJnra .,·çrıı~iı. Dün~·.:-nm " hi ciC', 
~iibe~i tfo !itpl:ı.,•L 

İrı~'l.nda. bir \ ~li ~:ı.hrı, bir deli 
innclr el• -ı <•"., p· glirıEndcnbzri ~ı
knn r~•tı;,mlnrı foparJn.sa. •• Meseli 
blr tarafın öl~:iirdüldcri, esir al
dıklan s:ıyı, diğer t.a! '!'m mifusu. 
nu seçerdi. H~ ye,< C'(\;ft>n toıılar
Ia t:ınk \ r. ~:ıyya" ..!'~-·n ~ 3..,,,.,, ycr
;\oii~lindcl:i bUtUu h•ı tlırfü Uletle. 
rin hcıısinden 1 '"Jı · 

Ku.rsı tarar d'1 a:ı nl se~'i ynpı
.\fır. Onun da bir elinde yalım tor. 
bası, iitclclndc yı 'haıine l \'lU". 

Ralmmln.r, rakamlara chleniyor, 
!uıyruklar uznd 'r~ uzn~or. 

Unı:;larken de söyledim ya, sa
yı, hesap, benim kt.famda.ld ru,1{i 
itilr.ırnıı kaybetti. ''lfnrklil.. iin 
hariknlarmn, ":)-.Imnn!t'1, knhr:ı
ınanlarmn, m9saı: ·rn iırnnıvor: 

- Olngandır! ••• 
Ui,yorum da, fı.. .nı.Unnıla.ra ~

nın"A· i~im çiiriil·or, inan~nuyo
:nım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
Meuuub hsolnn ne sadece bir 

ı'Öst, ne s.dt'cc hir "irltetlcr gru
ıu obn bir karteldir. Ka tedilen, 
'mcrikıının harp 1.-utlrcti, zafer 
rnkU.nıdır. Du zafer, bugimkü har. 

Milli ın.:.mayi!;ıni:zin in~a.fı için 
Ilüm::.t Vekalet.inin tetkikler yap
hrtüğnu yazmıştık. Bu maksatla 
1stanbul milli s:ıruıyi birliği umu
mi :kıi.tihi Hal';t Güle:ryüz Ankara
ya. giderek. İktıs..'lt Ve'kftlctinc iuı
i:nt vermiştir. 

n:ı.n imalathane, atölye vo fabrika-
1e.rın memleket ihtiya.çmrmı uzun 
zam. ... nıar için kal'§Jlxyacak ttdbir. 
lor almasına karar verm!ştir. An
cak bu. rualı:eme ve iptidai mad
de jt>i ile :ı.18.kadnr olduğu için her 
:iCYden cwcl bu cihet iizerindc du. 
nılmakta.dcr. 

ılükkiın<la bir nrnmn ynpııuştnr \"C ================================' 
IJ,•t tırtlnrı ;,., ?c luırlıin i<lnrc ·ine 

Al.nan~"' bu I"<' HJ 3 ele basla
mı-:, harı• pati ,,ı~'l zaman sulh 
.mmnmcLııı ll:ı h-ruı hir harp e'ko. 
oml ·İ bın-:ı ı i.,;indc hli \"e bu se

' •ııtcn dolnlı hnrp onun i~in bir 
"'lh (l.J'İZ ol lr. Fakat sulh znnuı-
11mdıın :rcınlmı-. lısrp h~zırlıi.'1 ol
ıı. ıyan Atlll't ikıı. harpten beri bir ta.. 
1 ım ~nruri h~dı~eıerlc kun.•l:ışnuı:-
t ır. EH<.>r, ıncınlel•ct isti-hsa.li 
r..;:ırtlnrında bü~ ülı: bir taha\Viıl za. 
ı·uret; lı:endini lıf,.sl'tt.irmistir. t-=. 
fllı :ıl 'c tcH:ii l cni_ihti~ ıu hıra gö. 
• c fl';nrlıumık mcebıırh eti vı:ı.rdır. 

Cıı mil<ldct olclu~if'Lı tchlil,cli bir 
dcHotli • BilbDJ\ ı\ \.iman) o. .. ibi 

1 

"lVehr "irschan,, - Sul'ı 7..aınanın
ıla p!:in in h~p hmr.ırlı "'..rı ~ ııpıın • 
lıir ılC\ lct!r fıli b:r urctte ınücıı· 
clelcyc :ı- larl•en istihsal pl.mınm 
ehemmiyeti her .. y<Jcn iıs+iin bir 
mnhiyct :ı.r.ı:cdcr. llü no!•tnnın e· 

Haber :ıldxğrnuza göre vekAiet. 
hususi müteşebbis!CT elinde bulu-

..::ıktı olarak ının13,i20 :Hlet tel bul. 
ınıı<>l ~rdır. 

i\lnllnr ınüsıı dere olun muş, sııı;lıı
lnr ynk:ılıınnrnk ııılliyr) e ,·eri imi • 
tir. 

Bııııd:ııı b:ı~l,n Finıznğnı.J,ı !J nu. 

t 1 • • k h d mı:rad:ı J..i.iıniirdi \'nkuhıın ılükka-e ro ÇiVi çay Ve a ve a- n~ncla :•o ı·ıı? ı..:}mür buluumu~. ' ' j Cılı:ıngırdc 3.ı num:ır:ıd.1 kömnrcıl 

g.._, it • • • b '"' ~ • d Jlrı<;nıı r.rıııckin el~ ı • 1 1ındnn :u ma ışı ır es.asa agıan i 1.ıını~lnn kok kilnı0n1 o;:ılnrl."('11 yn_ 
kııln ıımıştır. 

Bölge iaşe müclilrlü{;'Ü, ~ay, 
kıhvP. çivi, benzin, petrol gibi 
ır.nddelerin tevzi Jisteffini hazlrm -
mrştr. Tevziutıı, p:ızart.esl günün
Ccızı itibnren ba.şlanncn.'ktır. Şimdi· 
ye kndnr bir kısım petrol ve ben· 
~ tevzii, ]'>C'trol ofisi tarafından 
ynpilınaktaydı. Ay iba.'J.Indan itib:ı
l>en J>etrol benzin tew..!9.tı, m!inha-

Okullarda ziraat 
sef erberliğ~ 

Oğretmenler biı· 'loplantı 
yaptılRr 

<ınm iaşe nnidrUIUgiı tarafından 
~ nprlacaktrr. 

Çivi teV7.iyatı o.yal\J;:ab1cı lar ce
ıniyetJnc vcrl!mi~tfr. Çay, kahve ve 
s:?.ir esnaf cemJyetlcr.i ile alılkadar 
olnn llhalfit. e§yasmın tevzi·~ de a-
1akadar esnaf cemiyetlerine ve-
r i.lecektlr. 

Kok kömürü 
getiriliyor 

Belediye şehrin kömür durumu 
t·trnfmdn tctkikltt yaparak SQn 

Şu beye davet 

Re.' oi;lıı yerli as!•~rlik 
elen: 

ube in. 

llıtiyat eratın yoklamalarına de
' nm edilmektedir. Yokla.mn fl.rrru5J 

ıı~<ığıyn yazılmıştır. Bıı sn-ayn gö. 
re yc>klam.'l.lnra eclinme&i ilan olu
nur. (36!'\7) 

2 mart U42 ı azartcs· 31v. 31'!, 
331, 332 tcveUUtlUler. · 

3 mıırl 942 salı 315, 311.i. S2!l, 
330 tevelliltlüler. 

4 mart 942 <;3.rşambn 317, 318, 
3~. 027 tevel!Utliiler. 

h mi~ lli dc"uı. Hl3- sene!:indc O.kullarda ziraat. Pclcrberliği 
"lllollt-ın Uc.rp,, adıyl bir kitnıı \ l\:t."..!mı.da bugün Eminönü lıalk
\ azını~ olan general H' Sikoı ki'- evinde bir topl.ıııtı ~ aııılım~tır. 

f'ckli tesblt etmiştir. BugünkU vn-
2iyet de ıjehirde maden :kömUrü 
nldnkça mebzuldiir. Ya.lnn:. kok 
!tömUı·U Ültiyncı karşılayacak kn-

5 mart 942 persembe 31 l, 320, 
321. 322 tevellUUUler. 

6 mart 942 cuma 323, a2.ı, 323, 
:\26 tovelltitli.ıler. 

,;n cs::ırinde i >:ıret l'dilmi":ötir. Toplnntıyn baıtöğret.rnen!.cr, mU-
r\ar fazla. değildir. Bu durum J;ÖZ 
i~nünde tutularak ayın UçüncU .gU
nil §Chrimlıe ldilliyetll miktarda 
kok kömUrü getirtilccektlr. 

General kitabında -.unlurı yn. fetti~!~r . .;o.rclir"klorler çnğııılmı;ı 
Ye M:ınr.i! müdtirü :'1Iu1ısin Binnl 
rC'islik etnı'ştir. 

.ror: 
"nım to!Wislcolcrc göre haı·bc 

ı. aror nıı~li~ olıın bir tlc\'lct. ewcl
·?en bu lıari>in bıışlıyncağı 7.:ımıım
uı tcsbit o<ler. İlk önce sanyii gizli 
<;uroUc :ıcrcrbcr eder. Böylece rn. 
kiblııc lmrı;:ı mllnnlmsn götürmez 
'e hntta lmti bir tbtunlif.• citle e· 
dc.r. Sonm ani ı:.urctte ~iUlhlı ı.ın • 
\'etleri seferber <'.der. ~ıınayiinin 
ı-n-.yonc11cstirllme i Ye miilıim ip
Hdıı.i maddeler stoklarının ) npıl
•nıı r, harp m:ıtcrynlinin lstih ıı.lin
dc sn~·ct Uratli hir tczııyiit temin 
CllCr. 

Okulhrdn toprak cinsine göre 
ve muhit öınok tut.ulanı.k ekim 
ymnlacaktır. 

l<'azla su ve giıbrc istcmiyen 
patates, nohut gibi mnhsuller ye
tiştiril.ece)rt;r, 'folrnnt öd:lı.nç alına
cuk \'e bu işlen edır.ilcn karlar hi. 
1T'ayc lıC'yetl"rine horcanscaktrr. 

Ekim ha.k!tmda t.ılgisi olan ar· 

Altın fiyatı 

DUn bir Reıı!ldlye altmm fiyat.r 
3 l, killc:c nllmm bir gramının fi. 
ynt1 Lem 480 kuruı;tu. 

ka<hı.-lar nokta! nezarlaı-:rı söyle- okullara yardım yapmak suretlle 
..,;~tir. tcfcrbc-rliğe iştirr:k etmlc; bulun:ı

Bahçcsi olnuyan ok\lllar nıiısai~ 1 cnktJr. · 

• 

VEFAT 
Şirketimiz umum mUdUrU M.r. P. E. 

Klng'in kısn bir hastalıktan sonra. 26 
Şubat 9!l2 t.ruihinıle v'clnt ettiğini de· 
rin bir tcessUrlc. bildiririz., Tel.Cin uıe
rııslınl 28 Şubat 94:! Cumartesi gUnU 
saat onblrde li'crlltöy l'rotcstan me. 
ıarııtmdn yapılacaktır. 

'J:iirldyC' Ulbrlt ,.r. Çakmnl• inhiı;arı 

Amcrll\ ıı Tıırl>I h lnH:rtmcnt Knr 
pcı~iıı 

• 
l\ln:ınıafilı bir ta:ırrum ~ruz ka. 

1an ınc;-m1ekctlcrin de Yıtldinde ha .. 
lıer nlmak iı:.in her türlii tedbiri nl
illaktn ku ur etmeleri a:r. muMe
ıııclclir. Şunu cl:ı. ka~ (l<:'dellın ki 
lın çol< güç bir is <leğlldir. 

Ev gazinonun hemen ynnı başın
d .. , Çifte .havuzlara .g:<len ısokak. 
tnydr. Ay llahn p:ırlıı.ktı; Hanter. 
ı..ukn ve Nikol kol kola yürüyor 
!ardı. Hıı.nter Loti'nin ''Isfn.hqn,. 
kitabı ha!c!tınd:ı konUI;mal: i tiyor, 
Luka da ttu~van ve Far::ı lisanları
ıım bol ahengine clııir !'.ÖZ söylü
yordu. I•'lfke.t Ucü de ikiC.e bir as. 
falt Uıcr'ndc dunıyor!ar, kırmız• 
) UzU ve eok sarı seyrek saçlarilc 
Mister Hanler. "lcknır ''Hafız" 
dan ve "gül., den bah.'lediyordu. 

:::> . ANS ifON U 
Bunlar rudıhları Jıııhorlere göm 

1,c~ nclmilel siy o;f hazırlı'ktarı ha
:rlcim1c olamk ani ınUdafaa usul
lerine mlirncant eylerler. lföylc<·r 
nıiitearrrz he.r h:ılde lı:ırp ba~laıı
cıcmı ~ gııri lıaddiııc indimıck 
ıııet'buriyctindc J,aJ..ır. Du şartlar 
Iı;inüe nıultnriıılcrd<:'n lıer biri se
f crbcr~ii',-fni ·sumUendlrir. Dlj;crln
ılen en el harekete ge~mcğe guy
.l'C't eder.,, 

ikorski'nin ı-iiy1eıliği s~~·lcr bu
~ün tahnlikuk halindedir. Ameri-
1,:ı. sulh z:unnnrncla hnrp' ckonom1ı,i 
~"n1ımnn11'1tır. Hıl st bli~ iik iınM.ın. 
lıLr memleketidir. Sana.) i teı.n:ği 
h rll,uliide inkisar d.ml tir. Bina. 
~nnlc)h uJh ı•konomi inden Jııır(l 
1'konomi~ ııe geçi-. İ"t ~iic: ı•lnıal\I:~ 
~rnbcr ıle ılu manr kin 1 orluın · 
01"1, J,•nıı uzak· dri:,ihlir. 

Hu c;ebcpten Amcril,ntl:ı ,,ıya"i 
llropagnncl:ıcl.tn zi :ulc 11,f ı .. !ldi fa. 
al.i~·pt"n 1ıll~iu ctli!rı<'"iuin 'c btih. 
sa:J ııro~rnml:\rının, ııı:ırılarııı l'ldc 
~li''lıC''-lıı·,, , ... , •ı ''1 llır. 

d,nıtoıııil\ 

ehle oılilc .. 
c~a<ıh 
4 ını~? 

SAORıERTEM 

l<"'nkat eve girer girmez Mister 
H~ntcr birdenbire gcvı:.ediğlni 
hissetti: 

- Bk defa soyunsam: dedi: 
Bi.r pij;ı.m.ı gi~·ebllscm? 

Mükemmel! Her halde J,u!•a'nm 
;·.rhoıı nıisafiriııe verece~i b'r faz-
1 ı pi,iamn olaealt, İRtc 1\ilwl git
mek tize re; elleri cebind" dunı
~or; ıruıkla tra.viyeta'dan bir par· 
cı. Mlı~·rır. Fnknt hu nı eter Huf
t,,rc dokur..tı\·or. Elleril<' 8wa·yı 

geri\ c dohru it erl"k, in(!; fü:· c: 
- Hnvll' lınYır: clj\·or: Alic Fc. 

yfm biı ·Ra;·kı,;ı dn.lıa.J\·ı: 
Fakat J~uka"nm odasında tek bir 

~'afak var. 
,;\fi.ster Har.ter: 
- Rka cclPrim bu huc;u ı a iızül

rııerinh:, ccdi, kiiC'ük lfr ~·a.:olıkçık 
dir iizçrinılc Yatmrık icin baM 

k \ i ' 
Lıık::ı: . 
- Yn rahat rdell"c~sentz: r1''

i. Görüyorsunuz. benim vatnk iki. 
mi?.i de bol bol :ı.l:ıb1lir! 

- Orrayt! Tc~ekkUr ederim 

19 Yazan· 
f'n) or Luka 1 

N'ikol: 
-~nkrıt Mister Hantcr, diye 

ııtıldı. Luk~'ıun si\•il yatmak gibi 
bir adeti vo.rsa ... 

:Mieter Hnntcl' nı'.;rırln<mlış bacak
larını iki t.a.ınfa oyna.tarn.k pijrunn 
pantolonunu rahat yerleııtirmcğc 
cr!lıı ıyordu ,ki: 

- Sivil mi? ... .ı\nuçl.ruıın böyle 
bir tabfatini iı::itıniı;Hm nma A~ 
nuçkP.. bir k:ıdındır. ' 

- Canını, ckd:, siz lnı;ili1,lcri11 
ne tuhaf kıj asi ın 'ardır·: Heli<i d~ 
bu il det k::ıd·nlır içinclJ.r: ve onln
ra gör" ıın•umi b:ı· ftı.leltiı-. li"~ıkın 
böyle bir fı.dct l ı ;,ekler içın ne~ 
cirn hıısııs.i olnrn rm? 

Mister Haııtcr havr.vn yayılan 
bu fikirleri etinin tcıslle şb~ le b r 
ıtli: 

- Sarma ı;cvlcr 1 dedi. Rıcn e
ci tim bu bahsi k:ıpıwınıt ! 

Dı;;an r.ıkt ı : fnkıı t eli ı ini \ ı-
1- adık0tan "0013 l'cnıl"n r deli ';;i ı;u. 
ka )ataca ıınnmı~tı. C..:er.nuc :..i• 
komb!nczon r.özUkilyor<lu · omuz.;,,. 
rı biı kadm omuzu kad r hn(if yu
nı.rlnktı; \"<' tü) sUz : tizu; si.> ah, 
'amnmı . srl· s:ıcları onu ı .. oderni-
7.~ cdilmi~ ~ski b!r Yunan <'rKcği-

no ben:z. tu.iııti. Niko ise biı' rk. 
tn olduğu gibi görillUyordu, Znvaı. 
h Mistc.1' Han~r! Halbuki hemen 
b:r yere girmek ve cökmek niyc-
1 1 ııdcydi. 

I...ukn: 
- E'uttlm .Mi .. tcr Hun ter! dedi, 

Andre JU ılc cıphlt! Nirjn o!<•ı
:;orlar? 

- J•d'i hiı; sc\'mcm! B!ltün tah· 
ıııı<'r:iııdt' Jid yarımdır. Hıç bır. 
tah ıh-ıi b!tirememiı7, ve p kolo
i iııt ı ~nh irin kullandığı V'lkaları 
1 ir k'll ı rr,:ı::r k~dnr Getir\!rck o
ı lı. h· ,tk•p b:r<lcııb.re kar Mll;ıtır. 
J:a l\ntivcn imnıoralizmiıti izah c· 
·cm .nı lir. "Oiin~ a nlınetlcri" n
tlc ic;c tcnıamilc lıanaltlır. 

- B n<ı n~ ,gelir ıiJdrlcrfnir.! 
Ot.rı, h~ıı. sndece ze-.:k, zevk duy
ll'tılt h-lİ\ oııım. 

N'ıbl < 'cktri$i söndllrtliı, \'e üı 
Gll fıtl C1 

Erte i bafta biı stlr günü.}dli. 
P ·n iyonda kenıli kc nd!ıne oturu· 
· or; \"I' ttkJjam için bir program 
1 nzırlıyorJurn: Nefes nefcşc Ni
kol J.cerl girdi: 

- -'\.h, dedi, Luku mahvoldu! 
- ı rnsıl? 

- Sormaynuz hır arabacı ile. 

Belediye memurlarının 
Yunan meslekdaşlarma 

yardımı 

Yunanistandalci bcledıye memur 
inrma yapılacak ikinci parti ynT -
(}mı i;:ln henilz Tfoarct Vekiıletin
den belediyeye bir emir gelme -
ttıiştir. Bugünlerde müsaadenin 
'-erllrr.csi beklenmektedir. 

I Bugtinkü radyo 

7,30 Program, memleket snnt aynn 
7,33 Hafi! program Pl 7,45 njnns 
8,00-8,SO Senfonik progıam Pl. 13,80 
JlTOgrnm, s:ıat aynn 13,33 Fasıl 13,45 
l\j:ms H,00 14,30 !UyaseUcllmhur 
bandosu 15,SO Devlet konscrvatunrı 

şalonlarından naklen: Konsez. 18,00 
Program, saat ayan lS,03 Radyo ço. 
c.ıık kutUbü 18,45 Zlraat takvimi 18ı 
5() radyo d:llls orkestrasının her tel • 
den programı 19,30 saat ayarı, ajana 
lP,45 serbest ıo dnkllm 19,55 kanrık 
şarkı ve tUrkUler 20,lfi Radyo gazo. I 
tosl 20,45 Şarkılar 21,00 BUyUk ndnm 
!ar 21,15 Dınlcyicl ıstekleri 21,45 GU. 
nUn meseleleri 22,00 radyo salon or
kestrası 22,30 snıı.t ayarı, ujans ve 
borsalar 22,45-22,50 kapan!§. 

Şehir 

~ll!!!ı1]1 
Tivatrosunun 

1)1(.A!I b..18ML"'11Vr\ , 

GUnaUJ: 15,30 da 
Aqıun 20.30 c:a 

PARA 
IYaznn: Neciıı l~ıızıl fü ... aldirek) 

* ıı: ıı: 

KOMED! KISMINDA 
Bugtın GUndUz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Ak,şam 20.80 oa • 

Bir muhasib aı·anıyor 

hcnd0~in içinde yakala.ınışlar. Ef;or 
polis mUdUrilnti tanıyorsanız dçr. 
ciniz kı, hasta: Entelektüel bir 
hastn .... 

A)•ll4 hafla iclnde T ... uke.'yı j tal. 
yaya gönclerdik... • 

Ten·,muzun i.lk hnftnsı sonu.nda 
Mösyö Koknı1·nn Mndrm Qriblll'O· 
fa: 

- Madam! dedi; yıLkın <lor.tJa
rmuzdan b' rlne sağlık verifün i 
pnnsiyonô'l bir oda ?<irolamak i -
ti \'Ol'lar. 

Ba..c:ka zrunanlardn '> f'<> Madam 
GriOC..;ıof yeni mUr.Leril<:'rl belkl i~
temezdi. Bnşka b!r .tarafta da söy 
fodiğim g bi her yeni nıU teri onu 
lırkiitliyorclu. Yn Zoya'lar benim 
gibi birls>lnı uı.vsiyr ed ekler: 
~·nhut re~rn yaz pansiyonda nasıl- • 
ım mic:ıatır knlmı'J bir aile: vele" ' 
cektı. :Oiitün bunların dışıııd:ı da, 
ııısanlıı.rı tabiatları bilinmi) en bir 
takım mahliıklo.r telakki cd"r, c. n 
sıkıntısı duyar, onlarl'1. uğrn~ma.)'ı 
!<cndine dert v:ıparclı. llntt:. ~lös-
~ 6 Gı lbaıoof:\ içlcl pm·ası ve m:ıliy<' 
ubesine \'E'rgi \"etiştirmckt Ç' mu ... 

külilla u;;.radığı halel<' •. 

Fakat bu ~e er vıızl~ et oyle cle
ğildi. Bllhasscı Yahudi mU!::terfle
r.n pansiyon!!. •ergi olnl'ısından 
f;<m:ra bu itiyndtnı blrdenb're kay
betrniı;. herkc!rl !rnrşılar o1muştıı. 

Onun için: 
-- 1\'t> vnklt isteı 1erse yukarı

'fa ikı odamız boı.- ! dedi. 
(Devamı var) 

r~r;-VA.KiTi" • • , 
~,HEKiMi_ 

Sar'a 
SJr'a vokalarının cidden tulınf 

\'C fecl lıikiı~çlcri vardır, Öy\c 
s:ır'nh znrnllılor vonhr ki, ı~ınc 
giicüne tıiderkcn s::ır'Q nölıcli ge • 
lir. Önüne gelen hü~·iik hır C\ ı 
l.:undakJoyıp ~akmağa l.;ı:ılk:ır. Bu. 
nu :rn!rnlnrlor mohklım c<lcrlcr. 

Fnknt lıu znyaJhnm yaplıijından. 
haberi bile :rokıur. S:ır'o cdchiya· 
tı urnsmd:ı ~ok meşhur lıikfı~clcr 
nrdır .• ·vbcli csn:ısındo "iki su_ 
züm, cl[ıcr parem,, di) e W1\"diAı 
cvli\dını, kardeşini, aruı.sın' &ldü. 
rrı\'<'rir, ırzınn tcısnlluı eder. Yt' 
akla selmiyecck fccl, iğrenç hadi
seler l"llPınakta bir ım tcroddül 
etmez. 

Çok me~hur bir 6ar' hik"ı)c.::.i 
vnrdır. Bir İngiliz J.ondrrı(!:ı i:·i~ • 
k güciyle mc .. s~ olurh:n, ır'tt 
nöbetınc tutnlıır. Ye lm lı ide'" 
kcn hemen hnrcktt l'lmc:klc ~: 
lnıı bir vnpurıı binip Bomh:ıyn Sİ· 
diyor. ~öllcti I.ondrndıın t:ı Boıı•
lı:ıyn kacl:ır dc\'nm edil or. ~chrc 
çıkıyor 'c otele misafir olu.) or. 
Orndn bir k:ıc sun kaldıktan :ion· 
rn ıınlıyor. Ztmılhnın nHhhklan 
sonrnld lmncli nl dü,ününuz ne 
gclcliğindcn, nt'rc<!c oldtı!hıtıdan 
haberi vnr. 

Bu k.ıdnr nıutcnc\"\İ hık{ı.)Clt'ri 
olnn bu hnst:ılığın cok feci ınrnf 
lnri da 'i:ırdır. Tedavisi icin bi; 
slnir hekimine .miirac:ı.ıl clıemdir. 
Hnslnlıilın sebebini in~ in edccçk 
hekimdir. Muay<'ııc cdiu sebebi
nin frengiye mi, :ı!kolc mi, ~oksa 
b~'\k:ı liir şcyo mi ınerbul olduğu 
m' bulur 'c o 1>11ro1Jc lcdavi eder. 

Bugün \"Ok ~ükür tıp, sıır'ıı nö · 
betlerini durdurmak it"in ki'ıfi ınik 
tnrd;ı dnn 'c \"Csaitc molıklır. 
Ynlnu; sıır' lılnrın hıkmı~·:ın!k u 
zıın rnilddct tcd:ı' id(' lrnlınalor7 
şnrtlır. 

\ (lkıt'w Jıckimi 
ı:ı ı;ı ıı: 

IJ. lıl • . 1. va· 
Gccelcrı n~Lıııııın ııçık knlın.ı<;t· 

Qlll ~ebchl, uurnum•zt::ı hulunon 
cırııadandı r. l~" r'iı Iııı iırızıı: ı ıc. 
do>i cttırmrh iniz ki, lı;ı tıılık~tı 
kurlulur unur.. 

* * ... 
P. ıı. ur· 
Ekseri\• ü ıımc.:L ı lrnr t ~ 'I 

eder. Uunuı1 önun" • emek i in 
l•clinizı Meni, lııtnın~ıı r•n)ıcınız, --

,! .. 
cumartesı azar 

> 8 ubat 1 1 Mert 
~ 
er t')af r: 12 
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1 

11" : Ut 
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lstanbul Belediyesinden! 
Umumı Mecllsın 19/2/lH2 tarıh ve 7ı sayuı Kararile ı Mart 942 tari. 

binden ltit.aren muteber olmak Uzere Belediye vergi ve resimlerinden bazı. 
!arma yapılan zamlara alt yeni tarifeler aşağıda derç edilmiştir. 

TAN7.iFAT \'ERGiSi \ 'F. TE~\1Rt1'E RESllt • 

Muharrer 
Kıymeti 1 kuru,tan 5000 kuruşa kadar olan evlerden ayda 2,5 Kr. 

" .. 

5001 
10001 
_aoo1 
30001 

001 
u0001 
0001 

" "' 0001 
,. 00001 

" 10006 .. .. " 

" .. 

200CO ,. ,, ,, " 
3 00 
40000 
50000 

100000 
2000('0 
300000 
500000 

.. 

.. 

,, 

.. .. 
n 

" 

.. 
" 

.. .. 

.. .. .. 
.. 

" " 
" .. 

.. 
7,15 .. 

10 
12,6 .. 
15 
17,5 .. 
20 
22,5 .. 
25 

,. ;.ıOOOOO ,. Yukarıı:ı için 25 kuruşa iHı.veten beher on bin 
kuıu:ita yirmi para lst1fa olunur. 

ı.untı·A1 RESMİ 

ifa •!atı gayr. sattycsi uzcrinden resme tabi olan Sirklerin İsketlnklc 
rln, peh ,1.·an mil .ıb:ıkası ve cambaz.ların at, ka~ık, araca ve sair yarı§la. 
rnı (St.ı , .)mlar d dahil) ve Luna parklarm mUııtcrller tarafından duhu. 
liye olarak öd nçn Ucrctıer UzerlnJen resme tabiiyet nlsbetlen kanunda 
Azanı.t had olan 'i 10 a !b!Ağ edllmlştlr. 

PAl'.AR '.k: lmLERl lŞOAL UESl\U 

Odun ııcrmler'nln l inci 
2 

Para 
sınıfından beher metre murabbat için yevmiye 40 

" 
3 " .. .. .. !?O 

10 
Kunıt 

Pazar yerlerlnı işgal edenlerden alesseviye 10 
Meydan, mezat ve iskele mahallerinin 1 lnc. sınıfından beher metre mu. 10 

2 2 
Sahilde bostan satanların ı_şgal 

rabb:ımdan yevmiye birinci sını!dan 
ettlklerı yerler.rr. ı..eheı metre ınu. 

.. ikinci 

.. UçUncU " 

10 
6 
2 

IL\LLERDE lSTlt~A OLUNAN ARDİYE Rl!;~M1 T RlFESt 

A - Kutular, pukfltler, ııaııdıklar 
1 - Kutular 
2 - Tek portakal paketleri ve 

sandrklan 
3 - Şeker sandıkları ve emsali 
4 - Orta sandıklar 
5 - Büyük sandıklar 
6-
7 - Yumurta sandıkları (720)11k 
8 - {1440) lık 
8 - S"petler \'C kUfl'ler 
1 KüçUk çllek sepetleri 
2 Karadeniz çllek sepetleri ve 

benzeri 
3 - Kelet kebir adana ve ulak 

lzmir ııepeUeri 
4 - Topaç ve yarım arka 
5 - Arka ve kapelya 
C - Torbalar vıı ~uvallar 
1 - Kuru yemiş torbalan 
2-
3-
4 - Kuru yemiş toı'balan 
5 - KUçUk çuvallar 
6 - BUyllk 
7 - Hararlar 1 

D - Tl'nekel!!r, fıçılar, \·arlller 
ı - KUçUk yoğurt tenekelert 
2 .-Orta 
3 - Büyük 
4 -Yanın gaz 
5 - BUtUn gaz 
6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 

8-
9 - Variller 

10 -

.. 
" 

Kilolar 
E'h az 

l 

l1 
21 
41 
61 
81 
o 
o 

l 

18 

36 
61 

1 
& 

11 
26 
41 
66 
91 

o 
o 
4 
9 

12 
31 
51 

101 
151 
301 

E - Ka\"lın, karpuz, bal '"' h~lvacı k&baklan 
1 Bir tonu (kUsUratın her 100 

kilosu tahakkuka. esas tutulur.) 

En çok 

10 

20 
40 
60 
80 

100 
o 
o 

a 

15 

~ 

60 
150 

. 5 

10 
25 
40 
65 
90 

150 

1 
2 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

Hellim mlkdarı 
Kuruş 

2 

3 
5 
7 
9 

12 
8 

12 

2 

3 

s 
8 

10 

2 
3 
4 

5 
7 

10 
12 

1 
2 
3 
4 

5 
s 

10 
12 
18 
30 

100 

l . - Hale girecek eşyadan yukandakl tarife mucibince ardiye reAml 
alınır. Bu rı.-sim umumt hususi pazar yerlerinin lııgal edildiği müddetle mu· 
kayyet değlldil". Bir ay içindir. Bu müddetten fazla duran her ay için ay. 
rıca tar fede yazılı mikdarlarm ya.nsr kadar ardiyP. resmi alınır. 

2 - Meyvatar 100 kilodan, sebzeler 150 kilodan fazla kaplar içinde 
geldiği takdirde bu mikdarlan tecavüz eden kısmın her 50 kilosu için ay. 
nca (6) kuruş ardiye resmi alınır. (KUAurat 50.kilo addedilir.) 

Ş - Ardıye resmi kabın cins ve eb'adına gore tahakkuk ettlrUir ve 
eşyanın bı1le gdlrllmcsinl müteaklb tahsil edlllr, Kabın cinsi tarUenln 
hangi madde ind"kl knb ismine uyarsa bu maddede gösterilen resim tabak. 
kuka c.s.:ı.s tutulur. Ka.bm cl::ısl yukandaki maddelerde yazılı isimlerden hiç 
birine uymadığı takdirde bUyUklUğU ve ağırlığı tarifede yazılt kaplardan 
hangııılnln vasati bUyllldUk ve ağırlığına uyarsa o madde Uzerinden resme 
tAbl tutulur. 

4 Cinsi ve şeklinin hususiyeti dolayisile yukarıdaki tarifeye göre 
ıesmc tı1b1 tutulması mllmklln olmayan e§ya. vesaireden yut:andakı tarife 
~eki siklet mlkdanndn:ı hllllgislne uyarAa o nisbette resim alınır. 

5 Hıl'e glrmesı mecburi olmayan kuru meyva w ııebze gibi meva. 
dm hlıl dnhllınde boş yer bulunduğu ve hı11 idaresi bu mevadın içeriye ka. 
ı:uıune muvafakat ettiği takdirde bu gibi mevaddan da ayni resim aımır. 

f,.\ \'HA iLAN RESMİ 

Tn11kı mecbuı1 lavhaların a.ııılı bulunduktan mahallerin varidatı gayri 
!!afiyel~rl::ıin b"lıe.· metre murabbaı için iki liradan aşağı ve altı yüz lira· 
dan fazla olmame.k Uzerc binde ( 4) de . 

• 
ICd.ğıd ve mukavvadan g11yrl mevat üzerine tertip edllen llAnlarm be-

her metre mumbbaından (5) lira. 

E"el<tılklı lltınlarıa projektör zlyaslle sinema tarafından te§hir edllen 
114n ve resimlerin, geceleri elektrikli U\mbaları veya sair suretle aydınlatıp 
okunabilecek bir hale get rllcn na.nıardan senevi (10) lira. 

Sınemnıarda gösterilen llM ve reklı1mlann bcherinden haftada (1) Ura. 
KA(tıt ve muka·..va Uzerlne tertip edilen el llAnlarmdan (10) para, Du. 

v11r~(4G)JIUL 

ses KÖPEKLl:Ml &ESlıl1 

SUs köpeklerinden senevt (~) Ura. 

Maili B ra ve 
meırabat 

\'~KIT 

Türk Aııonim Şirketinden: 

28 - 2 - HJ42 

Şirketimi.zin hissedaran hey'eti 
umumiyesi sureti adiyede 31 mart 
942 tarihine müsadif sah günü sa
.ıt 11 de !stanbulda birinci vakıf 
hanında 32 - 33 numaralı dairede 
.ıkdi l<;üna eyliyeceği hissedarla
rın nazarı ittıllarna ar7.0lunıır. İ!i· 
bu heyeti umumiyeye iııtirak ede
cek h:issedralarm malik olduklan 
h:sse senetlerini nizamna.mei esa
c;lmiz ahkamına tevf kan tarihi iç· 
t.i.madan t>n gün evvel İstanbulda 
iıirinci va.krl' hanında 32 - 33 l\ll -
Tl'.aralı daireye tevdi ederek muka. 
bilinde bir makbuz almaları muk 
tezi-iri. 

Baş. Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevra,ıi. Kırıkhk ve Bütün Ağrı arı Derhal Keser 

kabında Gundeı 3 Ka,t' ~ l ınahılır Her Yerde Pullu utn la rı lsrarla lıteviniz. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclis ildarc ve mürakip 

~porlarmm okunması, 
2 - 41 senesine ait bi anço ve 

kir ve zarar hesabat-nm olfünma 
ST ve ta.sd .ki, 

3 - Meclisi idare ve mürakibin 
ibrnsı 

4 - 942 senesi için mUrakip ta. 
!'ini ve lnhsisatınm tesbitl , 

Mili ra ve 
Me~r~bat 

Türk Anonim Şirketi 
idare merkeı:inden: 

Ş sketimiz fdıı.re meclisinin his
sedarlar umumi heyeti..'lin sureti 
fevknliıclcde topL'Ultıyn dnveti ka
rargir olmı:ı.Jda 31 Mart 942 tarihi
ne müsadif sah günü saat 11,30 
da fstanbulda birinci vakıf hanın
'lll 33 numarada nıkuhulaca.k içti
tnnR gelmeleri ve milznkero ruz
n.a.mesinde şirk.et n'zaı'Tinamesine 

bazı maddelerin ilavesi mevcut ol
<luğundan niz..·unruunenin muayyen 
madd('leri ve ticaret kanunun 385 
inci m:ıdclesi mucibince umum his
~ !'alıipler"nin toplantıya iştirak 

f"deb'Jccekl'!ri ve içtima tarihinden 
on gün cwel hiree senetleriıtl sözii 
P.'f'<'en aare9teki 33 numnraya tes-

1 

l·~m etmeleri ve mukabilinde dn.ve
th·e varakaJarı almaları lüzumu 
i'ıin olunur. 

j Müzakere olunacak 
husus: 

1 - Ticaret VekiıleUnin 7.1.942 
t:ırihli truni.mi veçhile esas ııizam
nameyc ithal olunacak (8) nıad

rlenin müzakeresi ve kabulü, 

---• l' abrika ., 
MUHASEBECtSI 
\.1a.u'iııır lıılah için yf'rlnl dt 

tlrmek ı~teğ'indedlr. (Fabrika M 
ha<tebedııl > P. K. 176 adre<iil 

................ mi~ 
\ 
ı-

1 KAYIPLAR 1 -------678 K. Lvz. ayniyat muhasipli
ğine ait bir adet resmi mühlir 7 .2. 
342 gUnü kı:.ybolmuı-tur. 

Mühiirü bulanın İstanbul Mer· 
kP7. K ne tc~lim etm<'si ve 7.2.942 
gUnUnd<>n itibaren bu mUhrUrie 
temh'r cdilm!t3 cvrakm hUkmU o'-
rr.:.:drğı ildn olunur. (38!)50) 

* 1(. * 
B~yo~lu m:ıl miidiırlU~nden a1-

urı?ım <ı .. J<eri 3830 No. lu ma<ıı:ı cüz 
l::!rımıt z:ıyl ettim. Yenisini nlncn
ğımdan zayi olanın hilkrnü yoktur. 

Emekli \'Üzbaşı \f, D~!jen 

(38948) 

lSTA• 'BUL BOHSASINI!'' 

%7-2-9,12 Fiyatları 

Londra 
Nevyork 

Madrld 
Stokholm 

ıM;ılııı ve l<Hpanı, 

1 Sterlin ti.2.ı 

100 Dolar 
100 Pezeta 
100 İsveç Kr. 

132.2C 
12.9375 1 

30.72 

P.:SHAM VE l'AH\' IJ.A•ı 

Sıvas Erzurum 2.7 19.90 
% 7 941 Demlryolu l!l.75 
r;. 6 Tasarruf Bonoları 94. 

Nafıa Vekaletinden: 
EkAlltmeye konulaıı ı,: 

1 - Bursa Su toterl Birinci Şube MUdUrlUğU mmtakası dahlllndPkf Ko· 
caçay Uzerinde bir regUlaUSr ile Kocac;ay sağ sahil sulamıı kanalları \afri 
yat ve inşaatı ve MürUvvetıer deresi Iıılah İşleri Muhammen keşif tıedeli 
vahidi flat esası Uzerlnden "47'.100., lira ''36,, kuruştur. 

2 - Eksiltme 13.3.942 tarihine rastlayan cuma gUnü saat 15 de An. 
karada Su l11leri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Komisyonu oda. 
smda kapalı zarf usuıııe yapılacaktır. 

3 - İsteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Bayındır•ık 1ş

Jerı Genel şartnamesi, Umumi su işleri fenni şartnamesile hususi ve fenni 
&'8-rtnameleri ve projeleri '•23., lira "70,, kuruş mukablllnde su işleri fieıs. 

Uğlnden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için lstcklllerln "22714;. lira ··oı.. kuruş 

luk muvakkat teminat" vermesi ve eksiltmenin yapııacağr günden en az Uc 
gUn evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekA 
Jetine müracaat ederek bu işe mahsus olmak Uzere vesika almaları ve 

vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanıar eksiltmeye 

edemezler. 
ti _,_ İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten b.ır 

saat evveline kadar Su l oleri Relsllğ'ine makbuz mukabilinde vermeleri IA.. 
:zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. Cl0A6) (221151 

Universite .Rektörlüğünden: 

F..debiyat FakUltesl Dolmabahçe sarayı yanındaki resim galerisine ta. 
§ınmıııtır. Yaz sömestlrl derAlerl 2 Martta bu binada başlayacaktır. f2881) ---------. --~ ___ ...._ ______ _ 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
· Müdürlüğü ilanları 

Deni:zyollan umumi yUk navul tari!emlzde bazı tAdilU yapılml§tr. 
Muaddel tarife ı Mart 942 tarihinden itibaren lsta.zıbuldan kalkackk 

cııan vapurlarla yaprlacak nakliyata tatbik olunacaktır. Acentalanmızdan 
izahat almablllr. (2877) 

'I "Vakıt,, Ktiabevinirı yen ı 
neşriyatından bazıları 

t'1pl 

fl~lıı:f' kenctı -ıay·nuu ~ - tlikAyeıer - IHdUH 
"41 rtu &UN'l Wı 

~I ~vlyonın> - ı:WmaD • rtllKBA~ ISUKÇAM !MI 
!O l~l'l't.r (jazeıerJ.Dı - :-.tı;bJ.l Ull'UG ıt 
·.u,(•llıo· Meb'UlllWI ... .,., :.etfr - BAKKJ l'AtU.R us ~ 

UçUncO !!iult&n :\lehmedlo ~"'"...,' Oütüoll - 1111-'ttl lJKA~ M 
Kendi kelldlnf' ıooo 11ellmt' •.k r;tretlcl - P'rantln.m fll&ab iM 
Keooı llt'11dinı ıooo Kellmr ~ 'Sfreticl - "1nııuı ... id&an• llK 
fu•nı1 kl"nılin" ı 000 ıc,.Unw .~ .,ıl'retl"' fnırtıır.v ıc1t11tt l.'W 

Kunturat resmi: 
Senelik bedeli icarı 500 liraya kadar olan mukaveleleroo % 1 kuruş 
Senelik bedeli icarı daha fazla olanlardan % 2 kuruo 
Ancak 4109 numaraır kanun mucibince lııtlfa edilmekte olan muhtaç 

asker ailelerine yardım zammmm bu kararla kunturat resmi tariteAtnln 
takyldlnden mütevellit farklara sirayet ettirilmeyecektir. (2878) 

. ~ t ' . • . - ' . .• " '· . ·7~ ~.. . ' . , 

1 
latanbul Levazım ·\mirliğinden verilen askeri 1 

kıtaatı ilanları 

-~---5J adet komple nalbant hcybc~ııe 15 adet komple nalbant çantası alı. 
.caklır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12.3.942 Perşembe gUnU saat 10 da Ma· 

ra;çta askeri satınalma. komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve-
11iknl:ıriıe teklıf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
\'ermc'er1. 'I'ııhmln bedeli 4680 lira ilk teminatı 351 liradır. Evsaf ve §art· 
namesi tst. Lv. G.mirllği satınaıma komisyonunda da görUIUr, (2216-2544) 

* * • 
2150 adet p:ı.lnslm takımı alınacakur. Kapalı zarna eksiltmesi 12 3.942 

Perşl'mbe gtlııU saat 11 de Maraş'da askert satinalma komisyonunda yapı· 
lncn'ttır. 1 nhmln bcdclı 21,500 lira ili< teminatı 1612 lira 50 ırunıııtur. Ev
saf ve şartnnmest !st. Lv. Am rılğl satınalma komisyonunda da görUIUr. 
Taliplerin kr.nunt veslkalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
e\ , .• ı J,omlsyonn vermeleri, (2212-2515) 

• 'f. * 
200 ton süper rııncnto alınacaktır. Kapalı zarfla eks itmesi 6.3.942 Cu. 

ma gllnU saat 16 c;.-ı Erzıırumda askeri satıruılına komısyonunda yapılacak
tır. Tahmin be ı~ıı 20 000 ıırn ilk tı.-mlnatı ıuoo liradır. Taliplerin kanuni 
\e lkalarilc teltliC melttuplurmı ihale sııatind n mr sc.at evvel komisyona 
, erm~ıerı. (2186-2407) 

Devlet Demiryollan ve LimuıtlaN ~ ..... 
Umı.:m İdi\rcni ilB.n!u" 

Muhammen bed"li ( 6000) !ıra olan mubtellf şekil ve ebatta f350 adt'• 
husuı;! forma kömlirli (63.Hlıl2) cuma gUnlı saat (1151 cın beşte Haydar. 
p:ıfadn Gar bınnsı dah !indeki komlc;yon tarafından kapalı zarf uııuJllr 

atın alınacaı,tır. 

Bu IŞe girmek ıstıyenlerin (4561 lira (75) kuruşluk muvakkat temi. 
nat. :tanıınun tııyln ettiği vesıkıılnrln tekliflerini ınuhtcvl zarfiannı aynı 

~lln $1lOt 114) on dörcl kadar komls)on rel llğlne vermeleri 11\zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(23~2) 

İstanbul defterdarlığından: 

Ush-U:I r Ltlllye b uusında yuptır ıacek (11367.22) lira e~ını tamfr l§I 
kapalı zar! usullle eksiltmeye çıkanlmıııllr. 

ihalesi 13.3.942 Cuma gUnll saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil ko. 
misyonda yapılacaktır. Ke~iC, Ş:ırt~amc vesalr mUnal<asa evrakı Mllll Em. 
11\k 4 üncU kaleminde görUtebll r. Muvakkat teminat (863) liradır. İstekli· 

lor! l teklif mektupları ve e::ı az hlr teahhUtdc (SOOO) liralık bu ige benzer 
ı~ yaptıltlorına dair iclarclcl'inden ulmış olduğu vesikalara lstinade.n İstanbul 
\'Jl4yetmc mürac~atla el<slltmc tarihinden tadıl günleri hariç Uç gUn e\-vel 
alınmış ch'lycı ve 942 yılına nlt Ticaret OdaBt vesikalarını 2490 No. lu ka. 
ııunun tanfatı dairesinde hazırlanmılj zarf derununda ihale saatındar bir 
r.ant evveline kadar Komisyon Rcis1iğınc tevdi etmı.-lorl muktazldlr. (2732) 
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