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''Refah faciası,, güzünden eski Milli 
Müdafaa ve Münakaliit Vekilleri 

hakkında Meclisin kararı : 
~--------------------------------Saffet Arıkan ve Cevdet Kerim incedayı 

suçlu g6r01medile 
iki Vekil 
hakkında l 

1 

GORiO BABA Kupon 
No:6 

Dttnyanıo bu en metbur roamaı, \'akıt o1ca,..
culanna 1 kupon mukabilinde yalnız &O lmnqlı 

verUecektlr. Bu kuponlan blrlktlrmeJI unutma· 

,Jlll1Z. 

Partinin himaye ettiği 
talebeler hakkında 

Genel Sekreterliğin tebliği 
Ankara, ı (A.A.) - C. H. P. Genel Sekreterllğlnden tebllt edllmifUr: 
İstanbulda çıkan 1 ıubat tarihli bazı guetelerde Cümhurlyet Halk 

Partlııi taratmdan himaye edilmek Uzere lalmleri 1lnlvenıte rektörltlltl ta. 
ra!mdan teıblt edJlmekte olan ytlkeek tahsil tallbe.inden mecburi hizmete 
tAbl tutulmalan .çın taabbUd aenedt latenllmekte olduğuna ve Partl Genel 
Sekreterliğinin bu tı hakkmda malt\matr bulunmadıfma dair yudar sö. 
rUlmU4tU. 

Halbukl himaye isteyen ve sayııı binlere b&lil olan talebe içinde .__ 
kikaten çall§kan ve yardıma cidden muhtaç bulunanıarm tefrik edDelıU. 
meıl •çln tahlll dereceıllnin en qafı iyi olmııaı ve aynı zamanda mecburi 
blzmelln kabul edllmlı bulunması hUkClmeUe Parti arumda evvelce karar. 
laıtınlmıı esaslı prtlardır. Ve milletin paran ne yetlfmek tsttyea ıı.r -.._ 
tandaışa bukadarcık bir kUıtetln yUkletihnif olmuı tabii wı anut gOrGJ. 
mest llzımıdır. 

OVYET TEBLiG . LMAN TEBLiGi 

l 11arkof'da Leningrad 

ilkbahar taarruzu 
için hazırlanıyor 
Almanlar ilkbahar taarruzuna ha• 

zırlanmaktadır. Bir lngtllz gazetesi. 
Din verdiği habere göre, Aimaıılar 1k1 
ordu kurmaktadırlar. Bunlardan biri 
60 tümenlik olacak ve Polonyad& ku. 
nııacaktır. Dlğeri 100 tümenlik olacak 
ve Aimanyada hazırlancaktır. Bu 
hazırlıklar Uç ayda tamamlanacaktır. 

- Radyo Gazeteel-

G6ring 
italyada 

Bertin, 2 (A.A.) - Salilıjyetli 
hir kaynaktan haber verildiğine 
göre, mareşal Göring 27 sonki
r.unchnbcri ltalyada bulun.ma.kta.-
dlr. 

Londra radyOSUDUD verdlti habere 
göre, Mısır kablneoli latlta etml§Ur. 
Yenl kablneyl kurmıya yine HU.seyin 
Sırn Paşa meı:ııur edilecektir. Yeni 
kabine Saadlst partlııl menauplanıu 

cıa aıacaktır. Bu parti tngillz tarat. 
tan ve mihverle BiyaaeU kesme ta. 
raftandır. - Rad7o Gaııeteel -

Kahire, ı (A.A.) - on: 
Sırn Pap Hllaeyln kablneslnln sa. 

Ufuı, tınlvereite talebesi tarafından 

yapılan bir nümayl§ neticesinde vu. 
kubulmu11tur. 

Frankonun 
ispanya İmparatorluğu 

için çizdiği yol 
Madrlt, 2 (A.A.) - General 

Franko, İspanyol milletinden ben
cillik ve hssedden vazgeçer-..k bu
!'.UO yerine inzibat ve itaati koy
masmı is~mlş ve İspanyanın an. 
cak bu suretle ;mparatorluk yo
lunda ilcreyclbileceğinl söylemiı
Ur. 

Japon tayyare 
hücumlan şiddetlendi 

Müttefikler 
Japonları ağır zayiata 

uğrattı 
(A.A.) dan kıaalblmlfbr) 
- Tokyo nahreçll telcraflar -
Bataan adasını lnaUa müdafaa &o 

den kuvvetlere k&r§I Japonlar, son 

hücuma geçWer. 1 
tmparatorluk tebliğinde, Japon do. 

1 
nanmaama mensup tayyarelerin SO 1 
aonklnunda Namlea, Neopang ve 
Kolbano bava alanlanna hUcum ettik 

1 
teri bildiriliyor. Tlmor adası Uzerlnde 
cereyan eden bir savq eanasmda ye. ' 
di dutman tayyaresi dUfürillmtlftür. 1 

.Japon donanmuına mensup daha baş 
ka tayyare teıkllleri SO ııonkAnunda ' 
Bank& boğazında bir kafileye .hücum 
etmışkr, 8000, 6000 ve SOOO tonlllto. 
luk 3 gemiye doğrudan doğruya ıaa. 1 
beller kaydederek bunları batırml§ • 
ıar veya ağır surette baaara utrat .. 
mııJardır. 

,(De . .ımı Sa. 2 Sü. .. IH), 

Alman karargahı 
dinamitlendi 

Trabzunda ekmek 
kartla 

Trabzon, 2 (A.A.) - Dlinden 
it.ibaren kame ile ekmek alma u
sulUnün tatbikine başlanmıştD' • 

Endüstri fabrikalan 
bombardıman edildi 

164 tayyare 
düşürüldü 

lkrlin, 2 ( A.A,) - Aknan blıtk._ 
manchlnhlının tıebJili: 

Şark cephesinin cenup Mai. 
minde şiddelli kar fırlınalanu 

rağmen yeniden mühım bir •••U. 
yet kaydedilmiştir. 

Cephenin merkez ve şimal ke
simlerinde dü,nıanın bir tok taar. 
ruzları geri piskürtülmü,tör. Top. 
çumm: ı.enin«rad'ın harp için mi
him olan endüstri fabrikaJanDl 
müessir bir alet aJltna ahnıtlır. 

lııgillerenin cenuha şarirt .ablll 
açığında Alman muharebe tııyy~ 
leri büyük -..e küçük hacimde le 
gemisine -..e bNhassa bir petrol le
mi iae bomhiııla.ıe lam im..,. 
kaydetmişlerdir. 

Siren.Ate Afrika ordmmtm 
zırhh teflrilleri Derce ile El MI. 
ar'ı iM&l ederek Mana • .....,. 
civannda düımanın malzeme ele. 
po1arında yangınlar çık.....-.. 

dır. 

Alman denimlhlan Kamda -. 
bili açılında bir muhribi, Cebellt
tarıkın ıarbinde bir ıambota, Si
renaik salıilinde bir muhal_. ~ 
misini ve Murmansk açılında bir 
karakol gemisini batınnı~lardır. 

24 ten 30 sonununa kadar s... 
yet ordum Ul4 tayyare b.,belm.._ 
tir. Bunlardan 94 il han maluıre
belerinde, 13 ü tayyare toplan ... 
fından, ast tarafı yerde ta'hrtp •• 
dilmişllr. 

1 benim kö~emj 
.. ___ , ___ yazan : hakkı tarık us 

mecliste bir g6steri 
büyUk millet mecllslDID dllnkü topla.nt.ıaı bir karar detU, bir ~ 

toplantısı oldu. refah vapuru hldlaeaı dolayıaile bafbyan tabklkatm oer
çeveaiJıe iki eski vekilin de almıp almmamaın, dahili nizamnameye ~N, 
önce bir encUmende incelenecek, llODr& da umumi heyette kODUfU)ac&ktı. 
vazifeat ldeta bir ''ilk tahldkat açılman veya açılmamıun" m umamı 
heyete tekllt etmek olan encümen bir kararda ittifak edemedi. encOmendeıı 
Uçtl §Öyle dllşUnüyordu: meclll, fimdillk btr mtlddelumuml yerindecltr. blr 
hldl.lleden bahııolunuyor. bu hldiaenin uydurma ohnadıtı belıi. eter hAdlle 
vekllllğe taaUCıku bakımından vekili dinlemeye lUzum gösterecek mahl.. 
yette lac tahkikat açmak llzımgelir. ~ açılacak tabklkat f1k hamlede 
bu vekilleri mea'uliyetten beri bulamıy&eaklDJ§. olabilir. o ikinci bir at,, 
hadır. hldlaıe ve taallfıku, mecllle tahkikat karan vermeyt. zaruı1 kılar. 

encümenin kalan iki ~ "tahklka tın açılınaaı veya açılmamuı" 
ııallluyettnln daha geni§ bir tazammunu olduğuna kanldirter. bunlar "'ılllldde•. 
umumt" llk tetbihiJıe mtltema.yU görUnmUyorlar; kararlarmr blldmln en 
yUk.9eği olan mectlJı mevcudiyet ve .sallbiyeU bakrmmdan -..receklert lçlıı 
daha bu ilk merhalede son karar da verilebilir. mecllltn vtcdant kanaaU tab. 
kikat açmamak olunca artık millet adma bu kanaati ortaya ko)'DU7a bir 
takım teklileri engel görmek, bUytlk nıecli.lln yük.8ek mevki ve Al~e 
ve meclllte mevcut kazat hakkın buauBiyetlDe aykın dQ,er. 

bu dOftlncede mUtteflk olan lkt uadan biri Mkl veklllerden yalım biri, 
öteki de her ikisi hakkındatahkikat açılm&lmı latemlyor. 

dUnkU mecllain hukuki önemi pek tl.llOn müzakeresini harekete getl. 
ren l§te bu mesele oldu. 

neticede mecllaln çokluğu encümenin azlığile beraber oldu Te f1tt eekJ 
vekilin bu hAdlsede suçlu aanılmuına yer olmadJtı kararmı Yererek lı:q 
tatllille girdi. 

biz bu iki vekil tahkikatı serbest bırakmak için vekUllklertnt 1ı1n1ar. 
larken"benlm temennim ber ıkl vekilin detD, her iki vekUUtln de .. ...., 
çık111U1drr" demlftlk. mesullyet aramak lılr vadfedlr; fakat IDell'allll lılr 
türk vatanclqı oldutuau görmek blr zevk olamas" demittlk. 

büyUk millet meclisinin dUnkU kararmdan millet adına ~ en 
ytlksek blr bflkUm duYJJyoruz. bu hWdlm de devıet Sda.l'Mlnde m Jlbek 
telll8ll ve idan! vazifeei alan iki fabalyet lehine... hldlaeniD hald1d meınt. 
lerlni tahkikatın ıki vekilden gayrtei hakkında devam edecek a"'a'en ,er. 
terlr. Jtne dileriz k1 hakiki :mu'ullıerln turk oJmadılrJan •I a '1a11! 



(Baş tarafı J ım ı sat;fadu) 
u.hlisiye ves:ıitiyle techiz <'dilme
::~sl lıokt.usında müessir olup ol
nadığı hı..sus1arı elde mevcut tah
kikat evnı..'mın c;-öre knrnnlrlt kal
makta ol(:luğund:ı.n enci.menin tnh
kllmt icrasına e:ı!ahiyeti mevcut 
bulunnırunamruı mebni işin aydın 
fa.nabilmesl i~in 1ncednyı 1ı3kkm
:la meclis tnhk atı nçrlnu.ışındn za
ruret bulundu''U rey ve mütale 
as:nd!l. oldu~u dercetrniştir. 

l'ıfazbıtayı ~iuhn!if neyle imza 
t.=den Rct'cp Pcl,.ar'in lUUtalea.st 

Yıne muhalif o:.ara.k imza eden 
cı1Ie-r cnci.ımeni reisi Recep Pek

<'.r e.s.!u Milli Mildafaa V okil 1 Saf -
fet .Arıkruıın etrD.funızı saran tınrt 
br iı; nde lrıgilterede ~alaıı bi
ten gemilerimi.zjn yurdumuza. gc
tirilmrsi kin hatıra gelebilecek 
bütün irnk"ı.nlan vaktiyle inceledi
~'inl ve evvelce mürettebatı deniz· 
}ollarma ırıensup bir yolcu vapuru 
ı•c günde1T1c~i dfü;ünmUş olmn.sı
ruı ra nuen son:rndan MünakaJAt 
Vekaleti ta.r::ı.fındmı tahsis olunan 
Refah şileblni kabul etmesinde 
l-ir suı; mevzuu {'.'Ör:neği h!Ülı bul
ıııı.dığ-nı \'c ileplerle yolcu nakli

n·n ,~ muhalif oluşu tclfildti-
i.nin üzerinde durulan meseleye 

llfılrunu. r,öremediğ.ni, ynpılmış 
olan igin ::ııalünı ohın nfrır 5artlar 
itinde as°.ı{cri bir hrıy tin bir hiz
mete gönderJlmc i.'1dcn ibaret bu
lunduğunu ve bunun ale t•de z:unnn 
L'lrdaki yolcu n!?kl:Yatma benzerli
ğ! olmııdığmı ve buna rağmen he
Yetfml:i götürecek v:ıpunın bir ni
lep olduf;unu göz CSnündc tutruı 
Milli Müd:ı.fan deniz mUste•~rlığı
nın aynen ''personelin istirahat \'·e 
·bateleri 'çin ie!ıp eden tertibe.tın 
teminini,. vazife sahiplerine cm
ı ctmiş olduğuııt1 bildirmekte ve 
Milli Miidnfaruıın gidecek vapurun 
1l!.hsis ni vo zrunanmda ve yerinde 
haz rl:ınmruııru 'temin edecek ted· 
birleri ak'tktruı !:OlU'a kendine dü
•·en vazifc1eri t:itlrmi.5 olduğwıu. 
kurtarma \'asıto.larmın tamamlan
ması vaz'!er..inde kusur ve bu ku. 
ı-.ıurd!u! d9ğ'nn mcsuliyctin, :;ın 
teknik tamflarma alt olup veka
letten aşağıya do;;'l11 derece dere
ce 1lgili ma'!:amlnra tcveceUh ede
ceğini iliı.ve etme..ıttedir. Recep Pe
ker. kanaatince bir vekil :-ı Mker 
0ötilrce~l: \"npurlardaki kurtarma 
., sıta.larmın 1...'l.mtlmlnnması gibi 
• eferrUııta ımd.ı.r bizzat cmırıer 

·erm<kle mükcilcf tutnmıyncn. 

uu da ilave etmektedir. 
.E&:i Mtlnaka.15.t Vekili Cevdet 

. Kerim 1nced:ı> rn gelince, bu hu
;ustn:kJ müracntı alır alın:ız, lstan. 
;ı!daki konu yona derhal emir ver

ır.iş ve Refahın tahsisini hnber a
!Jnca Milli Müdıfaa Vekiline yazı 
ile b.ldjrmi' olduğunu ve gem.inin 
'!eminden h:ıre:rn tinden evvel li
man r -!sinin tel'!rofmı nlınca ve
ldlin "gidecek <-~rslar tam~m ise 
ve geminin liman moVZlL'.ltma göre 
hareketine mani sebep yok!!!!. gl
r.ebiür, Milli Miidnfaa emnndcdir.,, 
uemcc:ıi lıten-:lı.simn son n.ndn dahi 
her 5:yin tarn.a.m olmruıı omtmı 
ltOfiln~ olduğunu ve bu i Ubarla. 
VılZİfesindeki dikkatini göst~rdlği
:c:, diğer ta.mftan geminin Mc.r
sıtlde kaldığı i'ri gün içinde sal 
yaptırmak iyin e-tni kaptanı ile ka
file komutanı arasmdn tcılebbüs-
!erden lıa1 ·ı.a:ği halde kapta.run 
navlundan · arle nuıksadnu gü-
cıcrek gayretleri kro?nyüklemek tc
ıc:ehbüsilnd~ teksif etmeai ve hııtbl 
zaman :kaz:uım...'l...ıt için dolu ol~ 
dopohrmdaki ihtiyaçtan pe't fazla 
~u fotiyere!t bnluı.nele.r yapması ve 
den zaltı fi1oill11sı kamuta.nı olan 
l::ıfile komut.nnmm bir kere dahi 
vapura gitmemesi ve rnlepte ek
sile olan vnmtallU'I yaru basında. 
deniz kolunda. bol nıiktardn bulu
r.:miarıa tmnnm!amaması vazife 
kusurlar.mm nerede oldu.,.~nu gös
termektedir. 

Recep Peıker bu mütalealara. is
t iruı.t ederek eski milli müdafaa 
ekili Erzinc:ı.n mebusu Saffet A. 

rıknnla eski Milnaknlat Vekili Si
.,op mebusu Cevdet Keıim lnceda
'I bnklarmdn meclis mhkikntı~ 
~aha! olmadığı TC}'İnde bulun:ıruıık-
1 adır. 

emiyctin \'nzifesl lUıısumlan Bir 
'\.n Bile 7..nn Altında Bulundur

mnm:ıktır. 

Ma.ıb:ı.ta okunduktan sonra kür-
ıyc gelen Konyo. mebusu Ali Rr. 

"a Turcl, b' ±'.ı.ycten vekiller lınk
kmd:ı. daha vruı·m fiiller isnıı.dına 
.nt.izar ohına.bilirl;cn neticede gö
r UJ fernh1•1ı ile görüldüğü gibi 
lteudilerine isn.ı.t olunabilecek bir 
.. uç ve bir mcsuliyet oltn3.dığmr söy 
cm'5 ve meclisi i gal cd~ ':{ en 

lim me3eb bu beş !tir.ilik he
ctin elinde!ti do!"}·ad:ı mevcut ma
ı"ımat kar.,ı"Sındı. t.ııhkilmta lüzwr.. 
o termc.k veyn ~öskrmemek sn-

'.lhiyetlnl haiz <''up olmadı~'! me
selesi bulunduğum.ı ve heyetin <'· 
l • cmarelrri b:zzat tahkik e
d-:mediği için bir tclı.ldkat a.çılz
,. k vekiller lı"1t..1ttndıı. o vnldt a. 

mi me•!tli• et kn!'el'I veri'sln ve· 
a kendileri d vnnı ali) c sevk edil-

V 4 Ki T 
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1üna
(esen olduğunu, insın L ldillın 1!Şya nnklt • 

nln memnu o'madrğ".nı \e g r ı lrur. 
may b:ışka•ılığmd1 bu ı ı ınccci n 1rı.. Cenubi Amerika 
ceyc tetkik eden he~cUn v.ırd ğı ne.. hükumetleri 
tlcoyc gorc, bu şıl<.bln }Olcu fc;:.n de- Tok;to, z (AıA.) ._ Brezilya ile 
ğil ıuı\crl t' kıl !ç,ln kul uıımış oldu. ponya arazındaki diploma.tik mu 
[tunu kay\Settlğlnl v "'11 tı ıin ke'Jilği tebliğı bu -
bir tunzm .ı:"yah~ttn ~ almm. ur. Bolivya ile Ekva-
olmodıklo.nm Bll'tlSI Un: kendi e • tör tar. d:ı dip1om.-ı.tik mU. 
rln!n mavna ile de Mısıra ı;onderil natebetlerin .e ~ldiği bugün bildi
mclcrinc h.~b r mıı.ni olm dığuu, yal. rilm tir. Bu m~mlekctin diploma
m:ıı nrı:.nac k şeytıı bu mavnanın cm0 j t.ik mümessillerine elçilik binala
~lyet §Cratu naa•ldır, lht!yaçaları t,._ ~mda veya rrsmi i.lrometgahlnrındn 
mln ed,1~ midir noktaları oıduğunu kalmaları rica edllm1ştir. 
t bartız ctt.rmi§tır. -<>----~-
Bu:ıd~ onra Recep P<'kcr, telefon 

ıa ver!!rn mlrl re geçerek dornişUr 

ld: 

Bunu Demek "İn hı: .illlD ne l\a-
dnr İnsnfo;rz Olm ı Urnndır 

\ \Z kl ı~ ı;ı•lk olur 
b'Jroltr:: i ı.r, tc 1 fonla söylemekte 
aeıa ı oı lad:ın kalk r, birine· ınde 'ıo 

(Baş tarafı ı incı saııfada) 
J:ıpon tayyareleri S.nı;apurn ~id • 

d Ui bir t rruz yapmI§lıırdır. 50.000 
to:ıJ{ı.to'uk t iliz yllzcr havuzu mı.. 

tırılmı ~. Bu ha.VUZlar Çin.Japon il1' 
t "U"ı b ı <lığı vııkıt SL'lgapura F-C ~ 
t ıilml tı. irmanyac..a Mulmein tga 
dllm: Ur. Maı aı ndnlarındıı bir krn 

u 1ar ·standa 
2000 çocuk öldü · . 

S caka ·da öl ·ıar 
· so 1uluyor 

l.onclra, 2 (A. A.) - Gazeteler 
Yunan n:ı.ll,.lUnin nnri rejimi nl ~ 
mda açlık ve yoY..sulluk faciasına 

dair y<'ni hrı.ber1er Yeriyor: yiye • 
ete ve içece~ mnddelcıi yoktur. 

Fiathr mUthi · c;urette nrtmt§tlr. 
Açlrk çocukle.r nrnşmd:ı. ölüme se
bep oluyor. 

Biı: AmP.riknn g:ı.zetesinin Nev
york muhııbiri AUnn ve P 're<le 
2000 cocnk öl "ü<ffinU, :;okıı..klardı:ı 
evleri soyan ins..-ınlar r"ÖrfildüğUnU 
"'llZiyor. 

---<>---

- ...._...-

3-2-1942 ~ 
h 'es ·r ' İ bir 

üccara sür ün 
cazası verildi 

Balıkesir, (Haswıl) - Şeker !if 
.arma zam yapılmnsı .UZertnc l)Urt' 
bey kazııSln&. §ekercl Halil :Kırc' 
evine §eker sakladığı haber aıı:ıı" 
yapılan an.una sonunda 1500 kilo 
çak §eker bulunınu§ ve mahkeıı:'° " 
vertıml§tir. 

Mahkem", HnUl Kireci 500 Ura fl 
cezruıma, şekerlerinin mlls:ı.derd 
ve 2 sene müddetle Somaya .sil· 
edilmcslne karar vcrm1§tir. 

Tarihi konserlerin 
beşincisi bu akşanı 

veriliyor 
Konservn.tuvn.r ~mdan t 

tip E'diimcltte olan tarihi ko~ 
!erin beşinci.si 18 inci asrın Jl1 
bur bestekllrlarmd:ın Şakir al" 
..ah.sis ed~ olup bu fiksant 
.nt "l de Fransız tiyatrosunda 

. osunn öre, B 1
• knr n a· rllccc.ktir. Bu ,konserde Iı:lAsik ıt 

Irklıklar 11·ıu d mm t .'il\ ı dir. • · ı beste•tô.rlarmm meşhurıııti' 
Hafla '>onunda ı; '1c lıırt' ' hinı- [ •1an Zeld MeJım.et nğn, 7/.ı.lı•ıı:·yııt 
<eler l ıırrunnrnı vr 'il~iöşllir. 7n- en. c erleri bulunmn.ktadır Tn t 
hı mlitemarli) 1 ı,' i' l' Nf'lm "· Itriyi m.üteal:ip b:ı.c::lı~:aratt 
lir. Bütün 1 u! 1 rcl e,ı 11·r1 al. ~ı.ncu asrın §arla bestekli.rlatC' 
v. 1 ilLJn olıınmu lı r. JT I' 111 nt le d!ır gelen konser programı 
H> d n 6 H ı,' r c' ı r I"' ı cıkm:ı- ~ükcmmel bir curctte tertip ed 
sı ynsal fır. m~ti'r. 

c Zal Noterlerde kalacak kif. 
mukaveleleri 

DUn Gaıatnd:ı Belcdis c pulu yapı:şt.ırılan :ıtif 
b sinin feci ölilnıUyle netlccl !l('n bl.. •'1ul, vclelcrınin, noterlere veri 
it za olmu tur. Ne :Xy ~a nd clt imult ''e pulsuz Ört!.CkleJiı:. 
Kannea çıkmazı ı numar 't c\ d<' ot •• azı noterlerce kıymetli kii.t,;rt.Jsf 
r:uı vo 11:; .. nm son ıımıfm bu un n 1 ~ ~lmru;ma lulrulD gOO.tcrildigi f 
JS ya rmda ... ırrı a t l..ı • ırn'an; 1 n munınclcden nnbşılmıştır. 
evin en üst katmdıı'•l odaJ nıulı du_ H .çte yazılarak tarih ve iJJlZı' 
ran r "m!nı nımal• ıı:ın l3k role-ye • mm tasdCti için noterlere getit 
çıknu fn r t bu c nada jsltcmlc dt v len kim muknvelelerinhl damga< 
r! m~tır. hn:-ç pulu y&p t.ınlmaksızm cıs: 

Sırrı, ıslteınl" ne beraber pencereye rede alukonulnn nü:;.halarınm l>1' 
d~muş, p:mcercd<'n d soJ:cğa. uçmu-~ rııetll kiıi;;'ltiara ynzılmn.sma JJl 
tur. Zavallı gcnctn t ınra ı:upmıısı;r.. lu:ı.l olmad '~ı a15.kndarbrn cv'\'cl 
la can vcrmeal bir olmu§tur. ~ildirilmi5ti. 

Zabıta bu reel valmıım drafınd Adtyc Vekaleti, cümlıurb 
tahl.lkata c.'ovam ctmekt ı:lır. • tlıd iumumiliklerlnc yaptığı ~ 

uı.mim<le, :ı.liı.knlıl:ıruı noterlere ' 

Enistesini vuranın 
~uhakemesi 

Bir mUddet e\ ı·cl, PcıikoJ undC' 
knk ortasında. c tcai Hii n.Uyü 
d l tll Ilı.i eylıuu :m.ılı. Cl:: ınu:iıu. 

diln de birinci nğır ceznd:ı. devam 
olunmuş, adlıya doktoru Hılınıet 
TUm"r e:ıhit olarak inlcnmi~Ur . 

Cinayeti mütcak cesedi mua. 
ene etmi nolnn do-.L..:>r, if.ıdesin

<ıc mc.,,cut ynn:.lam göre, Hüscyi
nin, en~ tesinl nef ni mUdnf..ıa'e"
nruıında vı.ırmll!' ol:iu ~-l'nun r:laml
dığım sl.i~ lemi1 tlr. Ne:. ticede mu
lıakcme d·ğer ~.,'1.ille in <' ğınl. 
mn&ı için ta ka bir güne Lın kıl· 
rı:ı ·tır. 

-o----

Kuma:r oy.na.ı+c:n 
k~wga 

çıkaıı 

meğc mec.>Ur oldukları .kira m~ 
velE lcıinln kıymetli klı.ğrtlanı. )1 

zrlın rı. uuı. m'.1.hal o1m~dti:'lllda.n t' 
nJ n"l.1.rtn kıymcUI kfiğrtlnra ) 
ı: imamım i fahinlerinin icbar cd 
memeleri llzmı. "'clcceğini bildi 
inisur. 

Doğan Sigou-ta Şirketi 
işe başladı 

Tamamtle hususi tc~bbfislc ' 
mim scrm-ıyc ile kurulan "Doğ!Y 
g· ... ortn Anonim !Jiı'k~ti,, dlln f 
ı. "-l:ı.ntı t-r. Ynrnn milyon Türık 1 
r .. l.Ct e!"["l..a.yesi bulunan bu yer; 
=-J .... ort ·rketl hayn• n2111, nv; 
rıynt, k otomöbıı efgort.nıs: 
Ya !)3 :ık tır ,, 
~~----~~------~~--~ 

Konferans 



---- 3~2-19'2 VAKl!I 

Atman çelik il ~ ._ · , · ıs · . ırın~~·~: "':: ,.ı.. •• ,1 .. i:::al 
f~hri~'!larz. ın: 00 n -00 00/A\[ID ~~~~~o 1 ~~~~ 
Mumessılı geldr - - · - , , -v BAŞVEK·L·N ('O lED.KLER. 

:!'~·~~ f.!ı!=:::.: Vi18y et um um i Ecnebi ekalli-l >:woPlri """""· n .. !.,} Refik ~utifemdl<: fak~t •imdi· .. .,..~··-
'l~· ı{aht bura.an Ankaraya gitmJş- Mecıı·sı· dDn topla· nd• yet okulları da S~ydr..ın,.hal~la ko~u<:tu. OnünCle itil. ce,ap \'ctirscm, ıo:izcJen ıiyadc 
t .. ·• s:a~:~i ~~:a~~1;stanbulda fi . ~'.r m:_clis, bır vckıllcr heyeti de. (nfı .ı-r..• e\iııö~rmil} olunun. 

~ ' . o· - l h ı 1 k ıl; lıoyıt, kas;ıb:ıs1, sehri ile lıll- "\faru mıı gelen iiziirlcr srralı-
• .._arıt'ia ~raıber Çekoslovaıky& K 1 ., ı· f ı · k~ k gı-etmen ere pa a ı ı Hln bir mil!et vardJ 
~~ ır .ra?rikaıarı .m~css_i~ d~ ~em 8 Örl 81' 1 apar man &rln SIC8 ıl zammı verecek __Hazetcıerııi \e111İk1er1 habere yo~lmi de: 
t ~etimıze gelm15tır. 11tlsı birlikte ~c,rc herlms radyosunu a\;.UJ:un·s 

"iklerdc bulunacaktır dereceler·ı go··ruşu··ıdu M"cmurlar<ı. yapılan yeni paha- h~liyoniu. İki gün eVH'.I l\Iill~t - lfaı'.Ptc~jz, );arı';' kamıııları 
A. nca. 1nrri1iz v .Aımaıılarla !ılık zamro.m.ın kcnciilcrine veril- M clMnd bi ·· yıkılmıştır. ı;ıu orta müza'kcreler İl .. "' e . e e, 1" mu:t:ıkcrenin aldığı .vnpanuışız ! 
~uddet evvel ya.prla.n tiftik mesine dünden itibaren başlanıı:ruş- şekJ.l \'e ma.'ıiyct icabı, :\,·ino 'b-~-

'a "" '-· tstanıbul umumi meclisi "-uıbat ı t ak.lı:mda beledi'·e zabıtası b.li _ w .. u~ı_ DJ~or. K"mi ele sadece mahmuı· 'lı. :·~= anı.r.smasr etrafında görüş- " J trr .. Evvelce yazdrgunız gibi ücret. ,·ekıl konu~mu~, bazı noktalar 
cıı: U7.crc dün tiftik ve yapağı lh- devresi toplantısına. dün hasla.ntIJ- matnamcslne bir madde eklenrn~- li memurl:ı-:" da yeni zamlannı su- ha.lı:kmda dtt,lindtllderinl n.nlatmı!'> !arını sm.,ır<?ntar:-ık: 

ıacat hirliginde bir toplan ti yapıl. tır. Toplantıyı SM.t 15,30 ~a vali ~f hakkmdnki muhtelit cnciimenin bat sonunda. alacaklardır. 'e ba.zı lıiiküm1er·n senetlerini 1 - Vazifen·z su m:ıktır! 
ı tır. Toplantıda taktbata ait itı- ve belediye reisi <lo.ktor Lütfi Kır· mazbatası ka'\ra.nin enc~imeninc ha· Ecnebi ve ekslllyet okullarında l.ı:ıtJ:ınm istemMI. • ' · F...mrini vıYİl'Ol". J<;n açık )Jonuşu-

~r .:r: :-C'~r.ı.t payları etra.fmda gö- rlar kısa. bir hita:be ile acrml§ ve vale edllmi11 ve !'ıliratle intacı is • vazife gti!·cıı öğretmenlerin ders ı Orada geçen · mil1,:ıkcre, belki lan, ıı<:ılt he~:ıp bk an'ane sayı-
i.l muştur. d~ın~tir k': tenmiştir. Nıatle'ri ücretlerinin ne ışekılde ö- bütün milletin ..-~yjyc .. ine ~öre a- tan fükelerde bi.e, sfü.ün etrnh 

. Dı~ ticaretimiz etrafındaki ça- "Umumi meclisim'zin üçUncU Me~lise. verilen bir mazbataya <lcneceğ·i. lıakkrııdaki kararr :\foarif ;\arlnnm:ıını~tı. ncllri belli ba~lı .kusabldı. İş e biz' ?1 Ba.~\ekilimiz 
'l'!tnıalar, ihracat ve jtlıalat piya- intihan d, vresinln öördlincü yılı gö-re ÜıJküdar ve Kadıköy nazım Vekiılcti verecektir. Gelen haber- bir cl\lşüni;!-1 ~aı ilıi olmı~:ınlar için h;;yıo biı zan.anıla, hu ı;a.rtlar i~-
rJ~ zda alaka ile takip ed"lmekte- ubat d vıeS1 içtimanu :ıcar ve bü.. nlan•run tatbikı idn 80() hin lira Jere göre bı.:. hususta Maarif Ve- bul:mı~rtı. Falrn,t µ:ece so~lenC'n de h"ç bir ~ ruh noktayı atlama-
ır. tnn arkad 1larımı aaygr ile se . harcanacalıtır. Bunun 400 hini Jfa J:illiği teUciklcre ba..'ilamıstır. Bura sözler içinde. rııJlle,in nıhunu, ~il- ılan homı tu. Ilir aile reisi ruhuy-

lfınılar.ın. • 1ıköy semtine ve 400 bini de Üs- Ja.rda verlle.n para Ucret olduğun- reğini 'e idıak:nı bulma:rıın bir .:ı 11 ilmtler Hrdi. I<arşonuda 
Muhsin Ertuğrulun 
Almanya seyahati 

~e~r tiyatrosu rejisörü M'ulısin 
uın-ulun Almanvavn. ırittiği ya. 

ıılınıı;tı. - • ~ 

~ğrendiğimize göre Mu11sin Er
tugruı Alınanyada Lcssing fjyat -
~unun 300 üncti yrldönüınU mü· 
llasebctile yapılacak toplant.Jda ha. 
ıır bulunacaktrr. 

Müraka.be komisyonu 
toplanbsı 

Fiya,t mürakabe komı.syoııu, dün 
\>ali muavini Ahmet Km:k'ın reis
IJti altında mutat toplruıtıLa.nndan 
lll4ini :yapmıştır. Bu toplantıda ye
lli İstanbul bölge fa"e müdüri.i de 
ha.zrr bulunnıuf'tUl'. Komisyonun 
t.akviyesinc alt -kararname ile fa
"c mUdUıii. komisyonun umum\ 
kltıpliğini yapacaktır. 

---o----
Dün 120.000 kilo kömÜT 

geldi 
Diin S;ıkeciye ve Kumkapıya 

\·agonla 120 bin kiloya ya.km man
linl kömUrll gelm'mir. BugUnlerde 
eni kömürler de gelecektir. 

.~ltın fiyatı 
Altın fiyatları. dılı:rneğc b3.şl:ı.

~ştrr. Cumartesi gtlnü 20::! lira c-
• .lu l>!r Ue>,ı 1Jh7crd.._ '1Uu l"i<> llı -

va alıcı bulamam ~tıT. Bir Rcşn 
t
1iye alt.muım fiyatı ise 35 lira, :;; l 
Yar külçe altının fiyatı ise 470 

kuruştu. 

[Bucunkü radyo ı · 
7.:lo Pro;;-ram ve foemleket saal :ı. 

arı, 7,33 MUzık 7.45 Ajans haberlcıi 
1ı1Uz.ik, 8,15 Evin saati, 8.30 Mü,.ilt 
.30 Program ve memleket saat a;>aıı 

l:?,33 Müzik. 1:.!,45 Ajans haberleri, 13 
\llizlk, 13.ilO MUzlk, 18 Program. ıs.s 
!Uzik, 19 Müılk: Fasıl heyeti, 19,30 
~aat ayan v2 ajans, 19.45 Müzik, 19,, 5 
ıtUzik, 20.15 Ro.dyo gazetesi, 20.45 Ml) 
z k, 21 Ziraat takvimi. 21.10 Müzik 
21.30 Konu:ıma, 21,45 MUzik, 22.30 
'.Meınıeket &aat nyarı ve ajans haber. 
lerı, 22,45 Mlizlk, 22,5ı:i Yarınki prog. 
raın. 1 

-- 1 

Şehir Tiyatrosunun 
1 

ili\ 
l 

ORAM KJısMINllo\ ! 
~am 20.SO de 

Rüzgar 
Esince 

~ır evvelki Vakıl 
3 - 2 - 917 

Muhtekirler 
Men'i ihtikılıt komisyonu hahlun 

ehven ayakkabıları e<linnıcsi için 
kunduracılara kösele ve deri vcr
'1lek suretile ibrazı teshilat ve 
ınuavenet ettiği haldP. bunların 
'tısa!sızlan bundan da kendilerine \ 
ıliyük bil:' klir temin t>tmek heve
ııine dü.smü~ler, aldıkln.n kôsele- 1 

ler yerine mukavva parçaları koy
ınuşlardrr. Bunbr tak!):) edilmek. 
tedir. 

f ::E Sa1
1 çarşambı.; 

::::. .:ı ~ubat 4 Şubat 
~ -- ~ 
« Uuhar .• 16 

1 
Hub.: 17 

1 ..... \.l\Sim: R9 

\nsatl Eıan 
< ın n 

CJoğuşu 7.08 1,4.l 7,07 1.39 

Ö le 12.28 7.01 12.28 7.00 

.İktndl l!SJ.O 9.44 15.12 9.43 

Akşam 17 .28 12.00 17.SO 12.00 
Yataı 19.02 1.33 19.03 1.38 

msft.k 5.29 12.02 .2~ 12.00 

"Bu devredeki merainizi da.ha kildar semtine sarfedilecektir el.an alfilcadarlıu-a ~eni zamlal'ı an- 1ek l'iimlo yoktur. ~.orlu!r lln"'l!!n ı•c !.:ular ~vüi•~elirse 
· d d __ .. k ı · .. _ · · yükselsin, aı-kasından bizim i"ı·n 
"ıya e geçen nn."-ıen nan h- üskUdar meydanı KuzZ"U ~ <'a.k ı>ubat sonunca verilecckt'r. Yarhğı işin İJİIİ~ne, doğrulu. " 
lerlınıitin bitirilmesi teıj1n~ etmek: kadar ~ılacak, avni zama~d~ctf.,~ - --o----- ,il; una inanını~ adamlar. işte bö~ le 1ıii!1il• 'c b:ılıth giine lerin doğa-
le be~r. bu d ... vre<lc vazıyeti .lı küdardan Ahmediyeye Jmdar uz;_ Sekerı·ı maddelere :•çık, höy1e ııürüı.ıoıiiz \'C bövle l>U- <"ag'Till nılijdclcdi. zıra ve ıçı,r de bıılun~uğumuı ık • ııan yol tanrlm edilecek ve r1iqer iut-.ıı:.ı: konu~urlar. · ' H<.''r.;cliten do ::ıinirlcrlmizin im-
tı.sadi narlı ar dolayısilc maruz bu· vol inua edilecektir .1 Yanlıs bir adını mı atılını5 ?.. ıihan olacağı günlere doğrıı gldi-
lunduğı mu:r. iktısn.di şartlar cloln· M r b · k d H.nmı inkarla örtmezler. o :vanlısa ~ oru:t. Zel l'imiı:llen, keyfimb.den 
v:rsilc maruz bulunduğumuz mali ec ıs perP.cm e günü tekrar ne a ar zam :-.ilriikleycn, o yanlı~t lmçınılma:.ı: .ı inci, iiçiindi derecedeki ihtiYB(~ 
ciarlıkla.ı ı kn!"fir almacak tedbirle. toplPnacaktır. 1.ıir hale koyan sebepler orta~v. •a.rımızılan fera~ai<~ katlanmak hi-
'rl mli tereken dihıiinm k znrure- 'fopltı.ntıdnn sonra vali Lfıtfi apılacak? ıfökiiliir. · :zrm gelecek. Fıı~mt muztariı, diin-
tı~le k nıı lmrı;;y:ı hlllıınmaktayı7.. 1<ırdar yeni zı:ı.m va?:iycti etrafın. y . • Kaı: Jıldu·, dünyanın ba.~ka ba_ş- .}a Jmrşısında bunl.ırn mahrumiyet 

• Bu ıtibarl11 muhaı:eb~m!z tara ~ r~a belediyenin masraflarmr 1 eUtik luı ~ crleı inch> 1mnılmus siya•et ve l>ile derneğe kimin dili Yanr, Yul't-
fmcn.ı hn>:rrk ... '1m riy:ı.aet makıı • ı-tmek \"O bütçe dahilinde bu kr~- Şe-kcr fiyatlarına yapılan zamdan illar<.' I,iil'süicrinden hitabeler, nu. farın ~ahlanıp, iill<elerin ~ökttlğU 
:nından yil'tcıe\: m"cli•ı":ıı•~ .. bazı mr kars.ılam?-1< ti7,cre meclis encD- f:vnra ı:ıekerli maddelere yapıla. 1 ukl.tr llinli~ oruz, Onl:ırm her Jıi. i>ir c:nğ-cl:ı.ısü ·tin :uh mı olur~ Bq. 
.,.,·]if lr'r vcrilce<.''<f ir ki. ı: ı. ın :'ı. ~ men re slen ve muh::ı..<ıcbc işleri cek zammm miktarı da ~lediye rind<' yer J er ~iikfrfl:ı }Jcrde1 nmi", ,·ekilin milk:tle del'tJeşmeslnl, 
~:ı~ım etı '"lr görü !eri Ye ~ ı nn r'irel.türüni.i·ı ic:tirakiyfo bir ikinci iktısa.t müdürıüğü tara! ından ~ör- i ·u-etle nt'ıskclcnmi..; bolilmler sc- ıierfü hafifleten, k :ı.~rnlannı din-
l:wıslariylc müzı.kere n k:ııara toplantı yapnrşt.ır. Kr.rar kısa b1r Je tesbit '!dilmi,tir: zi~·or..ız. ırrcn bir afyonlu macun gibi delil, 
ra"ptrdccekleıine emin buı •ınmaık • mmaııdn verilecektir. G:ızozlare. yilzdo elli, kahve ve I<iıni: bir r(intken seansı ~ibl ka~lryoruz. 
L ...... ~ıu. ı:ay!ara 60 para, (Jliks ;} erlerde bu :-\orınal,· HAKKI SUH A GEZGiN .. _, zem ya.pılnuyacaktır.) hakkıım:, sö~lcmck 

Yeni içtima devremizdek: mesa- Yunan belediyecilerine ~ekerli maddeler, o maddede ==================================== 
inin'zin r c vil::yetimi~ icin ;1ayırlı yapılacak yardım mevcut §e!<er miktarın göro yüzde 
\·e fe.Yizli olmasını dil rim. 80, Iokumla.m yüzde 90, aldde ı:;e-

Valiı:in hi ta.' esinden sonra ı·uz- Yunaniatandaki belediye memur kcrler ne ~·Uzde yüz, lokantalarda~ 
namenin nıüzakerc.sinr geçilmiş • !arına İstanbul bcled'yeııi memur- ki tatlılara yilııde 50 zam verilmi§
tl r. ıarmm yapac..ı.ğı gıda yardım mik- Ur. Muhalleobicilerin yapacağı zam 

I<:alorifo.;rli u.partınumlarm ha 1 rnn· tcsbit edilınişitr. Üç bin pa. .miktarı ~'l.inde tctkUdere devam 
raret derecelcr;nin vüks~lulnı.esi ket kadar tutmaktadır. cdi1me1dE'dir. 

·---------
• ._ · ~ . .,. ·.;1.,;·) ... , ·• ... ,.~., .. , .... 1 ~. ı' · .~~~-~,. • •• : · • ·, • •• ·~· .,.ıttV''z:', · ~ '·· . 1 ~~::·. • r· ··· 

DOÔAN 

ANONiM ŞiRKETi" 

Çalışmalarına 
Başlaf,ı. 

S3rmayes·: 500.000 Lira 

lstanbul - Bahçekapı, 
Uçüncü Kat 

Kısa Telgral adresi: DOGANTAŞ • İSTANBUL 

Ihtik8rcılar 
3 suçlu cezalandırıldı, 20 kişi ihtikar 

suçu ile n1uhake111eye verildi 
k->liye i:kinci ceza mahkemesi 

.ün, ıso l Uo buğdayı vatık~n be
) annamc vel'miyen Aksara.yda 
,a.kk:ı.i Rasimi, kömür üzerin~ ih
ikfır )np:m Pruıgıı.ltıda kömürcü 
iü.se)lıl Po.yrazı, 25 er lira. para 
birer hafta dü.kikanlarmm kapatıl
masına, merciml'k iizerindc ilıti-
1~ yap.an Bal.Ltpazarında bakkal 
Hah~ttini de 100 lira para, bir haf
ta dükkanmm Jrap:ıtxlmasr cezası

na ça'rpmt!jhr. 

Adliyeye verilen ihtikircdar 

Dün bundan ba.,'?ka. bir çok Jd,.,i 
e muhtelif m~ddelerde ilıtikiir 

... t.c;ıundan adliyeye verilm~lerdir. 
Bunlar da sırasile şöyJe<lir: 

Malımutnasada. lrfaniye pazarı 
:cıahibi Prod.romu.c; kmna.s. S rkeci. 
le Amerlkım pazarı sııhibi Vasil 

Jilet, Krzıltopl'a.kta. bakkal Todori 
~ehri.re, Kadrköyünde nalbur 1\Iu

i ulıafiyeci Todori ç:.anla, Beyoğ -
Jwıdn bakk31 Rober mercimek, 
Eeykozdn ka.sa.p l<'elımi et, Kadr
k~~Unde bakkal Gabido un, Çen -
g~yünd' bakkal !bra.him §eker, 
Uslfüa td mMffatur r Arşalt da 
lıssma üzerinde htlkar ;rapmL~lar
<hr. Maznunhr sorgularım mütea
kip tevkif ohmmuşlnrclır. 

J{jra artıranlar 

Üsküdnı'da oturan Edibe evinin 
kirasmı dört misli, K.-zrltoprakta 
Behram beş misli, Kad-ıköyUnde o. 
turan Nczmiye jki bucuk mlsU, Ni
ş:uıtnsmda oturan Nail iki misli 
artırmak suçundan adliyeye ve• 
rllınfa lerdir. -

Talebenin parasım 
çaTpan sabıkalı 

l'a~m km1dura çivisi, Üsküdar. Sabıkalı ya.n.kes'cilerden Musta. 
ciakömürc!.i Ifasmı Kebiv, Kadıkö· fı:ı, evvelki gün Aksa.ray tramvay-
\ünde kömürcü AbduJlah, Hamit 1arından birisinde, İktısat mektebi 
komür, Pendikte değirmenci Fahri talebc•".,den Mahmudım 192 lira 
ouğday, Ka.drköyi.inde bakkal Melı- hulunan cn:nlasını çarpmış, tra.m
met ve Hasan beyaz peynir, Be. vaydan atlayıp kacarken yakalan-

! yoğlunda bakkal Ziya mtsır, mer- ı mıstrr. 
cimek ve f~sulyc: Üsk~dard_a .~ur- . Para ~lbine veriJ.nıjş, yankesi. 

1 .ıacı Todon demır, hndrkoyundc • cı de adliye.re teslim olunmuştur. 

Cinsi 

Zeytin yağı 

Deniz &evazım Satınaıma 
Komisyonu ianıar. -- -l\fıı.rıuara U:osüb.ılıri 1\. S:ıhnalma KonılSJ' onımdan 

Kilosu 

20.000 
10.000 

Ta.hmı.nı fıyatı 

Kuruş 

10<\ 
lO<l 

Teminatı 

Lira 

8240 
1620 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem ya~ ayrı ayrı ıartııame. 
de ve bir partid" p:uaılıklıı. eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Pazarlıldnrı 4 / ı:::ubat / 1942 çarşamba gUnU saut 14 ve 15 de 
1zmitte tersane knpısmdalti komisyon b!naıımda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülebileceği gibı bu mn<.ldelı.:r biı veya ayrı a.yıı taliplere 
ihale edilir. 

3 - Paznrlığ:ı ıstirnk edecek fotcl<lilerın, kanııııı \·esikalnrile birlikte 
yulmrda hizalarında yazılı teminıı.tıannı muayyen gUn v" saatte komlsyo. 
na vermeleri. c 926) 

Ticaret Vekaleti le Ticaret Umum Müdür-
lüğünden: · 

mil o.kaba 



~-TUrk Analarından Ricam:-. 
Yavrularınız için sULUnUzden sonra en millılm gıdayı tc~kll eden ve 1915 sencstndenberi her oeye ra«mea tt.o 

vnkkufsuz mesaisiyle slz.lere hizmeti bir vatan borcu sa.yan ÇAP AMARKA her zaman olduğu gibi bugUı:ı. de 
felerlnl7.de yardımcı hizmetten asıa geri durmıyacııktır. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam: 
ıı~azıa. lhUyııtt tedbirden doğacak hareketinizle kendiniz gibi hakiki vazüedar analan da mtlfldll 

C>kmaktan tevakki ebncnlzdir. 
ÇAPAMARKA müstaııznratını !Cıtfen ihtlyı:.cınız kadar alınız. Bu mUnasebcUe memleket.in her tar&fm& 

qa\ı§ fiatıarmıız aşa~da. gösterilmiştir. 

Baş, Diş , Nezle, Grip, Romatizmaı 
Nevralii, Kırıkllk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 
icabında Günd~ 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

lıtanbul Levazım Amirliğinden verilen aıkeri 

kıtaatı ilanları 

A§agıda yazılı mevadın kapalı zartıa ekaUtmeleri hizalarında yazııı 

gün, saat ve majlallerdekl askeri aatmalma komisyonlarında yapılacaktır, 
Taliplerin 1<anuni veslkalarile teklif mektuplannı ihale saatlerinden bir sa
at evvel ait olduğu kom!Byona vermeleri. 

(]insi 1'1lktan Tutan Teminatı !hale gUn, saat ve maıı.am 

Nohut 50,000 
Bulgur 50,000 
Nobud 50,000 
Bulgur b0,000 
Nobud 50,000 
Bulgur t'>0,000 
SJtır eU 50,000 
Koyun eu 150,000 
Sıtrr etı 180,000 
Sıtrr eU lf;0,000 
Kuru ot 300,000 
Saman 300,000 
Jılarallya 

tlpf kire. 
mid Adet 40,000 

Kilo l.Jra 
15,000 1162,50 11/2/912 11,30 Adapszar 
15,500 1162,60 6 ., •" 15,30 Adapazar 
15,500 1162,50 6 ,. ., 11,30 Adapazar 
15,500 1162,50 10 " ,. 15,80 Adap:ızar 

15,500 ll62,ı>O 9 ,. ,. 16 Adapazar 
15,500 1162.5(1 9 ,. ., 15,30 Adapıızar 

20.000 3000 9 .. .. l(; .MiıAs 

109,500 6725 6 ,. ., 16 Ankara Lv. /.... 
113,400 6920 5 ., ,. 15 Ankara Lv. A.. 

46,875 3515,63 12 " .. ıı 
2.5,500 1912 50 9 .. .. 15 
15,000 1125 9 " .. 11 

f 

6,000 16 

• * • 

Sivas 
Samsun 
Samsun 

Gelibolu 
(1830- 589) 

150,000 kilo kuru fuulye almacaktır. Pazarlıkla ekslltmesı 3/2/942 
8a1ı günU saat H de Sökede askeri aatınalma kcmlsyonunda yapılacaktı!'. 
Tahmin bedeli 32,400 lira, teminatı 2430 liradır. Evaaf ve §artnamesi Ar -

kara, latanbul, İzmir Lv, Amirlikleri aatm.aıma koml.ayonunda da görülü:•. 
(1821}-548) 

MUt.eahblt nam ve hesabına beherlne t&hmL'l edilen fiyatı 30 kuruş o. 
lan 481S,763 adet portatif çadır dt\"eğl ve beherine tahmin edUen 20 ıruru, 
olan .S0.800 adet portatif çadrr kazığı açık ekaUtmeye konmu~tur. İhaleal 
24.2.942 cumart.eaı günU ııaat 11 de Ankarada M.M .V. satınalma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. İlk teminat: 13.339 lira 45 kuruştur. Şartnamesi 1209 
kunıp. komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1936.864) 

• • * 
18 kalem spor malzemeai alınacaktır. Kapalı zarfla ekslltmest 18.2.942 

gUnU saat 15 de Ankarada Lv. Am.lrl.111 aatmaıma konWıyonunda yapıla
caktrr. Tahmin bedell 21,flOO Ura tık ı.mtnat.r 'l8&8 ıı .... ,..... Taliplerin kıı.nu· 

Dl veaikalarile teklif mektupıarmı lh~ saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1900-800) 

•• • 
10,000 ton muhtelit mevad naklettirllecektir. Kapalı zar!la eksiltmesi 

12-1-942 günU sa.at 15 de Aııkarada Lv. Amirliği Ntnı alma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. Tabm.ln bedeli 21.000 Ura, ilk temlnatr 1575 liradır. 
Taliplerin kanun! vcslkalari11? teklif mekbplarmı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (1886-786> 

Yapılan pazarlıkla talibi çıkmıyan llf&ğıda eina, miktar ve muham. 
~ bedelleri yazıtı•tage maddeleri 4-2-942 çarşamba günU btzalannda 
yu.ılJ saatlerde pazarlıkla satın almacaklardır. şartnamelert her gUn ko, 
misyonda görülebilir. bteklllerln belli gün ve saatlerde 1'"mdıklıda satın 

alma komisyonuna gelmeleri. (602) 
Clnıl Miktarı Malı. Bd. 

Patatea 

K. Sofa.o 

" 

Ton 

85500 
29000 
84000 

69000 

L. K . 

12825 
4350 
i.560 
6210 

• • • 

KattTe-. 
L. K. 

1923 65 
652 ~ 

1134 00 
931 50 

lhale zamanı 
Saat Dakllm 

10 
l'J 30 
11 
11 30 

60C ton buğday 6güttUrUiecektlr. Pazarlıkla eksiltmesi 6.2.942 gQnO 
uat 16 da ~llboluda askeri aatmaıma komisyonunda yapılacaktır .• Tahmin 
bedeli 10.560 llradır. Tallplerln

1 
belll vakitte temlnatalrlle komisyona gel • 

iMieri. Evsaf ve §&rtnamesl komisyonda görlltür, 0932.880) 

• • * 
A§atlda yasılı mevadın ka.paJı zartla ekalltmesı hizalarında yazılı gUn 

Te uatıerde Adapazannda aakeı1 aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vcslkalnrlle teklif mektur!armı ihale saallr.ckn bir saat 
evvel kom!Byona vermeleri. 

CIDllL 
Zeytin yağ:. 
zeyttn yağ?. 
Zeyttn yağı. 
Sıfn' etL 

Miktarı Tutarı Teminatı 

KJlo 
H,000 
14000 

' 14000 
'&0'.000 

Llra 
lS,680 
115.860 
1.5,860 
20,000 

••• 

Lira 
1176 
1176 
1176 
1500 

İhale gün ve saati, 
12/2/942 l 6 
12 .. .. 15,30 
13 .. .. 11 

11 " " 16 
(1882-766) 

A.falıda yazılı mevadın pazarlıkla eksfltmeleri hlzalannda yazılı gUn 
ft saatlerde Gellboluda merkez satın alma ltomlsyonunıla yapılacaktır, Ta. 
Upkrin belll vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Mlkt.ım Tutan 

Kuru taaulye 
Sade yağ? 

Kilo 
60,000 
25,000 

Ura 
16,800 
46,250 .... 

lhal~ ıcürı vr. 
Satıl! 

12/2/942 l:i 
11/2;942 15 

OSS8-7SS) 

Aoağıda gösterilen tamir l§leri 9.2.942 Pazartesi gtlnU hlzııltırmda g:Ss.. 
teri~n saatlerde pa::arlık'ıı ıha le edilecE:klerdlr. Keşlt ve nı tnaınesl her gtln 
komisyonda gö:-Uleblllr. lstekliJerin belli gün ve aa:ıUcrde 1''ındıklıda se.tın 

lllma komisyonuna gelmeleri. 

İ~in nevi 
F.:lektrik tesisatı tınrrtrl. 

Eski atış okulu tnm!rl. 

Ke~lf bedeli 
Lira 

:?OH,90 
3097,94 

•• • 

Teminatı 

Lira 
302,25 
~64,70 

thal~ 

saati 
10 31) 
11 

0910-831) 

100,000 kUo sı:ır eti alınacaktır, Kap&I! zarna eksiıtmeııt 16.2.942 Pa· 
zartesı ~U saat 15 de İskenderunda askert satmalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Tahmln bedeli 3~.200 lira tik teminatı 2460 liradır. Taliplerin kıı. 
mas! veslkalarııe teklif mektuplarını ihale aaatlnden i>lr saat evvel komls. 
yoma vcrmelerl ( 1916 R37 ı 

••• 
Behertne tahmin edilen t!aU 425 Ura olan 200 adet balya makinesi ka.. 

palı zar!la ekafltmeye kon.mU§tur. İhalesi 11-2-9f2 çar§amba gUnil aaat 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve 'fevkalade bir. 

TEBEDDÜL 
Mübaliğab gayri tabii 

"Makyaj,. kalmadı. 

Cilde ririiZecek g4!lri mer'i 
yeni bi,. pudra, tabii b.t'°. 

. güzellik verir. . -
Pa.risin ıık kadınlart, yent bir 

moda icat etmişlerdir. Bütün gün ı 
sabit duran ve biç parlaklık izi bı
ratana:r.m, bir gül teni veren yeni 
bir pudra bulmuılardır. 

l\Illc sese !stantiot'da Tap9da 
Toptan Perakende Perakende 

Satıf Satıf Satlt 
Flatı FlaQ Fıatı 

PİRİNÇ UNU 250 Gramırk kutulardır 19 :n.11 !6 
MERCİMEK UNU ,, ,. ,. 19 22.5 !6 
BEZELYE UNU ., " ,. 19 .22.5 !6 
İRlllİK UNU 19 %%.5 !6 
PATATES UNU ,. ,, ,. 26 30 aı.5 

KORNEFLOR (Mısır nl§astası) ,. ., 26 SO sı.6 
PİRİNÇ NİŞASTASI ,. ,. 26 30 sı.6 

YULAF UNU ,. 30 3%.5 35 
BUQDAY NİŞASTASI 500 Gramlık Torbalardıı 45 60 l55 
PİRİNÇ UNU 500 Gramlık Torbalarda ~ .. 4Ş 

Bunun fiD'rı: İpekli elekten 'üç 
defa geçirilmiş en saf ve en ince 
pudrayı iki defa krema köpüğü ile 
kanşbnlması usulü ile izah edile
bilir, Fransız klmyagerlerinin se-

TANE YULAF EZMESİ 500 Gramlık Teneke l{utularlla S5 100 110 
T~ra içl!ı tstanbul'daki anbarlarn, İstanbul için plyasaclakl mağazalara. ııultil, sandık ve ~ber maaratlart 

mQesse~nln yukandakt satı§ flatrna dahildir. 

i __ ıeşlktaş. ÇArA~~AEKA • M. Narı ÇAPA 

l 
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalon mücs
weseslnln lrıhlsan allmd•dll'. Bu :re
'ni To'kalon pudrası, arlık parlak 

' 

burunlara ve yağlı • cilllcre. ebedi-, 
;yen son vennlştir. Cildinize, sek.1% 

1 
saat zarfmda "Mat,,· duran nefis 
ve güzel blr renk verir.ı Rüzgı\rda 

1 

ve ;rağmurda ve hattl ' terlemede 
cildinizi parlak' göstermez. "Fin! 
Mat Tokalon pÜdrasmı kull::.~ın::~-

1 nız ;imana.a bir ıül r.ıprağmm taze
' lltlni ve rQzellitinl bahşeder, swim-

lililinizi ve cazibenizi bir kat dalu 
arttınrsmız. On muhtelif ve yeni cn
z.lp renkte olan Tokalon pudrasmdan 
biriııl intihap ediD1&. 

Zayi 
30 uncu topçu alaymd:ın aldığım 

askerlik tczkeremı zayi ettim. Yeni • 
sini alacağımdan eskisinln hUkmU yo1'. 

tur. l 
Fener, Tevktlcafer mahallesi Dlndnr 

sokak 22 No. da SSO t.evellütlfi Recep 
Ayzlı (88703) 

SAHiBi ; ASIM US 
Basıldı~ ver : VA.KIT Matbanıı. 

Umumi netSrivatJ idare eden 
Refik Ahmet S~l!iı 

11 de Ankarada M, M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 50 adet.. 
ten aşağı olmamak üzere ayrı ayn tekli!ler de ka.bu1 edilir. Şartnamesı 425 
kuruşa komi..syondan alınrr, Taliplerln teklif edecekleri miktar üzerinden 
kanun! ilk temlnatlarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (1898 79!3) 

Komisyonda. mevcut evsaf ve şartları dahilinde ayrı ayrı Uçer bln ki. 
loluk paı1.Uer hııllndc 12()(\0 kilo sığlr pazarlıkla satın alınacaktır. Her 
partinin temınatı 33i lira 50 kuruş olup pa.znrlığı 4-2-9!2 çarşamba gU.. 
nll saat 115 de Scllmiyede askeri satın alma koml.syonunda yapılacaktır. 

(1978-1019) 

Aşağl<la yaz.ılı mevadın pazarlıkla el<slltrnelerl hizalarmda yazı.lı gtln, 
saat ve mahallerdeki askcı1 satın alma ıtomlsyonlarmda yapılacaktır. Ta. 
liplerin belli vakitlerde nlt olduğu komisyona gelmeleri. 

cınsı 

Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

Mercimek 
Gaz yağı 
Sığtr eti 
Kunı soğan 

Sığır eli 
Nohud 
(Jıı;Um 

lnclr 

Miktarı Tuturı Teminatı 

K.llo 

11,000 
10,800 
11,000 
50,000 
5,000 

113,000 
30,000 
41,000 

100,000 
['),000 
60,000 

Ltra 
5250 
2376 
2750 

17,iOO 

31)()Q 

30,SOO 
15,tlOO 
2i,fı00) 

12,CiOO) 

ı,ıra 

26:35 

1{;0 

İhale gün, Hant ve mahalU 

12/.2/942 15 Çorlu 
11 .. ,. 15 çorlu 
11 ,. ,. Ui,415 çorlu 

7 ,. ., 11 Erzunım 

4 .. ,. 16 Susurluk 
9 ., ,. 16 Susurluk 
~ .. .. 16 İzmit ıstasyon otcıı 

10 ,. ,. 15,30 Çorlu 
9 ,. ., 16 J<:::skişehlr 

6 ,, ,, rn İzmir J.v. Amirliği ı 

:(. * "' (Hl 2- 1023) 1 

. Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Miidürlüğünden: 

:Mehmet HulQ.si 11405/239 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 300 ll,ı 

raya itarııı Aksaraycla GurabahUseyinağa mahallesinde İhsaniye ve A.Jcoıo 

ray caddesi sokağında eski 224 yeni 210 No. lu ahgap dUkkAnı bl.rlnel der~ 
ce ipotek etmi§tir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezh"ilr gayrimenkulün aynı 

flrmt ve mahailede Ordu caddesinde esltl 224 yeni 32i/210, 931/894 No. taJ 
394 kapı 881 ada ıı parsel No. ıu 16 metre murabbaı mlkdarmda abpP 
dUltkOn oiduğu beyan edllmlştlr. • 

Mezkur gayrimenkulün şerhler ha.nesinde icraya müracaat ve haei.S 
sicilinde haciz işareti vardır bu kayıUar Sandık ve mOşt.uilerln hukukun 
mUessir değildir. 

lkraz dosyasmcla mevcut tapu senedinde mczkOr g:ıyrimenkulUn b 
dudu: Sağ tarafı Ahmedln tUtUncU dUkkAm, sol tarafı 226 No. lu kasa 
dUkk\\ııı, arka tarnfı ŞOkrll ve S"lrcnin keresteci mağazası, ön tarafı A 
saray caddeslle mahdut olduğu gfü:terilmcktcd!r. 

lkrıız..-ı esas olan muhammin raporu mucibince mczkOr dükklnm m 
hası 2S metre murabbaıdır, Bina ikt kat ahşap ve boyalıdır. Bir oda ve b 
d!lkktmd:ın ibaret olup elektrllt tes!l;atı v.udır. Vadesinde bo:-cun ödenmem 
sinden dolayı h:ıltkuıaıı yapılan tnkip Uzerlne 3202 No.lu kanunun 46 cı mad 
alnln m:ıturu 40 cı maddesine göre satılma<ıı icabeden yukarda yazılı m 
o:ııı. ahşap dUkkı'l.nm tamamı bir buı;:ulı: ny mUddetle açık arbrmaya k 
muştur. 8at111 tapu slr 1 ltııydına ı;öre ycpılmnlttadır. Artırmaya giıın 

i'!tcycn 125 lira poy altçcsi verecektir. Milli bnn'kal:ınmızdan birinin te 
nat melttubu da. kabul olunur. Blrlkml' bil.Un \'Cr,-rilc:-lc belediye resimle 
\'akıf icarcsl, ta\'lz tutan \"C teJlı'Uiye rll!rumu borçluya. alttlr. Al'l 
!iartname.ııl 2-2-42 tn'rlhlndl!n ıtlbaren tct1'1k etmek ıstt>yenlere Sand 
huku:: Ljlcrl servisinde nçV:: bu1undurulncaktJr. Tapu sicil kaydı ve ııa 
ıuzmniu izahat da F,arlnamcd<' 'c t tk1r> dosvas•nda \'ardır. Artırmaya g 
mi§ olnnlnr, bun'art tetkik erler k ~atıııta çıl.nnlnn sayrimenkul hal<km 
her §CYi öğrcnmi!J ad ve telfı.klti olunur. n linci artırma 30-3-42 tarih 
mU3t!c1lf p:ıznrte"i r,llnU Cnğaloğluncfa ltl\ln S:ındığ:mızda saat 10 dan 12 

lrnılar yapılacaktır. Ml!,vnkka.t ihale yal'}ılrh 1lın""i tçln teklif edllccek 
ı:Ll n tcrellınn alınması lca'bcdcn gayrlıncnltuı mlikellefiyeUle Sandık al 

caıtınr tnreamcn IT"<:mlş olması ş:ı.rttır. Altsl takdirde son artıranın taıt 
hlldll baki kalmak rnrl:Jc lil - 4 '2 tnrl!:ı.!nc mll«;'!dlf çn~amba gOnU a 
ı:na.lınldc ve s.yru ı:n:ıtte s:m srlırmc.sı yapılac:ıktır. Bu artırmada gayr 
menkul en çok nrt•ranın U ... tünJe bıralulacaktır. Haklnn tapu slcl11erilf' 
ımblt C1lmıynn alAl(erhrı:ır ve lrt•tult h'lltkı cahlplcrlnln bu haklarını ve bu;.l 

su.elle faiz ve macourlfc dair lddl:ılıırını lHln tarihl:td"n itibaren yirmi ~ 
lı;lndc evrnltı müsbltclcrilc bl.'ral',cr dairemize bildirmeleri l!tzrmdır. Bu 
rl'll" h"'tlarmı bll:llrmc::"lq o'anıaı 'a hakları tapu slclllerlle l!:ı.blt olmıya 

tar f:"tıı;: bedC>'irln paylt'l~-:ınsmd"rı h rlı; l•"':rlıır. Daha fa:ı:la malOmat s!Oo 
m'll: ıstıyı:-ni<>rin 39/1175 c\o-ıya No. fiile Sa:ı'iıfl:ımız hııkuk l~lert servisin~ 
m!lrnc.ıat e~rnc'erl ıu::umu ııa.n olunur. 

10,0CO kilo kuru reznkl uzum ile 2000 kilo beyaz peynır pazarlıkla 1 ntmiAT: 
satın elmaca!tt.ır. Tnl'plerin veroblleookleri nUmunelerlle li-2.9!2 sah günU 1 

ı r.mnlyet ~anıl ğı, Sandıktan nlın'ln gnyrlmen!!ı.:1U Jpotek göstermek 
sa:ıt 10 da Tcpkapı .Mnlle:pcslndeki ası.eri !:alın alma komisyonuna gel. ..:. 

Lıtey nle-e muhamnıinlerlr.11.:in ~:oj lll'•Ş oıüu~ kıymetin yüzde 40 nı teea .. 
m"lerl. ( 1984-

1025
> ı '\Uz etmemek üzere !bale bed •l'nln yansın::-. kadar borç vermek sureuıcı 

* * ~ kolaylık röstenneklP.d[r, (1015) 
::!00 adet ç!ft attı nakliye arabası p:ızarlıkl!!. eksiltmeye konmuştur. --------

lhaleııi 16- 2 942 gUnU saat 15 de Erzunımda askf:'ri satın alma kom!.ıı • : n07.ıl:ığaıı .\!!llyc c. m 1'1.,llltemt•slr. 
yonıında yapı'aeaktır. Tahmin bedeli 36,MO lira Jcati teminatı MOO liradır. d"n: 
Ş:>rtna.m~sl komisyonda gUrtllUr. Tnliplcrln belli \'aldtte komisyona gel. 1 

KAR.ı\tt ucı.AsAsmm 
:neleri, ( 19090-1031) ecza: 9-11/l 2'3 

Milli Ko:-unma Kanununa muh:.\llf * 

~fil &&Y YJW 1&!& NE 

i l:r. Fahri CelAI 
Slıılr \'e ltekrleme tecıın1el 

Her gUn 4 te Uajtalothı No. !1 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla ckslltmelcrl 9-2-942 pazartesi harekette!! mıı.znu:ı Bozd::ı~nnın çar.·
gUnü snat 16 da İzmitte İstasyon otelindeki nskeM satın alma kom!syonur. sında bakkal Abdullah oğlu Vasfi Tu:-- ı ==============:::. 
dı\ yapılacaktır. Tallplerln belli vakitte koml:ıyona gelmeleri, ı cu hakkında Asliye ceza mnhkeme"in 1 ye~~ ve yedi gOn dükkAnmm kapatıl.o 
Cinsi ımıruın Tııtıın Teminatı 1 de yapılan duruşması neticesinde: MI'. masm:ı.,,e katileştlğinde hUkllm hulA. 

Kilo Lim Lira ı il lwrunma. kenwıunun 31 inci ı,ındd,ı;. ' saomın neı:rlne ve dunıııma hnrcınııt 
S:ıde yağı 76.000 185,000 20,250 sinin ilk f•krıı.ııı delMetlle ü9 uncu mnd l ve nc.1!r parasının kendisinden aımm1:1 .. 
7.cytın ynğı t0,000 40,000 6,000 1 d"!li'l S ("!CÜ fıkramna. tevfıkan yirmi ı' sına 21.7.941 tarihinde karar verildi. 
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