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• demiryollar mız 
istihsali teşvik biri 

teşkilat işidir 
Yazan: ASIM US 

Tren U'iyarbakıra 70 kilometre mesafede 
bulunan Sinan istasyonuna vardı 

Çiçek bahı:elerlni sebze baJıçe
~i haline çevirmek fikri her tarar 
l~ alaka uyandıran bir iş mevzuu 
ohnu!jtur. Köylüler kadar şehirli
lerin de kendi imkinlan da.iresin
rle istihsali &rttırmağa çahşmaJa-
l'J memleket lçin en hayati bir 
hı~le olına...,ı itibarile bn hadise 
:>üpheslz memnuniyeti muciptir. 
Şu kadar var ki i~tih~l seferber. 
Uğinden beklenen iyi neticenin ger
çekten memleket ihtl~"1WIIll kar
şıla.yabtımesi için §ehirlerden zi
Yade köyl:ükrin, çift.çilerin bu işi 
henim~ş olmnlan lizondı:r, Bu 
İ~ her Şeyden evvel bir teşkili.t 
tneselesldir Ye biJhassa. be.his mev-
7.Qu olan te ·IdJitm köylüler ara
tınıda. yapılmış olması meselesidir. 

Zongu.ldakta 1600 metrelik bir 
tünel açıldı 

Ankara. 7 (Vaklt muhab'rinden) - Na.fia 
Vekaleti bugtir.kü harp şartları altmda mevcut 
her tilrlü imkaul&rdan istifade· ederek demiryolu 
inşaatına. büyük gayret ~etmektedir. İnşaat 
mevsimin.in gelmekte olduğunu düşünen Vekalet, 
muhtcUf nafia işleri etra.fmda.ki hazırlrklanna 
devam etmekte<.:ir. 

başlar.aeakttr. D!ğer taraftan Osmancık - Amasya 
kı:smmm etüdlerine devam edılınektedir, 

Bu arada Elazrğ _ Va.n hattı üzerinde Elazrğ
dan 160 Km. me88İede bulu.nan Çapakçura kadar 
in§aata büyü'k 'bit" hnla devam olunmaldadır. Di
ya.rbak:Ir - Cizr~ hattmda her türlü inşaat bit
miş, ray döşeme-si Sinan istasyonuna vannıştır. 
DiyarOOJur istacyonuna 70 Km. mesafede bulu
nan Sinan ista~yonu işletmeye a.çılmtş bulunmak
tadır. 

Zongulda.k - Kozlu hattı bu sene sonlarına 

doğru bitmiş olııcMctır. Dört buçuk Km. uzunlu· 
~unda olan bu yolun 1600 metresini uzun mr tü
ne~ teşkil etınektedi'r. Bu tünelin ~Ilması , işi bit
miştır. 

Hükômet yazlık ziraati teş\ıfk 

içjn güzel kamrlar vermiştir: 
Geçen ı;ıeneye nlsbetıe fazla mah
suı çıkaranlara ve hUkfunete faz
la rnaJuml satanlara malla.mıın 
hedencrlnden başka. na~di miika
tatlar \•erilecektir. Diğer taraftan 
köylülere fazla ekim için her tur
lil kolaylıklar gösterilecdı:tir. Fa
kat hükfımetçe yapılması ka.rar-

Slna.n istasyonundan Kurtalana kadar olan 
kı:mun ray döşC!lllesine ön.UmüUl.eki sonbaharda 

İç kısmı:nın döşenmesine devam olunmakta 
dır. Bundan başka Erzincan belediyesi. emrine 
verilen iki milyon liralık fevkalade tahsisatla şe
hiroe yaprlmas; kararlaştırılan b1naların bu ay 
sonlaıma doğru ihalesi yapilarak önümüzdeki i.n
şaat mevsimir,"!e faaliyete geçilecektir. Diğer 
sarsmt.ı mmtakularmda hasar görmüş binalarla 
Lama.men yıkılar. binaların lıışasma devam edil-
mektedir • . 

Loadra elçimiz 
l~tmla.n fedakarlıklar birer birer R u·· ştu·· A ras 
her köylünün kulağına sokulmazsa 
Ve yurdun vasrtala.rı onun n.yağt- • 

ııa kadn.r götürülme-zse bu güzel t k • • d ı d 
kararlanlan istediğimiz neticeyi- e au o u, 
ne tamam.ile elde edilemez. _ 

Memleketlmi.7Ale kırk bin kadar 

köy vardır. Büttin bn köyleri ya- Verı·ne Rauf Orbay 
kmlık.lanruı g'Öre beşer beşer ayı-
rarak blıer istlhsal bölgesi yap- 'ı· t • d · ı · 
malıdır. Ve her bölgede her köy- ayın e 1 ıyor 
den halkın doğmluğuna itlmad et-
tiği bir adam seçerek mensup bu- Ankaradan bildirildiğine gl>re Lond_ 
•unduğu nahiye mUdürüniin reisli- ra bUyUk elçimiz Tevfik RUştU Aras 
~ aıtmdn siiratle beş kişilik bir 
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tekaütlüğünU istemiş. ve bu !J3teği 
istJhM teşvik heyeti kurmalıdır. ~buı olunmuştur. Yerine Çankm ıne
Bu heyet amsı hü'kfunet ''eyahut bu11U Rauf Orbayın tayini hakkmda 
bahiye müdürü salahiyetini haiz I İngiliz hUkOmetinden yapılan istim -
ba~ka bir amir ta.rafından ve- ı zaca muvafık cenp gelmit§lr. Rauf 
rilecek direktlfler cb.ittıSinde to- ı Orbayın tayin\ yakında yQ.ksek tJısdilt 
htıınu olmıyanlara t.ohum dağıtır. l den çıkacak kendisi derhal yeni vazL 
Köylülerin Sf!ban görmüş tarlala- 1 fesi ~ına gidecektir. • 
l'lndan ba.'ka. bir sene evvel sapan 
gönnü, tarlalıı.rmı da ektirmek 
İtin teşvlkatta bulunur. 8(\nra köy 
lüler aldıkla.n mahsulü yine geti
rir. Ha beş kişi:tk heyetin önünde 
Pll?:WiCt atarak maJmı bülolmete 
sa.tar. .BU beı:J 1rlsllk heyete zira.a
ti teşvik lçin geniş salahiyetler 
Verilir ve aym zamruıda ~eçen se
neye nisbetle fazla ekim yapılma
sı işinden mesol tutulur. Bu su
retle Türk köylüsü kemli dillerin
den ve hallerinden anlayan insan
lar vasıtasile istihsal seferberliği 
işinde harekete getirilmiş olur. 

ilk kara yafta 
Pirinç sakhyan bir izmirli dükkancı 

yakalanarak mahkum oldu 
tzmlr, 7 (A.A) - Mlllt korunma 

kanununun ~lill, şehrimizde ilk ola
rak dUkkAnında mevcut olduğu halde 
<>lmadığını l!öyJiyerek pirinç ve gıda 
maddelerini saklayan Murta;a Tuna 
admda bir bakkal hakkında. tatbik e· 
ollnıi§tlr. Suçu meşhut cürüm halinde 

tesbit edilen Murtaza Tuna yapılan 

mı.thakemesı neticesinde yüz lira ağır 
para cezasına, Uç ay ağlr hapse ve 
ı.!Ukka.nmm bir ay kapatılmasına ve 
üzerine kara liste asılmasına mahkO.m 
olmuştur. Sakladtğl malJar müsadere 
edilmiştir. 

Bir çok vilayetlerimizde na
hiye t e ş k i l a t ı yoktur. Te~
kilit o I a. n yerlerde de nahl
Yelerin genişliği ve nüfusu birbi
rinden çok farklıdır. Otuz, kırk ve 
ham daha fazla köyü olan nahi
yeler oldniu gibi on, on beş köy· 
lti nahiyeler de vardır. Onun için 
teı:ıkilat olan yerlerde her bir na. 
hiyeyl mevcut köyün adedine gö
l'e beşer beşer bölgelere ve her 
hil' köyden gelecek azayı bu su
ltle beşer kişilik heyetlere ayır
l'Qak doğru olur. Nahiye müdürü 
l,in icabına göre beşer köylük 
bö1~e1erden bir noktayı merkez 
Yaı>a.rak oraya gider ve o bölge
deki köylülere alt istihsal fa.ııllye· 
tini oradan idare eder. Ya.but 
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ALMAM TEBLiG.· 
Sovyetler 18,000 ölü verdiler 

iki $_ov9et 
•• • 
tumenı 

imha edıldi 
rnwı.yyen za.manlal'da. beşer Wşillk ı Berlin, 7 (A.A.) - Atman orduları 
heyetleri asıl nahiye merl<ezine tıaşkwııamlanlığmııı tebllğl: 
da'Vet eder. Oradan işleri tanzim 1 şarkta şiddetli bir soğuğa ve çok 
Ve idare eder_ ' .tazla yağan kara rağmen savaşlar de_ 

İstı'Jıı;.ali teşvik ve arttırma me- ı vaın etmektedir. 
l'lelestnde tabii olarak Zirn.a.t Ve - Cephenin merkez kesiminde iki Sov -
kiletine ve Toprak Mahsulleri O- yet tumeninin mUhlm kısımları kuşa - , 
fislne ait işler olduğu gibi l\lali· ' tılrnı§ ve imha edllmlştlr, 15 top ve 44 

Ye ve Dııhlliye Vekiletfoe ait va- 1 mltralyöz ve tQayn topu elim1ze geç · 1 

zireler de vardrr. Bütün bn Vekiı- '. mtştır. 
letler ve idareler aralarında Jş ı Son iki hafta zarfmda cereyan eden 
birliği yaparalc kendi teşkilatlarr 1 

muharebelerde yalnız bir orduntıf bu_ 
\•a..cııtacılle Nahiye müdürlerinin lunduğu keaimde 80 zırhlr araba, 300 
l'el.cılikleri altında çalışan beş;?r ki- den fazla t;op, 100 mitralyöz ve mayn 
şllik heyetler} baı-ciiete getirme~_' -

1
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topu, 400 makineli araba ve 850 kızak 
dl" Ve kış me,·simi g-çmeden su- ( Devam-ı Sa. f Sil, 3 ele) 
:ratıe köylülere yardan va.'ilrtaları· 
OJ tamamla.yarak ilkbaharda köy- l . 
lUJerin ekim ta.ali ·etlerini canlan- eder.ı.e veyahut devlet merkezın
dtrnıaııclrr ' den vilayct'.ere telgraf1ar veya 

F'aJULt ıŞıer yukanda arzettiğl- ı meırtupl&:rla. umumi m~yette ~i 
lniz 3ekilde düzenlenmez de istih· hat ve direktifler venlmekle lktı
Salj te,vlk bal1~indc alaJmh veya fıl olunursa bü.~ün . gayretlı?r ha 
Va'l:ifell her Vekii1et , .e daire ken - ,·ada boşuna donen bir ı;.arhm te. 
di bildiği gibi ayn a.yrı hareket slri ~ faJda&lz kalır. 

OVYET. TEBLiGi 

Almanlar 
Leningraf dan 

çekiliyor 
Londra, 7 (A.A.J - •raymis g&Ze -

teslnin Stokholmdakl ıwsu.sı muhabL 

(Devamı Sa. fl Sii 3 de) 

Şefkatli okuyucularımıza :I 
Anneleri ölmüş ve btısbUtUn kim· 

sesiz kalmış, 4, 8, 14 yaşmda. üç kız 
çocutunun babası da yavrularını 

3 - • ay yalnız bırakmak zorunda 
kaldığmı bildirerek bunlara bu ka
darcık zaman bakacak birer şefkat 
kucağı a.rayor. 

Talihsiz baba. ile konuşmak iste· 
yenler Beşiktaşta Sinan Paşa ma
hallesinde Kazan sokağmda 12 nu· 
maralı eve gidebilirler veya birini 
göndere bilirler. 

Kendilerinde bu imkA.nı gı>reme. 

yenlerin bu yardıma teşvik edecek· 
leri tanıdıkları bulunabilir. 

Her halde çaresiz kaUp bunal. 
ınış bir yurddaşa el uzatan hemşe. 
riter çok olacakdır, sanıyoruz. 

LA Yl<' ADU AMERİKAN lUEC· 

l\IDASI YAZffOR: 

italyad~ 
30 ay casusluk 

yapmış bir adamın 
mühim. ifşaatı 

Novyork, 7 (A.A.) - Britano
va: 

Life mecmuasında. S. K . baş 
harfleriyle imza atan bir ecnebi 
<.. ianı İtalya.da "hoşnutsuzluk hü
küm sürdüğüne, askeri ve sivil 
ma.neviyatmm zayıfladığına dair 
son zamanlarda alınan haberleri 
teyid etmektedir. 

Bu ajan Roma.da, Atilt\.noda ve 
daha bazı: İtalyan şehirlerinde mih 
ver aleyhinde 30 ay casuslu\!: yap
In?§ ve yüksek mevkiler işgal e
·ien İtalyan ve Alman şahsiyetle
riyle temas etmiştir, 

Ajan, İtalya.da halkın yüzde 85 
şinJn Musolini rejimine aleyhtaı 
olduğunu, hatt! Hitlerle Musolini 

rn,.t•amı Sa.! Sü. 1 de) 

/, 
~flfdb 

/ 

Peten ve Portekiz 
devlet reisi 

General rranko ile 
girişecek 

Pasifikteki Portekiz adala -
rrmn vaziyeti endite 

uyandırıyor 
Londra, 7 (A.A) - Taymls gaze. 

lesinin Fransız hududundaki muha . 
biri, mareşal Petenin general Franko 
ile görüşmek üzere 12 şubatta !span_ j 
ya.ya gideceğini haber veriyor. Mare. 
şale Dumoulln de la Ba.rtbete refakat 1 
edecektir. 

Roma, 7 lA.A.) - Popolo di Roma 
gazetesinin Ba.raelon muhabirine gö _ 

1 

re Portekiz devleti reısı general Car_ 
mona ve general Franko ile şubat ta. 1 

r!hinden evvel Madritte buluşacaklar_ 
dır. General Carmonaya Se.lazar ma. 
kat edecektir. 

(Devamı Sa. ! Bil. 3 dB) 

r De Prolandls 
ve 

Clmbariyet 
Fiyattan 100 kunış olan bu iki Mer 7 kupon 

getiren Valut okuyucusuna, yalnız 50 kunı,a vert
recektır. Kuponları toplamayı unutmayınız. 
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~Zirai selerberllk ~: 
\ ~ 
~ , ~ 

~ Başvekilimizin reisliğinde toplanan :; 
~ heyet yeni kararlar verdi ~ 

Aııka.ra, 7 (Ve.kıt muhablriııden) - Başvekil Doktor Refik Saydam bu· 
g1ln saat 10 da CUmhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelerek İktisat 
Vekili Srrn Day, Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, Ziraat VekilL Muhlis 
Erkmen, Parti idare heyeti Azasmdan Şevket Raşit Fatlnoğlu, Meı-kez Ban. 

kası müdürü Kemal Zalnıden teşekkül eden heyete reislik etmlıj ve zira i 
seferberlik hakkında bazı kararlar alını§lardır. 

Ba§ftkll, Parti genel sckreterı tarafından karşılanmı~ ve uğurlanmıştır 

LB. 
Pansiyonu 

Yazan: 

Kenan HuJ~ıl Kenan Hulusi 
Modern hikayede en kuvvetli eaerler vermiş 

olan genç ve kıymetli sanatkar Kenan Hulusi, 
Vakıt için on beş gün kadar sürecek bir hikaye 
hazırlamıştır. R. B. K. PANSiYONU muharririn 
en güzel hikliyelerinclen biridir. 

'Yarın VAKiT sütunlarında okuyu 

Amerika ı 
Bütün ihtiyatları 

silah altına 
\; 

çagırıyor 

Bir milyon tayyareci 
çıkarılacak 

Va,lngfon, 7 (A,A) - M. Ruzvelt 
bir emirname neşrederek henü:ı: filit 
hi.Zmette bulunmayan bUtUn ihtiyat 
birliklerinl sUAh altına çağırmıştır. 

Bu birliklerin hangl tarihlerde hlz -
mete girecekler[ sonradan Harbiye na
zırlığı tarafmdan bildirilecektir. Şim· 

diye kadar silAh altına alınanlar gibi 
bu birlikJer de harp bittikten altı ay 
sonra.ya kadar sll:llı altında kalacak.. 
!ardır. 

Vaşington, 7 (A.A) - Harbiye na· 
zrrlığınm bugün btldlrdiğine göre, A
merikan hava kuvvetleri bu sene bir 
milyon subay ve ere, bir müddet son· 
ra da bunun iki miııline çıkarılacak
tır. 

Kadın seferi heyeti 

Va,l~n, 7 (A.A) - Ayan a.skerI 
komisyonu bir kadın seferi kıtruır teş
kili hakkın:lakl kanun lAyihasmı tas 
vib etmiştir. 

Pasifik harbi 
Birmanyada 
Daram gergfaleşU 

Bir Japon kruva
zörü batırıldı 

(A. A. dan kısaltılmıştır) 

Japon tayyareleri Somatrada Palenı 
Bang tayyare meydanına hücum ede
rek, 28 tayyare t:ahrib ettiler. Borne. 
oda Sahat Dato şehri işgal edildi. Bir 
Amerika ve bir Holanda. kruvazörü 
tayyare bombalariyle hasara uğratıl
dı. Tremp adında bir Holanda kruva.. 
zörU de deniz muharebesinde yaralan
dı. Harbin başmdanberl, 29 müttefik 
denizaltı batırıldı. Cava denizinde 
bir mubrlb batırıldı . Singapur lima
nındaki gemiler de bombardıman edil. 
mektedlr. 

Manila koyunun sahilinde gizle
nen Japon bataryaları, üç saat 
müt~efik mevzilerini bombardıman 
ettiler. 

Amboin civarında.ki sularda. bir 
laarnız esn8.9ında bir dli.şmsn kru 
vazörUnUn batırıldığı ve başka bir 
k.ruvazörle bir denızaltı gemisine 

(Devamı Sa. 2 Sii.. 6 da) --------------------- - -- -

·I 
benim - köşem_I 

yazan : nakkı tarık us 

yafta 
millt korunma kanununun sertleştlrllmiş hUkUmlerlne ilk çarpı1an bir 

t:ı:mlr bakkalı olmuş:. para, hapis, dükkA.n kapatma ve kapatılan dükkAna 
bir de yafta asma! öğreniyoruz ki malı varken yok diyen bu adam şlmdi 
cezanın türlUSUnU çekmekdedlr. oh olsun! kendisine acıyacak kimse bula· 
mayacakdır. 

ihtikA.r suçlarma karşı ağır ceza konulmasını isteyenlerin başmdayız 
böyle buhran devirlerinde fırsat düşkünıug-u yapacalt soysuzlar çıkması, ne 
kadar ese! edersek edelim, sakmılması elde olmayan vakıA.lardır. elverir 
ki hU\;:Omet ve adalet uyanık olsun ve bu hük{lmet ve adalet mekanizma. 
smın işlemesinde halkın yardımı, suçluyu boğacak tiksinme ve yerinme 
duygusundan kuvvet bulsun. 

milil müdafaa kalemizi içinden yıkmaya Çalışan bu sefiller sayılı hal· 
de kalacakdır. kapanan hiyanet yuvalarmı halkın gl>z!lnde belirtecek olan 
yaftalar ve kendi ceblerlnden harcını vererek aleyhlerinde gazetelere bas. 
ltracakları mabkO.mluk kararları onları ömürleri boyunca. kovalayıb _yüz· 
lerine tükürsünler diye.-. bugün Un de, geleceğ'in de lAnetleme sa.fla.rmdan 
geçi rece kdir. 

Uç kuruş fazla zıkkımlanmak için bugünkü ve yarınki itibarını tehli 
keye koymak istidadında olanlar için en nazik bir dl>nüm noktası: kendi
leri için eYi örnekler yurddaşlarmı kahretme bahasına ak~a,mdan sabaha 
:rengin oluvermiş olanlar değildir. öylelerini ceza..'<!Z kalmış sananlar alda 
nrrlar. onların yaftaıan da ·adaletin gizli elinde: 'bugUn olmazsa yarın OD· 

lan kapalı kepenkler tıstllnde değll, kendi foyası boyunlarında a.alI 111-
receklerdlr. 

(kıldan ince, kthçdan . keskince) diye vastedilen doğru yolda yUr11yll 
bu mlllet mahkemesinden temiZ alm, rahat vicdanla çıkanııı.ra ne mut1u ! 
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VAKiT 

Yoksul talebeye 
(Baş tanıtı ı incı sa11ff.ıtlcıJ ' 

ganimet olarak almmııı, yahut imha yardım cemiyeti 
iRgiliz - Amerikan lllıszr kabine• 

harp konseyi 
kuruldu 

Vaşington, 7 (A.A.) - Harbi
G nazırlığından bildirildiğine gô
e, İngiliz - Amerikan ~ene! kur
ay reislerllldenı mil~kil bir 
on.sel-in umumi merkezi Ya.şing. 
onda oJa.c:ıkltr. YenJ mühimmat 

• vzii J.onseyi miıttefik milletler 
m hayati one.ıni olan cephelere 

;>apılacak bütün harp sevkiyat.ını 

izcnliyecekt.ir. 
Genelkurmay reislerinin tavsiye. 

im hükiımeUerinin ı;efJe.riTıe bildi
r!lecckse de, bu konS(>y acele b!r 
.aran gc.rektiren meselelerde der 
hal tedblrler alacaktır. 

Bıuıdı:u:ı clolayr. konsey iki bükli
etin butün harekatını idareye 

memur bir kumanda vazifesi gö
recek denıektir. 

Felemeuk Hindista.nr. Avustral
\a \ı> Yen1 Zeland.a gibi ba~ka. ı:m-
i eı::miş ·dev 1 etlerin mümessil 1 eri, 
k~di menfaatlerini ilgilendiren 
meseleler için bu ~enel.lnırmay 
. eflerl kor:seyine dahil bulunac:ı.1<
lardır. 

General Smıtlı, iki ntcrnlc.ketin 
hnrp ~ııyrc\' !erinin tam b!r suret
tP telifit1i suğlamağo. memur edil
m.ısfr 

Genelkunm,y reiSlerlnin muhte
lit konsey nzusı ~nlardır: 

Birle~ik Amerika için: Amiral 
~tark. general Ma.rshall, amiral 
King ve general Anıold. 

Bliyuk Brit.anya. i~in: s·r John 
Dill, amiral Sir Charles Little, 
g-eneral Slr Colville V emyss ve 
nava mareşalt Harris. 

Bu kurmay reiskd amiral Sir 
Dudley Pund, general Sir AUam 
Brokke ve hava baş :mareealr Sir 
Cbarles Port.al ile devamlı temas 
halinde olacaktır. 

Keza harbiye nazırlığı Harry 
Hopklnsin reisliğinde mllhinunat 
tevzii için yeni bir konseyin ku -
rulduğunn da. bildimıi§lir. Bu kon
sey yeni teskiliitm önemli bir 5.
":"Jlidir. 

lngillz ve Am~rlltalı aı:adan mü
; c-kkep buna benzer bir koınsey e
• :ısen Londra.da bulunmaktadır. 
Bu iki komitelerin tekll!lerl hUkıi
met rcislerine tavsiye edilmek U -
1..ere genelkurmay' reisleri muhte
lıt konseyine gelecektir. 

~-~~-o~----

Mftblm ifşaat 

sının yenı 

nazırı seçiidi 
Ba§vekil, lngiltere - Mısır 
dostluğunun devam edece. 

ğini •Öyledi 

Kıral iki karar
nan1e neşretti 

edilm!§tir. Alı.tl8J1 müteaddit eaıtl rden 

'ba.§ka dllfmaı:ı 18·000 ölü veii'iıllf.lr. Dün senelik kongretini yaptı 
Cephenlri §lmiıl kesl.ınifide Atmruı nkokullardaki yoksul t.alebeye yar-

kıtaıarı, hücum kuvvetıeriDin yaptık - dmı cemiyetüıilı yıllık konçui dün 
ıa.n mU~addit ııaV&§lar emıa~da dUş ~aat 15 de Pa.rti merkez binumda ya· 
mana ağır ve kanlı kayıplar verdirmiş pılmıştır. 
ıer ve çok miktarda Blokhavz tahrip Kongre, parti VUAyet idare he,.,ti 
etınl§lerdir. rei!l Re~t M.imaroğlu ta.raımdan &-

Kareli cepheainde Alman hava kuv 
çılm1§tır. 

vetlert, .Murmansk demlryoıwıun tesis Kongreyi idare etmek için ~ik 
Jetini muvaffakiyetıe bombardıman Orgon reis seçllnıi§, veta.t eden oemi· 
etmişler ve dUşman barakalarına da yet reisi Tevfik Kut ic;ln bir dakika 
hUcum ctml§lerdlr. Dün 34 Sovyet sükQt ec:lilm!ftir. 
t.ayyarul, hava. muharebelerinde dil • Bundan sonra idare heyetinin ge· 

luuua, 'i (A.r\.) - Mıeır radyosu şUrUJmUıı yahut yerde tahrip edilmiş çen yıla ait raporu okunmu§tur. Ra.· 
_,_,. t ve bizim tarafımızdan hiçbir zara.ra d yeni l!rı;ır kabint-slnin aşağı.,..,,,ı arz_ porda gelirler ve nıasra.tıar hakkm a 

.in teşekkUl ettiğim haber veriyor: uğraoılmamıştır. ızahat verildikten sonra. birliğin yap 
Ba.§vekil, daWliye ve bariciye oıuı. İngiltere ürafmdald dcnlz böl~eısin tığı 'işlerden bahsedilmektedir. 

n: Muntafa Nahae paJ&. Maliye nazı. de sava§ ta:yarelcrl, dilşm~°': lO.OOO Buna. göre ilkokull&fda yardıma 
n: .Makram Ebcid pa~ Nafia nazırı: tonilA.toluk ıkı ticaret ı;eınisını batır_ ı uhta talebeden rardmı edilenler 
Osman Muharrem pa.,a. Mllll mUda!aa mı§lardır. Diğer 5 yük ı;emisi bOmba. :abeu!m yüzde yetmi§ ııeki.ze vardığı 
nazTn: Ahmıı!t Hamdi Seyt Ennasr, larla kısmen ağır hasara ~ğramı§tır. anlaşılmaktadır. 
Maarif nazırı: Ali Hll!ll paşa. Ziraat lngilterenln batısmd~ bır deniz8:1tı Rapor ı~abul edildikten sonra. yeni 
naZ1n: Abdlll!sel!m Yuma, MUnakalA.t gemisi, bir tnı;Uız torpido muhribınl idare heyetinin seçil.meei meaeleıııne 
nazm Ali Zeki Arabi paşa, Adliye na batırmıştır. geçnml§ Bayan Ha.sene Ilgaz e.skl 
a:m: Muhammed ı-~abrt I..:bu!lam, S1b. Şimalt Amerikanın doğu sahilinde idare heyeti faaliyetlerinln verimli ol. 
hat nazrrı: AbdUl!ettah pa.§8., E\·kaf Alman denlzaltılan topyektln 38·0~~ duğunu öne sUrerek yerinde kalmaar 
nazırı: Ali Hüseyin pa§a, Ticaret na. tonlla.toluk 6 dllşman ticaret sem 11 ııı teklif etmiş ve bu teklif kabuı e. 
.zırı: Ha111 p&fa. batırmı§la.r~ır. .. .. .. .. dllmi§tir. 

Kahire, i (A.A.) - Röyter: 36 Bol~evık t&yya.:resi du5uruldu Ruznamenln son maddeaini te§kil e· 
Nah9.s pnp, lnglltere • Kunr mllnL Berlin, 7 CA.A.) - D. N •.. !.3· den serbeat mUzakere gayet ciddl ten 

ı-;ebetıerını bulandırmak emelile In . &ja.ı:ı~~n ~eıi bir ~-aynakt~.-. _og- kit ve izahlarla devam etmiştir. 
glllzlcr aleyhinde yaygaralar kopar • 'encliı;ıne_ gore, bugun .hava mu - Bu arada ilkokullardaki himaye he. 
mal< için masum kimseler! kullanan h_ar~~~~~·ınd.~ 34 bolşevik tayya:e yeUerinin muht.aç oldukları :ıanır1 
ve.tan dUşmanıarmı takblh ederek İn. sı .du~ın:uımuş veya Ye_rdo. tsJ~n.p maddelerin topt.an alınması ve fakir 
glltere . Mısır muahed~:ı hll.kUmleri. edılm ştir. Alman.la~ hj.ç bır :>- mmtaltalarrla yardııoö toplayamayan 
nın bM lkJ tarafın menfaati tçln ·tat yare kaybetmemıştır. mekteplere birlikçe .tiakdi yardmi 
blk cdllec<'ğtni söyleml§tir. bulunuımaaı: bunun da her kazaya ay 

Ba§Vekil, mllU adı taşıyan partinin Şovyet tebllill nı olmayıp ihtiyaca göre <iağıtılmaal 
nerhangl bir kabi~sine riyaset etmek üzerinde konu§ulmuştur. 
1·.stemedll'Hol, çUDkU demokrasinin ve (B<UJ tarafı l ınci t>a11fada) •--•- +--"'t &ilerin .. idare 

b• rine göre, Almanlar Lenlngrad çevre. azaıann ...,..,... ve ısu " 
mllllyetçlllğiıı dalma dtl~manı olan sinde tuttukları mevzileri boşaltmağa heyetl oamma reis Hamit Ongunsu 
in.sanlarla mesai arkadaşlığı yapa.mı- ve §imal batıya doğru çekilmeğe ha. tatminkt.r izahlarda. bulwımU§tuı-, 
yacaı:!'rn• ocyan etml§tir. ıırlanıyorlar. o 

Taleb~lerln kral:\ telgrafı RUS TAARRUZLARI DEVAM Askerlerimİ7.e kıılık hediye 
C:..enenc, 7 (A.A.) - '"Misra., EDIYOB• Elanğ, '7 (A.A.) - Valinln :re-

.iftmini ta§cyan Cencnedeki Mısır Loodro, 7 (A.A.) - MU3takil Fran. isliğinde bir toplantıda askerleri-
talebe cemiyeti kral Faruk'a ve sız ajanama gelen bir Stokbolın teL mize k?§lık hediye tedariki için, 
Naha9 paşaya gijnderdiği telgraf- grafma göre smolenaki doğu şimal • ilk parti olarak avukat Fa.hrl. Ka· 
llltla Mıarr hAd•telerine kar§1 cep- den hımaye eden müdafaa battmm rak&ya 1500, Mtı!!tafa Araç 1300. 
lıe almıştır. ba§lıca §~brt Rlzevdeki Alman garnt. I StUeyman İspir 200, Mustafa Kal 

"Krala gönderilen telgrafta eı:- yl 200 Meh t p uk 200 
cilmle şo-ylc denilmektedir: zoou general Zukovun muhasara lmv og ~ ~, me a.m ç~ .. , 

veUeri tarafmdan tecrit edilınJ§tir, Salım Kule 1150, avukat Namı Er. 
Va.adler ve cahillik devri ı;:imdi Garnizonun yıyeceti ve mühimmatı 1 dem 120, İbrahim Ö:dıan 100, Ah

tnmamile geçmi~r. 1914 ya.?zınla- yoktur. Zira Alman tayyareleri Sov_ met Karakaya 100, admI söylemi· 
n ma.rinin malı olan hazin bir yet avcı tayyarelerıne ve Baraja kar_ yen iki zat ile Halil Ö?.dem., Ha • 
aevre aittir. Şarklı kardeşle.tlınlı: tI koymak sureUyle şehre teksif edil. 1i! Orakçı, Kadir Suğur SO §er, 
Ja.ponlarm bir aSirda.nberi bildikle- mi:> gıda maddeleıi ihtiva eden paket. Mehmet Çclikoğlu 30 lin. tebenıı 
ri gibi biz de §imdı zalimlerin an- lcr atmağa mecbur olmuşlardır. etm.1§1erdir. Aynca tePil edilen 
cak kılıçla yenilebileceğini biliro - Lond~, 7 CA. A.) _ B. B. C: kom!teler faaliyete geçmiıtir. 
ruz. Kurtuluş saati yakmdrr. 

Kral Faruk'un kn.:m.rnanle!'li Ru5larm t.aa.rru~u deva.m e.t• 
Kahire, 7 (A.A.) _ Kral Fa- mekledlr, Ruslar cenup c.cpbeein- ·~ "• -r- a.-c1a ~ 

muhaberatı keslldl 
ruk iki kararname neşretmiştir. ele hedefleri Dnieperpctrofski ol 

(Ba~ tarafı 1 incı sa.l/fadaJ Bunlardan birin~.si parlamentonun mak ilzerc ilerlemeğe çn.l°:§ıyorl:ır. 
feshi ile, yenid~n yapılacak umu- Ruıılann takip ettik!en tabl~·c 

Madrld, 'I <A.A)°-!sPMYa ile Tan
ca arasrnda telefon ve telgraf muha· 
berş.tı k~Uml!jtir, İapanyol hllkameU 
ile bpanya.nın Fas yüksek komlRrlifi 
llr&ıımda §bndı yalnız bir muhabere 
vasıtası kalmıştır. 

.ıra.smda yaprlan milllkatlarda ha-
1.Ir buluııa.>ı başlıca İtalyan nazı:r
irından birinın de gizli bir taşist 
nleyhtan bulunduğunu temin et
mektedir. 

L:fe nıccmuasmdaki maka.lenin 
muhabiri yaı.ısma ~yle devam e-

silvari mtifrezeleri ve Ç'?telP.rıe mi se<;imden sonra meclisin 30 
martta tekra'r toplanmasına alttir. cfüşmanm serilerlne sarkarak bas. 

Seçimin ne z:unan ya.pıJ~ağ~ kmlar yapmalct.ır, Bir Rus silva'ri 
henüz ta:1-in e<li1.rnemiştir. Kral. mUfrezcsi, bir Alman pıyad•· a.la· 
iıkinci karamamesi ile Nahas pa _ ymı baskınla imha etmi§tlr. 

t ~ Ruı;.iar Lenlngrad cephesinde, 
teYl MJSll"sn skendcriye valiliği· Leni.ngrad - 'Vitebsk denıİryoluna 
ı:e tayi.'l etmiştir. 

aiyor: o----- ilerlemektedir. 8 dÜ§m~n istihkô-
Fnşist rejimine karşı halkın nef- • mrnı, 45 blokhav.ıı tn!'ınrı Ptm!ı;~ 

ıeti pek iyi idare edilen ikı gizli ilkbahar ler, 900 Alınanı tla i)ldilımiisler"' 
teşkilın etrafında tebellür etmek- dir. 
tcdir. Bunlardan biri Musolin nin d SOVYET TF.BUOt 
1942 senesinde öldürtttlğü Giaco- taarruzun a Moskova. 7 (A. A.) - ~X.vyet 
.::no Mattcottinin taraftarları et- ak5a.m tebliği: 
mfmda toplarunakt.ad.ır. 1kiııcı te- Küçük devletlerin rolü 6 Şubntta kıtalarınuz Alman fa. 
ı:ıekkül bilha.Esa i~Uerden mUrek- Almanlann Ruııyaya ka~ ilkbahar Fist kıtalarlyle şiddetli çıırıııı:ma. 
kep ola.n muhalif ana.rşlstler ta- taarruzları hazrrlıtı devam ediyor. !arma devanı etmişlerdir. DUtrııan 
rafmdan vUeuda getirilmiştir. .Mihverin bu taarruza. l•üçük ortakla. insan ve malzemec.? n.ğır kayıpla~ 

Mattcotfi gurupunun faaliyeti rmı da l§tirak ettireceği artık il'ice ra uğramıştır. I<ıt:ı.larınıız yem• 
ııg bölgeye ayrıl.mı§tır. Bu bölge- anlqılmaktadır." Macar radyosu bu . c..en ilcrl~ler<lir. 5 511batta 3·~ 
ierin her h'.:rinde birer gizli radyo gün Macar halkın:ı ne§riyatta buluna Jtişman tayyaresi tahr.p ve 6 tar
iutasyonu bulunmaktadır ki bun. rak deıni§Ur ki: yare kaybettik. 6 Şubatta Musıteı. 
l&r ara.Ianada bu radyolar vasıta· _ Bol.,.vlzme ltarı• savıata Macar- va civarında 7 dü~an tayyaresi 
sile muhabere etmektedirler. tara d:ı ~~ytik vazifeler dü;Uyor. Bol· düşilrülmUştUr. 

Polis bu gurupa karşı sempati Mosko'-a, 7 (A. A.l -· Sovyet 
~östennektedir. Faşistlerden bir şevizmin yıkılması içln sarfedllecek tebliği ekinde haber \"erildiğine 
yüksek memurla hemen bütün yük gayretler w fedakarlıklar asla bo~ göre, Sovyet tayyareleri 5 f;Ub?.t. 
6.,. ta.hı11·ı talebe"ı' bu gunıpa da- çıkmayacaktır. Avrupanın dinini, me- ta 4 Al · ad •-b t 

Alman yada 
100,000 Franıız İtçisi var 
Berlin, 7 (A.A.) _.Yarı res -

mi kaynaktan bildiriliyor: 
1',ransrz ba.5vekalet müsteşarı 

Beooist Mecbin, Almanyada çalı · 
Elan Fransız i~çilerinin durumu 
hakkında müzakerelerde bulunmak 
üzere bir mUddcttenberi BerUnde 
bulunmaktadır. Bu görü5melcrin 
umumi ncticelet' verdiğl öğt'enn
n;jştir. 

Salahiyetli kaynaktan bildirUdi· 
ğino göre, bugün işgal ait:nda bu
luıı:ın ve bulunmayıı..n Fransa.dan 
gelet'ek Almany&.da jş mukaYele
lerHe ç.a.lışan Fransız işçisinin sa
yrsr 100 bindir, 

ltl~ldir. B-u ..... bepl.,edlr ki hUk' ... -et deniyetinl ve küıtUrünü tehdll eden man pıy e ...,,. urunu ıe • 
...,.. w.u men hemen tam:ı.mcn imha etmi~· 

orduya gönUllü kaydedilmeleri i. bol§evizmin enkazı üzerinde genç bir tir. Ayni gUn Rus tayyareleri 15 
<'in lloma tiniversitefl:nde bulunan Avrupa kurula.cakttr. Bulgaristan, Ma tıınlu, asker ve mühimmat yüklü 
.·ekiz bin gence müracaat ettiği cari.ııt.anın ıştirak edecekleri bu ıa • 200 kamyonu, harp malzemesi ~a. 
zaman bunlardan ancak 144 ti bu vaşla iftihar edeceklerdir. İlkbahar şıyan 180 arabayr, efradlle bir • 1 
illlveti kabul etmiştir. Tehditlerle la.a.rruzu Avrupa milletlerinin yaşa !ikte 35 topu ve 7 sarnıçlı ltamyo• 
heraber yapılan ikinci bir davet mak bakkma. malik olup olamamak i. r.u tahrip etmiş veya kullanılmaz '----------------

Yanlış tahminlerin önUne ı;eçll
mek üzere şurası tasrih edilmek· 
tcdir kl, bu işçilerle mes-gul ola
cak ve biri Bcrlinde bulunacak :>
lan ofislerin siyasetle hiç bir il
gileri olnuyacaktır. 

Ne dememeu? 
cıet.icesinde ancak 62 (gönülsüz) çln imtihan devresi olacaktır. Macar· bir hale getirın'ştir. Dr. Tahstn Bankuoğlu. t.hkU dergi.. 
tlaha temin cdilebilm~tir. lar şimdiye kadar bir çok çetin imli. 0 sinde, dilimiz üzerine çok faydalı ıö-

Ha.1.k İtalyayı Almanyaya sattı- hanlar geçirdi. Macarların ilkbahar ııa Pet&D rtı.,meler yap!Yor, dilin özlOJip geliş· 
1 için Musolinidcn nefret etmek- vqmda da parlak neticelerle çıkaca· mesinde tabu yollar bulup göaterlyor. 

tedir. İtalyanın hakiki diktatörü ğmdan bir an bile §Üphe edilemez.. (Ba~ tarafı ı incı satıfadaJ Son konu!lm~ı da (h!.ne) kelimeslyle 
Almanya büyük elglsi Von Mac. İngiliz radyosu bugünkü Bulgarca Muhabirin ll!ve ettiğine g~rc. bu yapılmı§ farsça terkiblerl, hep bildl-
censen'dir. Elçi her sabah saat 11 DC§riy&lmda Romanyadan Almanya • görüşme bugünkU a.hval dabUlnde t_ ğlmlZ gibi, ha.ne yerine (ev) koymak 
r'le ~uçeyi ziya.ret ederek ona. Al- nm daha geni§ mikyasta yardnn lııte- beıia yanmadası memleketlerinin dün surı:Uyle değiştirme tecrübesi tızertne· 
rnanlann g günkü a.:rzularmı bil- diğtnf, bu vaziyet kıı.rııll!ında Romen ya harbi kar,ı:sınd&kl durumları ba • dir ve pek muvaffak bir tecrübedir; 
airm.ektedir. Von Mackcnsen 417 generalleri tarafmdsn baZI Ura.zlar kımmdan bUyUlt öneml olabilir. tııka.t bazı ist.ısna.lar1a. .. Bu l.ııtlena.
kı,.<ıilik bir Alınan işgal ordusuna y:ı.pıldığmı haber vermiştir. Romen ge Pasifik harbinin Portekiz hayatı ti. }.."\rdan biri lic (G:ılhhana} veya (ııelb-
ayanmaktadır. Bu ordunun 12 bin nelkurmay ba§k&nı ge.--.eral Yak.oviç zerindeki yal.nu: psikolojik değil fakat hı).ne) dir. 

'd§isi şimendiferleri ellerinde bu _ ile general Kanarato ve genelkurmay aynı zamanda iktisadi ve ııiyasl ak!s. Değerli dilciye göre bunun yerine 
lundurmaktadırlar. taıim terblya· dairesi relsl ile askeri lert ihmal edUmlyecck mablyettclllr. ya (aa.lhevi) ya (boğazlama. evi) de· 

S. K. , Mm:•olin"nin Alm8J1yaya mektepler mlldürU istila etm~lerdir. Atıantik ve Paslfikt1!kl porteklz top _ nebillr. 
1'".arşı hareket ta.r.zmm başlıca fa.· Radyo Bulgartııt.an için §Öyle demiş raklan üzerine çöken mütemadi teh.. Biz (salhana) da (hA.ne) nln o ka. 
<;.ıst şefleri arasında bir ikilik do- tir: diUer, son zamanlarda. Llsbonda git _ ~ar kaybolduğuna k.anilz ki (ııalbevi) 
'hırduğunu temin etmektedir. Acaba Bulgar komutanları ara.em· gide bllytiye.n endişeler uyandırma veya (boğazlama evi) bu tecrllbede 

Mutinin tayyaresi Musolıninin da. da memleketlerinin istikbalini dU· 1 hatttı bir İngiliz • Portekiz hA.dl.seslne ınutıal{ mıı.ğltlb olur. 
emriyle bal~laruru§, fakat Muti şUnebilt>cek ve Bulgariatant Almanya de 11ebcbiyct ,·ermiştir. Ve nJbayt>t Halbuki bizim bu anıamda kökU 
ölmeden kurtulmuııtur. Şimdi bil_ ıçin ölmek ı .n kurtaracak kimseler haber verilen bu görü;şmenın İspanya Türkçe başka bir kelimemiz var ve 
f'ill bir menfa hayatı geçirmekte _ bulunacak mı? ile Portekiz ara •mdakf ıınane"i daya. kollanılıyor da... Netekim Adanada 
clir. Mihver radyoları da bolşevlk tch -

1 
nışmayı arttırmak hedefi gtitmcsı de yapılıı.n yeni (mezbaha) yapı.rımm Us· 

To.ssirani ile Serena cepheye ilkesin! belirten propagandalarına de· mUmkUndür. Bu dayanılma, bunda."! ttınc (Kanara) yazmışlardır. 
gönderilmiştir. Badoğlio is.:! Al- vam ediyor. P...ndyo tehlikenin arttığı- :t asır evvel, Portekizin yanmıı.dadan Kano.ra Ttırkçedir, Cselhhlne) de-
bano gölU kryısrndaki sayfiyesinde ru, bol~evlklcrc l<a~ı harbe i§tlrak ayrılması sırasında zevale uğramıştı. mekUr. 
ıurm:ı.kta:l•r, B:ılbonun baı;ına ge- etmenin bir medeniyet borcu olduğunu Şimdi mtitf'" zl ölçUde de olea tekrarı (Kanara) demeli, ne (a.lbevi), ae 

,rnlcr ise malfund'Jr. 1 beltrtiyorlar. - Radyo gazet.eeı - teessill! me,4 göstermektedir. (boğazlama e\i) dememeli. 

Laval si1-asl 
sahadan çekiliyor 
Lönura, 7 (A.A.) - Da.ily exp. 

reıı~ gazetesinin Nevyork muha· 
biri. husu.si kaynaklardan aldığı 
haberlere dayanarak, Pier Laval' 
in artık işbirliği siyasetinde ancak 
tali önemi haiz bil- mevki işgal e
debileceğini ya.zyyor. Gerçekten 

Laval geçen sene kendJeine ka~ı 
yapılan clna.yet te.şebbtisil.nden son 
ra tamamen iyileşememiştir. 

• 

f KllA HABERLER i 
• Ekmok kartuU tahrif veya 

başkalarmın kartını kulliı.nanlar 3 
ytl ağrr hap.l:s cezam görecckler
aiT. 

*İtha.lAtx genişletmek imk&nla
rmı araştmnalt üzere lstanbul 
çay, kahve, ~nt e§ya ve ma.
n :fat.ura i.thal!t birliklerinden 
mürekkep bir heyet Ankara.ya. 
gitmiştir. 

* Şehirde.ki ağaçlar balıann ya
!an ıa...e.Jll3.Sl' dolayısile budanmağa 
b:ı.şla.naca.ktrr. Budanı:n ağaçlaruı 
dallan temizlik a.meleeine ve fa
kirlere dağı:Ulacaktı:r. 

• 1.zmitte makara iht".kan su
çundan iki 'io;:ne Siirde sflrgUn e
tlilmeğe m.-ıhkum olan Osman Bay
raktar hakkındaki hükütn kati.yet 
kazan~ olduğundan Osman Bay-
1'8.lttar Siirde siltiilecektir. 

8 - 2 - 1942 

Mihver kuvvetleri 
Libyada 

24 saatta yüz kilometre 
ilerlediler 

&erlin, 7 (A.A.) - 15.6 §Ubat ge. 
ceaı Alman tayyareleri, Tobruk bölge. 
sindeki çadırlan ve lngill.z topluluk • 
larınr §lddeUe bamba.lallll§lardrr. Ay 
rşığı, taarruzu kolayl~tınna.kt.aydı. 

Hayli çadır ve kamyon Y&D.DU§Ur- rıo 

kadar yangın çıkını~tır • 
Londra, 7 (AA..) - Libyad& TUi. 

yet hAIA. k!lrarııızdır. Ve Alman Uert 
harel<etinin durduğunu gösteren hiç. 
bir belirti yoktur. 1ngUtz kunetleri, 
gllnde takriben 40 kilometre ııUratıe 

gerilemekte pek fazla kayba. uğrama. 
makta, buna mukabil dU§man& ağır 

kayıplar verdirmektedir. 
lngiliz hava kuvvetleri, dll~ma.nm 

muva.eaıa batlarmı tahrip ve bil!ıaasa 
benzin taşryan araba.larmı tahrip et. 
mit gibi görünmektedir, Auhinck'ln 
d~me.n Ueıi hareket.ine mukavem&t 
etmek Uzere nerede dunxıağa karar 
vereceği hentız tahmin edile:ınemekte
dir . 

Paılllk bar1JI 
(Baş tarafı 1 incı sayf ad<J) 

iAa.betler kaydedildiği donenma ku 
mandanlığma blldirilmigtir. • 

Bu iki geminin ba.tlp batmadığı 
t.esbtt edil~memittlr. Bu t.aa.mıza 

İa§e müdürü Ankara· ~ir bafka ha.berter beldenmckte-

dan döndü diı'Felemenk tebliğine ek ~ t.eb 
Gc<;en balta içinde Ankara.dan 'ı liğde, Hole.nda denb kuvvetlerinin 

~rimize gelip vazifesine başla- mahvcdilditi ha.kJnndaki Japon 
yan, bir müddet tetkikler yaptık- haberi yalanlanmaktadır. 
tan :ıonra izahat vermek Uzorc Binnanyadalq dUTUm çat cer· 
tekrar An:..1-mraya. giden İstanbul gjnleprıiftir. 
ıaşe miidilril Mümtaz Rck, dün 
r1önmüştUr. 

Vali muavini .Ahmet Kımkın 
da iştirak ettiği bir içtimada şeh· 
tin iaşe l§leri iizerind.e etraflıca 
görUŞillm~tür. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

latanbul Levazım Amirliğinden verilen ukeri 
kıtaatı ilanları 

S.2.942 ıunu Jhıı.leBi llAn olunan yirmi blıı "11let" uqaıu il• ylnp1 biD 
araba urgan.ma talip ÇJlan&drlmdan tekrar pa.zarllp konmuotı.ı.r. Bwıwl 

şartları ve nÜilluneleri komlayond& gijrUlUp ötı'eJıilebWr. Semer ~ 
beher .kiloaunun muhammen bedeli 160 kw'ugtur. Ve araba UrgaDlllJD bebeı' 

kilosu HS kuruıtur. İhalesi 12,2.942 peıJembe gülıü aat 15 de J&pdaoü 
tır. Tallplcriıı katf1 temiD&tl&ril• Har~ Yedek wb&y olı:ulwıdt. lıaılDlr 

yon& m~tıan. (3008 •u. 
••• 

A.§&#ıda cini, miktar ve muhammen bedaUeri yamlı dört blaıı -azr 
etleri 18.2.942 Ça.rp.mba &Unll hiaalarmda ~~ saatlerde puar1ıJııla 
lha.le edllecekludtr. Şartnaınelert ber g1.lıı kom1Q'onda a&'tllebilir. ı..t.kll.. 
lerin belli rtı.zı ve aa.a.Uerde Fmdıklıda. eatmalma ko~auna plmel..S. 

Miktarı .Nuh. Bd. Kat'l te. tııaJe a1UD1 
Cinsi Ton L, K. L. K la.at 0üDır -
Sığır eli 36() 28HOO 30232 1' 

.. " .. 200 120000 lfMO 1' IO 
400 316000 32780 15 
180 142200 16720 1IJ • 

ı:aoıo-10ll). 

* • * Ke§it bedeli 671 lira :iO kuruı olan Aaker1 Konak t.amıratmm puuSCı 
ı ı.:?.94'..ı ç~rşıuı:ıba ı;;ünU saat ıo da yapılarak istekllalııe !bale edilecetur • 
Ka.t't temlnatı 100 lira 73 kuruştur. Ke§lt evrakı her gün~ 16. 
rlıleb!lır. lıteklllerin belli gün ve saatte Fındıklıda .ııatmalDıa ~ 
t.Clmelerı. (Z014r-10M) 

* oıft • 
Aıağıda goıterılen tamir if)ert 9.2.942 Pazarıe.t llJııU h1za.1an:llda ~ 

t.erılen :ısaUerde pazulıkla. ih&le edile«klerdir. K.,ıt'" p.rtD.amul bw ıGD 
komlı>yond& görlllebillr. tatekWcrin belli ~ ve saatlerde Fmd•kJıda ..._ 
alma k(lmiııyonuna &•lme1eri. • • 

lşin nevi 
Elektrik teııisatı tamiri. 
Eski atlı okulu tamirl. 

Ketlt bedeli Teminatı 

Ura Llra 
20U 90 302,25 
3097,H iM.70 

* * • 

2b.ae .... 
10,30 
u 

(1910-811)j 

90.909 kilo atğır etı almacaktır. Kapalı a.rtıa ebUtmeld 13.2.9'2--. 
gıinti !aat 14 tc Yassıvlra.nda a.ııkert satmalma komisyonunda yapııacaktır. 
Talımın bedeli 49.999 lira 9~ kuruş ilk teıntnatı S7150 Un.dır. TaUplertD b.. 
nuni veaikalaril<ı teklif mektuplarını ibale saatinden bir aaat enel komi&. 
yona vermeleri. (1938.866) 

* * • .A§ağıda ya..zrlı mevadm pazarlıkla ekailtnıeleri 13.~.0U Onma lbtl JııL. 
zaRı.rmda yazılı ııutıerde Fmdıklıda sataıaıına. komisyonunda yapııae&ktlr. 
Taliplerin kat'l tcminatlarile belll vakitte koml.syona gehnelerl. 

' Mikt.arı Tutan Teml!ı&tr ıı.ı. 
Cwi. Kilo Ura Ura .-ati 

Zeytin ta:ıesı 
Zeytin yağı. 
Sabun. 

1,000 515() 
10,000 10,MO 
20,000 13,000 

) ... 
-82,15() 10,IO 

1627,ISO ll 
19!50 ıuo 

(1922-Ma) 

2.2.942 günQ ihal~ ilAD oluna.n 200 ton hurda incire talip ~ 
dan tekrar pazarlıkla münakasaya konmu§tur. Evsaf ve huaua1 pıtlan 

komUıyonda görUJebilfr. Beher kilosunun muhe.mme!"I. bedeli ıs kuruftur. 
İhalesi 13.2.942 cuma gUnU Mat 115 de yapıla.caktır. Taliplerin temJnatlarlle 
Harbiye Yedek 3Ubay okulunda komisyona müracaatlan. (2016--1088) 

*** Beher kilosuna 73 lrun.ı§ tahmlıı. olunan fiyatla elli§er bin llralık on 
pa.rtı ayaktan sığır veya artır etı pazarlıkla satm a.ımacaktır. Evaat Ye hu.. 
sus! şarUan ve teısliın mahalleri kom~yonda görillUp öğrenllebillr, thales1 
10.2.9'2 aalı günü saat U de yapılacaktır. Beher parti için kat't temi.ıı.at 
7500 liradır. Taliplerin Harbiye Yedek subay okulUDda koml.ııyona mtlraca.. 
aUan. •(202'-2016) 

• * * 1200 ilA lFCO kilo aut ve 1800 Ul 2500 kllo yoğurt (000 Ul 5000 k:Do 
koyun eti pazarlıkla satm almacak.tır. İhalesi 18.2.912 Çat"§&mba gUnll aaat 
10 da Topkapı Maltepesinde ukeı1 satınalma kom!syonuncl& yapılacaktır. 
Taliplerin yüzde on bet temınatıarne komisyona gelmeleri, (JOU-203() 
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~""""ı!.ta:!i.1'~ •·tan· Ekmek kartlarının kon· Mezbehadan cenını 
r4l ~n:;:_d~= :~ ı · 1 kurtaran manda 
~~;=~=vtn.r ;;:.;~;ıotır. t r Q Ü Ya r 1 n b a Ş 1 y Q r Bir amelenin karnı 

A rtiJ deşildikten sonra 
2 \· mo er o··ıdüru''ldu·· 

s 

- u Şakir ağa,, konseri münasebetiyle -
Türk ~ Tanmun sesini ko- içinde göl olur, enginleri şan ~e 

yan musiki san~tki.rlarımız bed- ga.nimetle dolu clonann11ı.!a.r kap
OOhttırJar. Kendileri sağken' el üs. !arken, hlç mu~ikj co.}maz, best.e· 
tiind.e taımırlar. Meclis me~lis do- kar doğmaz olur mut O eaerler 
~tınhrla.r. Ba.3lıtrma alkış a.ya.k- hanJ, bestekarlar nerede? 

ıı-' 6 ile ıı.Uı.&yetlen~ bOtUn bıl~t.. 
"ite?' Ura al.acakt.tr. 

~o Onq, lira lu:u:ananlar Not us cüzdanlarının üzerine kartların· ııze'::: ::ı:=~~r ~~:m;~ 
ld 

.,., d•ı k ıerını kopararak keçmıştır. Manda 

la.rma nltm yağar, Falca.t \o"iicutlarr l:"ok. •. "Selim,, devrinden evvel · 
ta.kattan düşüp de, tellerden ~ld kileri bilmiyoru7.. Arada s rada 
nağmelert !;ıbrm.'lZ oldu1ar ını, ya.. t.ozlu bir S3btfede bir şimşek ça. 
vaş yavaş etraflarmdnki hayran Juyor. Falan sefenle, filan fiJo 
ve veddli k:\labalid: çö:ıUIUr. thti- "hlr zafer konuyor., "otağ hu
yıırlıklan, titreyen eHerl Ve der. mayun,, a tağmhp ç:ıldmlmı ... 
ınansıı dizleriyle tek ba!jlarma. Jm. bir isim öğren yoruz. Anıa ne kıy
ln!ar. Kendileri bile artık sazla- meli Jıak'l;;ında bir fikrimiz "'ar, nr. 
rmm ını.zraplarma, yaylarma el de eser.erinden habe•imb:. "Bu· 
.,ürm<?zler. ÇUnkü yarattild:ın eıı· ;.ur,, da ~lışıntlaıı b:ı~k.ı elJ.mUdc 
ki "Jilhin,, lerin nıhfanndakf aki!t· l.tir değer ö'tümfö: yok. Ya.lnn u.
J.eri sönmemiştir. Ya. onlar l<adar, ına.nlara a't musiki ii tadla.rmm 
ya onlardan güzel çalmadık~ı, sn- besteleri de bn~ka ~ka, Falıaıını 
n ele almak neye yamrf.. kollek!liyonundr:l,iler, ftlanm kol· 

veri igi işaret e 1 ece ~·~=:ö~:erd~~a!V:: p.... ı~e Uiha)'Otlenen dört bin bll•t 
. ıra. alacaktır. 

50 lira kaz.a:nanlm 
ite Ue !Uha~tlenfqı bQUln bileUer 

l" lira alacaktır. 

'6T 100 lira ~nonlar 
b::_ U.ı Ulha.yetıenen bUtün bileUer 
f""'r lira alacaJıı:tır, 

~ lira kazananlar 
it~ 3822 • 9089 ile nihayetlenen 

bt:ıeuv beter yU.z Ura alacaktır. 
ııı 1000 lira kazananlar 
~ 956,70 OUH 15032 62299 39325 
~~ 22273 05339 19919 
~~rd&ki ralçamlarl& ıı.QıayeUeJıen 

~ller bUlır lira ala.cakJardrr. 

~ 
200o lira kauznanlar 
'l'Otse 1MM MU6 13&96 tl.%85 
8'1761 6934-0 65980 

... ~SOoo lira kazananlar 
~ 2~1sş1 J"'9al ac.&111 

IOOoo lira kazananlar 
166Sn l96iM 

~ lira ktuanan 
090120 

T alililer nerede? 
~ hm Urad&D iklsi leta.nbulda, 
l 1.ooguıdakta., blrt Unyededir. On 

llla<Sa.n bfı1 Mal.karaya, diğeri Te. 
~tın. ı;Jknu§tır. Yirmi. bJn lira tııe 

btııdaQır, 

• ......_ o--~~~-

, llTI an işletme tari· 
leleri yükseltiliyor 
~İi.tı&kalit Ve):llet.l, gürtlti.ğU 
~ Üzerine, !.stanbul. lzırJr, !s

erun ve Tr&b7Jon liın~lar.n
i~letme tarifeleTinde yükle. 

boielt.ma, a.utrepo, eu ve pa
tlcre Uerinin yilkseltilmesizıe 
'Vemıiotir. 

~~~!laca.t za.nılar, fe~e 
·-.ıı d.oğıriufu fQ).a. rcasr8f· 

~t~ıla.yaca.k ıniktarlarda ola
~· Yttıi tarife, 15 &uba.ttAn 

eıı ınerı~te girecektir. 

.,.ıi;ede t:rfi edenler 
~ koınlsyonu raportörü Fahri 
-. ~a:oğıu, Tok.at dett:erdan Ab. 

"' i.to~ Aln defterdarı AbdUlka
' ı. Sey!tgui malmUdlllil Cemil 
~t ~a.tya varidat müdtıril Meh· 
~ er, Kırıkhan malmUdüril Ah. 

~O§kuzı. Boıu t.a.hsilM §efl Zahit 
~ • boraa komlııerUfi kambiyo ve 
~ Ql.UıttırlUtü roemunı lhaan troer, 
~ h.. t Aldı Kitap~, ait.a.jiyer Tov· 
~ku, aakert muhaaetı. kA.tibi, 
l ~ GUrQıı, lzmir buiı:ıe avuka.· 

Şehrin muhtelif sem.ilerinde ku
rulan iaşe büroları faaliyete g~
miş bulunmaktadır. 

Büro memurlarI önümüzdcıki pa
:ı:ıırt~i gününden itibaren ekm.d: 
kartı kontrollarma başlıyaca.klar -
drr. KontroUar aym yirmisine ka
dar devam edecektir. Her vatan -
&.s ilk ekmek ka.rıtm.tn künye kıs· 
.m1 • ile şimdiki karlıru. nüfus kil -
ğrdmı memurlara gösterece.Jı:tir. 

Nüfus JcAğuimm arka.sına ( elt
::nek kartı ~tir) da.nı.gası vu
rul~ktJr. Bu suret.lıe bazı yolı;uz. 

luklarm önüne reçibni§ olacaktır. 
NüfU8 klğ~ btılumnıyanlara. 

renJ kart veıilmiyecektir. Bunla.r 
sUratle nüfm kAğdı ç:ıka.rtııı.ağa. 
mecbur tutu1acaklardır. 

Nüfua kAğıdı muameleei t.amam
ıanmca.ya kadar, nüfus bürosun. 
dan verilecck ld.ğrt)a ekmek kar. 
tJ alaıbileeeklerdir. 

Dün §ehlin muhtelif semtlerin~ 
deki fırmla.rm ekmek vaziyeti e
sa.slJ surette kontroldan gec;irilmi1 
noksan vezinli (2000) kadar ek. 
mek müudere edilmlftir. 

Kestirilmiyen kasapllk hay
vanlara yem verilmiyecek 

T optoncı kcraablar mezbahaya hayrJan gönder· 
mezlerse sürülerine el konacak 

Celerı ve t.opta.nc11ar dUn de 
'11er:b3.lıaya ka"-t'flrlt hayvan g-e· 
t:l'mcmMeı'dlr. 

Pazarteııi gUnU de bu harok~tte 
~ar ederlerse 'Viliı.yct ch·arda.ki 
koyunların getirtilmeııi i<jiı.ı t~· 
birler almıştır. 

Vail muavi:ti Ahmet Kmrk bu 
meeıele etra.fmda kendtsjle görü. 
şen bir muharrlrSınh:e §unları söy
lemf~tir: 
"- Şehirde et nar}n ka.t'i su. 

rette yilkaeltcce« hiç bir vuiYet 
mevcut değildir. Bir iki gU.ne lra
<l.a.r nosmal şekil avdet edece.k.ti.r. 
~ehrlmlzde kesilmek üzere ~önde· 
rilen koyunlar mevcuttur. Bunları 
keımıiyen mal sahiplerine hıı.yva.n
i'1.l'mı beslemek üzere lazım gelen· 
viyeeek verilmiyeeektir. tki gUne 
kadar koyuııla.nnı .lıeemedJ.kleri 
t.a.kd:irde milli korunma kanununun 
hWcürnlcrine ıöre bunlara el ko· 
uarak keailccektir • ., 

Kaza geçiren kadın • f Ressam Bayan Refianın 
sıhhatte sergisi dün açıldı 

Fatihte P'evı:i:~ C4d,dcsi.ndc M~tekU ressa.m~ Refia 
05 numara.it SUnbfil apa.rtnnanmda EdremJıı Emiıl!lnU hall'ievlncte bir re. 
otuıı:m N&ime Erdi~ be~ gün sim sergisi açaeağmı yaı;mı§tık. 
evvel Beyoğlunda. bir trarııvay Çallı İbrahim talebelerlnd\?ll olan 
kazası geçiltliğini, ıc.,ldı.rılıdlğı rBPa.ııım serif81 dUn aç.ılml§, Anadolu 
Beyoğlu ba.sta.ııettinde ve!a.t etti- tetkik aeyah&tlerl.ne alt k.ıynıetU eeer
ğfaıi y:ı.zmMjftık. ıır şanat aettrler ~daı:ı e.16.k&yla 

DUn a.Idığmu.z tnalfuıuı.ta. göre, seyre<lllmL' ve şanatkAr h~d& t&k-
Bayan Naime sthhattedir . .Bu dlr duygulan bildlrilınl§ttr. 
yanl~lıktan dolayı özür diler~. 20 ye ya.km eserden mUt:e§ekkll oltı.ı:ı 

Çamlıca tramvay sefer· 
leri hakkında tikiyet 
H.aydarpılijada.n Çamlıca.ya giden 

tramvay seferlerinin yalnız sa
bah tarı yapıldrğI ve okulların ta
til Pdildiği saatlerde talebeleri Ka.
ôlköy ve H.aydarpaşıya. götürecek 
tram..,;ıslann buhınmadtğı beledi
yeye şikayet. edilmiştir. 

Belediye bu sikB.yetieri dikkate 
~larak a.lak~darlar nezdinde te-
şebbfüılert' gir!,miştir. 

.!lergi 10 gün devam edecek ve bet gtın 
aat 14 de!I ıs e kadar halka açık bu· 

lmıdurutacaktır. 

Us•küdar Parti merke
zindeki toplantı 

Dün Usktldar parti merkezinde bir 
toplantı yapılmış, parti ba§kaıu Llltfl 
Aksoy taratmdan mJlll korunma kanu 
nunun soıı deği§il<llk Ue iktisad1 ve 
Zirai çalışınalar etrıı.fmda. dlııleyiclle. 

r• malQmat verilmiştir. 

Altın fiyab · Heyecanlı Zabıta Romanı 
~ tı.uan d\lfmakte devam et. 12 lrıgili.zceden çeviren: H. MUNIR 
-..~ a r. Dtbı 'bir Kep.diye a.ıt.ınmm Flora d& serbeat kalan eliyle çıliUl· ma .• Hepitıtz hesab~ vereceksill.IZ., 
~ll.ıa, 2' ayu kUlçıe aıt.ınm bir c& Lıa'ya 8aı:-1bntf, kendiıı.1 kurtar · Bu mrad& ak.Um, tekrar madam 
'- - f!atı ille 440 kunlftu. v tiri • gitmJ ti o · ---.._ me.ta çabalıyordu. eıı eye ş · melek gibi ka.. 

a.n tabancayı ırıor&'ıun ellnden kap dmın biraz daha. yakmlaştıgı hakild 
8uıünkü radyo 1 t.ı:ın ye onu btitlitı kuvvetinıle geril'e eaa<'iete, nihayet ka~§ll.blle~ğlni dU· 
_ _ iterek kapıya. doğ1·.ı döndUm. ~üncrek seviniyordum. 

8 ~.. d --"anenin kapıırı Sonrıı. Ni.k'e dönerek: 
~"" Program. aaa.t ayan 8,33 h&tlf ÇUnkü o şrra a y.,_.. 
i.:~ Pt. e.çılmI§, içeriye polis hafiyesi Nik glr· - Sen nasıl oldu da buraya. geldin! 
~ S,U ajana 9,00 hafit par diye sordum. 
•"-o "41 ııı&rflv PL 9,15 •Vin aaat1 ıni§Ntil<\, ,1., ellll~ tabanca. val"dJ. Şa§kın Nik gtullmsiyerek: 
~ bo .~ nıUalk P?OJl'&DıDlll1 ıııon ka " l .... 12,.ao §&§km otrafma bakındı ve ıonra: - Koku &ldmı, dedi. Ben, §U saı. a.- · program '" aa&t ayan _ Allah aıkma, burada. ne oıuyor ! tun denen heriften zaten §Upheleniyor 
~ ..;:: .. rleri ve oyun h&vaları 12, dl rdu. dum. Uza Ue konU§Dl&ğa. ba.§ladl#J 
•i.oa ıa,oo muhteıtı p.rkıl&r ıa,so ~: kISae& vasiyeti anl&ttın'l. Gö• ram.andan iUJ»ren lrufkula.nmata 1'8f 
~ ~ ea.ıoıı arkestt'UI, 18,00 , .. , ..... tmı. s.ıtun. bir •e"'-r x-- . 
r..:,~ d&Dıl tcrı da.ha fazla açıldı. --... " ~- "6•~ 
fit~ la&t ayan 18,03 radyo Bu ıll'ada. ı:..~. sandalyesine ~k . mek ~unda.ydı. Sonra, senı de O· 

~ 
& 18,'° fam! heyeU 19,30 a&· telde ~rün 1§1.n içinde ,..._ 

l
h.n,
9 

ajana 19,45 aerbest 10 d&ld· mü,, hıçkıra hıçkıra. ağlıyordu. o., uv- kanfık· 
""' B · y-1r1 .. .w. .. k isterken Nik lık olduğunu de.rhll aıılachm. v---O>Tı.. 

l" >UO ~hur p!ano virtUoz'Jarı Pl. en ona. AIU"".i'~ ' ~··I'-
" tabıat Ana 20,30 .kan.,<;tk makam beni durdurdu. lık olmayan yerde, en.hı tııln yoktur. 

_ Onu biraz bırak, dedi. Kendi Diğer taraftan Liza'ya. k.ar§ı, derin 
:ır ... .=-ı l&rkılu 21,00 konU§Ul& 21,10 b k b'.r kantq .seTgbl besıt._.,.,,_, .-. 
~~ IVkı ve türküler 21,45 daıııı ba§uıa a.tıum... Böylece daha ç& iU J-u......, ~ 
~ıı--qn l>l. 22,30 saat ayarı, ajans 2ll, ferahlar. tıtr bangi bir zarar ~~1 tstemt· 
~ &rıadoıu aja.naınm spor .ervi.SJ. 22, Ben tekrM Ftora'ya. döndUm: • yordum. SözU uzatm&yalmı. Ben bu 
......._ 23,oo J'armk1 program, kapanı;. _ Çok sürmeden polis.ler buraya g-ece otellı geldiğin zaman, arkam bL 
' ~ gelecek .. Yakayı ele vereeelWD ... Bil- rakmak Uıtemedlm. Ve .&eni ta.kip ede· 

tun yaptıklarmln cu.umı çekeceksln.· rek olaıı biteni ö~k 1stedlm ft 
.non. timdi aızıa.myordu.. l§te ntbayet buraya geldim. 
_Bu plAnı ben bam'J,am&dtm, di · Nik bu .sözleri söyledikten sonra 

yordu. Ben lıa.zırlAmadmL. Her oeyin ''Jwmet bunu görmekm.tş,, der gibi 
ba.§l Toııidir. Toni. ve Cek yaptılar. koll&rml iki yana salladı ve yerde 
Ben, lıaklki Mlra'nm nerede olduğunu boylu boyunca hareketsUı yatan ikl 
bı..ım1yorum. Onu Sa.ltun buldu. Ve erkek vUcudUne baktı.. Derken kapı 
~ onl&rm Saltun'u öldürmelerini is- tekrar Mıldı ve iç.eriye polliıler dol • 
temlyorduııı. Vallalıi 18temiyordwn... dular. 
Ben madam Ve.atirley't bulup, ~ndlal Tonl ve Oek'i kaldırarak ıiıpı:ıda 
ne hakikati anlatmak latiyordum. bekleyen otobllee göttırdmer. 

,... Ha.Y.df.. dediJD.. RtJavr& atıp dur- Bıı emıad& ben, pollllez-~ beraber 
........... ..:.. 

bahçesine girmi§ ve srrtmda. yükle 
Siden amele Hüsey!ni ka.r:cında.n yara.. 

lam~br. 
Ma.nda btraz sonra gilçltı.kle öldU • 

riUebilmJ§tir. Ağır surette yaralanan 
HUse:vın Bo.lat ha:ıtalıaneıılne ltaldml' 
m:rştır. 

Kızllay deposunda 
hırsızhk 

lkt gün evvel, geceleylıı Beflkta.f· 
ıakl Ku:t1ay deposunda mUhim bir 
bıraızlJk olmUJ, deponun gece bekçlııl 
All, arkada,t Nurettin ile birllkte de. 
podan 6 baly& kauçuk çalmı~ta. 

BiJAJllre bu kauçukla.n Şilltrll adm
da blriaine kilosu 12 liradan 7200 Jl· 
rıı.ya ıattrl<tan aonra ya.kala.nan hrr. 
mzla.r dün adliyeye teslim olunmuş • 
Jar, ikinci ııulh ceza. mahkemesinde 
ao.rgulannı mUtealtib tevkif edilmiı:

lerdtr. 

10 motör 
Dün odun ve kömür 

getirdi 
Birkaç gUn evvel Ağ-va, Geyve, 

Şile civarına, odun ve kömür getir • 
mek tçiı:ı. gönderilen 25 motörd~ 10 
ta.neai bava dtızeldltl için limanımıza 
gelmi§tlr. 

Bunlardan 8 ta.neai odun 2 taneııi kö 
mUr yUklUdtlr. Yeni g•len bu kömUr. 
ter muhtelif ?DDltakaya dağıtılacak 

ondan ısowa halka verUecekUr, 
Geriye kalan 15 motör de geldiği 

ıa.man §ehirde hiO bir s1kmtı k&lınıya 
cağı tahmin edilmektedir. 

Bundan b&§ka. arabalar ve kamyon 
larla. da odun ..,.e kömUr taşuımakta • 
dır. 

Şehrimize pek ya.km bir mesa
fede bulunan Belgrad ormanla. 
rmda.ıı odun getirtilmesi ınevıuu 
tetkik edilmektedir. 

Lokanta cameki.nlann· 
da yemek tethiri 

meselesi 
Lokanta vitrinlerinde yemek 

teşhiri usulün.Un kaldırılması hak
kında. evvelce Şeh:ir Meclisirııe bir 
takrir verilmişti. 

Fakat o zam::ı.n bu §ekil bazı 

sebeplerden dolaYl kabul edilme • 
rcişti. Belediye riYMetl meclise 
tekrar müracaat etmeye karar 
vermiştir. 

gelen mutetti§O vamyett 8.1'\lıı.ttn:n. 
KendiSlYl• ötedenberi tanıoıru. Her 
va.kada karş.ıma çrkar ve her ~fum· 
da da, kendl.slne haber vermeden l§ 
gördUğüm için, beni tenkit eder. Ne. 
tekim bu seter de, biraz gecilttlgin:ı. 

içln, beni aftedeınlyeoek kadar kırgın 
duruyordu ... 
Bunuııta beraber Fıor&'yı beraberi· 

M alarak çekilip gitti .. 
Ben madam Ve.ııtirley'e telefon et -

tim. Ve i!;eriki odada, kU§ tüyü ya • 
taklard4 debelellip dUra.n kIZtn kendi 
.k1%t olmayıp. onun yerini alan bir 
ıaht.ek&r oldufunu ve §imdi ja.ndar • 
mala.mı kendisini aımata ,..ıecetml 
söyledim .. Bu mtın.uebetl• bütuJ\ va
kayı anıa.t.TıU1t.mı. 
Bwıda.n 8011r& hemen madam Vestır 

ıey'ln · yanma d6nmedinl. Baht.e lıll.ra' 
nm ora.dan a1mrp ~türilkcell n.ma
na kadar, 'l'&ldt pçtrmek ve soma 
Uza ile tanı JleYkiDl çı)ta?arak oraya 
gitmek ı.tıyordum. • 

UA'yr (yaui' hakikt Kl.ra'yı) oto · 
mobile aldrğtm ll&?O&D hayatrmın en 
bilylik muvattakiyeUerlnden blrlni ka 

Pli'k ,.e film pek yeni ~eyler leksi.vonumfaki eserler, bfrbirani 
oldu,ltıı için, eski mu!'t.ikl iistııdları- tutmuyor • 
nın: fani ömürleri ita.dar ya.58-dılar. Bare'ket ver· in eski İstanbul va
Bir tezkerede, mera.idı b'r ada· H:si Mul\ ttln Ustünılağ Türk mu. 
mm, hatlt'alarmda ara. sıra, ba:u s'.'kisl kökttnı!en ba.lb.bdı ki g\l· 
fsimler görür, bu ismi taşıyan.lann 7el bir buluşla onu knrtard-. Kon
zamanlanııda ç-0k bllylik ~hslyet- servatuvnrda bi,· tet1'.A. k<>tn.isyo· 
!er oJdoklarını okuruz. ll'akat bun- niylc, bir icra. hcyet.i ~.ı.rmdmna
lar, nihayet birer hlki.ycden fark~ uın yolunu buldu, l.'dla.rd.uıberl 
sndlJ'. Ne 7ıihinde, ne gö11Ulde İ7. orada ça. 'ılryor, eser:er mukaye • 
bırakır. seli u nllerlc k.al'jıla§tmla.rak en 

Hele be<otef<~rlamnızm, bunlar - doğrusu seçiliyor ve buıııYor. 
dan da daha kııra bir alın yazıla~• Yarmki büyük hamle içln, ha ha
n vaı·. Onhı:r, çok kere zamanla- zırlak. btı.tıa biçilmez bir hazine
nnd!I. da. talcdir ~llmezler. Ağır ıHr. Herkes gelecekte bu eserlere 
bir ömür yilf.ninü, bin türlü dert ba" \'Uraeak, bu hazinede kendi 
için ~ürüklerler. NağtnE> hn.r'ka.ln.n- ~eka ,.e dehasını tufuşturaeak 
!la, ~es \'e ahenl; güne,lerino ufult lmrılmnr bulacaktır. Bu hlnıınet, 
olan ftlın1amır, yolalul:u~m sert c:ığ ı,,.-fbl zama.nln büyüyecek \'e sa-
ıııapanı sl\rer. O derin yarıklar, ma· iıibine t.orunla.nmrzrn minneti . . 
naşi içine gömmüş, dünyanın en h:zden ç.ok olacaktır. 
aer satırlarıchr. Diıılerinl dö,·e dö- "Tarihi konserler,, j.n be~cisi 
, . ..,, rnh köklerine nst&lan bin Yerildi ve altmcr.mıın hazırlanma
renkli oıçes a\1zelerlni, nııc;ip "çı- .. ına başland•. "Şu.kir Ağa'' , adı
rağ <>Ö?.it,, uyandrmınz. Re~tclerf nı, "Ferzllk,, ma.kamile Türk lnı
~lınmadn.n, klnthillr ka~ dahi ~- fu.ğmda ebedile~timüş bir sanat• 
te1arımrz !'lönüıl gitti!.. "Mem.ki- kardı. Onn. zamanı ö\ınü~, ~
bi hüner \i~n" ' "atrabiil asar,, ;\'iikSf'Jtmi,, °\'"aktinin devletlileri. 
gibi eserler, bü~iik derdim'zin ya- $]l\ryJaımştı. Ona. C';lılederlııin altın 
nmda pek küçük ~eyler halinde kaftanm1 giydirmek de b·ı~ dlJş.
kalrr. tii, Koıısel'vatuvanla. bugiin tis-
y~ asll'lık O!roanlı saltanatı. iacllarda.n mürekkep bir icrıı Jıe.. 

bize anca.'k bir avuç isim ve bir yeti var. 1Ica Ve usulii melhar "A· 
kucaklık eMr verdi. Ha.lbukı O;. li Rn:a Beyin,, elindedir. Si.di. 
ma.n oğnllım, olgun bir Selçuk Kemal Niyazi, Dürrü, Artak.i, fJ· 
devletin'n üstüne lnınılmuştu. Da. ya Sine li:~mani Nuri, udi Ne\'Tll!ı 
ba. yııka.rılM'da. :ıengin Türk dev· Ye Neyzen Şevki her biri ayn 93:. 
letleri vardı. ·Zamt.DIDllZa kadar n aıı.darmı kendileri'le n.ınetmi' 
gelen m\mari eserleri, o vakit.ki 11abtiya.rlarıhr Tarihin bağl'::nıılan 
atalaru:xuon tata, baroıt DMJI c:en \>opan ıı.lmeleri, fltlardıklan nlı 
\'erdiklerini, çinileri renk ''e ışıt\- ka.ynaldarmıo parlaklığını balaıı . 

. t.an yoğurduklarını, mermerden c.'rnnadan bhe veriyorlar. Okufu. -
oya ya.ptrklarmı, demiri k'ıdretli <'ulsnmn: da Alla.hın &azmı bunJa. 
o.vnçJımıula. bamur gibi açtıklarım ra. katmı~lardır. Elele ne güsel 7Ü· 
pek gilzel gösteriyor. Bir mfUetJn rüyorlar ve bedel ne kadar yüm . 
miına.rl!li1 şiiri, tczhibl, ha.th, min. O hedof ki, bundan bir ~ Jll 
ya.türü bu ha.ldeykcn, musikisi önce, artık karanlıklar içinde b.T• 
bunlardan küçük olabilir ın.i! .. He- 1>0lmu~ sa.mbyordo.. 
le zaferlerinin clalga.Ian en uzai< 
tıftıklards. ('ıil'ka.nrr, denizler, "ı"at.an 

Kırııehir m~;u O !:1rhum Doktor / 
Ziya Somer'ln oğlu Galatasaray yedin. 
ci ııımıf talebesinden Erol Somer'in 
henüz 14 ya,ında iken Haydarpqa 
NUmuno bııata.lıa.neaind1l bayata göz
lerini kapadığuu teessUrle haber al. 
dtlc. 

Btı hlltlk, zeki \"e ç~kan Türk 
ya.vrusunun n4\fı bugün ikindi cama.. 
mu mUt.eakib Teşvlld~ carniinden kal 
dmlarak asrl kabristan& rahmetli ba. 
bamntn yaDllla det'nedile~ktir. 

Kendisine rahmet, aUeaiDe de sabır 
ve tahammUl dileriz. 

25 yıl evvelkı Vakıt 

S-%-917 

Unla mamul mevad 
hakkında memnuiyet 
Her ciııa dakik (un) ve envaı ile 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Slehlr11~Tt İ:~,E-
; Rüza&r 

Eıince 

Yalanda PARA 
KOl\mDI ltISMl!ID& 

Glkıdlb; 15,30 da 

A.lt;;am 20.30 da: 

Kfralık Odalar 

. 
lSTNBUL BORSASININ 

aomıı ve llllpamf 

Londra 1 Sterlin 1.22 
Novy'Ol'k 100 Dolar 129.89 
Madrid 100 Pezeta U.89 
Stokholm 100 tsveg Kr. ao.~ 

E~I VE rA.BVtIA'I 
t&Ut ve bl:lrek ve Wrenin lokanta ya 
tatııcr dQkka.nlarmda ve sair mahal. , Stvaır-Erzurum :t-7 ıo.ıo 
terde tab ve fUruhtu hakkındaki mcm· "-M•e•r•k•ez-B•an-kas_ı _____ l;;M.;ı·-. 
nuiyete rağmen bu gibi mevadtrı ya. 
pılıp satıldı#? cihetine gldlld.lginden 
tı.dema memnuiyeU vakrA. .bilAtma ha 
reket edenler hak km da taşe l<ararna. · 
ıneslnl.n roevadr mabsuııumm tatbik 
edllecetı blldirillllektedir. 

iLAN 
UakUdar (1. M. U, Ulfnde: 
9{2/22• 

zarlJlU§ oldtJ#umu itiraf etmeU:yil:n. 1- ı.----..------"'l'----
çlrtlden prkl ıı6ylemek annılan ceu· 

•ra~1n edilen ffyatt&n f&zlaya kbınıır 
satmak llUT'etiyle Milll konmma ka 
nununa muhalif hıı.rekette bulunduğu 
iddia.siyle maznun Ke.dtköyünde kara. 
l<ol caddesinde 27 No. da otunı ve ay· 
ni yerde Kömürcü Hıuıaıı oğlu 318 do. 
ğumıu Ahmet Ergen'in Kadıköy sulh 
ceza mahkemesince icra kılman du · 
ruşma~ sonunda yirmi bef lira ağır 
para. ce:ı:asiyle mahkQmiyeUne Ye ye. 
dl gün müddetle dUkkAmnm kapatıl
ma.eme. karar vcrilrni§ ve bu kaııar 
ka.t'UeJIXliştir. 

yordu. o zamana kadar kendJsinJ ta.. 
l1bat2I blr tütUncil km ııandıft halde 
hakiki blr milyoner olan Ltza'ıu:n yü· 
zU neDedeD pırıl pınl yan.eyordu. 

Bu png kıZ, o eerftt lçıeriıdııde, bir 
de anneainl bulunca kim bUlr ne ka
dar daha meırut olacaktı! •• 

Ben öınrnmde b1r çok otomobil M· 

yahaUeri yaptnn. Fakat milyonlar
dan kaı;mbmş bir km, eenelerce 60lJ· 

rıı &nUDl'- kaVUJtı.ırmak demek olan 
o heyecalı saadet yolcul1.1~un ta.dmt 
hi:Ç bir teYde bulmllf detwm. B\ıla. 
catmıı da zannetmiyoruın 

SON 

:E Pazar 

> 8 Şubat 
::ıt: 
c:ı: Mallar.: 21 ._ 

Kasım: 98 

\'alıdtler vaaan ı:zam 
Gtm.eeln 
dotufu 7.03 J,29 

Öğle U.28 6.55 
lk.buli 11'5.16 9.ü 
~ 1'7.S5 12.00 

ı9.0'7 ı.ss 

ıs.M ıuı 

Pazartesi 
9 Şubat 

l\laha.r.: 22 
liılAtm: 0.1 

Vaeah Ezanı 

7.01 1.29 

1.2.%8 6.M 
15.17 9,ü 
17.86 12.00 
19,08 1.:13 
5.83 lJ.49 

SAH!Bl . ASIM US 
Basıldııh ver V AKJT Matbauı 

Omum.t nes-nvatı tdare eden 
Refik ..4h.met ~ril 



9A•1T 

~,. ........ iiiiiı ........ lillırl .......................................... !!'!!!!!9! 

1 KAYIPLAR 1 . . . " ·: .. . . . i~, .... ; 

Ask ve Macera .. ,oman• .. 

Mecçhum Kadın 
Nakleden Muzatter Acar 
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---Beyazıt nahiye müdürlüğün.den al
dığını aileme ve çocuklanma alt ek
mek kartımı zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eıık.i.81n.ln hülanü yoktur. 

Beyazıt: ~ 18 No. d& 
U:reylr Yııntır (S871'7) 

••• 
•. Onun için bir çok Şeyler 

vapahilmek.. .tfte esas bu.. Fakat 
r.e yapabU:rlm ki? İnsan bir çölü 
oir şehir haline sokabilir, denizle
re bilyük gemiler indirebilir, fakat 
ııu onda şu yağmuru bir a.n iç.in ol
ının dind.remediğl gibi bugünkü 
Madam Suliva.n'm eski tren Didie 
olmasm.ı d:ı mtiınkiln kılamaz .• 

Bu guıııpu te.~1 eden muhtelif 
ırk \'e ~ insa.nlar muhtelif 
lı.eanlarla konu.5urlar. 

Hlikümet, hatt! devlet re.isi de 
bu fevkalfıde eğlenceye davet o
lunmu~lardı. Çünkü bu eğlence ha
idltaten bulunmaz asil ve kibar 
bir eğlenceydi. Memlekette bulu
nan yabancı sefirler bu eğlenceye 
genç ate.selcrini yollamışlardı .• 
Devlet reisi namma da bir süvari 
zabiti eğlenceye iştirak etmişti. 

FaUh Sang1l.zel n&hi~-elll müdürlü· 
ğünden aldığım • adet §Ubat ekmek 
kartını zayi ettim. Yentsfni &lacatım
dan ealdslnln hükmü yoktur. 

Fatih Sarıgtlzel Bala9 ofla ~ 
sinde 38 No. da Fatma YemltçUer -· ile sabah Oğle ve akşam 
7. B. ki§illk ekmek kartım zayi 

ettim. Bulanın insaniyet nammıı Fatih 
nahiyesine getirmesi rica olunur. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~leırinizi fırçalayınız. 
. .~ . \',~ · .. ' - .. ·.,_. ":.~ .·w· '"-~ ._. - .... 

Te.~düfen o civardan geçen bir 
taksi kendi kendine konuşan bu 
cpk erkeğin önünde durdu. Jcrald 
kendisini derhal otomobile attı ve: 

••• 

Sıt:Ja Toker 
(38788) Yalvq Aal.t;ye Malıkııme81 Bq kl

tabettııden: 

- Riç otel~ .. 
Emr.ini verdi. 
Oteldeki mektupları arnsmda 

Fronk J era.ld :Madmn Dobanof ta
rafından ha.yır cemiyetleri menfa
atine tertip edilen mUkellef hayır 
eğle~ için iki davetiye buldu. 
Bunları ehemmiyetsiz kllğıtlar gi
bi yırtıp atacağı sırada bir an dur
du. Madam Sulivan·m da prenses 
Doibanof tara!mdan verilecek olan 
bu eğlencede muhakkak lrnztr bu
hmacağmı dilşil.ıimiiştü. "Onun ye
rinde ben olsam bu eğlenceye as
ta gitmem.. diye düşündü. Hal
build o muhakkak gidecektir. Bu
na eminim.. Sıı:kramento daha dün 
Loındrada. idi. Londrada olması bu
gün Pa'riste buluııınMI demektir •. 
On.un da muhakkak bu eğlenceye 
gekceğinc, hem dt> bir kastla ge
Jeceğine eminim.,, dedi. 

Davetiyeleri büyüle bir itina ile 
çantasına yerlcITT.lrirken .. 

- Ben de bu davete muhakkak 
~eceğiın .• 

Diye kati kararını kendi kendine 
tekrarladı. 

Prenses Dobnnof'un, Marley'le 
MaJmemn arasmda şatosunun mu
azzam bahÇeSi blı- ~ için ltal
yaıun rön~ hayatını ya~adı. 

Bahçede iki asırlık İtalyan sa -
nat ve edebiyat hayatmın bütün 
hususiyetlerine yer verllmJş, İtal
ya.da Rönesans tipi evler, parklar 
vUcuda getirilmiş. sun'f mnaklar 
akrtılmı;ı Uzer;ne köpriller atrlmış
lr .• Velhasıl uzun çalışmalardan 

ııonra bu muau.am bahçede ltiı.lya.
nm Rönesans hayntmı kucakla.yan 
tw'.r Floransa ya:ratılmıştI. 

HUkümetin ilerl geleni.eri. mem
leketin tanınmış sjma)an kendile
rini bu fevkalAde eğlencede bulun. 
raak zevkinden mahrum edememiş
lerdi. 

Davetliler arasında bir ~ kı
yafetlere girenler vardı. Bunlar
dan bir tanesi de Urbino düka.e.r 
ıiyafette idi. 

Bfr gurup içinde gazeteci Mo
rez bu Urbino dilJcasmı ifJaret ede
rek: 

- Bu şehrimizin polis mildürU
ıfür. eDdi, kendisini gayetle iyi 
tarurnn. 

- Yok camın?. 
- · $.izi temin ederim, ya.çinin 

ziyafeti ile he dem tarih ta.rafını 
!lem de edebiyat ve7Jrini isbat et
ıniş oluyor. Hiç şüphesiz o da bu
raya hepimiz gibi Lükreçya~'l gör
meğe gelmiş olacak. Fakat o bu.ra.
<l~ buJundu:kca prenslerin Arno ır
mağına atılarak boğulmaları teh
likesi de ortadan kalkmış olacak. 
Eğlencede bu zabıta amirinin 

de bulunması evveıa. eğlencenin i
leri gelenleri, sonra da hemen her
kes tarafından öğrenildikten son -
ra, ırı:rksrz bir ağaç altına çekilip 
yavaş yavaş konuşan Astrolog kı
yafetli iki arkadaşın da dikkat na
zsrm.J çekti ve sözlerini bu mevzua 
intikal ettirdiler. Birincisi: 

- Doetum Frank, dedi, fazla 
merak et.meğe lüzum yok. Görü
yorsun ya zabıtadan bazı kimse
ler burada bulunuyor .. Her halde, 
bu güzel eğlence bir facia ile ni -
ha.yet bulmaz. 

İkinci A.strolog'a kanaat gelme
~ olacak ki §U Şekilde mukabele 
etti: 

- Sevgili dostum Luh, ben bi
zim memleketimiz kadar medeni 
bır çok memleketlerde ~ çabuk 
işliyen l::iiça.kl.ar ve en dlldcatıi po
lisin gözü önünde bile fş gören 
8eri brovıUg'ler gömıed.hn. 

H361sayıve17.9.938 tarlhll beyan· 
name ile muameleaini intaç ederek 
yurda ithal etUğlm 25 balya kanavı.. 

çeye a.ıt 525/292 numaralı gümrük 
makbuzunu zayi ettim. YeniBlnl çıkar. 
tacağundan eıski.alnin hükmü yoktur. 

Şllkrtl Af.et ( S8U7) 

htaııbul A&Uye 'Oçtlncll Hukuk il&. 
kimliğinden: 

!kba.l tarafından Be§lkt&§t& Valde 
çeşmesi Setba.§ı 2 sayıda Hamid NQ· 
ınan aleyhine açılan ve mahkemenin 
941/685 sayısında kaydı bulunan bo -
p.nmıı davaamda mUddei aleyhin yu· 
karıda gösterilen adresine gönderilen 
davettyedek1 meşrubatta muhatabı ev. 
den çıkarak meçhul adreae gitnııf ~ 
dufu bildirilmekte olmakla ili.nen teb. 
llğat lcraamıı ve tahkikatın 3.3.942 sa· 
at U de talikine karar verilıni§tir. 

Davetiyenin bir nüahası mahkeme 
divanhanesine tııllk editmJıtır. Muay. 
yen olan mezkQr tarlhdc mUddeialey· 
hin bizzat veya bllvekA.le mahkemede 
hazır buJunmuı !Uzumu, hazrr bulun.. 
ma.dığt takdirde gıyabmda mahkeme
ye bakılacağı t:ebliğ makamma. kaim 
olmak Uzere JlAn olunur. (:SO) 

Yalvaç belediye idaresine iZa!eUe 
re'iai edip berkünüıı evvelce Ankarada 
Yenişehlrde Atatürk bulvarında Gü -
ven apartı.ma.nmda oturan yüksek mil 
hendis Zinnur Oka.tı aleyhine a.çUğı 

su puruzesi taahhüdünden mütevellit 
175 .lira alacak ile 200 lira tazminat 
davası üzerine mUddeaaleyhin oturdu 
ğu yer belli olmadığından ııarıen ya -
pılan tebllğat üzerine cart muhake -
me sonunda: müddeaaleyhln yapın.ağı 
mukavele lle taahhüt eylediği Bula -
nık suyunun puruze ve keıılfname ve 
teferrtiatmı kabul edllen müddet için. 
de taadi.kll olarak belediyeye tev'dı et 
medJği anıaşılmııı ve Borçlar kanunu· 
nun 355 inct maddesi gereğine göre 
bu if için aldJ#t tahakkuk eden 176 
lira ile mukavelede taahhüt ettiği 200 
lira tazm.Inatm ba.lJfl olan 375 Ura.dan 
takdir edilen yllzde be§ ncretl vekl • 
leUe blrlikte müdde&aleyhden blttah· 
ail davacı belediye idaresine verilme _ 
alne 27.11.9U günleıneclnde karar ve
r!.Jmi§ olduğwıdan tebliğ yerine geç. 
mek üzere keyfiyet hukuk muh~ -
me usulleri kanununun 141 ve 407 
lnci maddeleri mucibince llAn olunur. 

(38739) 

1 LAN 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

N91reclllml!1 olan 200 ve K. 257 No. ıu kararnameler ve lkti.sat Ve. 
kA.letı tamimi mucibince bUtün memJeket dahilinde mevcut yapaklar için 
Ziraat Bankası Şube n ajanlarına ve btinla.rm btilunmadıklan yerlerde 
kaymakamlıklara verilecek beyannamelere dahil yapakla.rm Ankarada 
Yeııi§ehirde lamet Pap. caddesinde 15 No. ıu Sümer Bank İplik ve do· 
kuma. Fabrikaları mUeaııeaeat yapak mübayaa eldpleti pı.ratmdan, be 
yannameler mııitaka itibarile bir ınraya tabi tutularak, mraları ge.d.ik.çe 
qağıdaltl Ticaret Veko.ıeu tlat ve ııartıartıe aatm alınacağı al!kadarlara 
blldirlllr. 

Vahalllnde mU- Burm ve tatanbulda 
Myaa kllo llatı mllbayaa kilo flatı 

Yapaİm cJnıııl &:Onlf Kwut 

Büynk bir gnıp ellerinde meşa
leler olduğu halde nasıl eğlence 
yerinde bir a.56ğı bir yukan koşu
yordu. Es.1<i kıyafetler giymiş o
lan kadınlar hare'ketsiz duruyor
l:ır. Fcvltalıide güzel genç krı:lar 

yok pahasına sahte mficevherat sa
tıyO't'lardı. BaŞka bir tarafta da 
herkese güzel mnskeler ve nefis 
kokular dağrbyorlardı. 

- Sen bana madem ki İren 
hakkında bütün vaka.la.n anlattm 1 
ben de sa.na fikrimi açıkça söyH~ 
yeyim, ben şahsen bu gece bura- ı 
d<l Don Lula Saloıınienko rastlaya 
cağmuza &&la inanmıyorum. 

1) Kirli lılerinOll 170 1'70 
2) Kirli yamnkan 150 lM 
3) Merinoe kuzu lJO 110 
4) Trakya mallan 77 81 
5) Tip Trakya 71 76 

İki milyon hasila.t elde etmek i
çin bu bahçeye muhakka.k ki bir 
milyon sarfolunmuştu. Btitun Pa
ris buraya toplanmıştı. Bütün Pa
rti deyince ha.trra eğlence muhi
tinin, hem de zengin eğlence mu
lıitinin Parisi ~li.r. Ve bu gurup
bı. z:ngin Asyalı hilkümdarlardan 
tutun da zeytin renkli Arjantinli· 
lore kada:r herlı:es varorr. 

- Bu gibi Ins:ı..nlar ba.~kalarınr 
ara.ya koyarlar. Görüyorsun ya a
sırlardanberi hfç bir şey değişme
miş değildir. Ve damarlannda ko
lomiyaJ kanı olan Lus Sa.krıırnen -
t'l sana da söylediğim gibi Ma
dron Suliva.na o meJctunlıın yazdık. 
tan SC>nra bu a:kşa.nı da muhakkak 
.h.tikammı almak i8tiy~ektir. 

(Devamı var) 

~lı~ u n 
'l) Aydmlı 6'7 71 
8) İnce Anadolu 8'7 '72 

9) Kaba Anadolu 63/8J 68 
10) İnce Şark malı 87 78 
11) Kaba Şark malı 62 68 
12) Erzurum kızıl 67 76 
13) Erzurum beyaz ~ 78 
H) Van beyaz 68 '7S 
15) Karayaka ve Koç 56 60 
16) Deri mallan alt olduğu clnstn % 5. noksanD.e alnur. 
17) Best malları ait olduğu cinsin fl&We alınır. 

~-------------------------, ' ·•·urk!lye liambarlyetı 
18) Normalden yük.tek randmuuılı yaP8JEiann beher randımanı ap.ğı. 

daki fiatlarla almır. 

ZiRAA T BANKASI . 
&aru.Jot ıartııJ: tK8& - Sermayem: 1000.000.000 ronı Llraa. 

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

Para blriktırenlere 28.800 Ura 

t.ıraat Banka.snıda kttmbaralJ •• lhba.rstt taaarrut besapıanncıa en u 
~ llruı bulunanlara senede f deta çek1lecek kur'a ile a.pgtdald 

ola.Da göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• • • • . .. 
• •o • 

600 

603 
tso 
lOO 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
1,000 .. 
1.000 .. 

ııo 

l%0 

l60 

- .. 
40 

• ıo 

• 
• 
• 

'..800 • 
•.800 • 
l.200 .. 

DIKKA"l' Re!laptsrmdalt1 paralar bir sene tçlnde 60 liradan a.ptJ 
:ı~m1yerucra l.kramJyı çıktı&ı takdir~ o/• 30 Culut}ie 9'9r\~kt1t. 

KAfldeler: ıı llart. 1l Bazttaıt.. 11 IDytel, u Blrinclk&.nun tarlhle 
rt."l<:e ra"PtllT. 

Kmut 

a - Trakya mallar: 1,47 

b - Tib Trakya ı,u 

e - İzmir ı.ss 

d - Aydıiı.lı l,S8 

e - Anadolu 1noe ve kaba 1,S8 

t - Şark inoe ve kaba 1,38 

g - Erzurum kızıl 1,•'7 

h - Erzurum ve Van ~az 1,•s 
t - Karaköse ve koç 1,18 

19) Gömlek halinde olmayan ap.ğtdaki ma.llD.n:n beher randmıanı &§&. 

tıdaki tıatlarla alınır. 

.a - Kaaapbaft (ince) 1,!0 
b - Kaaapbqı (kaba) 1,08 
c - Kuzu ve güz yilnU (İnce) l,SO 

1 
d - Kuzu ve güz yilnU (Kaba) 1,20 

20) Yapaklarda bulunabilecek parça, deri, keçe, koç, pıtrak, çakı1dak 
rutubet ve gUve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için yaptlacaıı 

~ tenzilAtıar aşağıda gösterUml§tir. 

I
s a - Parça: % 8 n!Jıbetine kadar ell8.5 malla blrllkte kabul olunur 

Bu nlabetten fazlası eaaa mal fiatmın % 25 noksanile alınır. 
b - Deri malı: Eaaa malla birlikte gelen deri mallan bu mal na· 

__ :..nıın % 5 noksanlyle alınır. 

1 c - Keçe: Esaa malla birlikte .Y., S Çe kadar kabul edilir. Fazlas: 
esaa mal t1atmda.n kiloda 8 kunış ter:zll!\tıa almrr. 

~ d - Pıtraklı: % (3) çe k:ı.dar sıvama pıtraklt mal kabul olunur · ı Bu nlsbetten fazla sıvama prtraklı :rnallıır esas mal ttatmdan kiloda ıo 
l(uruş noksanlle aımn-. 

1 
c - Koç: Esaa mal ile birlikte % (3) çe kadar kabul edilir. Faz. 

ıası yukarıdald 1:5 inci maddede yazılı flatıa s.Jmrr. 
f - GUvell mal almma.z 
g - Çakıldak: F..sas ma:la. blrltkte % (3) çe kadar kabul olunur w 

i hu nlsbetten fazlası daradan tcn.:il etllllr. 
1 h - Diğer yabancı maddeler: Azami % (l) re kadar kabı.ıl eJnlT, 
1 "'azla.aı daradan tc.nzU olunur. 

j - ~val: Çuvallı mtıbayaal!l.rda çuval daratıı '-;!, 2.!5 nls°bf'tln1 a~~ 
rr.~::. Bu nısbetten fazlası ~rrsd""· ten7'.fl clur.t!T. 

• 

1 
ı - Rutı.:bet: No-:-mal olacaktrr. 

awiilliiiiii"ıilllııilllliimllıliiilııMıllllill•R•••••••••••• .. •••m ·sa rw + ••w:u= mr• ~ M 

-TURKiYE iŞ BANKASI 
19U llffiAMlrELEW 

Küçük Tasarruf ı adet 2000 L1raJı.k - 2000.- Ura 

Hesapları 
8 .. 1000 • - 8000.- . 
ı. • l&ı • - 1000.-

194% tJUtAMİYE PLANJ 8 • 000 • - 11500.- • 
KEŞhlELER: 2 l;'obat, 4 

ıo .. ~ • - 2500.- • 
'4) . ıuo • - f-000.- • tlaym. ! ~ğuııtoe, 2 lkiın- 60 60 - 2:i00.-.. .. • 

cUeşrtn rarib.leriııde ~ • 2ll • - 0009.- .. 
fapiln. 200 . 10 - 2000.-

Balıkesir Valiliğinden: 

1 - Smdırğt _ Akhisar yolundaki 26 adet betonarme, beton kemer 
bUZden ibaret menfezler inşa.au kapalı zar! wnılile eksiltmeye konmUlt 

2 - Ke§ff bedeli 14824 lira 28 kuruş, muvıı1tknt teminatı da. 1112 
radır. 

3 - Doc.yası her gün :Nafiada g6rUlebl11r. 
4 - İhalesi 27. Şubat. 042 cuma gUnU saat 16 da Nafia rnüdürltığ{lll 

mUte,,.ckk.!l komisyonda yapılacağından isteklllerln tauı gü.n.tcrl hariç Jbl' 
tarihinden en az Uç gUn evvel vllf1.yete mllra.caatıa alacakları ehliyet ~ 
kası ve 942 senesi ticaret odo.şı vesikalarını hAmil 2490 sayılı kıinı.:n hUknıı: 
!erine göre hazırlayacakları kapalı zarnarmı ihale günU sa.at Ui §C }(ılı!-+ 

komisyon riyasetine vermeleri, postada vuku bulacak gecikmelerin k 
odflmlycceği lllın olunur. (2006) 

~ 0.R1İryolları Ye Llmaaı...n ~ 
Umvm idareai il&nlarre 

101 numaralı yoıcu tari!esinln gldl;ı dönU,, bilet Ucretlerlne aid ol~ 
ikinci kısmı ile bu biletlerin mer'lyctıcrinln temdidi hakkındaki tarife şaf 
10/Şubat/!l42 tarihinden itibaren lAğvedllm.1,ştir. Bu tarihe kadar aım~ 
biletler gidiş ve dönllş scyyahatlerindo muteberdir. Fakat Mer'iyet mUdd' 
leri temdit ettirilemez. Daha fazla. i1.ahat için tstaayonlara. nıümcaat edf 
melidir. ( 2088) ( 977} 

Belediye Sular tdare~inden: 
!da.remiz kadrosunda açık olan ycrıerdc çAlıştırılmak ve kablllyet gfıl 

terdiltleri takdirde sene sonunda esaa kadroya geçlrllirtek Uzere tmıiııı1 
ile ve 60 lira ücretle sltajyer olarak memur nlmac:ıktır. 

1stcldllerin §artları öğ"renmck üzere 12/Şubiltı,/942 per§embe gtınüne 1'1 

dar Taksimde SırascrvUerdeki idare merkezinde MuamelAt Şefliğine mUfl' 
caat etmeleri ltwındır. {2083) 

Üsküdar Solh Buliuk Hl\.klnıllf:bı- 1 Beşllrtn§ Snlh Blrin<'i Hukuk BAJdP" 
den: 1 ll~den: 

942/111 1 JU12/101 

ÜskUdar Tunwı ba,tr Bostan ııobil 1 H~yfn Altinl"r: ~llctlı§ Şehit J.• 
H! 'No. dn mukim iken 1928 ~et1i:ldc 1 smı caddeaL 88 numarnda snldn ııtcJI 
akıl h:ı.stalrğmda.n dolayı Bnk:rkbj anı ı HU~ tkııruetgıllıı meçhul 
razı akliye ve asabı,.e ha.ııtahtU\uin~ !ııw·.nbul P. T. T. İdaresi uıııuııl 
tahtı tedavide bulunan Dr. Yll~Oa§ı ınUcttirlUğll tarafından aleyhinize şçı' 
Rcceb Bedrinin mUptelA oldı:ı!ıı lıaııt.a· l:ırı rr.dyo Ucretinı!E.!11 alacağı ~ 
lık hasebiyle va.s1ye mwıt.aç bulund11- (30} llrnıım talıs111 davasında: 
ğu mezkf}r hastahaneden bltdlrllmlıı Tarafınız:ı gönderilen tebliğata !'110 
olmakla mumıı.lleyh Reccb Bedrinin vczzl t.nrnfmdan verilen mcşruhatW 
hacrile ısynl hanede mukim annesi ikame~hınızm meçhul olduğu sııl1 

Zehra ~manm -.ası nasb ve tl\yinlne ı.<ı1dığmdan duruşmanın bu kcrre blf11 

29.1.942 tarihinde mahltemecc ltarar kıldığı 6.3.942 günU saat 11 cıe rnsl' 
vcrllml§ olduğundan bu hususa itirazı keme& bulunmanız H. u. M K. ıı 

olnnlann on gün zarfında yukanda 141 inci maddesi muclblnce 20 gU 
yazılı dosya No .. larlyle mahkemeye mllddctle davetiye yer.,,. kıı.lm o•uı 
mUracaatıarı HAD olunur. (3!li35) Uzcre lUı.n olunur. (387 ıq) 


