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ingiltere ile Alman~ Fon Papen 
y vaki geçmeden . 

bir su h yolu I .. ızahat vermek 
arama dır ı ı.ızere ~!_manyaya 
Yazan: Asım Us ı . g ıdıyor 

Almanya illdr.ıhn.r için Rnsynya 
ka~ı yeni taarruza hazırlanırken 
uzak doğu harp vaziyetinde büyük 
değişiklikler oluyor; n~'tlf znmau. 
dn Jngiltcre ile Jlmıyn arasındaki 
Htifnlr münasebetleri mühim bir 
~arsıntJyn uğmmısı görülüyor, O 
dci'.:rlo;ikliklcrle bu sarsıntı İngilte
re ile Almıı.nyayı ciddi surctfo dü· 
toündürcol"k bir ma.lıiyette<1ir. 

Tnymls gazetesi o.çıkça. itiraf et
ti ki Sovyet Beflcrinin git.tikçe ar
tan istc'klerini İngilterenin yeri
ne getirmesine imkan yoktur. Şu 
holde Alm:ınyn ha.zırlnndığı ta.ar
nız ynnn yapar c'b yine mm-affalt 
o~nrn:ı.zsn bnn<bn ~ıkııcnl. neıice 
bir Rns znfori obıcaltur. O zam!\n 
St:ıJin ~k hn.Mb olarnk: ''Rusya 
bu harpte Jngiltereden ve Ameri
kndıın ynrdnn görmem. Bn zaferi 
biz kondlmiz, kendi qa.ınımız ve 

1tendi .sfliüırmız]n ekle ettih. Av- 1 
rupa sullıunu düzenlemek i§inde ı 
İn~ltere ile Amerikayı ikinci 
pffındıı brraknc3Jtt.rr. O zaman bel
ki de İngilterCı<le k h!!şından Çör
ı:H çekllso de yerine Sir Stafford 
Crfpps geti yine Sovyet şefle
ri memnun edilemlye<ı<:'"ttlr, 

Bnrlfn, 9 (A,A.) - Yarı rosmt bir 
kaynaktan blldlrlllyor : 

Alman hıırlclyc nazırlığında, bir 
suale verilen cevapta, Almanyanın 

Ankara bU}1lk elçlsl Yon Prı.pcnin izs. 
hat vermek üzere önUmUzdeki hafta 
Berline gelmesinin beklenildiği bildi • 
ril:m iştir. 

• 
nı. 

• 
ıne 

Japon taarruzuna 
uğradı 

Japon as eri 
çıka ıldı 

-o-

Salamua 
Japon donanmaBı 

tarafından 
bombardıman edildi 

Teslim ofdu 
100 bın esir 

alındı 

Bitler ~ moro.ffaf;: ol· 
du~'tl tn.lcdlrse ise f.'::.Mi bo!~\ik 
Rusya flağıl:ıcaktır, A\Topndn ye
nj bir rejim lmnılnrokUr. Bu r&

jim sulh rejimj değil, ece harp 
rejimi olamktır, ln~e ve A· 
nıcrilm ile mihver devletJeri ıırn
smda hn.rp hali soou gclmez §ekil· 
de clcvam edip gjd.."'OOktfr. Ve bu 
hn.r:bin fikroetini sifülıla1' t yin et
mlyooc'lc, hanµ'! 'fuar <hha e\'vel 
n.bluknden ve b.r,ıl hn.Ilnin sılmıtf
J:ırmdnn yıııııc::wnmu o to.mf dfuıe. 
t'ektir. 

Böyle bir ''n!!fctte D<' Alman
l nm ıgı , n • c gtttere
nin Almanyayı yıpminmk yCJ'!C dil. 
r;Unnosi hol:\y clc~ir. Bu iş bir 
otuz sene muiıarebesi §cldini ala.
bilir. Buıuhn ela İngiltere , .c Al· 
rnmtya b:ı<ıtn olar.ık dece A '\Tll· 

f)'l1 medeniyeti. A \TUpa millettcri 

Safgon, 9 (A. A.) - Japon 
kuv?etleri Yeni Gineye ilk <kfıt 
o!arak asker çıkardıkları bi!diril• 
mektedir. Bu çewede şimdiye kn 
dnr yııl~ Jı:ıpon Jınva hüt'!lmlan 
yapıl.nur;ı ve 8QI1 ya.prlıuı Port Mo
resby h:ı.vn too.nıızu bIDmsee !ıı'1i ~ 
detıi olmuştur. 

ı.arsr görür. Fnkat tmık dOb"tldn 
hulnnnn ı ponyıınm Yazfyeti böy
le değildir. Jnponyn A'\':nlpa mll
letıeri al'Mmd:ı. harp ne Jwlar u-

1 
zarsa kendi Ulcminde o derecede I 
faydalnnrr. 

(Devamı Sa. f Sil. 1 de) 

.ce 
Hurdaya çıkıyor 

Demir kısmı Karabük 
fabrikasına satılıyor 
Denizyolla.r.ı i~. Ha.lJ,çtc bağ. 

lı dunın Gillccma! vapurunu hur
daya çevirmeğe lka.nı.r vermiştir. 
Gemi!ı.in hurdası Karnbllk fahri· 
kn.1.-ırm.a, diğer :ı.ksanu da Den.iz
roııan hM'UZlarma veriJ.ccck tir. 

: 3 
hupon: 5 ve 

ESTETiK 
FlyaUnrı 100 kuru~ olan im ftrt laymetll eııcr, 

' 

; kupon getirecek o~'"tlyncumuza yn.lmz 50 kuru!ja 
\"orfleoektlr. Bu kuponlan eaklamayı unutmayınız. 

ı Japon taarruzu: •imdi Avu•tralyayadofnıhnııf bulunuyor. Japon kuvvetlerinin Yeni Gineye aJttn. t;rkaı-malan,, 
ılk adım atılmı• demektir. Haritamı:, Avu.tral.ya.yı ve civar atlalannı gö.rermekteJir. 

c phesinde 

Orelve 
' s 

Alman hatları 
delindi 

Alman tebliğine göre 
Rus taarruzları 

muvaffak olamıyor 
(Yazııı 2 incide) 

v tralya ın kı met 
ve ehemmiyeti 

Japon sözcUsll, Jgponyanm A'VUtu· ı Avusbıralynnm Avrupanm dörtte tl. 
ralya hakkında takl.p edeceği ııtyasotl çU kadar geniş blr saha olduğunu söy. 
açığa. vurdu. Sözen Japonların bu kr. 1 kımck, bu krl.amn önemln1 ıı:nlat.ınıo 
tayı l§gal edeceklennt bcUrttı. olmaz. ATU11turalyanm aml önemi, bu 

A-nuıturalya ifgal edllobillr mi?. topraklann maden, zil'aat "Ye en nlh9... 
Böyle bir .uaı eonnamn "" oevabmı 7et tnaa.n kuvvetidir. 

vermeğe çalqmaıım JaynMıt1 yoktur. 
Bugünkü harp teknlti ve seyri hak • İngillzrerin hemen her h&ı"pte öoe 
kında harbin b&§laııgıcmdan beri ya;. stırdUkleri Anzakle.r, Avwıbıralya -nı 
pıl.an tabmhılerin hemen çoğu y&nllf ı Yenl ~nda wıkerleridir, . Son Libya 
netice vennl§dir. 0 halde t:nhrnin blT ha1"blnde bu askerlerin gösterdUderi 
nevi kehanet oluyor. 1 muvattaklyetıeri bUtUn dUnya biliyor. 

1 

Avustı.rralyıuım ifpli harb1n yürü_ Tobruk'u onlar zaptetti, Blngazlyi on. 
~ üzerinde nMıl bir tesir yapar!. !ar dtlştlrdU. En tehlikeli cephelerde 

1 
ı,,te tetkik edilecek ve cevabi ar&· bu Anzak.lar yılmadan ~et saçtr 

' nacak cihet. Bunun önemini belirtmek lar. 
l ic;in Avuaturalyayı tanmıalıyıs. (Dtııamı Sa. -t Sıi. 4 dt) 

Ra gun 
işgal edildi 

Rirmanyımm en millılm tayyue 

meydao!an ele ~rildi 

.Japo_ntar 
Rangooıa bakir onmnlaıdan 50 

Jdl~yol~ 

'.":l'okyo, 9 (A.A.) - 1mpamtor. 
luk kuaı'gfthI bildiriyor: 

J npon bıvvetleri 8 mart günü.-. 
at 1 o da .Rmıgon şebnntn iagali 
işini~. 

Ra.ogoo zaptedildi 

Japonya hnrbc gireli henüz Ö!) 

ay oldu. Do lındM az hir zo.man 
içinde büti\n Pnslffü clkyanusuna 
hukim oldu. Singnpunı '''° Cavnyı 
nldıktıın sonrn b

0

ir tn.raftruı A\'US· 

tralya, diğer tnroftnn llinna.nya 
Yolu He llindist.-uıa doğru yürii
tneğe ba..c;bmr,ıtIT. Do gkllse b:ılo
hrsa gerek A \'UStrnlyanm, gcrel< 
llindi<;tanm Jnpon Mmsr a.Jtma 
gfnncsi ilıtinın.U çold;nr, İngflizle
l'fn w Amerikaldnn altı aylık 

Uzal< yoUnrdan deniz taŞttlan ilc 
~öndcreeeklori lmvvctler bu krta
lan Jnpon tehlikesinden kurtara.
htıyıırol..'1ır. O n\kit bütlin Asya 
krt.ıısı istcrlstcmc:z Jnponyanm em· 
l'f nltma girocektJr. Çlnle lllndi!I· 
landıı 800 milyon sill\hsrz insan 
Yüz milyon iUilılr Japon önünde 
llt> yııpabillr? 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinin be_yanatı 
Bir .Japon gıu:ctedsinc atfen 

D. 1\, B blldiri:\·or: 

Tokyo, 10 (A.A.) -İlnpmatm'· 

f DetJ<Jmt Sa. ! sa. 3 ®J 

-
Vekil tütün ve içki f iatlarının iaşe vaziyeti fena 
artmasebeplerini izah ediyor Halk 

ADE 

tste A\'ntpn hublnfn bugünkü Gümriik ve tntıisnrlar \'ekili Raif 1 
lnanzara.."lı u 7..a.k doğuda \'C büyük J{aradeniz, dün, bir muharririmiu 
.\syııdn kcnidliğindcn böyle bir şu beyanatla bulunmuşhır: 
rıetl<'eye doğru gidiyor. Böyleli1<- ''-Dünya durumunun her mem. 
Je A\'l"Uptılı milletler kc.ndi elleri. , kkcıtc ol~uğu gibi bi.zdc de i_ptidııi 
le kcnCli kuyul:ı.nnı kazmrs oluyor. madde, yıyccck ve sıycccık fıyntla. 
~iııı Jnponynnın Asynda t.QJllıımlJc rı ile i~cilik ve nakliye ücrctlerkıi 
baldın ohnnsr düne lmdar b!r ha- ı a. rtırmı~ olm:ıı-ı bir vıikıa hırlindP~ 
:tal fnrzedllcn s:ı.n t.chliltenin Av- dir. Yurdun müdnftıası için h1. 
lııpa için r,:uıh blr h!lMkat Jıaline zumlu bütün tedbirlerin alınması 
~elmcslndcm b:ıı:;kn bir şey del:ril- hııyntl hir znnırt-l halindedir. t~ıe 
rtır. bn iki sebepten clolayı ıdcvlct mas. 

Ru7.l•elt ve ÇörçH Vo.o;fn~tonda ' raflan bir hayli çoğnlmış bulunu. 
1-onu url<en: "İptida il itlerin işlııi ı yor. 
bltırelim, Ondnn sonra Japonyaya Hunları karşıhyocnk olan hozi. 
Relelim.,, <ledfler. Hadiseler bu 1 neye yeni gelir !kaynakları bulmnk 
lıarardald sıı.kathğı göstemıiı;tir. 7.anırctindcyiz. 1942 m11h yıhnd:ı 
•ıınel' de: "A\•nıpadıı. Almanya devlete J11zım olııc..ık paraları temin 
lıendi arzusuna göre yeni bir ni- için hc-;nbo katılan muhtelif knv
tıı.rn Jnınıroktır.,, daxnsına ı;ir- nnklar arasında inhisar resimleri. 
~elde, lngiJt.t'reyj Avrupa mlJiet- ı 
eri arnsmd!Ul çıknnnağn te~bbüs zamı bir glin Avrupa nl7..arnmı ken. 
etnıeklc ynnılmıstır. dl hülanü altma alır, )}ütün dünya. 

fnglıtief'C \'c Amerika A,·nıpada nın m~nfan.U Avrupa, Asya diye 
'1bnnnynyr mnğlfıp etmek için uğ- 1 ayn ayn kıta ni7unhl'r lturmak da 
~rrkcn, Almnnyn (b İngiltereyi 1 dci;-il, büylik, kU~ lıUtun mtllet
~Vl"tıpa niznmm:ı lm.nstımınmn1< lerin insanlık haklanaı tanıyan bir 
;ın ı;alı rli:C'n c1ünyn nimetleri de- tek dünya nizamı kumtAktadır. Bu. 

1 1kleıi şeyl<'rm her.sini ele b:ı.5}m. nun yolu dn henüz vakit geçme. 
.. arma kııp"ırmıo; obr:ıld:ırdır, A,·. mlşken İngiltere ile Alma.oyanm 

11Padn, Asyn!ln ::ı.vn ayn kunıl.ıı- bir di\n~"B "ulhu knnna'lc hu.."USUD· 
~ nizamlar y~ya.maz, Asya nl- da an~ vanmJandu. 

nin artırılma!iı da düşünülınü~tür. 
Malum olduAu üzere İnhisıu-Iarın 

sattığı her malın maliyet bedeli ile 
sııhş fiyatı arasındaki fark, inhisar 
re.~mini ıcşkil eder. Bu farka lica. . 

Tütün ve rakılara 
yapdan zam 
miktarları 

Bugün son sayfamızda 
inhisarlar İdaresinin 
ilanında bildirilmekte
dir. 

rel aleminde (kdr) derler. Artırıl. 

m:m düşünülen inhisar r~mi bu . 
dur. Halbuki diğer taraftan inhi. 
sar mallarının mnliyct )>cdellcri de 
yükselmi~lir. Dildiğini:r: gibi ser. 
be~t piynsaya tfthi olan yaprak tü. 
tün fiyatlan ehemmiyetli nrtış gö~
tcrdi. Üzüm, incir gibi başka ip. 
tidai maddele~le imntatta lrnUnn. 
dı(:iı,mız di~er mnl:r:eme fiyatlan, 
bunlann yanında işçilik ve nakliye 
riyatlan da arttı. Şimdiye ~ndar 
bu artışlan, satış fiyatlannda ak -
~ttirmemeye ('alıştık faknt mıtliyet 
bedelleri ile ~ahı> fiyatları arasın. 

dııki mesafe gittik('o azaldı ve bu. 
nun netice:o;i olarak da harinenin 
inhi'8r resimlcriden beklediği Ta. 

rioot gerileme!tc yüz tnttu. Bu Ta. 

(Dtvomı Sa . .t Sü. 3 d,) 

Fiyat murakabe komisyonu iaşe müs
teşarının başkanlığında toplandı 

MOsteşarın beyanatı 
ı;r .... l iindidt) 

H.arbin bir sene daha 
sürmiyeceği kanaatinde 

(Ya:m 2 incide) 

B giin 
Gazetemiz 
6 Sayfa 

YAZAN 

Kenan Hulun 
lllüııllinn bu nefis hikAyefitnl 

blrblrlndm daha na& olan di. 
ğer şu hlkl\yeleri taldp edcoolt. 
tir: 

Bir bardak blra, Vnli Paoayo 
doo, Otu% kuruşa yatak, GoH 
o,yn3yan kadın bibl08U, Jlarb YO 

.Jııponya, ı, bilenin kıbç kup. 
nıının, Bir ölüm vakası, Gllz.el 
bir kndm 25 lira, Muharebe", As. 
tnıgnıı ma.oto, 7 saat 
,.c diğerleri ... 

Günlerin peşinden 

Mes'uliyet 
Bir evlenme memurundan aJ.ın- b!r kadına evlenme mem ı.u ~ 

nuş vesikıt. ile dilğilnil için Yerli- I vesika vermeımek, ayni kadının h. 
mallar paz"iU"llldan po.tlska alan bir mile olduğunu muayene ile ona 
eenç kadın on ~ gün sonra M- yan bir doktonm da isteniJıdiö 
mile olduğu hnkkmdn bir doktor takdirde bu vaziyeti raporla b1l 
raporu ile dünya.ya getireceği ço. dirmemck elinde buitmmadığx kr 
cuğu için ayni mağaza;>~ mübnyaa na.atine varıhnış. TabH hiç bir ldır 
ta gelince işin içinde bir vesika ı setle mesuliyet buhınaıııamq. 
Mrlistim.3.li bulunmam ihtimalinden Tevekkeli .ınlıureyi QOı}a.n kllıf 
şüphe edibniş. Tahki~ata giriş.il- I uı hazrrlnr • ~· 
mlş. Fakat neticede evlenme iç.in oemerx • 
ueuın dairesinde müraCM.t eden HASAN KUMr,, -
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Tolqıo. 1 ( A.A.) - Yeni Gioe'de 
ıdı ....nımi7eıı y...ı.re ,Japon Jm• • 
\•etlerinin çıktılı bantd• ie7f d e
dilmektdlr .' 

Ounbern, • (A. A..) - Rdmi 
biır tebliğ oCSyle ddnelttediT: 

PaM' NlıUı erkell. 8Ut1erde 
ııı,aıan kuwetlcd ve d.m taert
:an Selamua ~ s;6rWmOI 
'erdir. BkM llOlll'&. buzıa bemer 
cilpıan çdtarma kuvvetleri 1-Y9 
bir G*J1 )'8111".. Burada ç6:ıfı 
kOl'llJ'l.ll dtilmen Jıcnnru&r ve t.or
p!tıo mahriplen eehrl topa tutmae 
1.:ırdır. Ayni wınenda dtllman tay 
ysreleri de tehri bolnb-lem,.W. 
da. ba h_. 1Wrlrmdıa .bJçblr ma• 
ıf.ımat yoktur. C*Jllll kruftSSıier 
\'e torplto m11hriplerl hlm&yeMMle 
~lede yapddliı S.Jenmeda 
haft tMl'l'llSU oldaiuna daiı' ıı... 
her ,oktur. SelemıllP G*anla 
ı Gtmaıı. Jmvvetleıinkı mlktan b&
ümnemekle beftbet' bu kuvvetle
rin JnOhlm oldaiu Te cılnl*an ev. 
vil bombU"dınmı )'9111ldıiı mu • 
halııPıktır. 
Oumart-ı cQnii öttc vakti Bu. 

ı.,. yapdMı tall'J'm cen. ~ 
de onam•, !bw.r ve ttielat bil
dtıtlmemiltir. 

ta BtM ESlR ALINDI 
T,oltl/O, I ( A.A.) - J8POft umum 

k9nr11bının tebllll: 
l>nfnıanın H.000 Ho1&ndalı ve 

5.000 AYmtnlyalı, Amerikan n tn. 
gillı ukerlnden milreJdtep bli)'illt 
klft'YeUne b111 Surliba,.. '\'e Ban. 
a.... ctoıe7tannda harekette bula. 
na .Japon ltıtalan, 9 martta HM 
$ .. ka:rıtaı• w .-un ollnk bun
lar teslim olmıllı: wonda bırakmat
ludır. 

~ lulnetJeri JIPQll 8ılbr. 
lift C.~ ~ 1 dB IODN 

fAllllıa oJmaflardır. 
.Udalde .. Aınıatnd.,a"' I ( A.A) 

- l'eJeııaa JIJndfstam vmaml n. 
11.ı Vu Mook ile d6rt hUk6md 1. 
Z8ll Bu.doeftlftn 1•"9N ne bara.. 
,. •• "ıeı.rdlr. 
HOLUCl>A. KfTALAJU llOCADELB 

EDiYOR 
Utlald. ' lA..A.> - '\'ali V1n 

Mook demffttr •ı: 
~g <iüttü fakat Holıınd:ı 

kıt.lan ınilcadeleye deTam etmek. 
ledir. 

A VUSTRALY AJ>A TAHRiBAT 
YAPILACAK 

Stokltolm, 9 (A.A.) - D. N. B. 
\ \'Ustralyad:ı 11sbrl malrmılan ıo. 
ıumlu g&rllecq tnrll:mn1 r-P" · 
rnaırı j~in aelAlıl:ret vermlftir. De. 
ıniryoUan, yollar ve liman tesisle. 
ri bile jeap ~ tahrip dilecek. 
lir. 
MOJUiSBI TMRROZ~ UGRADI 
Canb""'• 9 (A.A.} - Jfan na. 

r.ırlıitının teblijt: 
Port More!bi bug{ln öiıle fistn 1 O 

Japon bomba tanaresrnin tıarru. 
1una uiraınıJhr. ,Akıncılar tayYarf• 
teşkillerini Hdye bölnril~ler Te hü. 
comlerını atıken t•isleN tncib et. 
mişlerdlr. Hi~ ~ olmamışlır. 

Hasarat hakkında tııfsillıt yokur. 
Tayyarelerimiz yeni Brbtanya üze. 
rinde k~f lharekelt\eri yapmışlar • 
dır. Bu h11rketler ~n•Slnda dftş. 
11111n av tayyaresi ~lt!eri tara. 
tından üç dctfa taarruza u~nyan 
:bir ıayyare btuılann önünden kaç. 
rnı1• muvathk olnıu~ n )"alnız ?tir 
kur~n yaruı alaralc vaxifesini ni. 
hayete erdlnnl~llr, 

Vak/tin Nf'fu: 
Port Mor~bl Yeni Gine'nin A. 

Tttstr:Uya efhetiııdc ve A...mtr:ılya. 
nın )'ork burnu ııcı~nde bir li. 
rnandır. 

TESLİM MUAMEl..ESt NAS11. 
YAPJLDJ 

Tok110, S f A.A.) - Ca"a adasın. 
daki Hohında Hindistanı kuvvetle. 
linin ktıyrtsız şartşız wllm oluşu 
hakkında aplıdakf tafsilat alın. 

mıJtlr: 
Dolanda Hindislanı kU\·velleri 

konıutanlrırından Tulfaeneral Press. 
rncı, ;:!aha 7 martla, BAndöng ke. 
siminde bir be)"8% bayrakla Japon 
baıkumındanhlının nezdine gel • 
mlt Ye bir mütıareke tawp etmiştir. 
.Jıpon başkumandanı Bandöııs bat. 
seıfndeki düşman kuvvetlerinin 
kayıtsız şartız teslim olmasını is
temiştir. Bu şart, nihayet kabul o. 
Iunmuştıır. 

Ertesi gün, 10 maMta saat 15 de 
Holanda Hindl~anı umumi Talisı 
~I. Vnn Starlcenbergs tnyyae f!e 
B:ındöng'ün şimalinde Kalicati tay. 
yare mcydaına ge..'mlş Te Japonte. 
ra, Ca\"adalci bütnn kun.tlerfn ı-. 
linı olmıya hımr bulunduklannı ,bil 
dirmiştir. Teslim olacak kıtalar a. 
rssınd:ı, bilhassa bu aradı Suraba. 
yada çcnber içine alınan kuvvetler 
dt> bulunuyodu. 
Görü~eler, lsola otelinde cere. 

l on ohnl:Jtir. Holanda Hlndlstanı 
urn11mt ' 'alisi, }>und:ın sonra, radyo 
ile, ker.dl kuvvetlerine muhasamn
ıa ıon vermek emrfnl Termlıtlr. 

INGILTR:RE YALANLIYOR 
l.ondra, D ( A • .4J - Jtoate:-'in as

ı.:crt yasan AHllst dl,YOT ki: 

-------- ----- - - - ~ 

VAKiT 

Kırips A vustral.ga Karaib üsleri 
Nakliye gemileriıün 

ailih nakli için 
kullanıldığım söyledi 

Japonya ile sulh hakkında 
yapacakmış ! 

Londra., 9 (A.A.) - Milli Ta. 
sarruf kom.itesiı:ide söylediff. bir 
nutukta Sir Stafford Kripe de. 
mJetir ki: 
Karanlık oWı ve fecirden ev. 

w1 da.ha kararacak olan istik. 
halin mamaruı eğer elinzbden 
geldiği kadar ~ ceeue. 
Umizi lurmamalı ve amıimizi a. 
altına.rnahdır. 

Sir Kripe benciliği ve Wafı 
ta:kblh tbni3 ve bu &lbeıple va.. 
purlarda ilga1 ecıneıı yerlerin 
birçok inaanlarnı hayanııı kur. 
taracaJt olu cepbane, lop ye &V 
tayyareleri nakli i9'n kullamk. 
bileceğini ~it. , ..... ., ......... 
iLıoDdn. 1 (A.A.) - B.B,C: Ruıııl&. 

nn ~ c1nam .-...ıt. vıu · 
ma bl1pllDde AIUalana -... ~ .. 
ı...., s;ıJUııtı tlfldl edlD I0,000 kilo • 
.. tre 11tural'Aıabk aıtr ..U71 t.artt ~ 
..- tetalllrMbıl ~- YIUm& 
flmdl Rulılal' t.aratmd&n topla cMııtıı· 
.utedlr. Ruür, lllmtıl....- cenu • 
buD4& prbe dötl'u Uentyortar. 

lloüaYa ~ )'alım 8. lı&rflyle 
an4ıl1 bU ,eJwla gert almdifrıu dtın 

pc111 haber ...mıı,tu. 
Bu felUilı Vluma tıe Rezet &rUPJ. 

di.kJ )'OIUft ortumda "lwwı 9Jko'I'. 
ka febrl otclutu saııMdillyor. 

Allllallıat, ata.raya ıau.acıa 100.000 
u.ylat ~tdir. AlmanJv, l&l'mı.t 
Lentnrra4 ...-.ınl ~il tepll S· 
gLn mtlldlııl tabi,. kunwtlei't stlDde
rtJ'O'W'. 

On1da Ye Kurııkta Almu bat:lan 
daUmnlfüı'. Harkot RIMdarm top men. 
sll1 içinde bulwauyor. Ka.repl TJnıoçea 

ko llıersl1D blru dala& Daieperpetrofa. 
ldJ9 7aklafıyor. Rwder Kmmda taar
ruzda ~u7(111ar. 

16 Del ordu 1mı.. edildi 
LondTa, 9 (A.A.) - MoEdtova 

racl)'WN dllnk'U pazal" ak§arnı .Aı
manyaya mahMm o1uak ~ 
....,t,..U.. Stara>•~ çevre .. 
8ilode ~ ~ alman OD flltm
Cl .Alman ordusunun 8.kl'beti.niın ta
e.yyün etııUo olduğunu blldirmit
Ur. 

......... (A..A.) - JtJıııu ordulan 
tlafkıenandenlığmm bildirdiğine göre, 
1 martta Sovyet. kıtalan taratından 

tACScıp ,et• ile Ve\llof ..,._ ~. 
\an taamı.zır her nevi sll!lı1arm d(. 

ılf edilml§ ııteft k8J11SIJ14" ~im ;kal· 
ınııtır. 

Volkof kesiminde Alman hava kuv. 
vetlerme meuup mWılm teı~nıer Sov 
1et kıta toplulukları UıeriDe bilh&111& 
tlddetll t&l\rruzlarda buluıuıı~lardır. 
B!rcok Bovyet tayyare.ı dU,UrUlmU, • 
ter. 
Şark cephesinin C4nup ke4lmlnde 

yeni müdafaa mubrcbelerl cereyan et· 
mektedJr. DUşman cephenin diğer ke • 

Berllıl. 9 (..U..) - A~ 

lDcnten 1mpantortulundaa ·~-
81 veJaponya ile ayn blr sulh aktet. 
saelll lebblde bu ]atada ı.zı ...ı.r J1lk 
9eJdilgDe dair ~ydan alma b& 
bet' ile buna bemer ..,_.. Bedi 
Dm llyaa« malsftUeı:inde aJAka U1Ul. 
clıırmıaktadlr. Bu znllnuebeU. lllbal • 
r.. Jıadu' Utbe aU,tereUI& dnuı 

•tmtk bUMllNDda ~11 paktı ıma ·
dee 4"ı.t1M' taİ'tllllÜll nra.. ...... 
kArane kara!' ~. 

....,, • (A.A.) - .....,. ~ 

dJtl bir nut.Ukt& ....... oor.s. Be6et 
dllrdjtlr ltl: 
ıepıaıa A.ftltn&,ada t....allf .. 

Moellmlll zaman ki OD1ar1a ~ 
~ emınıı:ıı. AY1illtra1Ja ll&l • 
lmun mtlc:adele rubu il• dllpnH• ,. • 
MOettne itimat ecUJWUm, Biz teaıUm 

~· Oltlaoe,. kadaı' Çarpf&. 
-ısa. A.,....,_,.ıılpm da,.._.,.. 
l&eeıe4V' 

ingiliı tayyareleri 
Parla •• Al.maiiyaya 

taarrus ettiler 
!Loalra,. (.\.. A.) - lnai~l'B 

ha.Ta nen.'tetlnin ~li: 
Pllnkll ~ lfbtU öf'eün l;Olııi 

na bomba tayyarcleriiniı Parla m
nmıda Poi,uy'de, A.lınanya ieılb 
barp malzemeli )'Bpc Jılattord 
fabrikuma taarruz etınilleNir. 
Bombeler dolrudaa clolruya fa,b.. 
~lraya ve bm.)uı p.rajlarma dU,.. 
mUft.O,r. 

Av tayyvelerlmhbı refakatin • 
de bulumıı diğer bomba tayyare. 
!erimiz Lllle civarmda Comtaee
.ieki. elatrilt antraıma ve Ahbe
ville'de demlryolu depolamıa ta• 
arrm etmi.tlerdir. İngiliz av tayya. 
rderi iki .Alman av tayyareelnt 
tahrip eylcmltler4ir. Dır bomba 
ve üç av tayyaremfı; ııobandır. 
8 ln6lli% tayyarui JiifüriilJü 

BerUa 9 (A.A.) - bcDi& ta)'7&r'e. 
lerl prpte fopl altında tıuıunu 

memleketlere ve bllhuea Parille ta • 
aıTU;Z etmlgltr ve 8 tayyare kaybet -
ml,ıerdLr. 

9 mart gCCNl lngillZ bomba tayya. 
releri garbi Alma.Dyada ba.zı mahalle. 
re taarruz etml§lerdJr. Sivil hatk ara.. 
Jmda ~em.mi~ kayıplar vardır. 
BlrkM~~N4&r&~ 
tır. DO§Planm 4 tq,yyareaı dQ§UrUlmUş 
tar. 

Arjantin Y unaniatana 
10.000 ton buğday 

verecek 
.811eG9 A:yroe 9 ( A.A.) - Arjantin 

hUkfuneU ödeme kola)'Jıkl&rmı ıöster
mek suretile ve ~ lıendlu alt 
olmak prtile YUllt.Dlıte;aa 10 btn buA' 
day çıkarmata brar vemıJtUr. 

r:imlertn.de de muvaffa.klyıetsli tur • 8 1 1 ••ıdl 
ruzlanna devam etmektedir. Tarafı • anıon ... im 
ınızdaıı yapılan taam.ız ha.reketıert (Baş tOTa/ı 1 tncı -;aulada ı 
neticellncSe mevzu muvaf!aldyetıer el· luk umumi ~ tebliği: 
de edilml§Ur. Dtl~nm l.a,C yollan J&pon kitBJa.n: Ram.gon dohLyla
Qserlne yapılan hava taarruzlan ea • rmda!ki dllpan kuvvetlcliiıln e
ı:ıamııd& yalnız \'ald&i keelminde Sf sas iuwnmr yok ett~n sonra 8 
ııakliye trcnl ağır hasara uğratılmıı. mart ısa.at 10 da ;lduin işgalini ta
trr. Muharebe tayyareleri t&ratmdan mamlamJŞlanlrr. Ra.ngonun :50 mıl 
Riblnsk üzerine yapıla.n gece taarruz. !jima lndeıltl Pegu, 7 ma.rt.ta öğle. 
ıan o.ıırııa.sında tayyare !abrikaama den oonra a.lmnuşttt. 
attr çapta bombalar t•bet e~tlrllml§· 1(1 şubatta alman Jd&rtabeıı'm 
tir. i~galinden soınra .T.,poın kıtal.an lm.-

6 daD 8 marta kadar Sovy.tler 82 ~düşmanı takip~ 16ve17 
zırhlı araba ka;rbetml§lerdlr. şu.rotta düşnıa.nm Bilin nehri üze. 

Şimal! Afrlkndıı kqlf kollan geri r.indeki şiddetti malcavemetinf lrr
p6*.UrUUmUştCr. Bilbt•M Tobruk te. ırı11taroır. Bunds.n IOO-ra Jıapoa. 
81.alerlne kıı.rp mUeıııair taarruzlar yL kuvve-tleri Sltttang'm doğusunda 
pılml§tır. Gambut bava meydanmda bir dil§Dlan t.Umenini bozarak 3 
4 :tngnız tayyaresi yerde tahrip edil. mart eecesi SittAng geçidini zor. 
mı,t.ır. la.m!\'J ve aynı gün Rangona htl-

llıl&rta adumdakt dllfman hava mey cuın etm.fş,ertir. Rangonun d~
danları ıtındUz ve gece bombardıman mesile, B'..nnanys cephesindeki Ja. 
edllm1ft1t. J>OtJ. ha~A.tı hedcf"uıe ulapıt§ bu-

lnglltereyo kartı yapılan mUcadele· Junmaktadır. 
de Hllmber ve Tyne Uzerine. Uman Blmıaayaıun en btlytlk ta)'J'&re 
bölgeleri{ıf dlln geee yansm ve tnfilAk meydanı ele geçti 
bombalan atıı.ml§tır. tngllt.ereııln ce - Tokyo, 9 (A.A.) - AaahJ Şim-
nup aahlli.Dde Alman av tayyareleri bun ~nfn J3frmanya cephe. 
1tend1 vuıtaı&rlla 6 aabtt balonu talı. dnden lSfrendlfinc ~re Rangomm 
rtp etllllflerdir. ıtimalhıde bu1umın ve Birmanyanm 

en btlytlk tayyare ~y&ı.nı olen 
Candı 93 btn kişilik Holaııda Mingaradoe'u J&pon kuvvetlerl 

kuvvetlerinin• kayıtsız ı:ırı..ıı tes. Rangon gdirlnl almadan blru ev
lım olduğu hakkındaki Japon iddi- ve!, bir kmkaç ha.reketJ netieeeln
a!ı, hic olmazsa rnevsimsize ben. de ele geçirmf.'}lerdtr, 
ıemektedir. Bq iddia, Japon kay. Tokyo, 9 (A.A.) - ~do-

Amerika - Jngiliz 
anlapuı 

v~ t <AA> - ~ 
T'e4c 'bir 1ngtJııs - Amerlımn .. 
l@, Karr.b ~in elrıooımA 
~e'"""" iıgllı lıir bclia - Ar 111( 
bn ........ .. ..... aldım
,_,. bUdl~. 

M. Jlu'relt, 1ıa .,_.. le _.. 
:rdb Ollerilli 98 ,. lflD ... , 
De'YWSere .... ldra ............ 
Din Biı'leelk de'Mtler' tara.fmıdlıla 
J*WI + -- P' Wıep olııı ... •lr lııılk
bıdakl pyWan ,.-Wııhv1 

/ • 

Ruırnlt, ~ derietlcdD ~ 
bir~ ~y1e bir ~uı •& ... ........ ~. 
Harbura yeniden 

hucum adildi 
~1(&.&.J- ~ 
~bil.,.,.: 

J'apcıll ...... lıılrUJrljji, u .. rı 
arimil.la ,. ...... 11 ........ .. • 
..... " llJat o-,, ...... iln.gm.,. y.,. ~ kiWdi ....... ttıfeb. 

......... ~ - lıln ıooo&to • 
~- .. Mlfm8İl .... ~. 

, .. IUit ... , .. ,. ıuo.uu tay· 
piiiiıler PeUt Haffıillfr. ~ bM11fDt ta. 
..,... ,., •• ,, ........ Tamir edUme:ırt. 
ölM ....... ~ ruldeD baAra ,..,_ 

ramijtır. ~ ba.,. karfıko1aa 
ıt.,..li ..,__ ntmm Japoe tar 
7U'81eriül ..,. ................... 
dlr. ... ,~ ..... 

waı,etl 
2'GIQ'O, • (4.A.,) - Ttk1'o N"l&i

.. pzetc:ı8lain ~ "Sima
n." dUi m.uat muhabirindeD ~
~.me &&'e Sovyetier Bl~ 
de iate YMl)'!ld 9Cık fenadır. S.. 
ban, tlltiln Ye tel'C.Yalı DNreeDJ 
pek si~. Bele lllMm fi1atı 
gak ~. Dmek al&biJıınıek 

lcfıı ~ -- ~tkf.t .. 
dir'. HaJJt bu ~etleıden 
oa\t dcnt: çe1an.ektc "Ve m.uhuıı.
matm ya.km.da 80ll8 ereceğini ümit 
~teclfr. Kiltıeiıeri ha.rbe de. 
vaına N'W'keden 'llDlumi efü.rm bU
Wn ooganla.n tarafmden yayılan 

Abuı ~- Gıda !Dad· 
deleri stıc•cl +••• her ıe~ ev. 
Tel.......... pyaa IJıe adıtel*ier 
sebep olmaJctadu. .MliıJıe'nrer btr 
Ru9 Japon muhabirlne aynen tun· 
lan eöyleırniltfr: 

Ha~blo bir sene daha eQreceği.
ni tasavvur etmeok iınki.nstrılır. 
Çiliı4dl dü8. al~ ay içinde hayat 
bu dmıce güçJerıl~Jr. 

üç Japon kruvazörü 
hasara uğratlldı 
V&§lrıgtoa, 9 CA.A.) - Res

ıaeu ha.her verildiğine göre, Ame
rikan (1ıelıizaltJ!e.n B'O«ll hafta bir 
Js.on to'rpido muhbirilc bir petrol 
gem'.sini ~. 3 Jap0tı kru
va.zörJle bh- tayyare gem.islni ha.
sara uğnatml§Jarodır. 

Bn. Belkıs'ın birkaç 
bin lirahk nişan 

hediyesi 
DUıı asliye dörd\blcU htikuk 

mahltemearaııie ;hayli lQıerUlı bir 
dava gör111ıılüttllr. Celaalıetün .. 
dmda bir mt, nişan hediyesi ola
rak ver<Uji ook kıymetli ve nedi
de 23 parça kilrkle ~ la lira kıy. 
metindeki PQ"lant.&Iı blr altm bi· 
ltzlkle bü- ~tu. ~radan ev1eu.. 
meyi reddeden .BaY"ıJl Be'l:kı.ten 
geri u.tl}'Dfdu. 

)lllhkamede Bayan Bellda, 1"ı 
e,yayr bir niıJmı lıtdly-1 oı.rU de
ğil, &lellde bir hediye olarak al
dıfmı. C'.emalott'nlc Diu&uJanma.. 
m.'f old~ td4a etti ft bw 
~itler dinlendi. Muhakeme, di
ğer şahitlerin ceJbi ~ ~ bir 
g'lhı-e bıra.bldr. 

eamerı ta,wlls lçla ne dl,tlnlyorsanaz 

Sanatkar BOrhaned
din Tepsi'nin cevabı 
~ =•ıtktr ~ Tepel, evlenme l!Jlnln bir yurt da\ası 

.wat- llııellrtenık Frsnrlla tıatblk cclllen bir usulün bizde de tatbUn :fay. 
Ulı oJacıatmı mtıdal- etmekt.edlr. Burbanettlıı ı'epsl diyor kl: 

Belediy.-ıılse verdlllm muhtelif fcselü gerek aileler arasında ka. 
projeler meyanınd:ı bir de Fransa- lıul gün \ ' C merasimleri • hususi ic
da pek yakınılan ki.kik TC tetebbu tlmalar, balolar ,.e oircler Frnns:ı. 
ettiğim E•Jenme Ajansı • Ageuce da bu evlenmeleri teshil eder. Hııl. 
Zııatrhıoriab Tardır. Evnlt'fnlrde huki nisbeten bizde bu bulu.,'ITTlala. 
Belediyeye seti~k bfr vandal l'JD miktarı daha azdır. 
nıen!ıaı olan bu ajansın memleke- Yalnız 1stonbunldıı <!eğil, vila. 
tımiu )'&l>acaAı hizmetten bahse- yetlerimizdc d:ıhi bu Cllenmelcrı 
deyim. arzu eden birçok bay v ba)•anlar 
Frınsada son birkaç sene zıır. ,·ardır. BeJJ'lm tetkfkatım ve ayni 

Cında u~n evveldenhel'i devam e. nizamatı tatbik etmek surelilc e. 
ıcien nürusun eksilmsi bir sene ıar- minim ki ilk başlaıu;ıctıı binlerce 
fında ve bir milyondan faıla bjr kişinjn evleneceklerine l'minim. 
~ksiklik dolayısile hükumet hususi HükOmet ve Belediyemiz bu pro. 
surette idare olunıın Evlenme A- jemi kabul ederse hem memlckeıti. 
jııslarının arhrılmıı.sına ve hunla- mizd~ saadet yııvalannm ve hem 
rın himayesine karar verdi. de nüfusumuzun ;dtyadeleşmesine 

Franaa ılbl ıenderin birbirleri. yardım edeceAl şüpheden Tarestc
le fanı'Sma~ı ve bu ınırellc izdivaç dir. 
ffi~bilnıelertln yardım edcock lıer Du hususta Belediyemhe verdi 
tfü1ft veısalU bulunan bir memle- (iim projenin bir an evvel tatbike 
ke:tte iıü'kıimetin bu hususu nazarı konulmasına yııloız ben deıW bir 
itibara alınuı Ulzim için de mü. çok alakadaranın lnliıar eUlği şüp. 
kemmel blr denlir. hesiıdir. 

Pariste 1 
20 Komünist ve Yahudi 

'kurşuna dizildi 
Parla, 9 (A.A.) - Alman askerl 

maJcaıııJar:ı aptıdald nam ıaetretmto. 
lerdlr: 

" Mart 19(2 tarihll ilb mucibince 
ı martta Alman nöbetçi.sin• kar§ı 

yapılan alçake& .Wkut ıaillerinln 

muhitine ııaeıurup 20 komllDJ.lt ve 
TahudJ kwf'- ~Ur. 

İmza. 

Hindistana gidecek 
fen heyeti 

v~-... <~> .- Hinc111-
tana Şldec3k !en heyetinln e$ti 
had>fye JJurr muaviid al:ıe.y Lu1 
Coneon ıiyaeetinıde hareket edece
ğini harlclye naz'.rlığı haber ver
me'ktedir. Heyetin dlfer ual&n, 
~•i hariciye 'BMlr maaviıoi H..enri 
Gradi, otomobil mUhcndiıde.ri bir· 
lifi ~ Art.ur Herri.rJgton. 
Boyater -.nay:i tuınpuı.yuı reisi 
Ham B<f.ster ve Penıonel d1relt • 
törü Dirk DetcltC'l"'dir. HWIUl!f ma
hiyette te.1tnik Dıdeleleriıı haUne 
)"ardım için ~ daha baş
ka aalıa.r <la illve edilel:ıileccıktir. 

Kaliforniyada gizli bir 
radyo iataayonu 

keşfedildi 
Nevyol'k, 9 (A.A.) - Cuma gttııU §I 

malt JüJifomiyada 62 yabancı tevkil 
edllmJ!}Ur. :BUtün dünyadan l§lWebUe. 
cek kudrette bir radyo ,·erici unuyo. 
n'tl bulun!IWJ ve mO..dere edilmiştir. 

Amerikanın Londra 
elçiai deiiıiyor 

Taşovada 
Tütün piyuaıı açıldı 
Erbaa. (Buaoa1) -
:MUbayaa hazırlıkları evvelce lkınal 

olunaıı Tqova (Erbaa, Nlkar, Tokat) 
mmt.akalmda deranbar bucUD bafla. 
DU§tır. Bandonun ı,tırakile yapılan 

açılı§ töreninde kaza kay.rxıakaı:Dı ve 
İnlılaarlar mQdllril bugQnkU dtln,ya 
bııhra.ıu tçtnde tUtUnlln eheuımlyetl 

ve bu Ur1lnQıı tdraldDdeıı Tllrklyeye 
temln e®ceti mlllllm kaaııcı tıeıır. 
ten deuıeçlerde bulunmu,l&r ve lnhl. 
sarlar flk mllbayaatı yaplDifbr. Pe • 
ıımden tuttııı mabBul ıtrkeU plyuaya 
girmlşttr, 

Fiyatlar: Görmes ıa a. 20, ıııaJıluJ 
ııo ne ıao kunıf al'UIDda •tıf rısr .. 
mtı,tur. Bu )'1l reçeıı aenelere u.za • 
ran fiyatlarda dağmıklık olmlyacak .. 
tır. Yani mahsul bir, gl5rmez bir ti .. 
n,U& atılacaktır, Geçeiı ltD,terde 
sennez 'l"O ı:ııalı8ul dlh"t. l>Cf tJ1'& ua 
~l&nı7or Ye atılıyordu. :lılUftüall 
bu halden memnuıı detndl w belab~ 
na da akıl erdlruıılyordu. Bu ~ 
:fiyat k&rannd&a mtıat&UU gok 81VUıç 
ildir, KQb&,.ata den.m olUllJD&kta • 
dır. Baaıt 4. u..a 
Edimede yerli mallar 

pazan açılıyor 
Edirne, (B-.IJ - Edin:ımJa m 

büyük nokaa.nlannda.a blrt de burada 
''YerU lılallar Puan" Dm bir fUbMI. 
ntn bu}ıınmamuıdır. Şehrin bu lbU. 
yacı bundan iki, Od buçuk eene ff'Nll 
gü~ııtınde bulundunllarak Yerli 1ı1aJ. 
larım.a:m bir §Ubeldnbı de 'burada aCd+o 
maaı k&rarlaft.mlmlf '"' takat bul 
Sfıbe!Jler doıayadle bu karv tattıaı 

s.ııaama konuJamamqtı. 

Ş:mdJ Edinıenin bu lhü,aemı tek • 
rar ınc.ıleyen htlkOmeUm.1z nihayet bU' 
JU'bı>ı:ln de burada ,,. en laa bll' .._ 
manda açılmumı alüadarlara bOdlr. 
mtıı ve bunun Qzertne bu aabab Y.U 
MaUar Par.an depoı.r mUcttırtl it.dl 
btanbuldan pehrlmlzıll ıeıım,ttr. 

Burada umumi mutettt,11.k ve Y1lA., 
yeli ziyaret ettikten ııonra alAlradar. 

StM'holm, 9 (A.A.) - D.N.B.: i.arla temua reçen depolar mtlclürG 
Njya Dagl1gt Allehanda'nm yarm :l.stanbuJa dönecek ve ima lblr 

Nevyork m.uh:ı.birinin verdiği bir zamanda Yerli Kanar Pazannm blr 
bnbere göre Vat'ıngton ma.hfille- gubell1 de tehrtmtzde açıl.Duf olacak. 
rinde lngiltereden birleşik Ameri- tır. 
kaya döne.:ı sefir Vblant'ı:n wzife- Bu ıyt haber blltUn Edirnelileri ve 
ci bıı.§ma döneceği ve yerine baş- 1 bele memurlar taratmdan bU,Uk bir 
ka birinin tayin ~w1eceğl söy- aıa.ka ve meınnuntyeUe kar'fllannuı • 
le.nm~Jttedil'. tır. 

Heraün paraşız 16 sayfalık bir roman forması 
almak ıuretile bir kütüphane aahibi 

olmak iatiyorsamz .J. 

Yarından itibaren 
HABER gazetesi almayı unutmayınız .. ııaklnnndan b:ıJktı ka:rnakJıırdan laylarmda bulunan dört tayyare Ar.tvinin kurtulut günü 

teyit edilmemiş bulunmaktadır. 93 meydanı artık Js.pon bava kuvvet- Arhla, 9 (A.A.) - Art"Vfn elvan 
bin rakamı ise muhakkak surette lerfnı'n llerldeki hareketleri~ ya- balln dila lrurtulu,ıarmm ylrml 1ılrtn., 
mühalüalıdır. Çtlnkü HolandalıJa. l'ayacaktır. el yıld~nümUnll CO§kun tezalıürltrte ilk roman methUI' zabıta romanları 
rın Cavada ıopyekl"ın üc piyade tü. BUtün Birmanya bava.la.rmda kutı&mlllal'dır. EDG.AR W ALLAS 

muharriri 
menleri bulunuyordu. Fakat bu kat! hAldmlyet Japon.18.nn elinde-

mlibalAga da J:ıponlıırın kendi kıt,. dir 1 LONDRA ŞEYTANI 
-ı:ı_r_ın_ın_m_•_n_av_ı_ya_t_ın_ı _•_"_'"°_a_k_f_c_ın., • Blnnaıaya d .. i,,olu ,.__N_ı_d_e_m_ı_m_e_D __ 'l _ _.l, kullapdıkiarı U$Ullcre dahlh'llr. Tokyo, 9 (A.A.) - D. N. B. 

1 
_ 

lnailizceden Türkçeye 
Rodha~ bir lfMıatini ~ 

mek istiyoruz. Satmak i&tlycn.J.e
rln V AKIT KJtabovlıte getlmıele
rt Mya gtiademlcı.rio 

Japonlar.le. Taylmıdl·lar inan 
kuvvetinin i19lilnde gayretler 
serf ederek Rangon ha.kır onnanm
d:ı. 50 ki.Iometrelik bir yol inşa 
c~ir. Mulmefn'ln 160 kilo
metre şimali ta.rtr'8lnde bu.lunan 
bu yol Birmanya hududunda Me
sod'a. bdaT gitmektedir, 

Ajans (Sdı~ V~i) dl)'Or. 
V eık'Uiğin Unvanı bir zamnnlar 

(Sıhhiye) idi, sonradan (Sıhhat 
ve İçtima! Muavcııııet) oldu. Şu hal· 
de artık reamt, yan reanf mllea!Jeo. 
seJ.er olsun (Sı:hhat Vekili) deme
li, (Srhhlye Vekı1i) dememeli. 

Bu roman 10 gün sürecek, 160 sayfalık bir kitap 
teıkil edecetkir. Bunu her neslin zevk ve alaka ile 
okuyacaiı meıhur iNTiKAM adlı tarihi büyük 

macera romanı takip edecektir. 
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])ffiji1~ 
Rangun da 
düştükten. 

sonra 

L~_;y_i§4füı~ 
.... 

~---=~ : ;J..,.-~_..... .............. 
Vilayet Hava Kurumu kongu Ek•ek B :\onluk tl&l~alar. blrblrble "ıhr-

da çarpac:ık arış Her1.esln inandığı bu idi. l &kat 

Genel başkan Şükrü Koça!<' ın Bug·ünden itibaren 
bayat olarak sablacak SJlzl erı• tıir hıtftsd.'Y!bcri, Y''llYCnl ;bi" 0.U 1'ftuıl, öne suriilü.)or. Bo ıJt imal 

Bir taraft n CJa\':ı Jaııonlar-.ı tcs. başkanlıg""ında toplandı ını oldu, :Bir far:ıft:uı Ranı;on su-

•Of etti. lıu ikj ııoküı uznk t'ark Sehrimizi.n M\"ll kurumu konı;J- nında memur kulklnıbna.~t W u-
ıarlJiııin geni ~me 1!>Ukametlni ~ bü .. ıı. __ ..... 1 d Z"n -n~,,.ft-ı...- "'Ol ""'"n'"', '"utu resi <lün ·tün ~aza ve JHUı ye e- .. u:-u.u~ö ~· ...,........,. ,. 
'.:o<o.terir \O yarınki harbin ne .c· legelcrinin işt.irakile yupılmvttr. ilo para toplaruruısmm knld:l'Ilmn-
·ilac 'e hangi "artlar altında de- Kongre, hava. kurumu gen~l cıı, cemiyet v\uidatmm artınln1ası 
nm edeceğini anlatma bakımın- b-.>.şka::ı f:uk.rü Koçağm başl<ruılıgı foin aza kayıt ~e hız veriinıesi 

han maııalıdır. Cauı :ufasırım t~s- sltmda lsbnbtıl mC't~e7. bina3Kıdn ıc;tcnmisıtir. Ayni zamanda h::ı.v:ı 
·nı olmacı ile J. pou~n bu sah3da kunımını.:ı. varidat temini ıçın 
'-Ok chcmmbelli ihtiyat mab:c. 3';~~.l~;Üıı hir yıllık, çaıı~ma fn. karo ve n:ıhiyelenJc müs:ınıcrcler 
nere. o;toklars, h:ım maddelere aliyeti hpkkmda hnzn.ıaran rapor tertip edilmesi, propaganrln işine, 

'<D tu. A\ o .tnılyn yolu n~ıl<lı. olnm.-nuı:ı, rnlrıoma vcrim1 nı:mnu- h.-z vc~mesi istennı.imtr. Her kol 
nangon'un su'imtıı ile Japonya niyetle kary;lln.nmJStır. !-;irer çalışma progmmr ha:ırrlaya -

in 'olunu CS.'lslı bir surette flil"ıhıre aldat toplrun·\k husu- mk "tatbik mcvkifne ko~-ncakln-. 'ıl~ı .. oluyor, \'fıl~ııı Himlistnn- -----------------------------
1.aıı Clııc Beııgal lstik.'lmetln<icu M .

11 
s . b. ı ·...,. 

le biı· yol yaJJilını1j{U, .B~ )CI] Çf- ı r i anayı ır ıg r 
~ kadnr 8 bin kllometrclıl, m..-sa-
~~ i f,nte<l"'r. 1'"".akat ~lı :\Ol Eir. Öğrerıdiğimizo göre iktısnt v -
tıan)n yoludnr. JWı~on'un sukut.u ı Jı::i.leti g!l.yet mUhlın bfr. proj,. ü.~e
le {'in her gUn bu lıman \R"-ıfll .. ı: rinde mc!'w.ul olma.ktuoır. Rugun
ı.: aldığı SO bin tonluk malzeıneyı le'rde k.at'i ,..klini o.lnc:ık olnll bu 
ldp e<lemiyecekUr. Rcngııl yola }'rojl.'vle milli sanayi birllği b·r 
le bunun tedn.riki Bimınnya }olu- krmfederasvon ~U..:ıi alacıı.k \'C' 

l!l naz.:ırnn ~er.{ ıdlçHir. l\u lı: ~i:ı rc.erkeı:i blrliğe bağlı her s.ı.nnt 
hr takım tabii nt'liceleri ol:ıbllır: rnbesfnrlen birer birik kurulacak• 

1 - Çinin ukut u. h:- Eu .suretle milli s:uıl\yi birh?ı 
ıı - Hlndistn.nın i .. tilllsı. jci~ heyeti hlr merk~ idare hı -
IU - Pasifik lınrbirıln Japon yeti olac2k ve bfrJiğe bağlr oJ:ı· 

hakkında bir ~roje 
na')i gruplarının nyn ay.rı konı1te
I~ olacaktır. 

Sana~i işlerimiz bu ~akilde hl'
len ithalat w ihracat birIDl:lcrı 
\-a&tnsiyle ithalat ve ihrac::.t tn· 
cirlerimizinki gibi o-rg:ınize e<lil· 
miş olacaktır. 

Şehrim.izde yapılan temaslar 
r.eticesin<lr> bu husust:aki son şe· 
l:il t.ttrs:ı.t VeklUetine gönderilmiş 
ve \•ekfiletin !'-Orclu~u teferruata 
c.it bazı suaUerc <le ce>va.plnr ve.• 
rilmi~. 

&:lierilc nlJın~ ctlcnmcsi, Çin m~- rak kurulacak yünlU, pamWtlu. ~ 
la\·emetinin ancak müttdikler:ı~ pekli mensucat, kauçuk, değirmen 
•'lf"-tlerecci:.; mal7.eı11eyc, yanı sanay.f i dcrl sanayıi, ve sair sa· 
ilnt denizinin tngUiz \'C Amc- _....:__;_' _____ ...:.., ___________ _,.. _ _._ ____ _ 

İkan kontrolü ~ıtmdA mıınnnwn. Poliste: Canlı koyun f ı·yatla-ıl\ ,.e bu kontrol saylY>lnde ~'in , ____ _ 

~~'~!ı" =:~e~~! Bakırköyde rına zam yapıldı iı111~n blr.haldkattlr. 

Cinin ukuhmu lıazıi'Jaya.n bu Ccl<;.plerin, fiyat n1unskabc ko· 
'hlike surat.le önlenmediği takclir. Bir tayfa kömürden mis:ı·ornma. müı"a.C.'lat eder.ek deri 

le ınutt--r•1•-~ ka ... :-ıbı muhakkak fJ·-~ı tt -~ ~.,.. " h" J k "'ld.. \'c sa.kafa.t ~--an ar ıs= 
tl a.t.amet.11 olacaktrr. ze ır enere 0 U ıçin canlı ~oyun fiyatıa.nnm artı-

lfüı<li tan lsc ancak Çin kun et- Ba.kırköyündc bir zehirlenme hfı.d. ! nL"l"3SJnı i~edilderi mnlümdur. ıe11 \"a.<iftaslle Amerakan ve lm;. 
h~ de~ kumlumuş o- BMi olmuştur. Yaıulan tctlcikler<lcn ewelcc 
._ harp sanayii ile müdafaa edi- Çimento yUk:Jemek üzere lstanbul· tleri flyathrt 450 ltunışken fi&ıuli 
~~ektır ctnin sukutu Hindista- dan Ba.kırköye gtden Topçuoltu K~ • 600 kunış, &ılta!at 105 ku..~en 1
tn nıiicİafaaamı 2orlaşt.mM',aktır. zıma alt Şenal mot&Untbl taytala • !59 kuruş, banıak 25 ~ 

~1İtıkü Hindistan 8Cnelerdenberi rmdan Rizeli Haaan ~törde yatar - 32,5 kuruş olduğu nnla§tlmıştır. 
'!'~ırol1'. Ve ukerlik jıııfnde tec- ken, içinde tamamen yanmam'§ ltö • J.Aıki fiyatların yek.ünıu 580, artış 

sahibi clelildir. Ancak Wn- mttr bulunan mangalı kamanYTna al fiyatla.rnım yekiinu 24,75 !'flkriııl 
fıanı madde ve kundan harp lnlfbr. 821,5 kuruştur. Fn.Mın ce1cbc ok-

&Yii balmnmdan bir ehemmi- eetmesi lmroken m~ retım.i-
t lfJM!e eder. J~ğer denizlerin Sabah1911D yattıtı ;rere ~ Hll. l nin 150 kuruş kDda.r e.rlmJş olıne.-
fttttrom elden çıkar, Çin yola b- ..ıu mn blılmaj1aı'dr:r. Y•]ldail mııa; er cdobo itlaibet :mikt&nnı 97 t; 
~ Hindistan da teslim olma,.. ;rmede g4JDlclnbı Jı:l5ımtırdm .!le!ılnen· ku~ indirnıiştir, Biltiiıı. bu h~ 

t• llteclııar olar. Rlacllstanm Çin- dlği tesblt edUmlftlı'. saplan gfü; önüne alan fıyat müra-
~ ~llff yapamaınMI müttefik- ita.be komisyonu. caııh lıa.yva.n fi-
"-'111 Jlindlstuu muhafazada v.aat Öperken yakalandı ya.tınmıa, kiio başına 2 kuruş zam 
&~ biyilk kaybın tabak- }'apmrşt.ır. Buna nazaran ca.nh Ka-~u Juıilıt.yı.,tıısbUlr. Dün YenDWyde bir cllrmQm~ut ra.ıoon fiyatı kilo 00şm.'l 48 lkuruır 
1 \'ikta tngllider olsun, Anıerika- h!diacsl olm~Uır. t.a.n 50 ye, dağlıç ve :iavırcı:k da. t!" olsan daha bir hayli za.ma?lı'r YeniköyQn gQzct ıcwa.ı:nd&Jl 16 Y~- 50 den 52 kuruşa çıkarıbru.c; olı:ook-

l'tik kayıplara bt.lannıanm ıcap larmda Evdoksiya 1s1m11 b1r genç kız, tadır. Bu :ıwtmşlar koyun başına 
~ltlğlni fakat Amerikanm de\' evinin kapım 6ntlnde dola.?ırken aynı bir lira getirmektedir. Perakende 
ı"rp lrlakinelerlnin mlh\'eri butnn. y-dc oturan ve uzun bir mUddetten. et fiya.tlan eekiei gibidir. ~- w -la h Yerden söküp ataeağını ısrar- beri kendilılnl takip eden Sıtkı ımm.11 

il<?ıi lriirGyorlsr. bir gene yanma gelmiş, en-elli. bir kaç 

BugUnden iUberen ekmekler bayat 
olarak satllacakur. I)(ığtrnı n nd.ı on 
cuval buğdııy ununa iki bu~uıt çuHıl 
mısır unu knn5tırılmaktadır, nu i;a • 
r~t:ırma 1§1 dcğirmeııd ~apılır:ıa. 

masraf oı:ırak çm:aı baJ!ına 10 kuruş 
ına.srnf l.sııbet ct.mekledir. O!ts, bu 
masrafı kendi.:.:.nln lldoyip &liy •mJ:rc. 
oeı:;'1ni Anl'.ıırndnn sorm~ı~ur. Cc\·np 
gclınceyc knd:ır b:.ı farkt Cırmcrlar 

öc:Hyecektir. 

izmit kagıt 
fabrikasında 

Makine kaç ay işlemedi 
Dünkü gv.etclerden blrisinde 

lzmit hususi muhabirinin vcıxllği 
h:ıhcrde İzmit kli.!;'lt ve sellüloz 
fa.brikal:ın:ıın bir nn evvel i!113-
meye ~ılmalan için çruı.,maların 
gitt.ik;;e h~ndmldığı bildirilir. 
ken mevcut Jr!ğ?t fabrikasının 
ham madde nriksa.nmdruı bir ma
kinesinin i'Jlcmediği yolundaki 
l::n~rlcrin aslı olnıadlğı, bu maki
~run he:r sene mutat temizlik i~n 
bir ay iksdM- istilı9a1 ywpma.nm ol
duga bil:dirıh~eyd. 

Bu habeıüe bir yanJı§Wt oldlJğu 
mı mnnedi~"Ul'lıE, 1müt fa.brikaıem
d:\ iki kağrt. :mıakinesinden bıri bir 
aydnnb<>r.i değl! 3 - 1 ayti:nrl:>eri 
oalışınamaıkta idi. 

1cabma g6re ııırs.m klğit maki
l!eSi, b&mn karton mo.ldnP.si dnr
lnflktdsa.r. Tıeım.iz1ilt iç~ lt&brıt ma
k\nesinin o.,.vbrl& ve hıa.it:l bir aY,: 
msktadn-. T~ ~ liğıt ma
Xıinelcrinin bakmu muntaza.mıı.ıı ve 
rıaimi ola:ra5\ yapıhr. Bn balcım i
ma.liitı sekteye uğr&tmaz. Kiğrt 
maıJcin~ liğit faibrikMmın CilO.SI 
t>kluğundan onun durumu çoık mü
him b.ir hii.dised.ir ,.e bunun saat
leri not edilılr. Bu balrndan İz-
1nitten verilen haber yanbttır. 

Yunan belediye 
memurları istanbul 

belediyesine 
teşekkür etti 

lstanlıul Belediye meınurlan tara. 
fmdan Yun:ı.nistan belediye TMmurıa. 
rma yapılan 1000 paket ytyecelt yar. 
dmı etratmdn. Yunan belediyesi na .. 
mına. bclediyemiZc tcJe}ckUr mcktub'.ı 
gelmı~Ur. Yunıuı belediye nıemurları 

bir albUmle bir de tablo hediye gön. 

ll-tti müttefiklerin harbin bi- söz söyledikten .ııonra ilzcrine atılarak Parti Genel Sekreteri :'ct sone1!ini pli.o, ikinci senesi- genç kızı C5pmcğe bn§lamı.şt.ır. Bu TaZI· Münakalat Vekili 
l»l&nı hazırlama, üçüncü senesi- yeU evin penceresinden ı;-ören Evdok. Vali ile gÖrÜ§lÜ AnkaTaya döndü illtnı. .. aıı harp meydanına dökme siyanın annesi gi7Jlce d~an çıkmış ve Şehrimizd<! bulunan Partı Gcncı 

d<'rmişlerdir. • 

~~İınl olarak kabul ettikleri ı - polise başvurmuııtur. ııekreteri Fikri Tu?.er dün vllfı.yetUı Mfuıakallıt Vekili Amlral Fahrı En,. ~~- dilayaya kt\bul etthilm<"'k is- Vali ve Belediye Reisi L(llfi Kırdarı gbı diln Devlet Dent:ı:.yollannda me§-

mütt-fiklerin nıilttofil<i illi§ ve sar ı suçu c ..., .. ~,,~ 

nıı.lıar, e91iic1en de k>tn IUl'\Nmi 
ı<aJ'tlrrftı, Biitön korkulıı ıocyler. 
o~\·a cııkmak İ!;İn onu ~ld~n1i. • - t 
H:ıttit eskilenıı, ''1-'&d'ı clediklcn 
har.aıııatlar rlA nisanda ~ a~ııbnnz 
mıydı~ 

"Xübi., bile, "lla;)J'İ)~" siudc 
oğluna baharda kau aJclınnıunnı 
<ıöyler \e mll;ılar ela tayin eder. 

Ru lu~, sa\.a .. ıan dardarunca, 
4'inerde bfr "baJıar tasr~,. ge7.
di, Alınanlar, C~mıen - .,.,. da'a~ 
sının ha>tında halledı1eceğini yay. 
flrlar. Un, bir nıtid.'\faa hattma 
~kllh;in 7,omyJa mı söyleami,tf: 
yf)ksn hn t.;~1.iJI,, ge.kten onla
rın, li11e sürdükleri gjbf, da.h11. I~ İ 
wnnst< i~in bir hız ab5ı mı idi'! 
Şimdiden buna dair hfr ~y s4iy1c-

ı aemez. 
A~rk gel'!,ıek ~ıı. ki büt1ia dün· 

ya, bu bahan, ~ ürek !:'&l'Pmtdarile 
hoklivM: ne ~. bu yılın yu. 
csi~tle olaea.k; ıleniliyordu. Ba
hardou he11ü7. nzakt.:ıyız. \'e kit', sa
\"lu.11 lırisbiitiin durdanwn~ değU-
dtr. 

Dobtda ~ bi"'9-i, 
Kaıt dhtwtedf. Ancak hiyiik faph 
tahiye m1lhai'elteleri olmayor, Mil-

Y ardımaevenlerin eliti 
sergisi T okatlıyanda • 

açıldı 
Y..ttmııcvenler Ccmlyctinln Sarı • 

yer fil~ tar&fmdan Tiloode gettrf • 
l('ll el~lerl eergisl Sanycr HaDrnln.. 
de bir ınUddet açık bulundunılıiuktan 
I01lra. daha morkeı:! oıma.k ftlbluile Be. 
yofluna naldf>dflmf~lr. Sergiye Be _ 
~oğlıonda. Tokatııyan otelinin yan ea. 
tonları tahsis edllmJftlr. 

Sarıyer ,haymaltamt Hi\ıınU V!Unl. 
im renkau Bayan Uftln'al C. H. P, 
Sanyer ku.aaı reilll Doktor Ali Tur • 
b&aın retikaeı Bayan Turhan Te Yu. 
..r Ztya öntrtn rettkuı Bayan Ôlllf 
lam btr Jll1lddet içinde bu aergidelri 
e.erleı1 ~ getlrme.k hmultlftd& 
lferelt bimat çaJıprak ve gerekse et. 
re.trndaknm ~ll§tın.ra.k bfiytık bir 
gayret ve hamiyet g&terınl~erdlr, 

8erg1de lıtlbç y1bU mOtecayfz p&rÇ& 

fıtYIL te~lr olumnaktadtt. 'K•dırı ı;a. 

matın, çay ve ııofra örUllerl ve dığer 
ber tttrııı işlemeler de bilyUJt bir muo. 
yafta.kıyet ve lnce blr zevk MCTl gö. 
rUlmektedir. Bu ıtergid~ teaıblr edil~ 
ell~leri Yardım.sevenler Cemiyet! men 
faatine satılmaktadır. Sergiyi hcrıQn 
§t!brlm~in kibar hayatma meNUp 
pek çok gilzlde kirmcler ı:lyar~t ot. 
mektedir. Sergi da.ba. blıitaı; gl1n a~rk 
buJundunılacnktır. 

Y ılalan binalann demiri 
Belediye, bUUln şubelere birer ta. • 

mını göndererek ~,ltılmakta olan bl • 
nalar:ı alt clemtrlct"m zayi ec!llmlye • 
rck m•ıhafM;a l.'dilmeslni blıdlrmlştlr.-

Altın fiyatı ...,... Sıt.kı Evdoluılyayı öperken yakala.n. sl ~YOr, kmbl k 11 -AU.,...,.. ziyaret ederek muhtelli meseleler et. ,gul olmuıı ve dün :ı.kşamlti cımpre e 
~lı "" tu rafında gb"rtlşmU,tUr. Ankaraya dönmUştUr. lııııı"'ll'hnda şüphe yoktur. l"alnız 1 ~tes~'~lm~o~ıunın~~UO~~r~. ======~~;;~~;;;;;;======~==~==~=========~~~~~~~~~~~~~ ~~o uzak ~arktal<i lmyı111a.n I· diği zaman hepei vagooda.n indiler 
~~~telifi edilmiy~ olıırsa Sonra ~ son gün'leriDe V«! grup tamam.en toplandıf;rr ana· ~ .... ,.,. mftttefôklerln alcy- doğra bir glin zarf'mdn :her .. Y • a. jandannalar ctratı.rmı çedıdl-

DUn bir altnım fi) ııtı 33, klılçe al. 
tının fiyatı l.se 470 ku~tu. 

~ e hir Jrnwct \'f" kıymet ira- yıkJlmE ve herkes e,-fne. kl>yüıne :er ve kendilerini bc1e<1i:re daJre-
etmeğe be~lar. QCeğma dönmeğe baalarn~. sine 8ıevkettilcr.. Belediye bina-

t..... ._eseli, Hlndistan miidaf&Mı smrls 'bilmem hangi kom.ite toplan-"-.. ~ ah ;ı Küçük bir grup halinde VG am-

)'\ rı edllf'lltez'le bu 
8 

a apon- mi dereeede dil!iıpliıı!l ola.mk ~- Yazan·. Fransuoa Körmendi Çeviren: MuzaUer Acar mıştı. Ynmn gi\n kadar hcfHiini ~ 1ı.:in kuV\•ctli bir lstJnat nokta- henin bir mmtaılmsmdan köy}e.ri- belediye öntinde bcltlettiler . .ımım ~"~fefllnl görür. Amerikan harp _...._:, _ 8 _ ni'fMvet btri9i teneufilen Jccndi~-nf .11• ne, ev1-rine döomok üzere J-...-. .. ~. ., ~ ·eueri geldfği zaman nuın, JÇ r=ne bit' iki ,..oy ~u. tam blr dn-""'L. l seksen kl~ kadar t:oplanmışlardr.. •• ııı.._'Q• AYustmlysnm, H nt Fel-0- b-ı..-ı _,.L,_~ b'ır dız' "'Dterı''-·e mal o'-··~- büiün treni doln.str, bir doktora- ldka konu .. tıı ve sonra <lağrlmala-~~ln isUsmannı ha~ .la- Fakat dıı.ha. CCJlılJp cep ~n tQUUJ • ., .... " OUl.U!r rma m~e ettiler. 
....,.,,.~ ~ t---"lardan bu de boızguıı haütde gelenlerin nn - tu. ~-. .>..ı.+-- .. -•·tu ve ilk ....... y td ---2.......t L. 1 •-f 
il' -.m .... vy•.n ' - }an oruaı. d:ı korkutuyor, i.ırtfoa- .r--. uua ....... - .,,..,,. ...-w en en acnr:n "'" mca e'""'- -"~l'den kovulmaıııt mUmkfm ol- le ~vk<>di'-"ordu. Fillınltlka. cenup Miitb.işıtm-80ğuk hükümsürüyor. kmbk geçtikten~ yar:ıynnUm l:ı!rm<\ bl'Jı'Umıağa başladılar, Ne ıı.... t, ~angon'mı sulmtundan ~ra " elen! du. Vilaş'd:ı mr köpek bile kendi- kün mertebe p:ınsmıan ettiler ve ynpacaklardı? Kası.hada kala.nle.r ıl!'lıll 11fuk mUtt~ikler it}in hiç mmtaknlıın:ndan ktıçn.r:ık g er !erile ~l olmadr, lıerkm Yıı. pis bezlel'lc ve hatta eski çorap • oldu. Bazrfa.11 <lıı kalkan bir tren 

liltlifli del'il«ltr. İtnlynnla.nn flerlemektc olduk.lan- gOfJlı.vlarm ist.il8ame. intizar etli. tam sar~ılar •. Kompartımanda <'.ok bultı.bilmek ümidi.le istasyona dön-
m ve kolordultın llile <'..evirerek e- \ordu Sonra nasrl oklu, btmu ken- rı'-...a.. olmalarma .,....;.,,,en yemden dil ,.,. d k bad k~'-'-' la SADRI ERTEM sir ettiklerini nnl.-ıt.Iyorlardr. Ar· • · - J\L""'- ·-.- r er .. na ar aM a ıuaıuar ~===========i ,..k her ......... ı'n bitti<!l, bütün ümit- dileri de hatniayanuyorla.nh, bl,. hirl>irlerinin fuerine çrktıla.r ve kü- b'r mücldct dolaşb, istU:ron yolu 

.... ~ ... ....-• "' d t mesut te800üf eseri olarak Vila.c;'. çülı: Feledy'yi yatırmak için stm- ile iknsn.banın göbeği a.nugnda me

~eN:e1'1e"lrse, iıırihin ia!'.c ıldn
fteft geÇntll1 eski bir hiiküm, m de· 
fa o!Arak, ola.)·larJa ~·alanlan: Nk 
Hahn ~ akl~ırl..en, ai;ız.larcla hn· 
ns 01.lerj rloJa.e;mni;n h?.~ladı, 

ı ürcktcriııin Jıınç atc~ini, l ..cn-
7.hıleti dondur.ın ko ..... unç lılr J ışı 
bile, 1K1ğutamadıi{ı iki qrdu, 1 ı.rı 
şne&kmı~. Racl\ olnr, tele:raflar u 
fuklal"dan ufukla~ ,..ımclf jete 1 ·· 
t>ıil ide~ 1 t~ımakt a. 

Bir Alman - Ru.. anlıt"'U .... 
l'kla 51ğar mı: tld milktin, l<eı li 
l~riuP. ba,·at H' f ıuih :r,orb l 
t;İY.dlkleri· "lnırl.ır, lıö~ Jc lJİr : n
l~tA)'& hin 'erir mi'! Ynktn g t 
mi15, bii,)·le bir serin imkiin1>1ılı~ Dl 

ı•rt&.)'a lioyılu. Alm:ırı - Ros it 1 
f'l1't, iki yıl !lilnneden taul,la ta 
çl~ebdl. ÇiinkU o itttralcta, 1 lr 
ıarar, k~di yanlcırmr cmntyct.<:• 1-

hyor: öteki de, )arnıki ~aldıt'l J
lara kaıı;ı huır1s.n1Wak nklt 'b ı
Ja~ordu. RugÜ!I de, dtinyanın, f ..,. 
ıilriw '"e akim kıınımları deti~• • 
mi'!tir. Ba~ b«r"lenemez. ]';fer b • 
hartş hmalanm;:a, c'lnlta hff)iı : 
hıvnle~r için fmzl\laıımıoı; ölM";M · 
hr. Jhrna i~, bir t:ı:n.f muh~ d 
,. da öteki tarar katlnamu:. 

HAKKJ SUHA GEZGiN ---
tqe mııteşırıaın 

beyanab 
.i'iyat mürakabe koıru .. yonu dün, 

eebıimir.e gelen ia§e müstcwı 
Şiitrii ~ snenn r-efsliğinde 
t•uvu11t.ır. 

Öğ\edecı ewcı ia@C müdürlü
ğünde nıefjg:Ui oları~. böl
ge ~ müdilrü M'ıimtnz Re.k'
ia.hat ıı.~. direktifler vcrml§Ur. 
Öğleye doinı, vnlin.in Ye ,.a.u mu
:nini Ahmet Knuk'm işt.irakfö 
lllfC müdürlüğünden i!ti saat &Ü
ren hir topla.ntı yapmııştır. 

Milste§ar, b·r muharririmizc 
~ beyanatta bulunm~stur: 

- İll§C i!Jllerinin utanbulda ne 
Bekff<le cereyan ettiğini yakın<lan 
görmek ve bu iı:ı üzerinde ~ışın 
arlrada§l:arla. tcmns etl"'.ek sur~e 
tenevvür etmeği fnydnlr buldum. 
Bu ms.batia lstanbuh geldim. B:r 
iki gün kala.cağmı, Y c b ı !Jjlcrlc 
normal a1amk meşgul ol:ıcağmı, 

F..'kmek Te ekmekl!k i~i mtrtlak 
ıRırctte ecıuı.iyet altındadır. Cüm
hmiyet hfikfiınetl bu ıneV%Udıa her 
t.Urlii todbit'lerl nlmıs butumnal5-
tadır.,. ~ 

Müate._'W', daha bir koç gün ~
rimi'Zdc kalacaktu:. 

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

Profesör Sü'nün 
kon fer anı le.rı 

Gll.zcl Sanatlar Akadenıısı &gır de. 
koraUf profe!ÖrU Bay SU (;nümOzdekt> 
hatta içinde iki mUhim l<onferaıw 
vermek Uzıorc Anknraya gldettkılır. 
Konferanslann birisi on sekiz martta 
Anks.rada Fransız sefaretluUıc.s1nc!e 

Yerilecektir, Minı.ari mevzuuna aittir. 
Profesör ikinci kon!eranmu • 

martta Ankara Halkevinde •ereeek • 
tir. Tesyf n! ea.nat mevzuuna atttir. 

Kamyonların 
muayenesi 16 martta 
Belediye, kamyon ve kamyonetlerin 

fenni muııyenelerine 16 martta ba§lı_ 
yacal;tJr. Muayene l~l ıo gUn aUre • 
ccktir. 

1 
25 yit evvelkı Vakıt f ___ r 

Bern, 

ıo.Ş.19Jj 

Pariae hücum 
Pnristcon rC'ı:ımon b!ld rl! • 

!erin krnldığr bugünler& lir c: f'· da.n merkez istikametine hareket Jardan birini tama.men boşalttılar. kik c!oıkuyars.k kendtl~ıine faydntı ps Fabrikaları ...... ıe düşmek Wm m•naoUe •r- eden bir trene bimııeğc .......ı!ak Valnuım Uçüncü günü aı.,,..,,, ... r.ulümnt , • .,.;ı,,ı_... bi,!,;u; ·-
tallik olurdu. oldular ve bu trende dokuz on gün 'rnllt r,ocuğun yilzü tamamen mo: mdı. 50yaşında 

L l::ıelttrotelmik s:ıh:ısıııda hüviik 
''it - h ~ıı Şôhreıe sahip dunynnın eş 

Artık tereddüde m:ıhııl yoktu: 
.. Haydi yola uilfjC!ıiıtr1 . .,. dire nıfu:.
tereken kanır verdiler. ~et 
versin ki Tocmtal t.nrl:ılamıda ?.a· 

man zaman unut;ulmUR holvacı !ka 
bnklarma balka.bskla.rına rastgG1i
yorla.rdr. 

0

Bunlarm arasında kücüt 
F.=çr!a.r kadsr bliyüm~ ol{,ln1a.."l vnr-
1; ve bunlar pi:->in1di~ 7.nman bir 
de fena olmuyol"du. Orjar'n :;eldit
lcri zam::ın yn1nız on yedi ikişi kal
mışlardt. Ana yolda yollarına de
vam cdcrler'ken nralxılnrr olan iki 
köylüyü öldiirdüler ve l>u sade_c: 
l.>lr müddet büyiik pl\tronla.r gibi 
dört o.Ua çekilen tahta ara.~ln 
re~'n.ha.t <>ttik>r .. Gabor • .Altnının Ye 
Hezc>fölvy nihayet Viln.-,'da blmn
öa. mecbur oldular. Ornya ka.clnr 
~elmelc.>ıi de Mr mucize idi, ÇünkU 
pişmiş h<.'h·ncı kabağı 3r('D(b1crine 

kadar seyahat cltiler .. Bir g~c ramırş, 8.dela. b.rarmışt.T .. Ertesı 1916 dı:. askere giderken ele n.ıı-
-'-flereye geldiklerini nerelcrd~n gün trefl kilçük bir JcMabada dur- ııesinm iki kuma.., arasma dikip 

geçıük!erinl keetire<',ek vaziyette öıı ve kücUk Feledy'nin kaputuna muskıı. gil>i boynuna astığı a1tm 
düğildiler- tren yı:>lunun ltena- ~anım~ cesedini pencereden d!şa- hfi.?a ayni yerd~ duruyordu. Bll 
ı-mdald fundalıkl.."U' a.rka._cırndnn bir- r: çıknrd1lm·. ZoJtan Zilesi ölüniin p:ır<ı..nrn şimdi ook i!'lc yııray:ıcağ: 
den oldl.tkö k~f bir ate~ yedi· EM.tini ce.kzsmr -ça.na.ımıı ve hü\'i- n.ullakbktr. 

yor: • 
Parls şehrine yenl bir tayyare h 

cum•ı olmu~tur. Atılan beml»\larQ 
batı 'klruscler telef oınıus "H! ma<ld 
brurarnt vukubulınu:;:tur. 

,1 'tsında 50 den fnzln fabrikası lın. 
tııa • "0 . )" ıı :Philips müesscselcrı ., ncı 

\~1~1ııa glnnişlir. Müessese 50 nci 
~ tıı kullarken bu snh:ıclo muıız. 
1 

111 lalıorn~unrlarındn senelerden· 
~ ,. 1 1 &J>ılan araştırma arın 'c Ç!l· 

ı !tıııtarın mahsulü oJıınık yeni 
ll~<i;-o seric;i hnırlnmı~tır. 

11
er Yerde büyük bir aliıka ve 

'1ır u1·nndırnn bu Radyolnr:ı ilk 1 h<ı r briknsı kurulu unun 50 
ı levri:ı esi dol:ı:ı ıo;ilc ''Al. 

J b l " Hııdyo ıwri ı ısmi T<' • 
' r. Bu ahizeler şimdi) c kn. 
ıi fi eörfılmemiş mükemmr. 

" ~l' hirc·ok frvJrnJtıdc yeni. 
ı u \İdır. 

, . 

ler. vet ka~r nldı:. Tren hareket e· Muralı:e~tor'a kadar giden yo-
~Ün<'e iç.leri.nden bhi: "Za\·aUı çok ıu bin bir müşkülat -.·e zalımctlc 

Bir kaç mE'nni de bttlund\Jiklmı ca.buk ebedi meskenin" döndü .. , knteltler .. Yol boaık, çamurlu idi. 
vagona is:ı.bet otmi~ Ye h<'psi ocp- decli .. DL'\tl.rıd:ı buz ıribl b'r yağ- Yer ver su 'birikintileri va.rrlı, Fn-hecle mun >C lkan1r tecrüb<'ler:·n . • 

mu" yağıyl)rdtı. tcnt bu zahmetleri sonunda. l~l in· \"erdiği alıska.nlıkl:ı otommik bir -
sel9lde on ıruı.lıfuz lt~ere kendi- Bir kaç gün sonra jçlerindcn bi- !!.n.nhr 1.a.ı-af111<lnn k~ılanms.'k zev 

F ..: '""'D"-reden baktı ve: "Baktn.. kini duya~ nıtitc8el!i oldula.r. Ka-lerini a....,...,la.rclr,yalmz küçük e- •• .. - vç _,_ t~ 
~~ dedi bir Mnoor bayrağı!,, hakika- dar nltın na:ra..ı:ını ic;tı>svonua uuz-

Iedy ortada, sapsan kesilmiş bir t"n :.n<ronlııroun öniin<le durduğu ciuron. K~ooda pek rok. ·it icti nakle bu pis dünyanın temeline .. - ·~ ki k 1 
ı..:r b"ınanın üzerinde tiç renkli Mn· ı;onm iki kilo ek.rm". c ~ar.. ı o ltiif'W' edi'-·ordu, filhakika. h:ir mer- uı i · · · •· lt - n 

" car 00u 1-nm da.,nlanıyor ve bir nef s kovun peynırır.ı .. o ugu un mi ...,,_... ... lrlarmı alıp göUlnnll5tn. " ~· '6 t •. · •-· ı..w "l<W» ıo,·hatl:uı i.st.a..c;;.·onun ismi okunu- ııltııın kıstırınca l'KTal' ıc;ı.ı~yonn 
Yare. fl:'n.n.balde Jmnayordu ve kil- Yordr.: Kotor .. Trenin dahn ileri- dön.dü 
c;illc Feledy gittikçe sara.nyord ~· • 
İçlerinden biıitü derhal fırla.yara.. yt• gitmiyeceğl kni:dyetlc söylen- [Det"l:nı TJor) 

1 

[ 
Salı Çarşam. 

10 Mart 1 1 Mart 

Sllfer: :.z f S<>f•r: 2S 
Kaınn: 123 Kn~ı 1!4 

-------- --· 
\ akıll~ 1 \ aıı:ıli ~:nını \ a .... tı F.TJMltf, 

611""''n 6.%3 12.lb R.?ı ıs.~ 
12.2.... €l.ı~ 1z.::; 1.n 
J:i.'8 lJ 83 la.otu t.D 

k~Rlll :~.{\.'\ I!! 00 18.ot 1~91) 

\'1&t51 l!f.3ıi 1 .3-0 19.ff 1.19 t 
lmmli 4.t'? ıe.46 t.44' tiU71 
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Hawıcılık: 

Pasifik hava hakimiyeti 
Ve bu hakimiyetin unsurları 

ile muhafazası ihtimalleri 
Yazan: A. ŞARKLf 

PMiftbe hamın başlaması; Ja. 
PoG donanma ve havacılannın cfd. 
den JDUTaftak olan ilk hamlelerini 
haarJadt. Demokrasi k~etlerf. 

• ıMo J>aslfll& adaJannda, k.ınJannda 
ve mibfahlcem mevklJerfndelrf tııM' 
c..u.n lapon tayyarecllillnln ta
l ~nnı önllyemedi. Kısa bir .sa
manda Pa$1fik han hAkimlyetl Ye 

Jılrebt sed>eatlsi güneş olullan
nı ıecmlş oldu.. 

Haıi>ln başlıyaca4ı saralarda; U. 
z& $arldak1 kuvvet mukayeseleri 
Yl!lldırken, Japon havacılanoıD 
hddelJf ve leinik kablliyellerinfn 
llillbuıhğına ve haHa bu mıntaka. 
9 fuliy&:le geçecek Japon tayyare 
lımnetJeriniıı kabarık 7ek4nlar 111"· 

mtmekteo çok uzak bulundulu•
- d.Calarca bahsedildi. 

PUbakib Japon havacılılwwı 
a.. ve donanma sınafıanna arnl
... olan tayyarelerinin mevcuda 
Milı'r zaman Demokrasi mabmla
- alızlarında dolapn on bin
...._ llflllı dtİ.JmfJ'eft 1"9kanılarla 
.... ancat b1a bet 7k ile ifaıde 
.. ili)llOl'Cill. Da aüManD ~ 
J9ıoe !lir lbmnnı da Alman İlll'ft 
~Din 80ll Mh da yetif.. 
.... fJalunduiu .fttnl"" teyid e
.... 1* bet Ya. ...,.,. ... ..,._ 
..... Denen JaJ>097111l• ba ra. 
- lıillll"t1lde dlll"8elilı: ~ ,w. 
.._ mcalt Pasiftt mftcadelellai 
W PwlHllteki hna blklmfyeflni 

E :b-. yfb tananılit bir brY
hinımet 'ft gS7ftfile ele -. 
lıalundotana lünf etmiştir. 

a.>on tayyarecillğinln malft!IDI! 
....... ileri sllrerek Uzat Şal'lta 
~ im- lrıorka manarası arr.etml
... ni d6'ftnmftş ohnıJara brJı 
....... ba mımıffaktyet l:emi-
1'1 aoktanndan hasmına 11J8U11 .e 
... hynyet batımından eok ns
"'lıemuldu«tmu fsbst etmJş ola.
~ Oemotrnsilerin bllfa79- dlf
nııılf old1*1an belli ?>tııııılı tlll'al, Je. 
pca llavacılannm tetnPt 'ft bede.. 
n• hlınt::vetsizli1derlne .laanDllf ba
hımmlandır. Belki MJfe lııfr mttfmal 
ıı~ olal>ftfr. Ancak ~ •
,.....,. -...:nnıftfr iri, bir ....... 

.,.- '*1aııdaıt&ıııt1 - .llıpoat r• # tl>I, hayahna llllMu etlaeei
~ ~de pahal,,. ia.dhııl a.t 
~ lıfhnesi}'le teltft ....,. ea-
1 Si ( • ...... ~-- 'Ptıbik 
~ 111 fedaıH•'-11• l'le llllp.,._ 
~ e9e Qellle a.,. dwnlı:aqlua, 
ı;.. •• 1 -··fabl. b6<nıle-

Jet ~ Jd, tetnlk nrbl:bır 
önünde bile Japon havacılıfı mo
ntrekıyet rısıt~bilmlş nı Pasifik 
hava btttmiyt!thli kurrnaftur. 

Bu han hUtml~nfn unsurla. 
n _...,.., b.... bUllnn ve De
metrwıi lllllUmlernna fala dalpl 
ulufıld•· UalllalMUk Jkımdır ld, 
-.. ....... ~ıllardır haar!9ndılı 
n liava kenetleriJle miifle -
ra ~ar ylfpWak malla. 
lail ..... ~I ~mlanD W 

Ntetle o J a it 1 1 • e e 1 1 n i 
bir ut,.d llalide. tebarb7•"* te. 
keıntnlll eMJtmft bulnnraalan d9 
munrfakıyct amillerinden biri•• 
Mfldl e&billt. 
(Jmaıt ~ lt»Mrilıır PuiOll 

han btlrimiyetiftt Jtpon tanatl!ri. 
lcri pet ele bbank Olral}'ll a bir ra
U.lıa eUnde bahıadarmaktatbr. e. 
htbai,.U MlrıM etti,,_ı ilaü
m:dleri de kuvvetlidir .. Cünkü; ~ 
poaya eline #!Çmif olan mra IM!a
ı.rn. " Pulftltn $antha7den ..... 
ıtyerat Y• C"ıineye kad8!' mama 
W..,_IDdetl denlılerde Amerikan 
veı- İngiliz d4>nanması hftkimiycti 
kurmadılça, bazırlaucai hava Os-
-ıeıiırhr hlııila~m bılfa ... adılça 
bu bölgenin beftlanaı temizlemek, 
rnGnı:eneyi tesis etmek TeJ1l bA
\tmi)reti eeri almak pei: mai:hr. 

Demokrasi han anayiinin ,.az. 
Malene ~ sene 900ana ha
mı7KU hna aeleTberlit plAnhı
" llıbMk1* edinci79 Ye bu rabm
Jardaıa ;Jine oldukça kabant mHt
tannın Paairlk :barplerine ı,urtıt. 
ı.ri lemia edilinceye kadar, Japon 
Jdpfına ı..retmiflir. Şu halde, bL 
kimiJ'fllhal eDeriade bulunmalan 
wı hana mabafasa etme ibtimslle
ri karndl Piiamktedir. 
Poıoap. Sert ceııbed. prp cep. 

besi ,. ildea.i& bölplerinde eere
J'8D edea mahsebeleriaıde üstün
* na-da l'Gl oynıyaıı tanare 
...... .,, ~llil <l14ul11DU 
-~Banda PasJmt bAll.. 
miytti dolNdw dolnan lıombar
dmaaa tıanueeililialn p)'T'etiYle 
meydaee .,lııniftir. Ve .sasen Ja
pon ~Uii de hnırlıJını 
bombenbama taınarecililinin in
Jdtef• ~.aı,tir.. Şu halde hA
ktlllQet • mlM ı ansında, kuru
laftalrt tsalMll de göee earper - Ne
dee elanıt ~r ki; Demoba-
81 wtı- ('aiııuk da olsa, Japon 
han MldmiJ"etkrin Pltllifilııtfti ce.. 
l"eJ81lt ko18'7 durdumlamaa .• 

!v1 E.~.~.K~I V AK~Ç.A'ı3] 
Milgoner Dilenci 

ilgilere bank•nlda bir milyon semti 
bit.an ba yasat dilenci dllnyada 
llillile az rasltanla bir kunazth 
E9et. nihayet Fr'ed AIMır'e 

efz ·sip iıir it buluPdl.ı. Ba ~ 
dll8 Boüvuttaki ainemealar lııü
Jik bir aevinç içindedirler. 

Fred .Ast.er, evvela kız kardıegi 
.Adelıe dansetti. Adel, .Aata"i ter 
ı.ma bir hgila Dükiyje ev. 
lendi. Bundan sonra Cinser Ro· 
geıw'le i§e başladı. Bir ıaQddet 
de Eleanor Povel ve Polet MO.. 
d&r'la tecrübeler yapıldı. Elde 
edilen neticeler pek parlak ol· 
madI.. Kazanç mütemadiyen ek. 
lliliJordu. Nihayet Rita Hayvork 
la tir tecrübe yapıldı. 

& sefer tam maniaiy]e bir 
nmntfakıyet kazamlmıgtı. Halt 
ba çifti ibeğeıımişti. Netice 
olarak da kuanç ~ bulun-
~-

termekte pclkmedi; yW bir 
yılda t.e ~i. Evvela 
9eld& )'(İS dolaı' Mftalık aldı. 
Şiad ~ Allter. Sari Bovaye, 
Tirolle Pover'Je film gerirecek •• 
Haftalıiı da 2000 doklra çık&
nlm.JIW'. 

Rita"nm her ne bdar kıyafeti 
~ de himiJatı değişme.. 
mittir. Gene dama sevmiyor. 
Bot vakitlerbule daima hare· 
ketaizdir. LAkin bir de sahneye 
ÇJkınca ÖÖfl!IDelerdeD. tmtamlar 
~yor. 

J'reılAster le çnirdiği film 'in 
ı.ni: "Kat'iyen ııengin olmı}'a
caksmız., dD". Bu film pek bö· 
yük bir rağbet görmüştür. 

C. T. E. 

V ~ K 1 T 

Tarihten Notlar 

FIRANSIZ iNKILABI TARiHiN-
DEN BiR YAPRAK 

30000G insan, hücuma hazırlan. 
aufb- Baiırıyorlardı: 

- Bütün 4op •e tüfekleri isti70-
r-. M.liletln hakkını, hakkımızı 
ıaidafaa edecetb. 

Bir zabi.l onlara ıu cevabı verdi: 
- BWün cepbane bina içinden 

Olbrılmamak bere bana teslim e
dilmiftlr. Aaterl ,erefiml mulaafa.. 
z:ı etmek mecburiyeti:ıdeyim. Ve
remem. 

Halk tekrar bynaştL "Batnşma. 
lar kwaıklan .Mlır edecek halde 
Jdl. 

Akşamın loş ışılı Paris soklll
larına sarıyor. Sillh sesi anyan ku. 
lsklar ölüm süldln.ı ile k&rfl kar-
şıya. 

Gece, korkunç 
gece. 

Bir, iki, 6ç Te tam J"edi 
sesi. 

bir 

Bu, kuledeki nöbetçiye sıkılan 

kurşunların vuıllısıdır. 

Kule kumandaJııDuı sesi çıa1ı • 
7or: 

- SilAh bapna. 
Karanlıkla kendisine ta cevap 

Btr k6Jfll zabite fU enabı Terdi. veriliyor: 
- Bu slllhlar milletin delil de - Karanlılıa aydanla~asanı 

kimlndirf bekleyiniz. Anık BasW saptedil-
Aynf adam, etraıftmdakf 300 bin miştir. 

ldfi7'1 d6ndü: · Sabah ai•nrlcen hallr akın akın 
- Arkadaşlar, bir dakika vakit bu müthiş hapishane Gnünde top. 

b)'bebni79 adrDft. Yurüyelim. ıa.nmıtlardı. ''Korka, merhamet Ye 

Birkaç dakika sonn 28 l>in tii- ha5aniyet nedir bllmlyen adam, di
lek ile 28 t.op, say111:z tabanca, lu- ye anılan Torlo kale kumandanı. 
)aç. lilqfi halfı:ın eline IJeÇIDİfti. nan menetmesine rağmen ilk avlu. 

- Butile, BuHJe.. ya girdi. ikinci avluya girmekten 
Bu sesler, hallu ihtilifa davet &. menediJJnce mütehıırrilr k6pr0ye 

den çaa sesleıile karışJ,Yor binler- koştu. ÜçOncO avluyu ce•iren ye
ee lilAhlı halk blriblrini ('İpi7erek re geldi. :Kumandana: 
BMtlle dolru alu10rdo. - Möıyö, toplannızı çekmenizi 

B .. JUI nnatıar.a etmekte Qlan Te Bastil kalesini teslim etmenizi 
asker silAh befında idi. Kulelerde- millet ve vatan namana ihtar edl
lr:i loplardan bafka mahtmmat de- yorum. Dedi. 
J>OlllftdalrJ toplar da avluya yerlet- Toriyo, bundan sonra lopJann 
ftrllm.. baluDuyordu. Misket dohı bldınp kaldırılmadılmı görmek 
loplar leap edene halkın Ü2erint üzere kaleye çılh. 
bo,altılacak.tı. Alt lat mazgal de- l Yüs kadem yükseklikteki kale
tilrk!rtaln ber b1rtne bir baeu'k lib- den bakanlar, umta gittikce bü
relit mermi atan bitJük ~pta on yüyen, bir kalabalıAın hücuma ha. 
liıl tüfek tonmUfhl- Otuz itJ ls- sırlanarak plmekte oldulona 16 -
Tieren Mt:er, ber saniye Fransıs rGyorlardı. 
ha1lnıııa &zerine ateş ehneden çe. lş srtık oıac• vancattı. 
kiamfyecet Mide IDı: plinda bek- Bir anııbacı, eliadeid baltasl7Je 
liyorlatdı. ileri ataktı. Birinci miltebarrik k6p 

Ne olacakh' G<nünde hiçbir kor rünün yanandaki nöbetçi kule.sine 
1nnum td baJunnnyan ftç J'ftz bia çıktı. Her taraıtan üzerine kurşun 
1ı:ı!Jc ffe aekerler e.arpışacalrlar mı yağıyordu. Fakat o buna hiç aL 
idi,. dırmıyor, köprüniln tinclrlerini 

178' :rıh 14 tmmnm: gftnft. baltasiyle p~r • lıyordu. Bim son. 
Her ~ saat tehli:teyl ve CM- ra köprll y • şnıOş, halkın bf • 

pıfrna hırsını gittikçe ar•tınyordu. rinci avlu)·a geçecek yolu bazır

.alll•,.... Velllltala ..., .... 
( Bot tarafı l "8ci 1tm1fmm1 

zfyet kaı şa:sarı•Ja inbisar mıllann
dan yalnız tütün ve l~i ftyatlan. 
na zam yapmak mecburiyetinde 
kaldaık.. Y•pac&ıiJıQt.n bu zamlı n. 
:rıtlların ne olması laznn gelece. 
lial teıl>tt ~keti 6nümüzdeki M3-

H 3"11 içinde bni11e11ln lnhlsarl8r
dan beldediAi •aridat ile maliyet 
ltedelJerimhıin ne olacaklannı bir 
ende tyiee mftta!Aa w tetİik ettik, 
'ft ~ lıir sabş tnri'csi meydana 
ıteinltt.. Ba tarifenin derhal tat
l.ıikine kıı.rar vermiş ·hulunuyoruz. 
Yanrrkl sarı ~ntı s:lb::rtıınd:ın (hu. 
g(in) itibaren Hltin n içki nevileri 
yurd içinde yeni mrife üzerinden 
~alacaktır. Tuz fiyıtthnıın zam 
)'Mhw. 

Janmışh. 
Simdi hem kale'erden bem de a.. 

pAu'fald maz«al de1tk1erindm llttf 
ediliyordu. 

Halk 61df1ri1Hlyor, f•lı::at baDmı 

dlı#ı Jmrşun mnhafızlarn hiç tesir 
etmiyordu. 

lkfnci tı.flle Trapetle.'lle Ba~ll 
ônünr ~rlin<'<', lrnlC'lrrrleki nc;l·rr. 
Jer beyaz bayrak çe.\erek at~t Jres
tUer. 

Faka! kale harldndekl saman. 
Jar, kışlalnr, motbttk cl:ıirc<:i ole-; 
almış yanıyordu. B:ıstile hftcum e. 
den halk <'ınnlan kınyor, yazıha. 
nelcrı devirfyordn. lsviçre!J mu. 
hafızlar, 83 lriıi aldürmüş)er, 88 ki
şi yaral0011şlardı. 

Paris""J .. r , 7'İll'1nn1ara hfıcnm e
derek kalan zinçirlerin atlında in. 
Iiycn malı pusları tıı rn tıl:ır . 

Bastil üç gün sonra yıkılmalta 

batlandı. Bir müddet sonra koca 
hapiıdıaneden eser lcalmamıth. 

BtlfrÜn Bastlhn zaptını ve onun 
yerini hatırlatan koskoca meydan. 
<hı üzerinde mavi l>ir ışık yanaıı 

muazzam bir ahide '\·nr. 
NtY AZI AIDIET 

Anatvalpaı• ll•J· 
met ve ellemmlyetl 

Tatl>llr .-mı meö yıl b9şıM 

l:e«lar tehir edilmemiş olması. in. 
hisarlardnn heldenen '-:ızfa varidat. 
'911 bir lmmını m'.lll Yıl :Nşı olan 
hazirana kadar temin ederek ma. 
multhmtnn <blba 7'Jk!dt bir zam
dan lrurtan6itmMıi mBJ.._sındS'ft 
ileri ge}mi.flir. Depolanmazla ba
yiler elinde balnun meTCoUar, tü
keninceye kadar yeni f!yallnr pa. 
ket ve şişeler ll.ıerinc yazılaınıync:ı-
ğındnn kyfiyetten herkesin hnber - (8~ tarafı 1 iner sat1fndaJ 
dnr olması için sntış fiyatları ııa- Avusturalyada 107 milyon koyun, 
7etclerdc, olmıyan yerlerde diğer 13 milyon bq sığır vardır. Arazinin 
nsrt.ısrta il!n olunacaktır. yQsde 60 oıa bujday ekUmlşUr. Be. 

Takdir buyurursunuz 'ki rf)'llt nedo 40-50 milyon kental buğday iL 
zammı hıtlrkmda gneteıete hey:ı. tuıuı edilir. Bağlan ııeııede 7:50.000 
nı:lta hulımnı•k, bir Vefı:ll lçla belrtoıttre pıw:p ftll'lr, altm, kul'f\ln 
sevkli bir şey ldefı,dir. Ancat, fev- Te gQmO, madenleri, bottın dQnyanm 
kalade tıünler içJndeyiz. Dünyanın g6sUnil buraya ~lmdJttr. 17 mUyar 
ını bo'hranh dn'rt ~llı>besi:ı geçecek ten k6mtlr madenini topralrlarmda ak 
Te normal zamanlar er Yeya ~ fa. ıactıtmı 8Öylemelde Avmıtlmüyanm 
kat muhakblı: ndet edecektir. O defer:lnt bU ııarca anlabnl§ olunuı. 
Tr.l:tt l>n fiyat artışlan da ttiğer re.. Rarbdeıı evvel Fra.na. Blrle,11ı: A
kal!de recimlerle ortadan kalkaeıtk- merfb. .Japonya " Almanya JIAll&I' . 
hr. V:1tand11şlann hemen daima lanna akan AYU9turalya ıetfballtı. 
bir keyif madde-ıl olaraılı: lnınan. bartıden ııorıra yalnttı tngntereye iıi· 
malt:t olduUan bn mallar mula. hisar etmJftir. 
bilinde 3dlyeeeldft"i fazla panı has. Avtıımıraıya 1770 de Coolı: t&r9tm. 

ıttta HayYOt k"mı an ani, 
KlınneD Margarita Konsine>clur. 
Kendiai f!IB.Yet cana yakın bir b. 
pall)ddur. Gfulef siyah saçlara 
mAlfktir. Dudalda.rmı koyu kır· 
ımzr nıjJe. boyar. 

.------- ------.. 1 ~:ıten )tırd müdafasına ııarfe<fOece. dan lreştedllmlf Te lnrnte:re, m,ah de. 
lttni dfişftnerelı: z:ınıretler kabı o. rm vah§llertn fttaDt olan btı Ollreyt 

Vaktiyle dansı~ d" sevmez_ 
di. BabaSI profesyonel duaöı' 
cıli1ağu için ikızma zorla. daneı 
<iJ:etmişti. 'Kocası, gayet zengin 
!iriş adamıydı. Böylece kendisi
•~ vermek yofnnda.büyiik 
llDat l)iı1cetlerine bi~k para_ 

- aııfettl. 
~!&1'JD1 sarıya boyadı. Elbi· ı 

•. milıee9!ıerat eeçmesini öiren .. 
~~ her saatinde de ta.Yan· 

Jatıaalııa1 lloraumm 9/1/Mı 

tlyatlan ........ ......, 
Loadrıl l sterlin s.23 
Nft)'Ork 100 Dolu 130.70 
Prag 100 ÇelrM!o .. k Kr. 12.89 
Stuklloim 100 ıs..., Kr. 31.18 

&MIAJt d fAllVllA'.1 

Tabvlllt Oserlne muamele olma. 

j lan bn k:ının yerinde bir tedbir o. d11Dyanm en ungtn bölgesi haline P
lantl' kabul t!dtr~kft-rfni ümit et. Unntşti. 1882 yılmda adaya getirilen 
mektevim. :ı tavva.n bugün mnyarlan buımuotur. 

- Bu zıım knrşı!ltndn hlihlllkln BtlU\n bunlardan mahrum olmak, 
nzalmn!lı ihlim:ıli Tar mJdır ve bu bugUn için İngiltereyi arııamıyacatı. 
h;:-oır. t; l:ı nl' dfı<şünıiyorsunıız? m kabut etaek blle, .A.vuaturalya aa • 

- Tülün ve i,.ki hakJmıdnki ı;i. kertntn İngIUz kuvnt teru!el.ndeki 
Y3!1~1•mizi, 'Mil'J Şef nçıkça leshit yerini do!durmak sQçUlr. Çün.. 
cmıf~Ur. frt'nln parn~rnd~n. iç. kll A'YUSturalya.. bUtUn kuvvetlerlnJ 
miyf'nln sıhhatldrn ka1.ıtnıyonıı. barbde lnglltcrenln gallb!yetl i~ ııe.. m11tır. 

._ ____________ .,J, lst•hllk nı.ıılına devlet yine k:ıza. ferber etmişti. Muazzam bir bava or. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

mıcaklır." d'l&aU yeUştlri;yor, bunun için m.llyar. 
Hrıher n'ıftlhm17'ıı 11";no tiı•iin ·" la1' arfedDiyor. 

~ ;7,. Y pıi-ın 7"1'1 mh.tarı yOzdf' .A.vuaturaıyanııı aptedilmeal bOtUn 
Sl"J Hı' vtız bunlan blr anda yok edecek v. Br1 • 
ftwH.,. blll!JÜnJdi ıuetelede iliin e.

1 
~ impanat.wp blG ıOplıem ar. 

.a&lmtftir. atlacaktır. 

10-3-190 

Satıhk -emlak 
Emlak ve Eytam Bankaaından; 

x I06 ÇengeIMy, Katdmmyolu "Yeni Yabwtl" •• .,,.. 
eaki 37, yenl 37 JıuınaralJ 188860.48 metre murabbaı tarı& 
Bucazada. Kökdemlr ara.lığI, pafta l, ada U, pM9el 1 bili 
eeki U, yeni '. taj 4,4/l numaralı M..30 metre "'R"Nıu 
aqap evin 8/24 hisseai. . 

835 .Aluaray Guraba Hllaeylnağa Kah. Şekercl ...,,,..., 
pafta 186, ada 884, panel 14 kapı Nkl 10,,.... 17 ....... 

J167'1.-

ralJ 118 metre murabbaı bahçeli ahşap evin 113 Ji1amı1i. '90.-
1176 Pangaltı mahaUeai, DOlapdere cad. pafta 66, ada UJ. par. 

88l 8, kapı eekl 256, 2M, 260, 262 mımaraıı 308 ..u. 
murabbaı anıa. 6Ul,,-

ll78 , Beyoğlu, (Galata) Şahkulu Kah. ''llüeJJetaade" a.aı ı alı 

çıkmazında (Topçubqı çıkmuı) ıı-tta 37, ada 211. ,_... 
..S, kapı eakl .21, yen! 21 numar&b 81.JG :metn ~ 
araa. 

1""8 Kadıköy Haaanpqa Mab. eskl Falkbe)o, 7Uf ~ 
re 80kağmda parsel 1, kapı eakl 6, J'8Dl 7, en,_ 215 .... 
maralı 116 metre murabbaı ara 

lMO Kadıköy, Hasanpaşa lırlah. eakl 11'aikbe7, ;,mı ~ 
dere .eokafmda panıel 2, kapı eek1 15 m.Qk,, ,...ı avı ..-.. 
raı1 202.82 metre murabbaı arm. 

1561 Kadıköy Haaaııpap :Malı. eski l'aUcı.y, ,..,_ ltliıı~ 
dere sokağında panel 3, kapı •ld 6 KOk. ,..s 2112 .. 
maraıı 210.29 metre murabbaı ana, 

1662 Kadıköy Haaanpaşa lılah. eski Falkbey, JleDl ~ 
90kafında parael 4, kapı ealtt 15 Klllt. yml 25/' .-raJı 
208 metre murabbaı ana. 

11563 Kadıköy Haaanpap Mah. eski J'aikbey, J'llD.l )[,....,.... 
de~ 80kağmda panel 5, kapı eekt 8 llml. ,_. .,_,. --. 
maralı 122.39 metre murabbaı arsa. 

liMM ~öy Haaanpqa Ma.h. eek1 Falkbey, J"8n1 ~ 
, dere sokağuida parsel 6, kapı esld 5 ııwc. )"elli J119 ;a,.. 

maralı 98.24 metre murabbaı arsa. 
1686 Kadıköy Hıuıanp&f& Ma.h. eski P'afkbey, J'8Di JlWlıallıbı. 

dere ııokajmda parsel 7, kapı ealli l5 ınır. ,.nf 2lV'1 -.. 
maralı 98.82 metre murabbaı arsa. 

1567 Kadıköy Hasanpap. Malı. Eiskl Falkbey, ,_ı 1au ....... 
dere sokağında par.el 9, kapı eski n Jıfllk. )'eıd 1119 -.. 
maralı 538.35 metre murabbaı arsa. 

H88 Kadıiay Haııanpap. Kah. eekt !'aikbey, ,.mt ~ 
ıı.re sokağmda panıeı ıo. kapı eekl fi, Kllk. ,.mı J1110 m.. 

IOO,-

--
----.-
ıc.-

ııa.-

tı9.-

-.-
maralı 267.7o& metre murabbaı ana. m.-

1570 

11'71 

1872 

1574 

1690 

1~78 

X2281 

2299 

2301 

%304 

2314 

2318 

2483 

2501 

2745 

2787 

Kadıköy Hasanpa.p Mah. eeki :J'allı:be7, JeDi KwT l'b 
der~ sokafmda ı-z-ı 11, kapı eski fi :MUk. ,-s J1VU -. 
maralı 267.17 metre murabbaı ana. mır--

Kadıköy Basanpa,oa Mah. eekl l'aikbey, Jml ........... 
dere sokağında paracı, 12, kapı uld 1 Mtlll. yeni J11VJJ -. 
maralı 287.17 meae mura.bbaJ ar-. m.-
Kadıköy Haaanpqa Kab. eski Faülbey, ,_ı JQız ...... 
deN aobfmda p&nıel 11, kapı M1tt IS Jıraık. ;rml JllJ.I .. 
marah 221.19 metre murabbaı ana. .,_ 

Kadıköy Haaaılpef& Mab. eskl J'aUrbey, yal Km'8faılr-
dere solt8#Jnda parael H, kapı e9kl & Jltık. )'91 .,,._, .... 

maralı 298. 77 metre mmabbar ana. •.-
Kacııkl:ly Hasanpa.p. Mah. m'kl ll'alkbey, ~nl Da1ııilllll-
d- ııokatmda panMll~. kiri" _... • JIQk, pllll 211v.W~ 

maralı 235.IS6 metre murabbaı ..... --
Kadıköy Ha.aanpap Mah. eski Falklıe7, ,_. ........... 
dere soknğmda parsel 16, kapr eetı a ınıı.,... av» ... 
maralı 223.49 metre murabbaı ana. •.-
Bakırköy, Kartaıtcpe lılah. 1ne1rll araalal butta a9,-.,. 
eski 15, 16 Mllk. No. ıu o&52t metre mvablllll --. 
TataVla Kala. Kubt:ar (Kula tar SadetUn) 90hlm I _... 
3, ycnl 3 :numaralı tabmJnen 17, fYI metre mvraMııa ... 
bahçe bir 'bab memUiıı (ahşap e\'ln) 2/5 Jd-1 
UskUdar lcadlye lılah. ukı Doğramacı 8tmon ,_. IMttl 
Sebpus o{lılünecclmbqı) 80kağmda akı 8, 12. )'en1 U lıa. 

pı numaralı 281,!50 metre murabbaı anıa. 
Beyoğlu Kocatepe Mah. Kuzukulağı (Ha~) ~ 
pafta 52, ada 636, parsel 4, kapı eski 2, 14 ,-S 2, H 

----
numnraıı 281,76 metre mura.bbat ara.. ...,_ 
Beykoz, Kavakdere cad. Beykos ll6*:1dl aollü eGS 71. 
75, yeni 61,63 kapı numaralı 81,81 metre ıamal*U dBk. 
kl.nı mu,temil ev!n 2/3 lıloMI. 
Beyoğlu, Kalyoncukulluğu Mah. Kordet• w ~ 
aoknklarmda pafta ıs, ada f<M, panel 24, lrapı 9lllıııl ı. 

ycnl ı numaralı 47,50 metre murabbaı arsa. 
ÜskOdar, Yenlmahnlle, Yenlma~le { ABme) ........,..,.. 
eski 55, ycnJ fil numaralT L'1hmlnen n,81 metn .. ra ... 

ıa.-

bat berber gediğinden mUnkıtt p d&k'kln. ..._ 

ÜskUclarSellmlali Mab. Sellmmz Cad, (~~ 
sokağa) cskı 308, ~ enl 272 kapı numaralı tabmla• 11,M 
metre murabbaı berber gediğinden mUnkalip dlJ<-tn 
Beyoğlu, Kuloğlu :Mab. Altıpatlar 110kaimda pafta. M,, ada 
'88, pnr1e1 27, kapı eakl 11, :yenl 11 numarala u,ao ..ı.. 
murabbaı arsa. 
Beyotıu. KUioğlu M:ah. Ç\ıkun:uma •lYIP'da pdta M. 
ada '88, p&rael 17, kapı eakl ı. a namaraıı 120 .. tn mu.,. 

-.-
rabbaı arsa. 1200.-
Deyoğfu, Kalyoncu;. ullllğU Jılab. Ömerbanua Cad. ,.ıta 
19, ada 4M, parsel 6, kapı 36, 37, ,_ı 17, 19 11-.nla 17' 
metre murabb3.t aaıa. 
Beyotflu, Tomtom lılah. Selı\Unodalan cıkmUI pafta il, 
ada 3~. parael ııe. kapı, eski 17. 7eal a 11\DBU'alı n ,IO 
metı-e murabbaı ara. 

Beyotlu Kalyopcukulluğu Kab. Beyuyaaemba 110katmda 
pafta 18, ada o&5l, parsel 16 kapı uki 4. 6 7enl '- 4S ııu. 
maralı 49,50 metre murabbaı arsa. 
ÜaktldıLr Selamialiefendl .Malı. KeJttep 9011a1J Mlıı 3 ... 
mnmlı SS8, 77 mc.tre u baı arsa. 
Ahrrkapı Cankurtaran Cad. (Seyit Haaan aokaiJ) ada 

72, pareel ıe, kapı 9 nnmaralı 2902 metre murabbaı b09lan 
Beyoğlu, Kaıyoncukulluğu Mab. ömerhayyam llOb,._ 
pafta 19, ada 45', parnl 11 kapı uki 23, yeni 21. 25 taJ 
132 numaralı 72,50 metre murabbaı Clüllll&n ..,. ahfa.p ..m 
21• hlsııeal. 
Hasköy AbdU!!!clt\m Malı. Toeun ııokatı (Kalfa 79--cı 
sokağı) eski 20, n:ımarah tahminen 100 metre murabbaı 
evin 15/8 hls. 

MI.-

211.-

149.-

603.-

8706.-

311.-

120.-

Yukarda adre.,i ve talsUAtı yazılı l'&yriınealruller ,.,... para JJe ,,. 
pazarlık wnıllle satılacaktır. 

Ktızayedcye t~ra.ıı: cd~Jrler mukadder kıymetin yüzde onu Dlabetiıı., 
de teminat yatırm:ılan l~dır. 

nwe 12-3 1942 pervembe gUn11 St\at ondadır. BabJ eaamıda "fW1. 
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takd!rde tıemln&t ~ derb&l arttı. 
n1mıyarak ibale klm!n ubde•lne icra edilirse tsnblat akçelıl cıaa oamı 

ettJruecektlr. 
lateklllerln t.emı.ııat akçeat, ntltull tezhrut " 9!: ıcıta fCJtotnıfta 1*. 

Ukte bUdirllen g11ıı ve saate kadar §Ubemls em!A'k 9e1"Tf.8tDe l'ilbaılllt. 
NOT: X tpretıı ga~ertn Dıaleai umwn m114Dr1f11Dıa tas 11 

•rıled!ldlkten 80IU'a J&PdacaktJr. <921-2763) 

--



10 - 3 - 1942 

Yazan·: 
Dnldibrnln saç bir soba ne ılın

ınış okuma odıı.sında hiç b!rirniıin 
böyle bir fikri yoktu. 

Mil6lim ça.vuş: 
- Tnm :riirüyüş havası! I>edi, 

yeni çifteleri de tecrübe etmiş o. 
luruz? 

Gece saat ondan sonrn başhynn 
don henüz çöıülmok iizere değildi. 
r:ık:ıl hır tarafı nçık dağ l:a.sabll
Ja.rıntn ya.kıcı soğuğundan da eser 
yoktu. Delki kl\r ve a~uçlar, herşcy 
ılıklL 'l'arlıılan birbirinden ayıran 
çiller üzednde, buz tutmuş su ke
nıırlarından d~an kalmış küçük 
pırnalcrkhrla bu yan ılık lın\·a 
!lOk iyi his.solunuyordu. Müsfunın 
ısl".arına dayanamadık. 

Yolda beş kişiydik. Ayaklarımız 
da !Aatilc çizmeler, ceket fistUne 
giydlğimtt mC3in palto, kasketleri
miz ve yanımızda Jki köpekle her 
şeyden konuşuyordu'k. Patatesten 
panc.rdan, don ve ç.."l.rh suyun
dan ... 

Çenış: 

- ~füthiş bir arzu da7u)'Orwn 
bugün! dedi. eter bll yftrüyftşü 3i7. 
kabul elroo..~eydill'iz, :-}ntz: baŞlft'Kl 

ben ıidccektim ! 
Karlar ayoklnrımıztn nllınllıı E:,ı. 

rjp bir gıcırlı ~nrtyordu. Sanki 
lemiı lıir el mu,cmndiyeıı bir hıır. 
daAı uğuyordu. Biz do y:ı\'a'i y:ı. 

''af 7ürüyorduk • . 
Müsadıınız Akarca d<>Bnısunn 

f>İ.deD şoseden Jnsır köyiin arkfil.ı
na dflşmckli. Orııch ynb:ııı ördel. 
!erini ~pe üzerinde bd:Jiyeccktik. 
Yahut Taş kısırm atı başına nis. 
betle üstü bir oTcı için daha ava11. 
tnJJı idi. 

Maalesef, içimizden hirinin hıı. 

fıl bir ~ğa byması, lmır köyün 
büıi Uet ÖC..1Wl değil e!t lbıaşma. a;t
tı. Taş kısır gölü de hemen orıı. 

cıkta birkaç d~oümliik bir arazi iİ· 
hl danıyordu. Sazlıklı; ve kasa
banın kenar semtindeki işslıler y;ı. 
7ın onlan hiçmele gelirlerdi. Snz. 
lu şimdi bü)'Gk lt:ır demotlerh·le 
örtnlınüştü. Araları binlerce kanal 
ile blrl:tl'l~ bağlıydı. üunntle i.n
r-c bir yilz sathJ onu !baştan aşağı 
L:npamışt.ı. AdcU donmuş bir M
sun:ı benziyordu. 

Bununla beraber s::z ılemeıtlcri 

fizerine biriKmi~ karlan ya dipçik. 
le düşürüp bu earip lnBtmu seç. 
mck, yııhut bir ınatllk dolaşmnyı 
söze alarn'k, solda, çit k<'narJnrm
dnn Taş kısıra gitmek Ytırrlı. Dör. 
dümfiı bunu tercih ellik. F ... knt 
'M:ü.sl.İ!ıl ç:ı.v~ıın her ~e karşı 
buSiln tuho.f bir mran üzerindeydi: 

- Ilır ~aban ~r JeAI Icfn d5rt 
ıı ı:at yol ıı'mokl dedi; buradaki saz
lar ÜZ<'rıııden pckdl avlv.nırız ! 

- Faknt d~mkleri yerden gi. 
dip almok7. 

- OyJeysc köpekleri ne diye tn. 
şıdık be kardeşim'.' nu ı,tlı\"Urcuk
lar o kadar ifl de yapamadıktan 
$Onrn ... 

Hnkilı:ıt1cn tuı:µt hir sündü. 48 
~t devam eden tipiden ve hfüüu 
8t>ce ı;ilren dondan ıonra ~aç ve 
ba:yvanlıırın şimdi g:ırip lıir uya. 
n~ vıı.rdt. Bu uyan:lf..! mUu-
·Cfl8İS bir uyanış olmaktan 
lyade bell:i l.ılr açlık uyanı,ı idi. 

Yahut tnblaU tıir ''nnlnma'' uynnı. 
ı ... Dunu bilhasstı hnyvan'arda fyi. 

hfssediyorduk. CUnkfi her çeşit 
ayyan Adeta dışarı rırlomış slbiy. 
i. Şuurlu, )·nhut tuursuı dolnşı. 

·w: fa.kat ta.biati mutla'k surette 
ıls~mlye çılışı)ordu. Belki rlc 
·:ırlar artık eriyecek-ti. Bir dah:ı 
ıl~ kar yaıtmıyaeak1ı. Kara topra-!f 
ınmıyn ba,ıamışh, 

Taş kısıra i1cl :sa~• öte A'karc.n
an ı~Ien siJAh seslerini bu dnki. 

ffftUk. MllsJim i.)i ve uata bir 
TCrydı: 

- Tuhaf şey! dedi; Akarcnhlnr 
omuz sllrll)~r. Yabfın ördeği.n-
en vaz Betin de cesaretiniz v:ır. 
şu yol kenannda bir bekllye. 

i.-ıf 
Arkadan köpeklerin müthiş 11es. 

erJ lşllillyordu. Ara sırn bir do. 
uz dolusu patlıyordu. "Vız!" c. 
l)•or, 1'c sAkin h:ıvndn snriı> b:r 

shkla seçip gidiyordu. 
Mtıs'lm.ln hakla \-armJ§. l..ka.rca. 

ayllUerlnla ·doluaundan ynknyı 
Urtaran hayvanl:ır, birden Taıı o. 
~ı doıtrusuna ııaptılnr; ,.e beyoz 
ıiınJann arkıısından hu 'kıırn dc
etıeri iyice Rördiik. Sonrn ~·a ~aş 

avaş bize doğru yürudüler. 6{) met 
e, elli, kırk-. 
ldüslim: 
- Hem,eriler, dt.ıdi, tam avcı 
attı sırası.-
İlerledi; ve beo'.anizin a.te§i bir 

ldu: 
- Vıı! 
llıııl ha,,._den bid aniile y;.kı). 

KENAN HULOSI 
dı. İkincisi küçük Te kanı bir dağ 
gibi '3)'nktn duru~·ordu: 

- Müsl±rr..? M"tl.slim Çavu.'? Hey 
Biri ayakta be? 

- Yız! 
Etti; bir dolu tl:ıh:ı yürüdii. F:ı. 

Jrn·t hoşuna giiU. Hayvan şose doğ. 
nısuna dü-şlü: 

- MUsrm Çavuş! Hey? Müs
lüm? 

DöroUmüz bir avcı hattt üzerin
deydik. MUslim Çnvuştım hiç ses 
yoklu. Diirdümüz de ilcriy~ do:ru 
fırlnclık ki. hemen on ndım ö)ode, 
çıwuş cnnsız yntıy-0rdn. 

lçiınizılen lıiri şunu sordu: 
- Acnha hangimizin kurşunu! 

dedi. 
Dördümfiz ele birbirimız.c bak. 

tık: 

- Hangimizin!. 
Birimiz! 
- Yn7.lk! dedi. Bu domuz rl\·}o. 

rı çok defa böylc-dir. 

Ördekl-Or ve dil\t:r )ab:ınl hay. 
van!arı ~ a:ahn, ~ 
<>ıw...-ıı oaeedini ~> :ı ıi,if.r
dü. F-.ıt .. diıfelıt•: 11-.!el'! Jkı. 
sfüıkn ıınıa .-...a o ı..~: 

- ~·-: C"ikıru:l :wz ~· 
ıli;ıtırıltı hen )":ı 1 n·• b~ ,..-C. 
~er.ckli•n. 

D6rr!iimüz de nyni ş~>i ~ 
<lık: 

- Kader! 
Dedik. 
Sor r . l ıı o<ırenrlik 'ki ynralı do

muz köH· r,irınl ,.c okunın odMın
doki clc!iitrn! hrd:ın h1 •• • ; TC Miis 
limin iki'lci ctftooh le <rM vt~r
ınu.ş. 

Bir i:mh 
G:ı7.etemizin 3 mart 1942 ıtari\ııti 

-".\Kil 

Beıiktaı Sulh Mahkemeleri l:Sa§katipliğinden: 

AYDi, Yorgi, İlya, Anna ve .Alansandra.n'm §llyfan mut.ıı.!l:lrnf' olduklo.rı 
Kuruçe,me mahalle ve cadde:ılndc cskl 6, ycııt (l.~ sayılı setli b:ıh~eyl mu~. 
temll atıpp ..ııtlbanenln tamarıu nçık artırmaya ı:ıluırllmlf olup 4.3.oi2 
t&ribJ.nde p.rtnameaı divanhaneye talik edUerek 80.S.9f2 tarthiue :ınll&ıd!f 
pazart..esl gtlnü ıııı.at 14 den 16 ya. kadar dairemizde llll.lılo.en.ktır. Art:ırmayo. 
i§tlrt.k için yilzde yedi buçuk t<!mlnat akçe.si vey:ı m.lllt l::lr be.nkanm ke 
f&let mektubunun lbra.zı mecburidir. TellAllye resmi tapo lınrcı ve lhal; 
pulları m~te.riyc &lttir. Yirmi ~elfü 34/40 hissenin taviz bedeli hlssec!ar
lar tara.f'mdan verilıul§ olup mtlt&bakt altı hisse ile beraber vcrllm~ olan 
tav.lıl bedeil de mll§terlye alttlr. Artırma bedeli muhıımm.n kıymetin ytizde 
715 fnl bulduğu takdirde ihalesi yapılacak aksi halde en çok artmmm tr. 
ahhUdü bakl kalmak Uzcre artırma. on gUn daha temdit eJilerck !) 4 Of2 
t.arlhJne mllBadU perııembe günü aYl'lı saatte en çok artırana ihale ~~ile.. 
cektir. 

Muhammen kıymeti: (30.000) otuz bin liradır. 
Evaa.!ı: 

Zcmın ltatı: Sokaktan 8 numaralı çltt n.hşap kapıdnn iki bruıamakla 
inilen zembıl çakı! ta,."1 mozaikle döşeli antreye girllir. Tavanı demir çatı u.. 
zerine camdır. Antreden mermer kaide üzerine ahşap müzeyyen, dllrt d ·. 
rekli camekAnda:ı zemini mermer dfl§ell gonl§ bir taşlığa glrUir. Bu t~lı
ğm eusı antre karaISlllda ve nynı evsafta bahçcycçıkıln.n diğer blr rneUıall 
olup bahçe tarafı demır parmaklıklı lroprdan bu ııntredcltl çakıl lafit mozaik 
kısmen bozulmU§tur. Tn§lığm etratmd:ı ve cadde yUzUnde lltlsi birbirinden 
geçilen uç oda ve arka tan:.fta diğer bir oda dalın mevcut olup bu mnhalle 
yan tarn!taki blrlnct knta çıkılan sen•ls merdiveni salııınııtmdan da geçU. 
mektedir. Arka cepheye nazır kuınnda: Bir t>a:;nmakla. çıkılan metruk b r 
ha.ide zemltıi mermer dll~ell mnltiz ocak, kırık mermer tezgft.h, ~·e raflı 

mut!ak ve esas la§lıkta kapısı bulunıın ~mini knra n1ozaUc iki malbz ocak 
fayans la\•nbolu dlğ'er mutfak ve ittısnllndekl amlıktan alafranga hc10. 
vardır. Cadde yüzündeki odaların tavnnlıı.n bez duvarlan ltft.ğıt kaplıdn". 

Esas tqlıktan birinci kata çıkılnn mUtenazır merdiven mermer lto.ldc 
üzerine mevzu altı alıpp dlrcklldlr. l3u kısmm a.ltı sarnıçtır. Bu merdiven 
nltından geçilen zemini çimento bir ltorldor Uzerlne mermer ta;ilı alaturka 
helA, kömürlük olup bu koridorun tavanı demir c:ımr~~~ndır. 

Birinci kat: lılerdlven başı camcltAnln kııpııtıım:.,ı.ır. Bir koridor ve 
dlı:tcr camlı kapıdan geçilen mtistntll bir salon Uzcrinc arka cephede diğer 
kügllk bir aaloın, e.aaa cephe tara!ındıı. Ud.sl birbirinden geçi!en Uç o4a ar.len 
uphede k~Uk ..ıonun iki tarafında birbirinden geçilen iki oda zemin knt. 
.na iıılleD bir -ms rnerdıvenl olup bu merdiven ı;alınnlıktan g~ilen zemini 
oc&k ff tezgAh ve zeminleri kırmIZI çini döşcJI iki maltız ocaklı davlunbaz 
ve mermer mu.slul: ta§lı mutfnk, zemlol kıırasiman, fayan.s hclA ve lavabo. 
Aı maa rezervuar bır hclA olup salon ve odaların duvarları lta{,-ıt, to.vanlan 
kıamen bez ve yağlı boyalı, ön ve nrka cephe döşemeleri kısmen dUzlllğü. 
nll lnı.ybetıni§tir. 

Arlm cephedeki yUk '\'c dombı otan odadan merdivenle in:ten bir so. 
yunm.n. mnha.lll ve diğer bir merdivenle lnllen, zcmlnt mermer dCl§cll aıs.. 

turka heUı. ve blr kapı mahallinden girilen zemini mermer dö§eli rnermer 
::ablt banyo teknesi ve zemını mermer nıaa ayna ikl kumalı hamam ayn 
~a tcmıcs1fon itUsallnde su deposu altuıda kUlhan ve tavl1lll tono~ olup 
hamıınım lıcyetı umum\yesi lta.rglrdlr. Hamnm kııprınn me\•cut detudir. 

lkJncl ks.l: Birinci kattan çıkılan mütenazır merdivenin orta sahanlı
ğının t.ııvam dllz, müzeyyen, buzlu ca.mlı, Ustu demir camek6.nla kapalı<1ır. 
Merdıvcn ~ı camcktınla kapalı bir koridor ve diğer ca.mh kapıdan geçilen 
1..ır salon üzerine ön cephede sağda. içlçc geçilen lkl oda, b1rlndo yj.ne cııme.. 
kAlıla tlôIUnmUo bir metro irtlfaında duvar ve zemini faymıs ve alafranga 
fa.yans helll ve lavabo maa rczcrvuar haJnllII!drr. Diğer odadan zemin kat. 

nüshnsınd!l "lktfı;adl Bn~abornk t,ıı.ki met.ııalin ll8tllne müsadl! vo birlncl kattaki camekl\n döşemenltı tnva
luk'' lb:ışb~ı allındal:i ~ir yaıı ı,;~- nmı tegkll eden zemlnl çürük, ah§ap talla d!S§cıt küçUk taraM çıkılır. Mcz.,. 
ınışlı. Diın TOrkiy<' Si~e ve Cam kOr salon üzerine diğer dört oda, zemini mozaik tayan. .. lavatıo v;e !ayana 
fnbri. aları Teknik müşn\iri Dr. alaturka helMır. Bu katta o.rka cephedeki odadan geçilen bir sahanlık 
Hüsam 'Yat«:tl imzasi.yle nldıi)unır. c.ı.~ !ı kapıdan inilen bir 88.lısnlıkt.an bab~ye çıkılmaktadır. Bu yolun altı 
n.ektupta .ş<lrle deniliyor: ;:cnıln ve birinci kattaki hamamın Ustüne mUsad!ftır. Bu met.ııalln arka 

''Tiirkiyedc ibugunkü şi:şc ve cam :ve ya.ııilc tavanı demir camekblıdır. Bu kattaki salondan zemini mozallı 
:ınııoyfinin insiyntörü -;ıfaliyle Ptı. demir maltız oe.e.k. davlunbaz. mutfak buradan geçllen mermer mı:31uk 
şabahce şite '\"C .cnm fııhri-kalan11•n t&flı helA vardıJ'. 
lmrulmasınd:ı ilk cünden~ri ça. Çatı arası: Ahşap, merdivenle çıkılan basık tavanlı bir sofa llzerlne 
Jışmokl:ı iken 0 zaman ~İfc ve cooı dokuz adet çatı altı ve arka tarafta bacasız, bozuk, çlnl<o kaplı tezgahı 
fc.:brlkalarının işlerJni ıdare ecif:n. havi bir mutfak mahalli vardır. Wnct kattaki salonun duvarlan k&gttıa 
!erle prenııip ıhUlAflıırından ~~ 6rt01U ve tavanla kapılan yağlı boyalıdır. Binanın sağ tarafında bir yan_ 
yı tınzlrnn 936 tnrlhlndc fahri-ki'- ım duva.n olup arka cephede ortada bhiııel kattan itibaren ~ahnlsl ön cep. 
(fan kendi an:umla ve istifa aue. hede )'ine birlı)ei kattan IW>aren Ud ıaMlfi bavl olup bu cephe de yatlı 
tiyle ayrıldım maamafih şişe v~ boyalıdır. Evin ceplıedolti zemin ka.t pencereleri demir parmaklıklı diğer 

cam fabrikalarına ''e bu mfiesse5e- kat peD(ltrG1eri pancurludur. Blnanm Uzert yerli ktremlWdit', 
nin ıısıl stl'h~i olnn Tiirk'.iye fş ?ıılll§teınUlt ve baJıı:c: Bahçeye bmıuun zemin ve blrinct katlarından 
Bankasına b•Iığımı ,.e iyi mil- gcçlldiii gibi caddeden de 6 numaralı kapıdan da geçllmektcdlr. Ar1'.a cep. 
ııac;ebctlcrimi daima idnme ettim hedeki bina zemini saUunda lttln kadJm tono::: kemerli, Ud mermer tekneli 
,.0 :-:ncnk hu ,urefirdir ki ve Rrlllde çaml\§lrlık, dört klişe iki direk Uzerinc mevzu )'ine tonoz kemerli, r:emlnl 
şı,şc ve cam fabrikalarını idare t•- toprak ısıgınıı..k mabalU ve ıru deposu ve dlter tarafta yine toooz; kömUr. 
denkrde d~i~tkltk ek? oldu(imıdlHI lllkleri vardır. · 
eylfll 1940 senesinde şişe ve cam Bahçe: Sokak zemlninden iUbarcn gtttikçe yUkselen ve mUteaddlt ııet. 
frlırikalarınn Teknik Mii,a"Vrri 0 • leri ve her sedln önünde muntazam istinat duvarlaryu ihtiva ec:ıen aathı 
lnrak tckr.ır inlLsnp ettim 'ft çn. :ınall halindedir. Arka bahçede dağ suyu depoeunun önünde mermer ayna 
lışrnıı'kl:ıyım. ta§lı musluk maballl ve balıçe ortn11nda dem1r kameriye mevcut olup ın-. 

ııolya. tatlan, trabzon hurmaaı gibi ağaçlan n.rdır. Bahçenin arka ve ~ 
Bu vesılc ile ~unu da Hu\'e etme. pıen yan cephesi a.d1 duvar!.& m&lıdutt.ur. 

yi lıir ...-ıızife bilirim: lltdeıı fite Ye Keaahuı: lkt hektar 283• metre murabba.ıdır. Bundaıı 321 metre mu. 
enm fııbrikalıınnda en mGıhim v:ı. rabbaı a.ıı.,ap tıç katll aalı llıane "4 metre murabbaı: KArglr t.ıamam 120 
ıifcleri gQrcn arlcndıı)lıır lm miies. metre murabbaı: KArgir b\r kaUı 8lğınak mahalli geri kalan bahçedir. 
~eseye ilk gündenbcrl )ntisap et • Hududu: Bir tarafı Nikoll Rozato sabllhane.9i Ye bahçesi, bir ta.rafı dlla 
miş ve elyevm muvartakıyeUc ç:ı. oğlu Kihranm ormantığl, bir tarafı Olembiyanm b:ıhçes\, bir tarafı umum! 
Jı~t)'a dc"Vnm cd{.n a~nd~nr. yol ne mahduttur. 

ır ·11 rkaye ~amboriyeıı 

ZiRAA T BANKASI 
"-urutu:ı ıarlbı: ı~. - 8"..mUtyetıı: 1000.ooo.ooo ra"' UnN 

$ub_e ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ~~ ~ari her nevt banluı muamelelert. 

l'arıı :>1,.11itlrenlere C:I< C<.00 liri! lkra""l've venvoT 

c.ırsal ~kasına .ıı.umroraıı ve UlbD.raız tasarrı.ı.1 De3apıarnıoa er. u 
l\O lira11 bulunanlara senede 4 cıeta c;eldlecek llur'a Ue f&f&gıdakj 

oılUil! gOTe ikramiye daC"Itııacaktır. 
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1%0 - 441 
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160 !ti 

• 

OlKKA ı l:iesaplarmı.takl paralar ou :nne ıc;tncıe r>O ı:racıao a~at 

rıu~mıyenıere !kramlye çıkUC'I te.kdlrde 9'o 20 tazıadlyle veruecekUJ. 
Ke{tdeler: 11 Mart. ll Har.ıran. ll EylQl 11 B,r nclkMun cartblt

nnde yapılır 

ıa..-.......................... ma .. ı.__.. 

İstanbul Matbaacılar Birliği bugün toplandı 

Dün heyeti umumiye içtima.mı a.kteden Matbaacılar Birl!ğl.nin seçtıır. 
lcrı idare heyetl azalan 9. 3. 1942 tarlblnde ilk içUmarnı yapml§ ve araııı. 
rında riya.sete Osman İlkba.san, umumı klltlp!l.ğe Mit.bat DllrdUncU ve 
veznedarlığa Ahmet Salt Onuk 11<: ıızalıklarn da rey mras!le Sinan Onur ve 
Kenan Dlnçman intihap edUm.l~lerd!r. Reblcllm.htrr Hazretlerine, Barekile 
''il Dnhlllyo Vekiline ve Matbuat Umum MUdt\rlUğüne tazim ve saygılarmı 
tclgra!ln arz ve birllğt llgUcndircn meseleler Uzerlnde görUı;meler yaparak 

bazı karnrla.r ttUhnz eylemişlerdir. 

. : . "" . . . ... '. . .. '.. . ~ ; 

ıl "Vakıt,, Ktiabevinin yen 
neşriyatından bazılar• 

n,-
8 rkr ke&M uy~Ulll ~ - Hlk&Je* - lllllUH 

8U1U IUJN'I • 
Sool Seviyorum - t<.oma.c - tSUKBAN tnJRÇAA 51 
!O lk"l'lltr üauıer.l.lll - Slll8ll. &L'l'OO • 
Mc.,..11.ı'• Meb'uNMJ ll-'7'7 ttlPi" - llAJUU J'AJıtm m.ı 9ICI 

UçtıncO Sultao !\lehml"dln S"ıtW1 UtıtttaO - Btı~J IJKA)ıı .tC 

K.eodl kendlııe ı 000 1<ellnw ue ctreU<':i - l"ran .. IMle ldıaa. ile 
Keocı •radiaı 1000 Kelime ~ ttredd - Amme. ıd..- iM 
Kl!lld ıcnıdlor ıooe kf'Almr ı.t tnck1 - ladlfı« lrttn" tM 

(Bu&wıku radyo j 
7,30 Program, memleket saat ay&n, 

7,33 Ha!!! program (Pl.), 7,45 Ajana 
haberleri, 8 Sentonilt parçalar (Pl.), 
8,30 Evin .aau, 12,30 Program ve 
memleket aaat o.yarı, 12,88 TUrkçe 
pWdar, 12,45 Ajaııa ba'bedert, ıa 
TUrkçe plAklar, 18 P~ ve mem 
Ieket •aat a.yan, 18,03 Radyo .aaıon 

orke.-ıtruı, 18,fr> Ziraat takvimi, :ıs,M 
Fuıl heyeU, 19,30 J.ie~leket •aat a. 
yarı ve ııjaruı hıı.berlerl, 19,45 Konu:
ma., 19.ısö Fasıl programı, 20,16 Radyo 
ga.zet.eat. 20,45 Şlibertlıı eııerJ•rl. 21,11 
KonU,}Inll, 21,30 MUzlk, 21,fG KIAııik 
Tllrk .ıxıtı.zlğl, 22,30 · .Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar, 
22," ya.rmkl program ve kapa.ııtf. 

Şehir Tivatroıunun 

PARA 1 
ITazan: Meelp ll'ull K~ 

--o-

Cemal Sahir gecesi 
Bu akpm zeogln procram, ljlldr' 

Ti)'&tıwu Komedi Jmımmd• feb1r Tt. 
yatroeu sanatko.r·an Ç ABDA Ş 
yUklek ok\lyucu M~ SeD&r, 
BestekAr SallbattJn Pmar, Kemani 
NccaU Tokyay, Kanuni Ahmel konaerl 

HALK OPERETİ tauı kadro De 
zmoELlLEB opereti 

öır.'' 2004 numaralı tcra kanununun muaddll 8890 :numaralı lt:ıııunun 126 net 
----~----------ı mnddealne tevfikan ipotek aalılbl alacakltlrı.rl!l l!lğe:r aJ"8darlann ve irt!. Kiılah11a Sulh lldkim.lğtnde.n: 

fBk ha.lckı aablplerlnln dl.lı! gayri menkul Uzerindcki haklarını ve hususllo Kfilnhyanın Lnl:ılıüseyln pnşa m:ı. 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
3 BO'Y1)K FİLM BİRDEN 

Yeni Neşriyat 
.....__.. .._ --------
mZll.Al' MECMUASININ .t üncn 

SAl'ISI ÇIKTI 

F.ızılıı.y mecmu::rsının -4 üacü sa. 
yısı Jmşe kMıtlı renkli bir ~nk 
icinde ~4 s:ıy!a olarak çıktı. 

nu b!l\ldakl yazılar ~anlardır: 
Abidin J)avcr, Esmcı Deniz. Se. 

llm Sırrı Tarcıın • Şoker diflerl 
çiirülfir mü'1 Edehi1ıııt: Var.fi Ra, 
~it Se,·i~ • O~ Peltek, ı>Pof. Dır. 
Sadi Irmak, Cahit Uçu'k, S, Tay
lan'ın yanları Ye bunl&rdao blilfka 
mccmmıda lıircok resimli sa.yfa.kır, 
Kur!uhış '"apunına alt fotoğnııfU.er 
ve ı;llrlr,· vardır. Saytsı 20 ftmnı$ 
olan mecmua, kıtnpcı ve 88Zefo ı;a. 
tıcısıııda lıulunur. Tavsiye ederiz. 

ilan 
Siimer Bank Ti ertkt. J'iııtorl1«J11 

Memur ne f~çllerl koo1NHtlıi(,.pirk~
ti la&f iye heye#i11fien: 

Mdsuh kooperaHı fk...,._n 28. 
3, 9 i2 trırihinc mu..dif c1Hnaııl'lei 
1riinü 53:\t H de YflPtMe."lc st>nelfk 
ıo.,l nllftına ait ma.akent rvsna-
mesı: ı ıı 

ı. - l 90 senesi bsflye ~-
nln mııoru. 

2. - 1941 :iene5i 
'\'C zarar hesabının 

•ıö. .~~ 

bil iı il(',() k '.t:' 
teU..!_e 

talz ve murata dair olan lddlalarmı evrakı mllabltclerlle 15 gün tçlndc hnl'esinden ölfi Baki o~lu Rız:ı vere. 
memurlyeUmtu bildirmeleri 11!.zımdn". Aksi halde hak'an ı.pu alci11erlle ~<'leri karıları Rukiye ,.c F:ıtma ve 
aabit olmadıkça satı§ bedtıllnin payl~ınamıdan hıı.rlç katırlar. tabu madde! e\'llitlnn Ayşe Ebe ve Muuffer ve 
kanuniye abk!muıa göre harekat edilmesi, daha fazla maınmat almak 1.ır. sairenin şayian mutasarrıf olduk. 
tiyenlerin de 9'2/2 aayılı doaya ııum&ra.l!;ile memurlyeUınlTA mllracaaUarı l:ırı meıkOr m:ılı::ılledc ktıin hudut 
Utı.n olunur. <(al067} ''f' e\ufı sairesi ~ar~namesinde ya. 

-----------------------------) zıh (2600) lira muhammen kıy. 
metli bir b:ıp h:ınc ,.e bahçenin 

Antalya Vilayeti Orman Müdürlüğünden: kabnt taksim olmndığından satı. 

larak şliyuun lzalealne dair nrl-

ı - Ue'bclOttank (.)aaosU: Tllrkçe 
ıı(Wli, 2 - Harp: !'örk~ ııkhl, 1 -
&il'. Moto Beyaz Şeytan. 

Satılık kötk 
Satılık Köşk, 2000 lira. 5 oda. E

)ektrik, su, bağ, kargir. Erenk6y, 
Kazasker Ct'\'arı, kırmızı JcabW"enin 
erka tarafı No. 32. ı. - Antalya vllAyetlııln Alanya kazası dahilinde huduUan p.rtname. 

de yazılı ••çatalt,, devlet ormanmdaıı 1166 metre kllp çnm ağacı bir aene 
igerslnde çıkanlmak üzere 24.2,9'2 tarihlDden itibaren 20 gOn mOddetle n 
kapalı zart ueuıtle ıaup konutmqtur. 

lP.n karara binnen U. 4. 942 :ııah l·-------------
2. - Arttırma 16.3.942 tarlhlno mUsadif pazarteai &ünü saat 115 de 

Antalya Orman mtıdllrlllğU bl.naeında yapılacaktır. 
3. - çamın gayri ınamQi metre kUpll 400 ktınJ§tur, ~ ı~ 
4. - Muvakkat temtııat 429 liradır, 
~. - Şartname ve mukavelename projeleri Ankarada orman umum 

mlldO.rllllU ve A.ntaıyada orman çevlrge mUdUrlUt\IJ1de görUleblUr. 
6. - Teklif ınelttuplarınm l6.8.942 gtlnU saat U e kadar komlayon 

ret.slıtıne venlme.si lbmtdır. 
7. - ı.t.ktllerin temlııat mektubu ve Ticaret oduı vealkalariı. blrtl.k.. 

te muaneıı ıtbı •e uatte ıhale komiqonuna mllracaaUan. (2971) 

latanbul Yüksek lktıaat ve Ticaret Mektebi 
Mezunları cemiyetinden : 

Cemlyetb:n.l.zin ııiz.runnamesi muctbince umumt heyet U mart 1942 
tariblDe teu.düt eden Cuınart.esi gtlnU saat l!S,SO da Beyoğlu lsUlclAl cad. 
desi ;Nuri Ziya sokak (FAkl Polonya aokalt) Cümhurlyot Halk Partisi 
..ıonıarmda toplanacaktır. 

Sayın üyelerin gelmeMıri rica olunur. 
RUZNAME: - . 
ı - !d&re heyeti 'Ye mtıraklplerin raporlan okunmıurr 'V'e ib'l'alar, 
2 - "l'ent idare heyeti, mtlraklplerin ve yedekı.enn aeçilıneai, 

a - Teklif " dllMJıer, 

sünü saat 14 de mahkeme kale. 
minde açık artırma ile :r;alılac:ık. 

tır, Artırma şartnamesi 24. 3. 942 
t~rihindcn itibaren açıktır. Almak 
lstiyenler yfizcle on nlsbetinde te
rnin:ıt vermeğe mecburdur. Muny. 
yen günde usulen nidadan sonra 
rn çok artırnna üıe~tnde bJrakı. 
br. Müşteri bir hartn znrfınd:ı 

parayı vermezse ihale bozulnrnk 
on beş gün mü.ddelle yeniden ar
:tırmıya çıkarılır. Bu ikinci artır

mada en 21lyade artıranın flıerlnl! 
ihale olunur. İki ihole arasmda
kl fark ve faiz önce alıındon tah5i: 
olunur. İşbu gayrimc:ıkulün i. 
hnlcslnc kadnr birikmiş \•ergi ve 
belediye ,.c C\'ktır borclnrHe dcllrt. 
lıyesl alana aittir. Müşlert ~artna
L'\edc yazılı biltün şeraiti kabul 
ve itirnz hakkını iskat etmiş sayı. 
hr. Fazla malOmat almak isti:ren. 
Jer mahkeme .kaleminde mevcut 
942 "'. 4 No.h dosyadaki ~artname
yi oku,..blllrler. (89077) 

lılanbul Asliye .1 üncü Hıılmt.
lldklmli~tnden: 

Beyo{Uu yeni çarşı sefer bostanı 
sokak 13 No.da mukim Sıdıka Kur. 
nazer tarnhnd:ın yine Beyoğlu St-. 
ft r Bostar.ı sokak No. 13 de mu. 
kım iken hnzır ikametsAhının me • 
bul o!tluğl' taan·üıı eden l'ılustaf· 
Kurıın1t'r aleyhine mahkemeniıı 
942 • 208 No h dos)a9'1r ncı'an bo. 
tı. n'Q davasına ıı~ ınuball ı llu 
kuk usulu ıııuhak' elım konunu. 
nun 140 ve 141 incı maddeleri mu
cibince davetiye ile birlikte ila. 
nen teblilioe karar verilerek anu.. 
hal v dın·etiye divanhaneye talik 
eclllnıiş oldu~ndan mumaileyh 
Mustafa Kurnozcrin mezkur arzu. 
hale 10 ıSiin ıor!ıoda cevap ver. 
ruesi ve duruşma jçin tayin edilen 
24. 4. 942 cuma günü uat U .. 
mahkemede hazır bulunması wra 
bir '·ekil ıöndennesi lllzmn tll>,. 
iift makamına kaim olmak Qaere i
lin olunar. 



---------------------------·~Ki~ 10 - 3 - 1942 

inhisarlar Um.um Müdürlüğünden: 
Tütün ve müskirat mamulatı için 10 - 3 - 942 tarihinden itibaren tatbik 

edilecek olan satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

~::•,,::.-:::- 1iSPiRTO ve iSPiRTOLU iÇKiLER 
Nev'i Paket Kurut Satı, Uyatı mlda· 

~ 

Sipahi 20 Ut 55 ıaa vergisi daldl 
Samsun 20 .. 50 

Nev'i Santilitre Yaka 20 .. 60 Kurut 
Çeşit 25 .. 60 

50 .. 120 

" 100 lük 240 
Roğaziçl 

Yenice 
Serl:ldoryan 
Raframaden 
Gelincik 
En all 
Tiryaki Kalın 

" İnce 
Ririncl Kalın 

,ı ince 
Üçüncü fnce 
Hanımeli 
Halk Kalın 
Köylü Kalın .. ince 
DoAu 
İkiz 
Yeni harman 
Sub'ly 
Asker 

En Ali 

T • • •• Bafra 

u u R Tatlı sert Fabrita .. Atelye 
V inci Fabrika 
V inci Atelye 
il inci K6yl8 
Yerli enfiye 
Türk pipo tnUlnft 
Pipo tilttln8 
Isfahan bohça 
İıfahan 1 
tıramn 11 

p •• R o L A R Tol°OI u Moda 
Esmer 
Pi orya 
Jr.r..i.in 

.. . 
• .Je ••. . • . . ' • 

ile sabah 6ğle ve aktam 
Her yemekten sonra günde 3 defa m~tazaman ditlerinimi fı~. 

' ... .' . ~ ,.., ... . ~ .. . : .. 

8evlet Demiryolları ve Li ... altları l,lekwe 
u,...,... idareıi ili11lan 

Namlı Kayaerili 

APiK OGLU 

20 .. 40 
20 .. 30 
20 " 

25· 
20 .. 25 
20 

" 
25 

20 
" 

25 
20 .. 24 
25 .. 24 
20 .. 22 
20 .. 20 
20 .. 15 
20 " 

17 
20 .. 14 
20 " 

ıı 

20 .. 11 
20 .. t 
20 • 14 . 
20 .. 55 
20 .. 18 
20 .. 3 

~ 
2n Gramlık 25 
20 .. 18 
25 .. 18 
25 • 15 
25 • 14 
25 • 12 
20 .. 20 
25 .. 20 
20 • 45 

100 • 75 ' 
000 • 1300 
25 • 28 
25 • 26 

~ " • • 
• • 
• 22 

• • 

1 KAYIPL AR 

2144 nmııanıb bisiklet pllkamı 
za7i etMm. Yenlalni alacalımdan 
eısklclnht lrilkmG ycıktur. (39006) 

Şehremini, lbrahlm Ça11rıı ma. 
lıa':eıl Dibekcl Ali sokak No • .+ 1 
Abdullah Demittan ı 

• • • . 1 
Yalova KAınniye köyü okulunıı 

al-t resml mührümü zayi eltim. Ye. 
nialtni aleealımdan eskisinin bük. 
mtı )'Ottur. (39065) 

Yaloıtfl, Kd:ımiue kölf/J iJ~ret. 
men oelrill lleıude Gölcce • 

••• 
Sllleymani,.e Askerlik Şubesin • 

den alnııt oldulum askerı terbi, 
tnkeremi kuaen zayi ettim. Yeni. , 
sini alacajımdan eskisinin hükmü 
clmadıitı ilAn olunur. (39063) 

Ka11mrıaµıda cöp~lıl' lcerlsin. 
de Muıtafa ollu Oımaa Rrdo{Jan 

Dol~ .'20 
• • • latanbulda Onlverstte ve yüksek mektep talebelerinJn phlr nakil va. 

ata.Jarmda muteber !otoğratlı m:ııterek hQvlyet varakalan, lC'. •. t942 tarl. 
?ıbıden lt!baren D. D. / 109 No. lu talebe aylık abonman kartı tar1featnln 
tatbikinde de muteber tutulacakllr. Fazla tafall~t için latasyonıara mtıra.. 
caat edUmelldlr. (8175) 

Türk su.::uklarını her yerde ara
yı1111 ,.e t:ılı;lillerinden ~ıı'.'ıınıuız. 

Beykoz nüfus memurlutundan 
aldıtım 755154 • 1323 numaralı nD 
fus kAğıdımı zayi ettim. Yenisini 
nJacalımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. (39073) 

.. .,. . 
D.D.1502 No. ıu antrepo tariteııiDln antrepo edilen qyanm kaldm1ma. 

mıı:n talep edilebıttcetı zamana atd milddetleri, b rinct nevi antrepolar için 
7 gUne ve ikinci nevi antrepol&r için 10 güne indirilmek 1UretUe ve 1. 4.1942 
tarihinden muteber olmak ilzere detl§Uril;ml.§tlr. 

Fa:ııa t:ıfslı\t için istasyonlara müracaat edilmelidir. (8173-1666> 

Mahdud mes'uliyetli Feahane Kooperatif 
Şirketinden: 

Mahdut mes'uliyetli Fe~ane Kooperatlt Şlrl>etl ortaklan umum! he. 
yeti :.a mart 012 t:ı~ h!:ıe mUsad!f pe~embc gü;ıQ aaat 10 30 da EyUpte 
Dett rdar fabr.kıuımdak! daire! mahauaumda &§ağıda yazıı ruzr.amealle adl 
n fevkaiA.de olarak topl'lruı.caktır Toplnatı gUnUnden on beı gün evvel or. 
taklarm h~ 1 olllukları senetlerin! şirket veznesine yatırarak toplantıda 

bulunmak U1.ere duhull) e varakalan aımalan llAn olunur. 
ADI TOPLANTI RUZNAMEst 

1 - İdare meclisi raporunun okunmssı ve 941 senesi b'A.nço ve k!rU 
sarar hesa'bmın tetkil< ve taadlkl 

2 - MQraklp raporuntm okunmuı 
FE\'KALADE TOPL:\NTI RUZNAMESi 

ı - tH2 şubat gayealne kadar devam eı!en devret henl) yenin tetkik 
~ kooperati!ID tuftyeat 

1 ftrkethl alacak n borçlarının SUmer Bank Defterdar Fabrikamı& 
dem. 

3 - Tuttye h~ln tntihabl (3210) 

fükıldar Sulh 1 inci llukuk Htf. 
kimliğinden: 

942/27 

Kiilahyıı Palanıa çıkmazı 84 
?\o.da Küçük çarşıda KAni İçöz. 

Dancı Posla Telgraf Müdürlü • 
lüniin .aleyhinizde ikame eyledlli 
alacak davasının cari muhakeme. 

· sinrle ilanen yapılan tebJiga.ta ral
men muay)·en silnde mahkemeye 
gdınemi~ ,.e d:ıveli kanuntyeye 1-
cubet etmcdil(inlzden hakkınızda 

l(ıyap knrarı ''eriJml~ ve davacının 
tc1ltbi veçhiJe be)·anname ibraz l'-

deceAinden \'l' ceza dosyasının ce!. 
bedılecejlinden bahisle 15 gün 
nıüddetle iltınen muameleli ıuyap 
kararının tchliğine ve muhakem~. 
n!n 28, 3. 942 cumartesi sünii saat 
10 n talikine karar verilmiş olmnk. 
la müıJdeli mczkftre zarfında iti . 
ıu elınedi((iıJlı takdirde bir daha 
mahl-.cmcye knbııl olunmıyaealınıı 

muameleli gıyap kararı yerine ka. 
Jm olmak üzere illnen teblil olu. 
nur. (39078) 

Anadolu Hiuırı, Kızıl Serce 
kale Ntı. 8. Cevat Genr. 

•• • 
Fener nilfus memu. lnlluodan al. 

dılını Falih A~l-erlik SuLesl tara. 1 
fından askeri muamelatı havi nü. ' 
fus kAfıdımı zayi ettim. Yenisin! 
al3calımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. (39071) j 

Balat, Hacı lıa mahnlleı.I Hnulk ı 
oijlıı Zevopü. :ı:ıo do§umlu. • 

••• 
Tıh Fakültesinden aldılım Paso. 

yu kaybettim. Yenisini alacaıtım 
dnn eskisinin hükmü yoktur. 

(39070) 
:1117 Memduh ttn 

••• 
fstanbul Mıntaka Liman Reisli. ı 

ll1nden aldığım 25/8188 nmnarah 1 
tayf:ı cüzdanımı kaybettim. Yeni. 1 
l'ini alacağımdan eskisinin h8'<mii 
:roktur. (390R8) 

Allau vopum lcomarota 
Ali Rtza Barlrak 

--- --
( ıoo 440 

50~ lık Rakı . . . . . ( 50 230 
( 25 225 
( 15 78 
( 100 315 
( 50, 165 

45~ lik Ralcı . . . . . . ( 25 85 
( 15 58 
( ıoo 245 

43° !ık Hokı . . . . . . ( 50 130 
( 25 70 
( 100 270 

Votka . . . . . . . . ( 50, 145 
( 25 75 
( 70 245 

Kanyak . . . . . • . ( 35 l35 
( 15 iO 
( 100 180 

Vermut . . • • • ( 70 l35 

' 50 ııo 
Sofra şaraplan ( 340 160 
(Şişe depozitosu hariç) ( 200 110 

( 70 50 
Misket prabı ( 200 15Q 
(Şişe depozi tosu hariç) ( 70 70 

Fıçılı sofra şarabı . . . • Litre~I 40 
I Suma J.itresi 480 
il Suma Litresi 40() 

Bira şişeli . . . 50 30 
'(Şişe depozitosu hariç) 
Bira fıçılı . . . . Lilrl'sl 52 

( 100 360 
Birinci sınır likörler ( 50 200 

( 25 100 
İkinci sınıf likörler . ( 100 300 

( 50 175 
( 25 90 

Saf ispirto - Pıçıh • Litresi 130 
YakıJacıı\ ispirto - Fıcıh • J.itrPsf 65 
Kolonya lıJ)lrtosu - Fıçıh Litresi 130 
l~olonya . . . . . . . ( 50 120 

( 25 70 
Sal ispirto Siteli • • • ( 50 170 

( 25 85 
( 15 52 

1'uftlet i91>irt•• • • . • ( 50 70 

TURKiYE iS BANKASI 
Ki;d!lc Tasarruf 

Heaap~n 
ıtH:ıe "CK"MJYS Pi.ANI 

KSflDCLEK: 1 fulıat, • 

'911.rıa. f 'p.aa.. ı lklD-

elStotrta tarllllerladt 

~hı 

SAHIBt : A!;JM US 

Umumi Neşriyatı idare eden 

iMi lllkAMl ~~ 

ı adet 3000 Ul'&iü • IOOO.- Uta 
1 .. 1000 • - aooo.- • 
1 • 180 • - ıeoo-• • IOCI • - ıooe.- • 

10 • ZIO • - a:ıoo.- • 
tO .. ıuc • - tOOO.- • 
IO .. llC • - moo.- • 

300 n • - 0000.- • 
300 • IG • - 2000.- . 

Basıldı1tı yer: VAKiT '-' \Tf \ •, 

Refik Ahmet Sevcnoıl 


