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Sibirya 
Ozerine 

Japon saldırımının 
ilk belirtileri 

Yazan: Asım Us 
Bütün gözler Pasifik Okyanu

sundaki harp hareketleri üzerine 
~e\"rllmiştlr. Japonlar cenupta. Sin
gapuru ve Ca\'ayı aldıktan sonra 
lıir taraftan Blnnanyaya girdi; 
oradan IDndİfıitan kapılannı tuttu; 
dlı'Ccr taraftan Yeni Gine'y~ saldı
rarak A \'UStralya kıt.asını tehdide 
~·adı. 

Son gelen haberlerse JaponJa-

Peten 
Çekiliyor mu ? 

rm cenuptald işl~rinl daha bitir- --o--
medon tJi.maldeld Sibirya mesele- LozanJan bir ltalyan ajan• 
sbd ele almak üzere bulundokla- haberine göre 
raıı gösteriyor. Japon harbiye na-
zırlığı yüksek memurlarından ge- M ar eş a I 
aeral Sat.o radyo ile söyledi&ri bir 
nutukta f(iyle demişUr: S 

- İngllt.ere ve birleşik devlet- • İyaae\inde muvaffak 
ler her halde Japonyaya yarşı Sov- olamadı, iki tarafı da 
yetlerin iş birliğine büyük timltter memnun edemedi 
b&ilamakt&dıı'lar. So\'yetlerin do- J,ausannc, 12 ( A.A.) - Radiurbe 
ladaki Kıyı eyaleti .Japonya tize. ll:ıh •an Ajansı bildiriyor: 
rlne saldırmak için hart.'.iet ookta.-

Marcşn I Petenin sayfiycılc otur. 
81 Olarak alnvnaldadır. Fakat garp. ması hakkında Fransa elan lefsirleı 
ta Almanya ile harp etmekte olan 

. Başvekil 
Amerika elçisini ve 

Madrid elçimizi kabul 
etti 

Ankara, 12 ( A.A.) - Baş,·ekil l>r. 
Refik Saydam, lmgün snnt 11,30 ,la 
Uaşvekillikte kendisine ilk ziy9retı 
yapan Birleşik Devlellerın yeni .\n
knra Büyük Elcisi l\f. Steinhardt'ı 
knbul etmiştir. 

Ankara, 12 ( A.A.) - Başvekil Dr. 
Retik Saydaın, busün saat 10 da 
Haşvekillikte .Mndrit c!çımiz Hu 1 üsı 
Fuat T<>say'ı kulıul etmiştir. 

Krlpe 
Sovyetler Blrftği müttefikleri he- gelmektedir. Bunun sıhhi ~e.bepler. 
liabm&doğudakendlıdniatetcat.a- ılen . ileri gelmesi ihtimali olmadı. Hı·ndı·stan 
maz. Şayet at.ana bunun akıbeti ih bildiriliyor. Marşal çok yaşlı ol. 

bellidir.,, ;:s~na rdağ1men, sıırıhnli çok iyidir. h k k d 
.Japon 8Öze8sü ba şekilde Sov- n an o ayı say iyede oturmak a 1 n a 

yetler birliğini tehdit ederkm bir 'karan temanıile si:rnsiıliı'. Pet~n 
.-araftan da Japonyanm Vladlrns- bundan böyle bütün man:ıvra ım. 

kanlarını cihazlandırmış bulunmak Mı·hver·ın mUtalAas 
tok sahilleri üzerine ,·erdiği ~tra- tadır. Şimdiye kadar Fransayı iki CI 1 
t,ejlk ehcmmlyetl btltün ~taklığı muharip taraf arasında muvazenede: • 
ilıc sniyor. Uzak dojuda .Japonya, tutmıya çalışmıştır. Bundan mat. 
aleyhine kullanılablleeek yegine 
hareket noktası Asyanm. ha ııalıil bsat iki bü:>Uk devlet gruplarından 
bölceei oldujanu söylemit ola- irinin zaferinden olduAu kadar ye. 
ror. ni)4Jislnden de fayd.ıaonıaklır. 

.Japonyanm puifik okyunıflUDun (.DetJomt &a. ! Sü. 6 da) 
eenubunda İngiliz ve Amerikan 
U.lerlne höcmn ederken sadece 
.laponyanm emnlyedni bu cihet
ten müd&faa etmek maksadJle ha
r~et ettiğini ileri sürmti,tü. Ja
poe lldalanaa ...... ldleaaetre 
uzaklıkta olan hıgntz \ 'e Amerikan 
üslerine milli emniyet perdesi al
tmda saldır&11Jar Tokyonun başı 
ucunıla Demoklesln kılırı gibi teh
dit vaziyetinde duran Siblrya kı
yılarını kendi haline bmLkır mı! 

Vitinin teminatına .., 
ragmen 

Kırips 
Hindistanın bütün 
arzularım yerine 
getirebilecek mi? 

--0-

Hind komitesi 
Gandinin ittirak ede

ceği bir toplanb 
yapacak 

Londra, ıı (A.A.) - Brltanova 
ajanamm diplomatik muhabiri lngl _ 
!iz harp kablneainde Hlndlstaıım bU· 
ttın taıeblerlnl yerine getlrmek bu . 
susunda tam bir anlaşma olduğu ka _ 

naattndedlr. f IJeııamı Sa. 2 Sü. ot de) 

Tojo'nun 
bel}anatı 

Avsturalya 
Mücadeleyi terkederae 
iyi muamele görecek 

Hindistan 
Büyük Britanyanm 
boyunduruğundan 

kurtulmalıdır 
Tokyo, lt (A.A,) - Tojonun Diyet 

mecliainde 116yledlfi nutuk, 16 ıubaL 
takl nutkunun &f&'1 yukan bir tekra· 
n olıhuflur, Tojo, o nutukta Avustra.l. 
yayı muharebeye nihayet vermete 
ve Hiııdiıltaııı İngilizlere k&rfı ~ana 
davet ediyordu. 

Tojo, bugünkü nutkunda Cavanm 
.wukubmdan 80Dra tesirli aurette mulla 
vemete iktidarı kalmıyan Avutralya. 
nm mücadeleyi terkelmul lbımgeldL 
tlnf, bu takdirde :merhametle muamele 1 
göreceğini anlatmaktadır. 

Tojo, Hind miller.ne hitap eden lh· 
tarmı eaklalDden daha iararla tekrar 
etmekte ve eter Hindliler BtlyUk Bri. ' 
tanya boyundurufwıdaıı kurtulmak L ' 
çin bu fıraattah at.ifade etmulerııe 
Allabtan gelen bir talih eaerinl ebedi. ' 
yen kaybedeceklerini kendilerine ba · 
ber vermektedir. Nutuk, bundan eon. 1 
raki hareketleri meak1)t geçmekte, 
Hind.tana karp y&kmda bir taarrwı: 
yapllacatmd&n bahMtmemekte, takat 

RASIN:4 
ve .<upoa: 1 

'iDi KABIN 
Flyatlan 100 kunıt olaa bu Ud kıymetH Mer, 

j kupon setlrecek okuyueamma yalan 50 kuru .. 
l YerllecıekUr. Bu lnaponlan .......... 11 UllUlmaJIDıL 

YENi ANKETiMiZ 
~~~~ 

&INÇLIR 
Her romanı okumalı mıdır? 

Tertıt7e ve abl&ll ~ temrt.r 71'.,.. romenı.r vardır. 
Bu romanlar, pıag nuu i1MrlDde tılblibU eökO.twer JallllbWr. 
~er. her romanı okumaıı mıdır?. 

1 Pı ı fulr, Dooeat, Ojut m, A.ftlcat, 'l'erlılJeal. -......, ı 
_ YMmek te111ı11 im ..,. _.... •h•m•ı .. 411>..ıart.. • 

A•llet lfla .ı•IJ•ıı anaplar 
Kenuwı h&kik&t.n bir da-.. oldutwıu bellrtmlltlr, •r ao ıtme 

kadar VAKiT .UbmlarlDda ~ 

V akıt daimi olıu7flcaltmnın temilGflı lritapları 

RASiN:4 
...,. ........ edlM ' · •• ,. lııllllı• ............. .... 

....... .......,.. lla tıllMe Od ~ - ... . ... 
Birinci facia: Es T E R • ı... .,... Aaoans. ı.. • 111 :• -. ..-... 
..,_ ede=hn, B8'l'S&"la ...,..%' · ı ............ - ..... ..... 
aı W:IR ~ lla iMia ta..._ ......... 90W)W t il ...... t 7 \Ilı, ... 
ılıinci ıacia: ATA L i • YMMa -... IOAS, lılQollı ...... A'MU, ..-.& .... w ..._, 
........ Y.AllVIM. llftll ..... ••l ... I, • • dA:r Ye ... ,..... ... 
.... __.. Kt11>08' .. pOea ................ 7W tek lııal'8lr ......... ..,....ıa "4113' ...... , ...... ... .. w:u •• ..... - ~- ........ 

YEN/ KADIN 
Kı)tmeUl mUtetekklr~ Cemil lleDa ~ ~lra 11&

•lma bu çok kl)'meal eMr "Kadm,, ......._ tal'a, ... 1 19'1't, Ula 
ve her bakımdan teUdk .tmektıldlr. 

11"17atlan 100 ına,... ..... '9 ld -· """81•• ım ._ ..._ 
.. bDarmc1a ......... 1'1•11 ........ ., ............ 
.,.._,. ~ it ..... ...._. .. 

Avustralyanm huabı aUratle görüle . • 

cefini söylemektedir. yeni G ınelJe 
Tojo, Japonyanm ilkbahar taarru. ı 

zunda Milıverin mil§terek harekelle • 1 k k - J 
rine ne dereceye kadar i§Urak edeceği QS er Çl ar l aı 
sualine hiçbir cevap vermemektedir. 
Yalnız harp hedefine varmak için Ja. 
ponyanm Avrupalı mültetlklerile lf • 
birliğini takviye etmek maluıadmı u 
muml tabirlerle ifade eylemektedir, 

Japonlar Taylan'a 
girdiler 

ttte bunun için general Sato
DUD yukanya kaydettiğimiz söz. 
lertıd Japonyanm Slblrya :.izerlne 
hazırladığı bir saldırım hareketi
nin ilk habercisi saymak daha doğ. 
ra olar. Netekim Vqingtondan 
gelen bir telgraf Ruzveltin Siblr
yadan Rusya üzerine yapılacak bir 

Fransız 
harp ge
milerinin 

Almanlara teslim 
edileceği kanaati 

var 
tu.rrma önlemek için '1ıodiden (A. A. claa ım.ltdJnlttu') 
t.edblrler almakta bulunduğunu, Franııız harb pmllerinin mlhftre 
Amerika donanma komutanıan ile teslim edilmiyeceğt ve lladagugarm 
ba malaıat üzerinde konu.,malar muhtemel bir Japon taarrumu k&rfllllll 
yaptığını bildiriyor ve aynca deni· da Franmı imparatorluk kuvvetleri 

KömUr istihsali nor
mal hadde giriyor 

10 miyon 
Çinli 

Mançuriye girdi 

Alman azlılılanna ait ....._ 
leleri Almanlara elffritli 

telrilJe ltaMetl-*ı 
ilen, u (A.A) - Bı>d..,..U'dll 

bUdlrl1dttlne g6re, yeni x.... ...... 
kili lıl. Kallay llacariatudül Alma 
ulıfmın 'bqkanmı kabul ederek kılla· 
dlııiyle uzun müddet görilfllltıftilr. Bu 
glJl'ÜfJDede, Almanlar taraftndaa AL. 
man azııtmm stalOıen hakkında usun 
zamandanberi Deri aUrUJen ı.tıekterlD 

bahia mevzuu Oldutu ft bqYekDin 

llyor ki bugttnlerde Amerikanın ile müdafaa edilecefl hakkında Vlfl 
Pulflk bölgelerinde pek çok sllih, 

Ameri~a teminat verml§tlr. Londra 
mihlnmıat Ve harp gemileri top- matbuatı, Darlanm vUcude getlrdllf 
laınmf bir halde emir beklemek- Fransız filoau ne itt:lbar etmekte oı· 
tede!:\abeıter doğru ise Slblryanm duğwıu, mecbur olmadıkça bu tlloyu 
Puiftk sahillerini bir güD mötte- ı ,Almanlara teellm etmıyecetlnl bellrL 

mektedir. 
fllderln aleyhlerlne ~-

Ankaru, 12 (Vakit Muhabiri11cle11) ı kabil, bugün takriben 8500 ton kö
- Zonguldak kömür ocaklarını , son mür istihsal edilmektedir. 
günlerde alınan bazı tedbirler dola. I Kömür ocaklarında azlığı hı.,sohı 
yısiyle, günlük istihsal mıklarının I nan maden direkleri bugiin ib. 
her glin biraz daha aı1maktn ve nor. ıiyncı karşılıyacak dereceye gelmış 
male doğru bir yükseliş göstermek. lmlunmaktadır. Zonguldak • Dev. 
te olduğu bildirilmektedir. lstihsa- rek arasındaki onnaıılardan kKri 
lin en yüksek olduğu günlerde elde miktarda nınden direkleri kesilerek 
edilen 9000, 9500 ton kömüre nıu- ocaklara sevkolunmaklııdır. leıt hareket nokt.Mı •yan Japon- ( Dtwıfrti Ba. ! Sil. 3 de) 

lann tabii kuşkularmı bir kat daha ----------·--------------

artıracaktır. Ve Siblrya üzerine 1 DE DURUM 1 
Diğer larartan iş mükelleriyeti hü 

kümlerinden de ziyadesiyle istifade 
edilmekle, gerek maden dirl'ğl ,.e 
gerek kömür istihsalinde işe yarı.

1 yacak işçi tedarikinde de hi\ bir 
sıkıntı bulunmama:.tadır. 

düftiudtiklert taarruzu mit~ilde- c EPH EL ER 
ıha yardım kuvvetleri harekete • _ 
geçmeden evvel yapmağa ~!18- h 

Tokyo, U (A.A.) - Japon u
mumi kara~, bugün neşrettiği 
bir tebliğde, Japon k1talarmm 8 
martta İngiliz Yeni Ginesinde 
Salamana La.e'de karaya çıkml§ 
olduklannı t eyit eylemittiT. 

Tebliğin ilaveten bildirdiğine 
gör<', Japon kıtalıan, Yeni Ginede 

(Devamı Sa. ! SU. 6 tü) 

Bir suikast 
Görice polis müdürü 
sokakta öldürüldü eak=.:.ıııar bir taraftan Pui- Almanyanın cephe gerisi azırhğı, 

~~~ndeE".;a; Madagaskar, Cebelüttarık, Avustu-
~:: ~~ r:-:-•~: ralya, Seylan ve Hindistan 

1 irana, 12 ( .'\.A.) - Görice ı>olı s 
müdürü lskendcr Carni, meçhul şa. 
bısl:ır tarafrndan sokakta atılan 

.-------------. tnbanca kurşunu ile ölmü~tür. 

Kömür istihsali ile mütenasip o. 
larak bu mınt:ıkada geniş mlkya,..ıa 

(Deoomr Sa. ! Bu. 6 da) 

(Dftxımı Sa, ! Si. 6 tü) 

Fon Pa-,ıenin 
segaha ti 

Berlin, 12 ( A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

M. Von Papenı Berlin'e yapacalı 
enelce bildirilmiş olan seyahatını 
muhtemel olarak önümüzdeki b;ıfta 

yapacaktır. 

yapıyorlar ve bu yolun Amerikayı ŞAB& ve LiBYA CEPHE81: ile ba§lamaaı mümkün olduğunu, çok 
Beh~nk boL~dan Slblryaya bftlr. elce ~a•ret etml•tlk A'M''.. "' Şark cepbeal, bugün tera tarafı gö· evv ._ y • 
Jryacağnu ddemiyorlar. Tabiidir tanbe 

rilnmlyeıı. bilinmiyen bir madalya ha. Baflaııgıç ri umuımayan aür • kt Yenldlblyalılann bu ttlrlti faa-
lindedlr. Ateı haltının durumu teb - prizlere ııahne olan dünya, ilkbaharda 

Hyetlerl de Japoıil&n bir gön ev- k ll5ler ve muhtelif menb&lardRD gelen Oebelüttarı 'da ve Madagukar'da ant 
''el hareket.e getl~k birer Be· 6 

haberle az çok aydmlanmaktadır. Fa· baskınlarla kal"fıl&§abillr. Madagaska. 
heptir. kat blltün dünyanın merak ettiği cep rm Japonlar tarafından i9gal edilme. 

Her halde clhsa harbi yeni ge. 

Erzurum'un 
kurtuiuş 

•• •• gunu 
Erzurum, 12 ( A.A.) - l:.rzurumun 1 

ithalatın tek elden 
idaresine doğru 

be gerialdlr. Oralarda neler oluyor, si, Cebe!Uttank'ın ele geçirilmesi ne 
llşmelerl biiytik yangınm Sovyet-

muazzam huırlık nelerdir?. Bqka kadar pahalıya mal olursa olsun, mlh. 
lerle Japonlar arasındaki bltarar-

bir yazımızda ı ... ret elU""-iZ gibi ilk ver zaferi için en büyük birer Amildir. 
hk anlaşmasma :rağmE'D Sibirya - e .... 

&... bahar harbinde tavwarelerin çok btL Şu var ki, bu letebbUaler, belki de 
kıyılanna doğnı yaklaştıl!'o ... ı gö&- "" 

kurtuluşunun 25 inci Yıldöniimil 0 _ 1 • 

lan bugün coşkun tezahüratla kut. Tevzıe tabı· maddeler, tevziden önce 
lnnmakladır. Her yer bayraklarla do 

terlyor. 

Yarın 
Gazetemiz 
6 sayfa 

yük rol oynayacaklan muhakkaktır bugünkü ba.Zı stratejik noktaıarm mu 
ve Almanyanın Kafkuyayı hedef tu. ayyen derecede inkitatına terkedilmiş 
tarak bütün cephelerde birden faali· tlr. 
yete geçmeleri mUmk1lndUr. Bu faa.. 

1 
PASIFtK CEPHESi: 

llyet, buı cephelerde kuvveuı bir mü· ı Hind denizi hAklmiyeU, Japon prog 
dafaa ,ekllDcle de tecelli edebilir. Al· rammd& en bUyUk merhale tefkll e. 
man hazırlıkları hakkında bir haber der. Avwıturalya, Japonyanın sulh ta. 
111ZD1amam, cephe gerwt durgunluifU- arruzuna llet olmayabWr. O takdir. 
DUD çok bU)'Qk bir hareketin ani •- de Yeni Gine baaamağmdan llODra A.. 
rak patlak ftı mealue deWet edeCeli merikadan gelen haberlerin bildirdiği 
artık füpbeıdz görtllmektedir. muazzam donanma kuvvetlerine rağ-

Ubp banirıetlnlll de fU'I" oeııMll (DıvtJmt 80. ! Sü, ~ de) 

natılmış, istirdadı tem:;ileİı şehrin 1 ~ b•ıd• ., k 
muhtelif yerlerinden gelen müfre - iaşe müsteşar ıgına 1 ırı ece 
zeler hükumet konalı önünde yr.r 
almış. ve lsti~IRI Marşı çnlınırken Şehriınlzıde bulunan iaşe müa
b~yr?g~nıız hukCımet konağına ce- te§&n, ithallt ve ihracat birllde
kılmıştır. ı :rine, müatetarlığa bildirilmeden 

Güıı.fin mutad çhemmiyelini te.

1 
hiç bir ithalat eşyasmm en Jd1çUk 

barüz etiren sörle•·lerden ve geçıt mikyasta dw teni edilmemesi 
resminden sonra hallt mıllt oyun - ı hakkmda emir verm.iştir, Bu em
larla eğlenmiye başlamıştır. Gece rin, tevziat.m tek merilezden ya
rener alayı yapılacak ve Halkevlnde l p~ karan ile ali.kadar olduğu 
bir müsamere verilecektir. tahmin edilmektedir, 

Diğer taraftan mftet•r, din 
öğleden evvel iate ~ 
de meegul olmuıJ, 61tedeıa...,.. 
da belediyede •Y&li ve beledıi)"e 
reisi doktor Lütfi Km:1an slyaret 
edeTeık tehrin iale illeri eM'ı trdl 
garıı,,müttür. 

MUetepnn bu ÜIJUD Aıllıa!'&
ya döneoeği ıı.ber' • ..._.. 



t • 
-----~--~---------------

assam ve heykel- Alman·Sovyet Fransız . 
braşlar birliği ~~ğ~i- ~~~~!;!"!~ 

Sırbıstanda 
473 komonist 

öl duruldu 

Alman -Bul~ar mu- Pasifıkte muttatık 
mebatı hakktnda lerin kayılJı te 

kuruluyor "": ::.::~ ...... N •• ..,~~=!.": .... IÜJ'I, 
KW1 .-natmusm bir an evvel kal' maıun mükerrer hUcumlan Vaşington askeri mütehassısları, 

.lleı'U.. lJ 
bqkuman 

Dotu cep 

Alman hariciye nezare
tinin CeVahı 

'l'«*Jo, u (.&.A,) - Bahrtye 
DUll"I amiral Şimada parllmento
da rıGyleditf bir nutukta harbin 
~ llmdfye kadar dlie
mana verdiıilen b.yıpJar hMlmı -fiılln ...a~ mllll ~ oblraftut. AL Reaault fabrikasından çıkma tank.. 

IDııadı• U]M*i '*' 'blrQ9 " tML kunetleriDIJl ıaptıklan lada ıanare ınotk'lerinln ıLlllde 

rinde dtlf 
clOn de-

da 111 •··hn wımttUr: man ~Qcum 
~ aldala ~le her e hareketler MMmnda dalıa fuJa m~tarda dolu cepbeua. 

İlll'llıDtlm .çı.a bir :mOmellU bir Dl· hal iKal edUıaif ve dllpıaDa de llrbdlllı:lerinl buda bellrlmelr-
taarrmlar v Japon donennuun T Mffdıaıp ge 

misi, a tanare gen$i, ıa mva • 
sör, 2t torpido auJırl>i, ü deni»
~°-V'e 42 batta remi olmalı: tbere 
dOpnenm 130 ı.rp gemim ı.. 

ı.mUllae tuıaaı bUlrlamlft.Jr. Gu.. kayıplar ventb'Umlftlr. ı mart tecllrler. Ayııl mahfiller, f11 anda 
mGmetıllllari ,_. ltnhia ~ .. ıaptJlı bir bL 50 ı.1Jt1t Fıuaas fabrlbaıaıa AL 

1ıb9>Jr ma 
GaelDll 
ta 17' .. cıl 

,_. lfalll ~ w .......,.. ta~ laamr Gatlbi mulu' tela bup m81gmea1 im&liae 
Gani " re.- Jılalmnıt CQ· kunetlfrlnl imha etml§tlr. çabftıklarmı ve arka arka)ra JeDl 

cum 
l:utiqtll". 

...ı amuda ınGe1818l lllfatt7ıe bu tlıU"l. kara mabanlaeleriM harp fabrtblan açıldılJltı, bunlar. 
iC1IMle ....,._ •traGmft .._. ~ yardmada buhınmut. dan en aonancuauoun Toulondab 

d1lfmaD 
Ban kuvve Dart ll&ffı h8l1) pmiel V'8 '12 knı 

vu&r .. torpfto IB8brlbl olraM ,_ mu 
mG••de8hll alacaktır. BanaL lale hatıanna mUteaddlt sun'ı bensin fabrikası oldatanu t. SoYJeUerlıl 
muftffald,.uer dDarla. IDdlrmif, Slvutopol " K-t lerf stınnekledlrler. 

sere 78 h8lb 4--~ de 
iluara ~- TopyeltQn 
680 bin 1MJDllAtoll* ı• ..., batı
n~ ve 300 biD toallltohit 92 
ftPUI' alır :bMara utntıbmlttr. 
10 bin tonllltohık remi de ele ge
~rllmlttlr. l&M dlhJm&D tayyweet 
>"' ~rtıtmut ve)Wlut yerde tall
rfp edllmittfr. 

Yab,a Kemal'in 
konferansı 
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r 

darbeler 
Janadald temleri tanı.Jamır JlmaJI 

tır. 

Alman d - . .... .-.ıs Ame. 
rUra ve a r Mlıl Amedlla ~ 

banketler ,..ı tıQJ1lk mu. ;,apbklan 
watfaldye Ulre ssJapn,.av. Dapnama 

Ol,000 t.oDilatoluk 17 Uca. 
1llr 'bGJQll kuaUl pmlll 

danlMltı aTCW batın1mıftn' . 

~ı 
nıtpmı.ue 

Ye bir 

So ~ tebliii 
llod:oua, 12 (A.~.J - So•yel lcb. 

liline ek: 
257 ncl Abn.n piyade llıaeolnia 

yı, cenup cepheainde boa 
blmll&U'. Ruslar, bO)'lk u 
.,. ııanimetler almıf)ardll'. 

pheainia baflla bir kesi. 

fSJ aci ala ....... 
,.. esir 

Cenup ce 
ininde, 8"yet blrlltleri ilrelcaıiJ9 

ıler ve ~ki ıünde 5 mu. 
1 iMal etnuşlerdır. ·Ası.ı. 

dovanı elmi 
kfın maball 
rt •• Ahaan 6ld0rillmüş.tür. 

·-~ t2 ( A.A.) - SowJ'111 ba. 
l>Qroau, aşalıdakl tebllll nef. herler 

retmlılir: 
5 pıbaıtta n 8 marta kadar KaUnla 

eti kıtalar, şu ıanlmetle. 
dır: 

cepheaind 
rl alınıflar 

7114Dlı:. 172 top, ~09 bomba aıa. 
atır ve 1.ahf mHiael& 

.tanksavar topu, HS ole. 
alllh, 3.'52 slllb, 1177 kana. 

raba, 1 ICllıra mntf•, 30 
..... 2 lokomotlf. "°° bo• 
bnı 1DQ111. 7000 .. boıa. 

kiaeal, 12' 
tüfek, ıaı 
mattk 
JOD. 308 a 
ndJOpoa 
ita, ıo.see 
Ma, 2 m DJıo• fltü, moı .... .s.. 

2 cepbane deposu . .. 2 tren, 
Aınt 

nbeltrl 
Ql6ddel tchıde, bRTa muı... 
ilde )'erde )'ÜlUl UÇHsaTU 

7 Alman tayyaresi Cabrip aleti ile 27 
edllmlftlr. 

,,., •. ..., 
ı-n..ı 

(8Qf tarafı ı Vk.ı ~fada.I 
:suna ntau Vqlctondan .. haber 

verilmektedti': 
''VlflniD. Kadagukarm millver kon 

troıu aıtma seçmelllne mbaacle etml· 
yeceğl hakkmda wrdlğl temJııattan 

llODl'&, tıugb ı.ı.dıüi diplom&Wl malı 
Yeni iran kabinesi 

Japon lraJ!Pkn ' torplt.o nmıll· 
rlhl, 4 denlaltı, IS 1DA1B t.arayıel, 
21 dttlfz taptrdl!'. Japonıaftll m 
tayyareal kaybo!mUflur. 

Pat& çeMUror •at mıeıW M.ı olu ıatnıa, BlrJefUt A. rtın.. TaJaraa. U (A.A.) - Yeni Stı
merlkanm, Karef&l Petenııı verd1'1 Sanen. 11 (AA.) - Sir Std. heJ'll bblHlll bagUn meelJlte 1ıll· 
.e.11n 1.Ubllmall lçln 1l&ft dencede kud font Kıtpl'ia fDcllls JtiDdWPIPM yWt bir ebedyetle Naat reyi~ (8q ttll'flfl l va WlfflllaJ 
retıl 1ı1r atııu ıara ede1ılleoetlDID ar- giJDdeıtlmMI Laaclra hlktmet:llda nuttzr. Fakat, her W taraf llaabıaa da 
tık Umlt oı~tı merke&inde _ Hind me1e'eı*>ln bdiDe veıdlll 104 mMcat arMlllıda 100 IMblll kumar OJIUUDJya dnam artık mClm. 
dlr. ~ ı..11 ~ mtlt ebeaalyetl &llteımektedtr. 8qa. hUldllnet lehbıde rey vermiftir. ldln deCildir. iti flktan birlnJ 199-
te!Uder taratma gecmnlllll belllemek at Japcı11 mahftllert.de bu hıwada • • • mek zorunda olan Peten ba HÇlllCYJ 

vı,lnln oraya cOndertltli takviJe la • i.sbar ectUen hvate &öre JncDtere ır--. U (AA.) - Bı pıldl bafkalanna lurakmara lerclb edi -
taıarlJle mullarebe gemllerlDbl seJL ba bran .ennekte gdmllffr. atıheyll Jeni bb:Dealıni pha ve yor. BQaelmilel alandaki al~ 
flndea _. oırtlldaa 1ra11g9• ayıl. Ve Japcınp Hind lllnDdan olu ııaecUıle taJdm etmlttfr. HDltOm&- bJcblr kimseJJ hopot etmemekle 
maktadlr. vı.mm Vqblstoa bUyt1k mDletlerln balmıtaaslalana badi tin progrum plecek hafta meo- neticelenmiıUr. Fransa bu )'Old• 
elç18l ıı. Haye, Kadapakarm ber te· :nenfaettoe olarü iltllmer etmek" lilte olcunacak ve ~ it.lımM denm etmekle yalnıa dflıman ka. 
ea't'Oae Jıarp kendlDI lddafaQ& u.. tea pli dmmaımtbr.. talep edecekttr. ıanrnak teblikellne manıs buhul -
mettfll nolctumda dnUDJı IRINtta Btrlin, 12 (A.AJ - Yan resmi Yeni bıbine ea Bat'9tle tetJ tllt mamatradır. İqillere FranSQı Uin 
ıararda lııulunmaktadlr. 8anJl4rlma sO bir kaynaktan bildirill)·or: etm14Ur: edJlmit bir dilfman olarat tellkki 
re, V1f1, BlrhfOl Amer1J1amD llİDaa. A1maa &ıJMI nuııbfWerialo dÜflUI Blfvekil ve daiılliıve YMid: Ba· etmekte, Birletlk Amerika dlplo • 
....u.r k....ıe 1uamr olDMldllml " ceaine ıare, il. Qlirçll larahndan beyli, ~ ye*f: Ali, Jlu'bb'e maUk mOııuebetlerlnl kesmekle leh 
bu bmull mwle OW1ılde kunete ma Hindislanda takibedilen ve parJl - '"*f: Gcpeftl Clhaniıual, llüiye 1llt etmektedir. falya ile Alman7.ı 
racaat etme8inbı muhtmael lıaluDma- menlodaki be;,anatı O.rlne umumi "9lrl: )(aJDmat Bedir, 861alJ9.,... ise hoşnut olİnaklan u.ktır. 
d!fmı bellrtmelrtedlr... dlkbtl çek~n ılrasete nrllecek,.ee- mi: Hlnnet, Maarif veslrl: Mu- Ve uhırlıınDlll bir sona ftl'dır. 

......, il (AA) _ '"'1"Mw vap secikmıyecektir. tala Adll, Ziraat Tttirl: Almet BOila ba deTleUer tQıtJana ıerc 
Bara~ geleB habeltere g&w, AJmaa il. Ckçil ilk cevabı Japon ... a.ıtyhi Adll, MDnelr•lM ftlid: serilmesini lllfy0rlar. lılaretal il 

doilw biıf1cıamaac1ADi Amini Re. ftlrill lf. ToJo'dan almıfhl'. lll. To. Ajadt, "l'lcud ve ~ veslıl: ·~ oyan o)'IWDaklanaa OJUll 11118 
_. V'lft ldllı6metl t...ımdan A1JDU Jo, Hindistanm 400 milyon nll•u .AW Hlme)ila Bejlr, PG9ta ,,. IUlll1 barüarak fi&me>i tercih el. 
ya~ verilen J'rllllmr harp ,....n.tae ile ayaklanması mı yoksa tnıillerc teıpat ..mai: Belll...ı. mektedJr. 
.AJm.an taJflımmıı )'9lteftlrlJIDe lfl . Ye Amerikanın k6lal olarak kal- Bariclye 't'I raetine ..._ tarla tııamılerle AmerikahJaruı m1hn 
Din en çok cın stb. ı~ tama•Jıut ması mı l8rektill hütında karar odllecet tifl& _. ............ Ba a. re kartı tunu proJelerlai taUNk 
muau lıltemtftlr. vermesi icabedecetıni M>ylemitUr. tm bulcte oldata ve 19l41fil .,.. etmek için tlınal Afribsıadald Fran 

Jmteaddld ~ .......,. dlBIS Berlhadeld bnute lire Blbclis - kit mecılile ta1rdlm ~Miti m&y. ua topraklanın JuıJJanmak niJeUa. 
mlennJI, allibb mlfraelerle mektepleri pltpnaia lan hürri)'lhıin mUdaCii olan 1\1. 1-mektedir. de olduklarını g&&eru acık maliı-

arbh tren, it ılaak, Hl DOnkerk ile iki kraYuDr 98 ~ Boeen'llln cnabı hiç tGPbeıds rc.:ık_ mal vudır. Bu ıopl'Qlarda laarruz 
K 

dola bir 
lop, it. Mineli tDfek, 2.629 kaıa. Frannz harp geml1erlDbl taytalan miyecekttr "fe umumJ fnUbft Bindıs. •9-ı aı-9,9 aJler ııerçeklefllli takdirde, Fran• buna 

K4lı.tl"*Mle k~ ,..,_ otoallJel, 137' araba. 1 ~t T tcın'da ~. Vft. tan meselesinin lnıillerenin istedi. • 
1 

il& UW tarp kantsıa talMDıyacakbr ·n bu-
~.,. .... _. .... oinla ....... tJıe il-.. -._..... l7 •raıç ~ olMfort ....._ ... .,..... .. lıW. 11 PJ>i ....,...nm..ı tela art~ 1.!f '=.,~ oolJ feNlkeli bir ~U· 

JOD. 27 .. - .. 
...... ••d•ti••.....,. bıcalı ip clnıişlcr \C ft.'IOô !\ • benze mekteP,ler •çılımfbr. kahnmı, oldu~n mciieztndlcDr. JJti (Btıf ttJnJfı 

1 
itloi llCtlftllla) \"afııkal eseri g3$termır otaUıt'fr. 

le ••teUI ,.n.tDClen ~anlamıt- suba) ı öldDrmOşlerdir. N:,..k 'nm. paeteelalD Btyrut' hususla ilgili olarak Bcrlin slya!ı Peleıı'iD Jfbllfmdan uralmMı 
• iiddet içinde 161 meııkiln dak1 muhabiri de Jl'raa.- llarp ...-ı· mahfilleri M. Çörçll'in flrlldi,Y• b- 808 aman.lerda iaPl edilen 81'&· Fransıa !Quellnde bir d&,ıtlm nc.t. 

y..ıa ~ tldlırf tı1t1111 llmnılf, lrutarılmıı;tır. 1 rinde hlsmet edeeek Alman dalscl.. dar takibett11i ıfyuelılen nz ıeç- ziye ...._ haft. kmvsl! d 11" tua teşkil edebllecelııtir. Mııreplın 
yehhnm'lfllr. .{! (A,A.) - Sovyet. 1:.mm ye~ 1g1a 1luaNtll bir miye bmr olmadılını ve Hfndlsta . 10 maıtta IO taY191'8 ile ,apbk1a. rorine 1eeecek adam '6Pbeaiı Jla. 

mual bir tebliğ l'lelftderck f:'--.. -t ____...._, -: na yaplıAı tniıderl İDlili'I aleyhta.. rt taarraz haMıında. 1- ta)'yaıe - rqaha ubrlik ma•laladea ileri IC· 
mlvaffakı ........ - ·--·-- ... -.,- ınuk bir ı~rta dllelrllmut .,. dtferled pri bal k 

... it ahd•• ~ l..ı~ı-e
111

rinde•~ ~=işlefdir. ~ .u:m ~= ..:= :.:;:e:~:.~~!111aı !.~n Mı.:~ çeJcDmetc mranda m .. •"'*4br, !;:. r.:tt,ı:!!11mun:-:.d . 
~ ta~ Ue kovaıım 11mali garblsinde ve Kıı • Dkballar delds barü&tmda 1moan••k 16stemıektedir. J"flG"l&rm kara)"& çmna ban- ıelıecek ichı daha bblk bir aıı. 

ildlrilhll linin ~de 61 meakUn mahal ntyetmcle oldaklan nm'klmıledlr. lqüjz Ba,~ekili eylw 1929 da, Wı Mt8M!da. Pd cı..._. ...... IQıf 16sterebi..,...lr. 1ı1u1. palı 
Sltllic8de oturan Nalı adında istirdat edUmifitr. Hiadiatanı Domlnron yapmanın ına al ve eteniz taf1tı !ıa.tm11 veya b.- terefll de olsa. buan arüları.,.... 

1*ttleı. ,. dan entllıl •• le. Şubatın beşinci gilnUnden itib~ ... ,.......... ....__ kinsızblını açık bir surelle anla.. ~ ~ aaea ftPQdar hJan ~r kelepçe lefkll edebilir. 
m ~11de kedi ı.. lpı...lai ko- ren Almanlara subay V9 er olre.n.k V v..-. ••• -- mıunası bütıın tngillz devlet adam. nwra 116.__....tar. MaretaI Petea Taloaa aitti ,_....t IMııbceye fırl•nfbr. Manda. Oa!ıre 49.100 ayiat \"eN.irlbniş • f Ua;, tuatı 1 n&CI aaufcıdo) larının vazifesi oJdıtAu Te bu Islı .Japoalar hJlanda girdi Vlll. 1J (A.&.) - Jı1anta1 ~ 
~ldr fta7tt tııDıJnp CM'bıfllı alt tir. 277 Alman tayyaresi dü3ürı1l· ııı,ea Japcın taarruw hedef olM&k tametleki her tnrll t8't'bblbüa bd.. Baogkok, 

12 
(A.A.) _ DUn alt- Dblmk --.-- Gaar'9 Ti&. 

..,. .,..,. ~a ...._011 milftür. ı zrrtıh tren, 39 tank,. 7 ve aaptedlleoektir. IOn lqiln .m1ıUettaJn on kat'l mu. l}&Dl Taylud rad,)wll, apğıdeıki ımaa lib*lltlr. Amini Darlan. Jkl sin 
• 61AA& 'Jlr. cephane ~i, 2'10 kamyon tahnp Cavaya.130 bla kifüik kuvvet çıka. kanmetlne çarpacalını bildlrmi~- haberi vernaifUr: dlaberl ...- TU--. buluaaı.-du. 

• • eıdllmil. 78 tank, hafıf tQfelc, 34-00 rabUs w bunu bir t.k JIOktada ak9L Ur. 
9 

martta &aıbe.h aaat altıda, bll' 
lırt WI TWttlt ttıfek, 246 top ele geçirilmiştir. madan JcallanaD Japoa erk&mbartn. M. Çdrfil 1930 llkkiınunuıtln da uUfmaa mUfrueai, Şicnamay'm ,ı.. 

• Wos1cotJa, 12 ( A.A.) - Sovyet. I Avuaturaly&4& Hol&Dda cleDl&kuvvet· yuvarlak masa konrrransı miln:ısc- JM:inde Tayla.od anuıialne girmff-
.. M 1 w ederi. ter Kaltninde ALman müı!tahkem Jen K.ldar ceaur blr bamle ile karp - beliyle buna benze~ bir demeçte tir. K talanm:z derhal hllcuma ( 8- tarGfı l ÜICI StJt1fatla) 
........... ....._" IEmL hattım yarmı,,larCJır. Bu harekat \",aıııar bile dJter cephelerdeki fldclet.i bulunmuştur. l5cÇlll~dr. ~ ikl eut *. )ol tapuna 8 -.....mit MIJaD. 
.,_»•il ti'• ,.... J 7W7 mumda albay Stepanka bi1ha.91a göıtettbf~Juerdlr. Japon ordu*, bu TOPLA iTI \"APll.ACAK mtlf ve dajıtWJı dtilman kltalan. maktadır. Koda • Bn1U aruuada 
lA m' . temayillı etmtştır. Almanl~ ~ cıın zaferden aten auanıJıJa manen Hangkol:, 1! (A.A.) - D. N B ölü, yaralı ve ı. ..... ~ bf. bir..-. Kodu. ZGlılılldak......, 
H _ _eı_ s· ttln mukabil hücamlan pOMür • en yOkaek denceJl bulmUftur. Öjrcnlldiifne «6re, kongenln 1 ınl. -· d d bl deto'ril !tattı in$8 ed1L 

an& Ye iDopta ttıımü9Wr. A1manlara ağır r.a)iat A~ aoma MJIAn" liler arası komitesi Ç6rç1Un Hlndt- n.karak geri çekilmJtt.:r. m~t~tr.r Ba JOllat' ba sene için. 
llllla, 1 (&.A.) - ır..mn TO wrdirilmittit Hindistan gelecektir. Blrm&D,a barM. ıau hakkındaki demeclnı mOzalcrc 10 milyrn. Ç~i Maaçuriye de tamamlanmıı ,.e bu •u•etlf! bil 

..,._, Miti ~ lııldıar Jrah.. •oskoua iı (AA.) - Sov)d Japonıann bl1& terakJdler ka~ için 23 marttı Varda'da toplana ıönderildi sıabada kömllr nakil ql )"Olwaa p 
- erkF1 .. ~ hedVe &- tebliftlnbı ~inde fÖyle denilmek • ine ratmen ha71f çetin o1ablllJ'. QID.. calt ve Gand' de bu toplanh)•a ı.ıı- mit olacaldır • 
.._. tbel'e 309 lira Tf k1l1"lll t&o tedir: ıctı bu c:epbede fenpt1D bGtUa mim- rak edeceldr. Çuldllg, ıı, (A.A.J - ÇUaUler, ta.. Bondae bafka l8euılekel k6mür 
~ .. T8 &1J'D 2" çift )'Un Harkof Ve Doneç ke--tmiPrinde afyte mtlcehlleS ft öllme aJBI Oll& • ra.ım.an yapılan taJmibllerf 191'e OD fht)Jacını dlıllll IM>J .bir ~· kar. 
ÇOl"&J) V 89 ~ )'Un eldiven ~e •- Timogenko orduau yeındeA hır retle gtden cm ordau Ue barp ola Belçilaula açlık mlli"oadaıı fula <;;fllıti allelerlle 'blrlPc. tılnıak tola, KQ&ahyadlıld Hnılt ~ 
tt o'* ı 7"- teıllm ecliblt· k6Jtt geri alml§tır. Abnanlar caktır, Hindistan propa&'&Dda ".._ Loadl'fl, 12 (.A.AJ _ )ıliblakil .Qcl te. 19111 thMll Çla a'bNIMt-. takd • Wuallllla f..ı.latlırılmw llOJllk 
Ur. \: 600 öltı bırakımşlardır. ~k mik- .blll 18J&D)arla ... JmH•, bul"UI da çlka Ajansı, lle~lkııda birçok 1mn. ben_. '*" ,lapmler ...-..... malı bir llS) ret sarfeditmelJledlr, AIAka. 

Slllıop, 8 
(A.A.) - 'lıA.yıet lard& malııeme ve bu arada 11 pek yakında bir llarp nbDul olalıOe- teUf illerde ~iqtmlmak Osere Mu. dar makamlar linyit ialUısalliain ae. 

m~ ye mAlbetetJiıda ed•Jml.. Ahra topu elimi• ~ittir. celdlr. Ve bu arac1ls Bllllr)ta c:epbesl.. selerin 20 • 30 kilo ti)'bettl•lerına cqrtye Si~ icbar •dUmlftlr nede bir mil)"oıı tona çıkar •• ._ 
• lal1* hedlfe alann .. ı tein t. • • • ll'aJcat lıltD baDlu .. bd&r aman bildiriyor. İfçi aileleri .arasında le. 0 _ çiıı >-..i bir talum ledblrler almak-
atDe bdar tnplıwen 20H Ura kı- --.... ll (AA.) - Sovyet aivll içinde yaplacakf. ~ AllDaDJaDID el bir 'JObmlult hllkllm slnnekte. fl•ıw•• ........... tadırJar. 
zilay ,._.ne ,..tlnlmlttır. Ker- bava nıoeunun ikinci ,efl lıllhaeJ ıre. p1lDJIU aıtnat ettqt sftıl. ııer haql dlr. cin 
kade ve bmlarda U4>en6ler de-- dorovlg Osbüiatan cumJıul'i.,,etlnde '* dllnm. .Jıı DiWl7' da Mllı9 1ıı1r •• ı:-=:=========== Üll 88 lafffor 'I te!!cl;.::~ olan •L-

l'llDl etmelıtedlr. : . ._nue U.- aetlcellnde mmot - ~~ ~~~~ ~~= ıa: .,.., 'l C/lef toro/ı l ÜIU atltlfada) ıer de bir hayli llerlemlf 
_:_,_ -·-- ... .._. .... f --L-d&ro 

Bı9ilnda DÜllla7:,... berfeY ~lılllr. bu mevıt1' JÜmda A•-•• IGi1I '();4 lflelmelerl umum m0dlk'lü-
Hlo.d6'..-o. 12 ( A.AJ - Bre. Akdenı'zde Ulua &rkada11D1m, dDlmlsl talılllet- elnrllll bir IÜlhlıl bal va ..... 'bu - p ocaklarda çalaflUl lfçilerin 11h. 
ya senıııertnıa lbrpillenmesı .... ı·hve dUetmanları tırm• RftflDID 11er1 ~ luDdllla ~. 11au u. ... ~k pkıadu .uıc:ıdar 

eninde ylWetce lasan JUonun Uç Jn .. "liz kruvazörü 1 r y ıc.w 4l1ecqlmls bdar taıdb.... bl --t ..... 'MMP'er, --- olQaakla, ıalnı& ocaklarda .... bu 
na cadcleleıimle ltlahlrat ftPIDIJ -- •.O mı,,or.k •be'b yeılllıftllmla, .. lllüat Ntandald Aımaa ublm Pdi llarb mmtlltadald kö;,lerde dlapanaerler 
nhr. N•QJfl• e.11U1Dda bir. aiır i ..... ler aldı 90 giincle 4~ ıa,yyare 4olrU8U dlbı plen •)'llllll dB "-"'rıe .,.......,._, ...... ~ J8IDm ye hastahaneler kurmak surelly)e 
o mafaza vr.trfnı lunlınııshr. Sim.. Roma, ıs (A.A.) - 1taıyan ol'dula. kaybettiler ıa Jıa~ ne caretle k08llnlf aldnfa- 1ı1r 11* mail " 9dll ~ elde her $lil Jlutahlın &na. aeemek 

dfJe lurdor vohim hiçbir hAdlse ol. n umumi kararglhmm 6'9 numaralı BerlJn, t2 ( A.A.) - Japon tınpa. nu ~: etaMCe ceı ... •kla lralm,...... .,.ı ioln tahfllmaktadır. İfcl cecukla • 
....... tı~ PoUa. nümaylıçileri ~. lıtWI': ralQrluk umumi kararlibının hır (Andemlk clldN hut:ütı> )P'nda Jılaıcaıo hDametl ~ naı mtıtteplerde okutmak sur UJle 
lftrll•ta ata•lfl'alc olm .. tur. Vütin~ ,arwen v ktl1f tel>llllne aöre, 8 JlkUnun 1941 'den An\temur. .• lJJUI ~ blL .._. llWl:W t.tecUllll1 ~. UUfbe lffl ft asta Jetiftirılme 1-

tayyareleri tarafllldaa mUWaıadlyeıll iUbaren 7 mart 1942 )C kadar dolu mlyoruz; fabt 1ılttbl TDrll -.,_.. •Jme•hr ~ ublm dnı.t illa.. u ele eaJapı..ktadır. 
taldf .._ ~ bir ~ deDlz Asyadııkl 1>fU6n ~rp sahnelerinde ıarma (beledi) 1rılllmeel o(...,._) dıl c18t1et ba1ıa. .,....._ gıııhp>üta. ======== 
tllfklll din lfledln _. clolU Alt - lapoııJ:ar tnrabndan 1537 tnlfllr:, A- aen dalla yakın " ..._..., ._.. dut8r. Şana da~ ki. ,-...._.~ 
t&nlzde torpil tayyarelerlmls tarafla· merikan ve Holanda layyafesı dO. (Belediye) Y1 (urav> dan daha utan ~ A1lua ....,...,. tllf• SŞw--.... 88f!llel!!": 
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~ 
i ''I su!h me!eği: 

o Hırsız kadınlar va:"cda an 
ihtH{arcı;ar 

Japon na~i''ekili Tojo Japon 
r:ıu.zm-ntos-::nda yC!liden ltonuş-

Pencereden giTdikleri evde yükte hafif parada 

• u . ..} :rnou :C:::s\'el•ili bund:ın il9 lıaf
tn lwl:ır önce de barı> \•ıttlyet.i 
1ı '.krn•I~ yine bir demeçte bo1un
lunnıu<otu. Bu nutuıda o zaman1d 
~:an:·c:m:ı. ıırasmcla fn.rkh o1ıın nok
t.-ı 16 5ulJ:ıtL'lnberi .Japonya zafer
le ·in;n l>'rbfrlni ko1"&lamı, olmn
s:dır. 

ağır eşyaları toplarken yakayı ele Verdiler Sultnnl •.. ııı:ıınında mnnıfntııra ıt. 
lınlnlcılıj:lı y:ıp:ın Çulıu'~ı;iynnın ko • 

K:ıdıkö)·iindc Kurbağalı derede mıy:ı hıış!ıımışl:ırdır. mis:.·o:ıccusu Ar:ım vasılı: ı~ıc yuk. 
~rnıı_,-ut llmıhimin cvinılt' oturan T:ım lıu sır:ıda ynplıklnn giiriilliı sek fiy:ıln b:ısmn s..-ııtı~ı k:ıçnkı;ıiık 
Şch'.ı_~·n~ ve :ırkn~oşı. Mclihn nı.lı~. ·~V h_:ılkıııı uynndırruış, kntlınlnr suç ı,ürosuncn haber nhnr:ıış ve c,·,·el~ı 
d~ ıkı l:ndın, ev\ elkı ı::ece Kııclıko. uzerınde yakalanmışlardır. Vak'a. gün komis)·oncusu lılr An:ıdolulu 
~.un.de Cinilipıızarda föıclir~. adında. ya clkorn~ ~bıta, ::ırıın~ar evdcy. , ıacire 43 lop b:ısmayı )'Üksek fı.} at. 
ki kadının 117 nurunr:ılı eHne pen. ken kcndıkrınc sozcüluk yapan l!ı salarken Aram suç üzerinde :r· 
ccrcden girmişlerdir. Sükrüyü de ~-:ıknlamışdır. Dölole • •knlıınmıştır. Suçlular Aclliycvc "~-
• İki hırsız k:ıdın, evin odalarını ce iki knclın ve bir erkekten ibn. rilıniştir. • .Japonya. ord"P., donanma Tc ha,·n 

lm\'\'etlcri Bra"mda tam bir i~bir
t:ı:;rt yaparak uzak şarktaki ~fer
ll'!rine ycnJ oferlcr ilave etti. Ja
ponya buı;ün 3 bin ld!ometreUk 
b!r cephe üzerinde harp etmeı.-te. 
ılir. 

uo!aş:ırak sanı! luı•n. dol:ıpl:ırı nı;. ret olnn hırsıT. çetesi yakı:fanıruş, 

nıışlur ve buldukları kıymettar eş Adliye)e YerilmlşUr. Bir ihtilcarcı yakalandı 
yaları lıirer birer ıorb:ıyn ıloldur. 

Toja nutb.-una 7.af<'ıi temin eden 
bu lm\'\'ctli csas1an basamak yn
p&ra'k cUretle konuşuyor. Baı;."\·eldl 
flltb!!har taa.rnmmda. Almanynyn. 
yapılacak yardım hakkında Rint, 
Avcrtrlya, Eirnınnya mesclclcriıı
öcn sar:?.hnt'e balısctmlştlr. 

istanbulda daimi bir mürakabe komis
yonunun kurulması düşünülüyor 

Karnküyde 1~rsanc cııdclesinde 

kırlasiyec.I Corco Tamburin! adın _ 
cltı birisi, hassas resim k~ıtııınnın 
bir lopunu 7 lirnya sntmıştır. 607 
kuruşa salması Hizım gcldiiH lı.-lch.• 
7 liraya sııllıAı icin Corco ynk"ll.1. 
narak Adliye.re nrilmiştır. 

Viltiyet makamı, şehrimizde ddİ
mt hir Fiy:ıt Mürnk:ıbc komisyonu 
kurulm:ı ına dair bir ıırojc hn~ır • 
lnmış ve Vekfılcle pöndermişlir. 

Projeye söre lıoy!c bir koınisyo. 
nun kunılm:ısın(\ sebep, Adliyeye 
intikal ctmi1 dn,·:ıl:ır:ı nit cYrnkın 
mümkün oldu{;u kad:ır çnbuk intıı. 

cını temindir. Mallan olduğu iıze. 

re ihtikar davalarile meşgui olınnk 
fııere hususi mahkeme kurulmak 
üzeredir. Bu mnhkemelcrln h:ızır. 

lama i~inl koltıylaştırmak için de 
hü:rlc datmi bir konıisyonn lüzum 
görlilnıü~tür. Simdiki komiı;yon da 
mutad mesaisine devam edecek ve 
l'ızası, rlafmi Fiyat Milrakabe Komıs. 
yonunun labii azası olacaktır. 

o----
Şoförler kongresi 

dün yaplldı Tojo Rindi tanrn, Binnan~·nnın 
\-Pdyct!cri lıaldunda bnndau el'· 
\'clki •leme~lerhıdc söylc<li~i söı
lerJ tekrarlamı , Hinclistanın. Bir
ınanyanın lst"lidan kurtulmak için 
tanı fırsatı bulduk1armı, bunu ta
~P etmemelerini anlatmıştır. Bas· 
\'c'kltc göre .Japcnvanm hu~ünler
lle ilk hedefi A\"u..t.ralynclll'. Onun 
artık Japon fatifüsrnd:ın lrurtuln
rıuyez .. ~ım kesin o'nrıık bfüliriyor 
Ve AYu tr:ı.lynnııı •lt!"<>nya ile nn
lıı.-m!:'":nı, mnzl~i bir yana ltO)'• 
h'~ •nı fa\~iyo t•d•yor. Jap<;n B:ış
' cliitln1n ba ta\"Siy<'l'"rint mutlnJrn 
İl" nni ~yclcri:ı tnlu:.kkulm için 
:ileri ürülmüı; p 'Cn ipleri gnye 
l<abul ctrueğc laf.um yoktur. D!.r 
Yıı.ndan 10 milyon Çinllnln l\fançu
~Ye sürüldiiğü, '\e İngiliz esirleri
ne harp im.ideleri dısınrın muame
leler yapıldığı nıisa.Uerle lsbata ~· 
lı ıldıE;'l bir z:unanda Jnponyanın 
rnrf beşeri lıl::;Jcrlc lıarrket ettiği
ne hükmetmek <lo~nı ohrınz. Esn.· 
•en melekler \'e nzlzlerle bugünkü 
motörlü, tankJı, tayyareli harpleri 
idare ede-nlcr arasında yerle gök 
kadar bUyUk farklar ,·ardır. 

Yeni fakülte binası icin 
"* 

İstanbul Şöförler cemiyeti ~ıııu .. 
kongresi, dün ös'edcn sonra Beyo8-
lu Cümhuriyct )folk Parti"i bina. 
:.ında yapılmıştır. 

Kongrede bir kmm ~öförlcr, tak. 
si sahiplerinin kendilerinden kilo. 
moırc h:ışııın 30 kuruş nldıklarmı 
hud:ın cloln~·ı şöfürlcrin h:ı!J.:lun 
faz.la par:ı islemek ınccb•ıriycliııde 
k:ılılı klıırını, halbuki Uclcd iyrcc ki. 
lomr.lrt' parasının 1!> kul"UŞ ol:ırnk 

lcsblt edildiğini söylemiş~crdir. Jluıı 
dnn lı:ışkn kongrede hir de ·yurtlını 
sandığı kurulmnsınn karar 'erilmiş 
ve yeni idare heyeti sedınl ~npıl. 
'il ıştır. 

pian hazırlanıyor 

laponyanm Hlndisfanm, Anıs
tralynmn kaıpmıa :Wr sulh mele-

\' fil halinde çılan:L.smm lll!ın85mr da. 
hn m:tddi YC hnrbln bünycJJ ile. 
alıi.kaJı bir lıidi9e olarak mUtales 
etmelidir. 

Japonya A vmtraıyanm ,.c Hfn
di."1.naın kcndb1ne muka,·emet et. 
ıncmeslnl istiyor. Bunu istemekle 
de yalnız k-u\'Vetlerinden btsn.rnır 
etmeyi değil, ayni ~nmanda harp 
lcuvvetıerfni l\rtınnayı tasarlıyor. 

Yanan Edcb:) at ve ı·rn Fı.kuilr. 

Jerinın Jıuhınıhığ:ı s:ıhnd:ı seni hır 

F:ıkiille binnsı İn":ı cdilı•ıc•İııt' k:ı. 

r:ır Ycrllmişlir. Bu lıu<:u:.·:ı Bclcdı. 

ye Fcıı İşleri Miidilrliiğil ırıinı:ır 

Belediyede: 

Bir çuval undan kaç 
ekmek çıktı? 

Yeni 600 grnın ekmek icin hir ı,;u. 
vat undan kaç ekmek C"ıklıliını tcs. 
.ltlt etmek üzere dün G:ıhıı:1tlnld ;u,. 
kcri fırınd:ı bir deneme yapılmış • 
tır. Deneme ıalılil edilmek üzcı e 
kimynhaneyc gönderllmiı:;lir. 

Vali ve B~Icdiyc Reisi Lütfi Kır. 
dar dün Sıl: hl:ır:ığn vıı J\üc!il· ~·olıı 
tmtiş elmişıir. Yol, mün:ık:ıl!i.t itın 

snr•aue llizım olduıtundan bir an 
evvel bitirilmesi hususunda nlılku -
darlar:ı emir Yerilmiştir. 

KÖMÜR SARFİ'YATI 

Tutulan ist:ılisliklere göre maıı

~nl kömiirü ~rfly:ıtı bu yıl ı;cccn 
yıln n:ıznran yüzde 40 artmış olı.lıı-

Prosıun ıln iştirakiyle biı· pl!ın ha. 
zırlnmaktadtr. 

Bı: JJ!!\nn göre, Fakülte binns1 
lam ın:ınasiyle modern hir lıin:ı oln. 
caktır. 

ı Piyasada: 

Otomobil lastiği verildi 
İslanbııl Jıölgc ta~c Müdüı liiğü em 

riııe yeniden 301 :ıdct oıo111obil J~s
Liği verilmiştir. Partinin tevziat Jis. 
lesi de hıı21rlaıımakfadır. 

KENDiR ÇUVALLA 1HHACA1' 
Dnn öğleden ev,•eJ fındık fhrncnı 

birliAinde bir toplantı yapılmı5tır. 
Toplantıda şehrlmJzde bulunan 
ııtandardizasyon miidürü Fnruk Sun 
ıer de hazır ohuhınmuştur. lçtimndn 
kendir (U\'alJa Jhracat işi gôrüşüJ. 

ınüıtür. 

Pirinç, kuru ot ve aaman 
fiyatlan 

Fi)·aı Mürakııbc Komisyonu, dün 
öğleden sonra Vali muavini Ahmet 
Kınık'ın reisliği altında ~oplunııuş. 

tır. Toplantıda ıılrinç, l;.uru ot, ve 
saman fiyatları ycniden ıesbit e. 
dilnıi~tir. 

Vilayet parti işleri 
Viliıl·ct parti bnşkııı Reş:ıt Miııı:ı. 

roğlu dün Vııli \'C Belediye Reisi 
ı.u•fi Kırclnr'ln tstnnbulun mnhtclir 
p:ırli işleri ctrnfınd:ı uzun bir gö. 
riişme yııımııştır. 

Universite gecesi 
Ders yılı sonund:ı imtihanları nıiı 

tc:ıkip billün tinivcrsııc lale • 
besinin iştirnkhlc bü~ük bir fını. 
vcrsile gcl'esi yapı!ncak1ır. 

Sabıkalı bir eroinci 
yakalandı 

Sabıkalı eroincilerden Aot;ını ogı.ı 

Osman, evvelki sün Unknpnnınd.ı 

dolaşırken çevrilmiş, üzeri arıınıncn 
21 paket eroinle iki yüzlü keskin 
hlr k.mıı:ı Jıulunmu~lıır. 

Japonyn iı:in A'\'11Stralyamn mu
ka,-emcti bugUn l~ln değil. yarın 
için, hnrp uzun sürdil!:'ii takdirde 
elıc.mmjyetli olacaktır. BugünkU 
~rtlar lı;inclc Avustra.Jya istila 
tehli'kcsiııe maruzdur. Bu tehlike· 
den kcııdlni lmr'"..arma.o;ı da IH'.klc
llancz. l"akat Anıstr:ılvanın Ja
llonyarun eline sni;lo.m ' Yeyn.lıut 
l"lhıiıı edilmi5 olernk ~eçmesl har
bin istikbali balummdan <'hem
llliyetlldlr. 

{iu göri.ilmüştür. 1'ok kömürü de . 
115 lnıı fozln sorfcdilrnişLir. Kaslnmcnıı i\l:ırntellı cinsi fsı:ın. 

l'IRINO FiYATLAR/ Oc;ııııın bunları arkndnşı lbrnhim 
o1ilıı Knrngözden aldığını söylcmış, 

Knragöz ılc y:ıkal:ın:ırıık J::ıç:ıkçıhk 

mnhkcmcsine Ycrilmfşlerdir. ============== 
1 
tıulda toplnn 55 kuruş 12 snnliın, 

.. . •• .. . perakende lızami 61; Aııtal.ra ,.e 
lo ."'~lclıgı gunlerdc J.a.p~n. ~nş\ e- .:ıısır cinsi loptan 48 kuruş 8 san. 
kllınııı llinıllsta.nın ısta.dahnd(•Jl tı'm n -·· d 5• k ı, t , yCruacn c .. ·ııruş· ~:ı ay 
bahsetmesi tngilterevi bira1. daha 1 ta 48 k 8 · · '. 

Kuru ot fiyatlar! 

mü kül ,.a7.iyete sokmak gayesini 
tlo tsldtl ctmcl<t~rllr. Hindistail 
buhnınr c:Urotle hn.HcdilP.mezse (:i· 
nin iı;fifibali d:lba ziyade karara
blHr. 

Oı> n uruş santım, pcrokcn. Oökmc kuru ol 7 5 pcr::ıkcndc 8. 
.Je 51,5 kuruş; Maraş "Ve Scylı:uı 1 h:ılyc lıuliııılC' 10,5 ku:.ıış. • 
toptan 46 km uş 8 s:ınlim, pernkcn- --o----
ılc 51,5 kuruş lııındnn evvelki nark- S fi ti 
la pcrakcnrlc :11.ami pirine fiyulı 49 amnn ya arı 

Ja~xmyn Hint FclemcnAiıulc hli
\"tik stoklal' ''e ihti,·ııt nmlzeme el-

kuruşken bu son nnrkta 51,5 kuru'j Dökme 6,5, pcrnkcndc i, b:ıl)cli 
SADRI ERTEM ohmık yül:sellildil;i görülmeklcdır. 8,5 kuruş. 

de etmiştir. Gerçi banun uzak şa.rk - Asln.go'dan geliyorum. 26 
!:llrb1nin beslenmesi h1dmnmdan t-OŞrinievveldcn bcrl yoldayun ... 
•n:m:ısı küçümscncbllccek bir şey Dedi ve arkasma döndU.. Oda
rleğildir. Faknt A\Ustrnlvanın tah- nın kr.ı>tsı ııçiktı ıama Rodolf amca 
tip cclllmiş bir 3ekl1cle • elden c:ı- görUnlirlel'de yoktu .. Fnkn.t bir 
11\nlnınsı bu lc117.ancı :ızaltacak nııı- iki da.k!ika oonra Kndar ensesinde 
h•yettedir. s:cak gözyt\Şlt, uyku kokulu ve ağ-

A \'nstralyunm tahribi maiat\'e • l.un.a.lı li.r sesin: ''Toni, yavnıcu
ltlet kadar mühimdir. Eaasc.n bo b'llm, oh benim cvliı.Gnn .• Ben:m za. 
harbin taarruz, müdafaa gibi bjr Ilı k" ük' T · d' 
1 

\':ı yaVl'Wll. uç onı .• ,, ıyc 

'o tnhrlp unsuruna. 1 tlnat. ettiği. ı;özya~lan döktüğünü hissetti. 
ili, lı:ıtta hıhribln hazan birim~i Bu a.ğlıı.yan, yengesi Anna kil. 
?>1"nr bile i~gal e<lccclc bir malıi- Kadar'ın p:S elleri, buruşuk gçce
.itıt n~<lıl'..'lru görmek için fazla. bir Jök alt.ında ihtiyann sıcak vi\cmdu
'lirayete hacet yd'.rt.ur. ııu harı> nu hissediyordu, buru.suk kirli yü
bıına bir ~olı mlsa.ller ""Ol'(ll. Ja- zü yn,'.}h buselerle yıkanıyor, göz
ııonya A<>yııdn ,.e eenup denizle- ıcrlnc ihtiyarın da.ğır..Ik saçları gi
t!ncle geyet ge~ bir s:ıha üzerin- riyordu. 
ele cl:ıf'llmnkt.adır. Uzun heyecanlı, in!lWi hıçkınk-

nu ~ent5 sahanın muka,·cmcti .:.ar yavll§ ynva.'j dudaklarına. kadar 
·ınrnk büyük stoklnr, ihtiyat mal • )·i!kceldi ve göz knpakları aHlndan 
1 <'mc ile temin edilcbi'lr. Dundan vaşlar dökülmeğe ~ladı. Az son-
1'1r miidclet e\'\·eı Jıı.ponyn ma'iye- rı kapmo ycn:dcn açtl:p kapan<lı-

1 \"c lktı s.dmm miihim llci ı;a!ısl- ğmı ve yeni hizmetçinin odun ve 
'"ti tar:ıfmdnn yıı;•:lan demeçkr gazete kiı.f;'ldı ile odaya gil'tliğini 
·J non harp ckonomisiıı;n bünyesi hayal meyal gördü. 
haı.ı; ında b'r f)J..-ir verebilecek Kadar kana.penin üzerine otur -
11 .. l·ycttcılir. m~tu. lkl ihtiy:ı.r gccdik kry:ıfet-

Mlll\"cre pek sempatllc cle.nr Ofi !erile kar9rsrncls. ayakta duruyor-
· ,n,.mm n:ık'etti i bu mlitnlealn- !ardı .. 

~ .. ""ore cJııpon~ a isti'a ettlği .. nJuı.. Sonra banyoda nıca.k su vo sa
l rr n.ncak 5 • 10 yd zarfında istis- bun buldu .. S:c:ı..lc suyun iç:.nc şö;,·

ar ('(},.bilecektir. le UZ9.Dıp yatmak ne ikadar garip 
nu hnrp iı;in uzun bir zamandır. göründü! Kendisine Rudolf amcn

"~!Jac:m:ılcylı Jnpon~'a<,'n zaferleri· nın bir gö'nl::ğinl, bir iç pantolc-
•ı nıuhafazn. için bhrip eclilın<.'- nunu vcr<lile'r ve tizcrine de naf
n·5 sahalara ihtJyacı vardır. nn talin kokan bir dömbezoıı p:!.rd.eeU 
·i~nr. A\'n.'!tralyaya ,.e Hindista. ıı4ttılar .. mı.dar y<.'mek odasındaki 

1 
'.l karşı Jııponyanm sulh m<'leği ırurn:uım b"'!!na oturdu p4!.tntes ye

lllJ'nde gözükmesine sch~[l olu- :ıncğı ve ~".unurt.al:ın yeyip knlıvc
or. sini de içtikte-in sonra bir k!ıt cla-
nığcr t.arartan Hlnhistan mese- hıı fat!.e. tltremeifo ~lamrştı. lkl 

1ll inin lngUtvede de hid bir Jıa- ~Uvar -:ı.mcası ve yengesi-

Yazan: Fran•uva Körmendi Çeviren: Muzaller Acar 

-11 
maeanın kaı-ş:ı:sCDda durmuşlar o- yola mut.ıs 1 ho.re!:et ediyor, başı
:ıun bü;ilk bir iştahla Yemekleri ıım isi da.imi hlr şekilde oğ~ldu
f.Ö\·deye in<lirmt'S'ni St'yrediyor - }O:-, zrunruı zrunruı kafasında birbi
;a.roı. Son lokma.sını da yuvarla - 1ine ya.km mesafelerde müthiş 
cltktan sonra dCThal sunJ yağmu- ş'mı;ekler ç:ıkıyordu. Sonra k~Uk 
ru başladı: "Nere.den geliyor?.. I<'cledy•nin i::ıleyitin.l duydu: "Si
"N ercdP idi? .. "Ne zaman?". «Na- :.a,ıy, d kkılt et halt gı>.'ı:OO. blr ı;ey 
mi?», cKimlnleb. Kadar bütün istiyor. Anıyor musun sö,>l!'wğlni 
bu sualler"'.? ce\'ap \'ermeyi tccrll- Sihzy'? Yo!tSa s:ı.nti için bir ş-ey 
~ etti, faJuıt: "Asiago'dan geli-' mi söylliyor? . ., 
von:m .. ,. clly~, ~ğ-anı açac:ığı sıra- Sonr.ı ku!aklnrmm dibinde it.;... 

rth 1:ız _evv~l .lÇ~!ğllaıc_::~_:e }le patn- nat çırpmttlan duydu. BUyük bir 
cs.t'rm e.n.SI..'lllŞ o n11o. agzrna gel- 1 t f d k ı la.k •·~'"--+ 

d.iğ' · hl tti .:uV\•e s:ır: e ere m • ~ •• 
~ "B~ R s;:ır::" .. tı, di!:.k:ıt etti: Bu r~lcr şıınıpnel 

sun k k u h~i C:O~uyor mu- se<.:lerlııdcn so1t b.!'..ş.ka :eli. Et;niın-
. onuşa.ca . )~ ·• d.ı. c:rpınan bu karuı.Uarın daıre'er 

w, J?iYe yeng:sirun mUda.f~n c!.tl • teşkil ettiğini h'S!ledlyo'rdu, tipkı 
~m du~·ar gıbl oldu, daha ro;..ra denize atılan bir tnf)m ctr.ıfmda 
~ız:ınf!tçıye_ veril.en ~ emirler kuh nçılan rlatreler gibi . Sonrn. bütun 
gmn bir oguJtu halindi" geldi: karyola oldu{;'U yerdi! clönmeğe 
• -. Betty, ça.bu~ ya.U:.ğı hazırla. b::ı.ş'n<lr ve dilnyn bUtiln gürültüler, 
C&emır ka_r.tolayı dilı:elt .• lııtc çar- c::ıt:r.:lılar · oğu'ltularla b~a yikıl-
ı;!\fl::ı.~.. l ııstı:k dıı burada, kahve- rlı ' 
rcngı örtüyü de a.l.. Haydi Toni : 
un de kalk yine evvclee yattığın 
~:mir knryol:ı.<la yatacnksın •• 

Kadar nihayet yemek odasında 

bi-r köşeye pencerenin önüne ku
mlan esl:i bil~ii.lı: demir karyolaya 
\ atabHcli; P,'Özlerini tavnna diktı 
ve o znm:ın ~'atak bir trenin snlln
nın nhengi!ıc tamamen uygun o1n
rnk gelip gilmeğc ba.'la.dı. Kar • 

n 

H:ı .. tnhğ· on, on iki gün kadar 
devam etti. Hastahğnun ne oldu
~·unı.ı knti ~,,l~lcle bl .. tür:u anla -
vamaclıl:ı.r .. II::r h..,'de grlp'e ilıt.!
lılt yapaıı umumi yorgunluk olma
Jıvd•. G-:ı'di~inin ertesi günti ı~::n
dis!ni a.ğzı yan açik vazıyctte bay-

nu gün, bir gazeteci mü5ahc· 
uc. ... i iistün:le durmak b.h·onmı. 

İmzasr.ı hir ya.zu.J:ı §Jy'~ b;; tab!o 
;:izilmlş: 

Bir sinema s:ılonu .•. Gazetecile
rin öniiıııJc, ana, baba ve b:r oi;'Ul 
\ar •• ı•crde hen Uz n.tılmamı~, ıl)ık
far ·iınmcm~ 'c film başlamsmıto
tır. Anne, programa göz gczdiri· 
~·or. Baba, Şamfıstlğı yiyor. Oğul 
da bir teviye yızıldıyor: 

- llugün, ne <lJ.)e buraya gel
dik! 

' .... 
- l'ann da hep zor dersler 

\'&r. 

' . .... 
- Ilocalar danlacak1ar... sırrr 

nl:ıcai:"11D 1 
-· E~:: ! :Su~ nrtıl< ! seni mi 

dinlireocğiz ! .. 
-- Aınn ynrmki azarlan sen 

;~;itmiyeceltsin. 
- Mek~be gitmezsin olur bi-

ter! 
- Nasıl olur? tezkere isterler. 
- Baban yazar! 
Uu Brmtla, film ba..5ladığı için, 

muha\'ere kesilir. 
Cınzf'tR.ci. bu dinlediklerinden ah 

'kam ~ıkanyor. 
1UU5nhcdc, gcrti hakikate \'tlr -

ma.lt iı:in, geçilme \ lfı.zım gelen 
l ollarm, en kıs:ısı ve en <loğrusu
.-.!ur. I"aknt her görbleıı t:eY, bir 
mü~wcde ayıfamaz. 

R:ı tı;cle görülen bir tnbloyu, 
c~m1yet·n aymı.sı snnm:ıl~, onu, ~·.;. 
5ıy:ın lıir g~ giıJl öne sühne!., 
uor;nı olur mu'? Tek \'C mü.;~-na 

oln,ylnr<J:ı bü!,.:m k•ymeti yoktur. 
Ca' ra hnlınrn~ hl~ blr ncti~yc 
v:munnY"J.. na·ı. cloğnısn, c1c nl
ılıi. arnnız, bizj :ıltlatmnktnn başkn 
bir şCJ.'c ynr:tmnz.. 
Mc"~ .1 tttt ... ;rıeffiıl ıı;r ,ı.:ı.lıcdesl, 

h:ışfan b:ı~1\ do_:ru da ols:ı llC ÇI• 

kar? Garip bir n..ilenin \ıırhğmd:ın 
bnşka ne)i lsb3t edcrf AGil büyük 
,fığmm, bu tnblo ııe alalmsı ne? 

Değil, ts+..:ınbu'cln• IJ:.itim dünya. 
aa sine.maya götliri!liıp clo oru<fo 
derslerini ,mel:t ebinl. hocnlanm 
ıliişüneJ'Ck Uzlilen knç "o~k bulu. 
na.bilir. Ve yjnc di.iDyada k~ an. 
ne, EU tab1od~ !mrnlrteri çbllen 
k:><~rna bc~r? •• 

U:uı;;i ruıa, ya\Tusunun bu b· 
oar o;lizel endi~lcriııf'. yli"t'>Ch he· 
3'CC8Jllarma: 

- Eeece! Sus nrtrl• 8enl mi 
ıliİıllyee~i:1z! •• 

l~al'§ılığmr \"erlrf 
Rastgele gördli!derimiıe bir mu. 

13ahede cilkntl yapıştınnaktan ı;e
ltlnelim. çn~;ı mU,nhedc, yığın 
~çlnde yn~'tm olayların k~mc 
elerler. 

Bui'><' satnl<bğr kadar kolay de
~iklir. 

HAKK.1 SUHA GEZGiN 

[~~] 
Lord gibi yaş an 

apar m an ka ı arı 
G F.-ÇEN gÜ!lıkü "HABER" rc-

fikimizde, Reşat Mahmut 
arkndaşnntz nJ)!::rlmuın kapıctları 
m~lcsini ustn:!.ık.a de ehnı.c; ve 
oku)-ueulamıa bir h~·li entere
san malfıma.t \'erdikten sonra, 
bu ko..pıcılıır ro-nstnda "lord. gibi 
y3.!}Iynn :a.r,. bulunduğı:nu da iliı
Yt' e<'liyordu. 

''Aparlmıan kapıc:lığı ve "lord. 
hı.k,. ... Her ikici de bize doğru
dan doğr".ıyu yabancı haynt ta.rz
la.n olmakla beraber az: çetk dil
ş\lnUnce, ikisi :!TnS"llcia b'..r müna
sebet.sizlik göremedim. Yani bir 
aparlnnan k:ı.pıcısmın lord. glbı 
ynr;I)S.bHmesindP. gayri tabii.ik 
bulmadrğnn gibi, bunu bir mu- ' 
vaffakiyct ss.ynmlt llizım geldiği
ne hükmettim. J{eŞkP. bUtün ha
yal sııJıalarmda he.Mes, Reşat 
Mahmudun tabirince "lord gibi,, 
yn.~1)·3bilmek imkümnı bulabll
se~i ... 

Ancak, a.part:man knpıcıla.rı

nın lordluk tel!ı.lıkisi nasıldır; o
nu anlama~ gere~ir. ÇUn'd\ ben, 
öyle npa.rtmıan knprcılan görmll
şUmdUr ki, lord g bi yn.cµısJıidarı
nı göstermek yo!undn keniilcri
ne liızon olan ~atı, burma b:
y:'k.arında, n!tnı kösleklcrinde, 

.ı;nı bulmuı;fordı. Ara sıro ı'lcrln 
'lerln inliyordu. GUçlliklc ken'iine 
~etircb idiler .. Blı· kıı.hve dalın iç
ti. Sonra bitkin bir hn'de y!l.Stlk
ln.r::n Uz:1·lnc J-"UVn.r c.ndı. Kalkma
sına doğnılmnsmn imkfuı ve lhti
m:ı.l yolctu. Rudo!f &men: 

- Brrakalnn dts;.n .. dedi .. Her 
halde çok yorgun o·mn.11 .• 
Akpına doğru yüzü morarmt:l 

bir kirmu.: r~n!c n mı:;t.I.. Annn 
yenrrc dchş:t fl'i"l'lde gitti, d~rece· 
y1 get.:rdi. 3U,6 del'\.--ce h!lro.rcti 
vardı. Ertesi gün boynu, kollar., 
ı,'6ğr!i kilç:lk kü~ilk kırmı:zı benek
lerle do'mwıtu. İhtiyarlar dclışct 
içinde idiler: Hastn ığı muhakkak 
lelwli humma idi. A.T'.canın eski 
bir dostu oım do'ktor Vebler ümit
roz b'r halde Jıast:uım btl..5UCUnd 
C.ola.~ryordu.. Ertes' gUn tekrsr 
nararctini 6 'çt.Uler. Civn sil tunu 
87 dereceye kadar ancak çikt .. 
İ.htiynr doktor: 

- IIayrr bu hastalı}( tifüs ola
maz, dedi. Baksanıza hararet bile 
yok .. 

ErtC"Si gece oldukça sakin bir 
r:ekilde uyudu ve daha ertesi gUn 1 
kırmızı lekoler tamamen zatl oldu . 

- Her ha.!de illtiser idl. diye 
doktor Vebler hastalık geçtikten 
sonl':l teşhis koydu ve bu filainl 
şöyle mUdafa.a etti: 

- Muhnklıak ki son mmanlardn 
uunt.ı.zam gıda nlmam:ştl.. Bır -
dımh!re rejim değiı,Umıiş olması 
bıı ha.le sebebiyet verm:ştlr. 

J\ n.d:ır on altı on sekiz saat 
k:ıd:ı.r u;-uyor, h:ıttiı uyıını:k olduğu 
z:ı.mruılar bile yart uyuyor vaziyet· 
le kafası bir sis bulutu içinde bu-

iunuyordu. (Devamı var}. 

boyalı nyaüabılannda ve llu
f:Dl g'..ydiklc.rl kalın İngiliz 
kumaşı paltoda ve her haf. 
ta en nşağı beş öğün. s o f
r n la rı n d n bulundurdınb.n 
tnr:ü et, balı.1: ve tatltlnr!e. be
lirtmcğe çalışırlar da, gec~lcyin 
drurer.iv.} biraz geç geldiLi:ı ml; 
-velev yanıruzda. s:ı)m b3y:uıı
nız d.ıı.bi olm- ka.rşuuza donlo. 
çık<.rlar ..• Evet .. o ''lord gibi,, ya. 
§3.dığmdan bah..~'cn apartmıan 

kap~cılanom bu hali ka.dar hazin 
ve terb!yP.sizce bir ~y tasa'lt'\'Ur 
olunamaz. 

Acaba ne %3!lnediyorlar? Ge
celeyin r.okalttc. ika.Imnk tehlike
sinden bizi kurtıırmcl< için kapıya 
im.dar za..'l'ı.met etmdt bahnsma, 
bize kııt'§I herhangi bir münase
betsizlikte bulunmak hallnu ne.
reden n.lıyor.nr? .. 

Ümit cdel'im ki Reşat 
Mahmut. dostum, lord gibı Ya§I

yn.n apartmın.n lmprcıln.nıu, lord 
tabirinin ifade edilebileceği r.u
nıılru"dan hiç birile uz:1:ı§!lllllyacak 
bu tablatinden v:ı.z gcçimıek pro
pagnndn.sma glriçsin... Gecelikle 
sokağa ı;tkm.ıı.k yasak edfldik
nen sene:erce oonr.ı, onu dahi 
giymemek SUJ't'tilc. ltendllerinı, 
hllrmet ve hayslyet salıibı kim
se ~crln ~özU önUndc rokL"lllleden 
teFhirc kn".kısa., bu han.~cı-Jcri
mfz!n ho.f'fçe ku'nklnrını bllkmcit 
icap etm~ mi? 
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Bir ölüm Vakası 
Yazan·: 

DRYaca taraf avukatının mahke. 
meye nrdili isti doda "rucceten ö
lüm!" lethisi reddediliyordu. 

HAkim, maznun avukatına bir 
diyeceli olup olmadılını sordultı 

zaman: 
- İstida muhleviyallndan bir ısey 

unlıyamadık, dedi; Bir Belçıka 
marka lilfelin 4500 metrede on kl. 
loıramhk bir tuyjlle bir insanı öl
dürüp öJdüremiyeceli miinakaşa. 
sında, taraflardan biri, mesele ko. 
nutuldulo aıra birdenbire 6Jmü.f ! 
füdisede bir ku11un veya bir bıtak 
darbesi obnadılına g6re, mükemmel 
bir "IBcceten ölüm!" Yak'aaıf Kar. 
şı taraf ise bunu reddediyor, h~di
seye bir sUAhın sebep oldujunu 
söylQyor.. bu sllAIJ ölümün vukua 
seldili an bizim elimizde imiş! 

ATiıkat bunları söyledi; ve da. 
vacı taraf avukatına yan alayla 
baktı: 

Müddei avukatı soluk kanlıydı. 

KENAN HULOSI 
kelimeyi s6yledi ki ba'ını dipçık 
üzerinden makanizmaya hafifçe el
di; ıezle arpacık istikametinde bir 
tnşan yatı,ından dahn ustalıkla 

niıan hattına baktı; ve sonra a)·ni 
kelimeleri tekrarlıyarak) size dol
ru, dedi: tam kalbinizin flzerine, 
400 veya 4000 metreden, on kilo
gramlık bir tazyikle, atq! •• 

Htklm Ani bir kurfun y"11iş gibı 
birdenbire belirsiz bir nefes aldı ki, 
avukat: 

- Tamam r Dedı. 
Tüfeli yavaı yava, masa 

dolru bıraktı: 
- Su halde, diye devam etti, 

ıimdi küçük bir itirafınızı bekliyo. 
rum. 

HAkim sandafyeslnde biraz ıeri 
çekilerek: 

- Bir itiraf mı? Diye sordu. 
- Evet, kllçttk veya kısa bir iti-

Mahkeme kalabalıktı; bütfln dinle
yiciler konu,uyor; yahut kendi 
k•dileriDe konu,uyorlardı. Bu ko. 
DUflDA ise dil unundan ziyade saz. 
leme wkua ıellyordu. 

l>aTaeı avukatı: 
- Efendimi dedi; ortada el ile 

tutaJacak kadar mutlak Te anla,ılır 
bir nç nr. llüekkilim öld6rftlmü1-
llr; w bu, mebza, b111 tarafın e
llllde tqrdıtı bir stıtbla lHmGttiJr. 

raf! bir defa "ateşi'' komutunda 
sol elinizi kalbinize doiru ıötür
mek üzere idiniz ki birdenbire du
rakladınız. Bunu yaphnız: CGnkü 
iradenize hAkim olmak istiyerek bu 
Ani reaksiyonu yerine mıbladınız ı 
Fakat teneffüs cihazınıza hAkim ol
mak daha zordu. Ctlnkft bir tehlike 
kar,ısında ıdlniz; ve ateşi millea
klp ondan hemen kurtulmuş bir in
san tamyle ıeniı bir nefes aldı. 
nız. l"akat bunu bizden -1zliyeme
dlniz. itte lıtirafmızı 15tedilim 
nokta ... 

TURKiYE iŞ BANKASI 

Blkim: 
MGddelumuml ıarip bir ifade ile 

bqını tevirdl ki, avukat denm 
etti: 

Küçük Tasarruf 
Hesaplan 

lMI t'l{RAllJYs PIAlQ 

iMi .... il) a'SLlli&I 

l adet IOOO Uıallk • .00.- Ura 
• .. 1000 • - IOOD.- • 
1 • JllO • - ıaoo.-
• • ııoo • - uıoa.- • 

10 • 2GO • - IOOO.- • 
tO • 100 • - 6000.- • 
DO • iMi • - aaoo.- • 

- t.rip bir aokta r dedi. Şabıt 
ifadeleri Te doktor raporu ile sabiıl 
alduluna 16re kUl'fQn atılmamıştır. 
Ymi berbanli bir sadme yok r - Şu halde, pel<AIA, şöyle bir 

kaziye de nıedehilfriı: insanlar 
bllnye mukavemellerine göre yqar! 
yani kuTVtli bir adalede gökse ın. 

dirdilimiz bir yumrulan tesiri ile 
zayıf adalede ayni yere lndirdili
miı yumrulun tesiri hır olamaz. 
Siz, kalbinize doAru elfniıi gölür. 
mek veya tehlikenin ıeç.tilini an. 
ladılınız anda yaptılınız bir tenef. 
rüsle bu yumrulıt his.wttinlz. Fakal 
mukRYemetiniz vardı; ve fnla ıdı. 

Mftddeiye gelince bir kurşunun 4500 
metreden on kfloıramlık tesirini 
blsseıtl; fakat mukavemeti yoktu. 
Öldü. Şu halde orada bir ölilme se
bebi791 Taık'uı Tar ki ... 

IU!lfb>l:L&&: 1 ,,..... • 

.... ~ ı ~tutoe. ı IJdD. 

alletıtD lal'lblel'ladl ....... 380 .. • • • IOOG,- ... 
ATUka&: IOO . ıo - IOOO.- • 
- MDsaade edeneniz ! dedi; hL 

dbeyi bir kere de .ben anlatmak ıs
tiJorum T 

- Bayurqa !. 
Dancı awkatı bir adım ilerledi 

il mo.t.tJI bir :maaa berinde bir 
llfeıt daruyordu. Belçika marka bir 
metti. Pek yeni idi. 

Avukat tftfell eline aldı; sal eli. 
ne, 'e baş parmaklannı kabzadan 
llefrerek bir defa yutan kaldırdı: 

- işte hAdiseyi izah edecek suç 
AletH dedi. 

Ttlfell ayni maaa herine bırak. 
il; Te avuliatlann teatnl Jeatlula. 
den birf He mahkeme beyeline bi
_. birer batı: 

HAklm celseyi beş dakika lc1lıl 
etti; \'e kendi kendine ani fonksi. 
yonlanmnı düşündü. 

KAYIPLAR 
Bminönll kaymakam Ye belediye 

111bNlııdeD almakta olcfulum ukerl 

1 
yardım paruıııa ait 262 numaralJ c:l1z. 
dam kaybettim. Yenlainl alacatundan 
eslWılnhı htlkmtl yoktur. 

LAnp Aaya llOlrak 18 ........... 
Aroeyak Aaemyaa 

• •• 
ı.timlıal ....... ~ ulıılr. 

ilk §Ubeainden aldığım askerlik tezke. 
remi sayı ettim. YeıWılnl alacaCım-

- Şimdi sorabWr miyim r Dedi; 
Bir Belçika marka Ulfek kaç met-
Nden en milessir •• getebllirT 1 

Bunu aordu; Te bir saniye dur. 
dL Elleri •iyeb an*at cilbbeslnln ~ .......... ... dan eaklalnln htlkmtı yoktur. 

1 
Şlfll, BomoaU .BlrMaae aoblı: il 
IUllllUada a.... otla 1112 teni. 
m&l8 llıltlt lloreob (Dl11) 

••• 
JeDleri içinde bybolmu, gibiydi. -----------
Alelacele bir hareketle yeni bir de- Vaküdar Eulendlrme llemurlu. 
ta dıpn Junrdı; Te ellerinl daha landa niJIUllananlar: 
~ meydana çıkataralt: Oskildar lhsaniye Tıfiis S. No. 32 

- Zannedersem! dedi, 400 met. Subay Ahmet Kaya ile Ruhat Onal 
Ndeal Daıba açı.kçasa 400 metrede OskGdar Fazlı Bey S. N. 13, Şöför 
bir Belçika markanın dalılma mik. Kerim Aslan ile Cemile Çankaya. 
t.. bil' bat hedefi kadardır. U&ıa Üsküdar Hacı Hesna Hatun S. 
Mr neı ise d6rt yGz metrede hede- No. 17, Doktor Ali Oıen ile Beyhan 
ftıri OMSıs yere aerer; Te b6yük bir Camlıca. 
.lubeU' •lif yapar. Fakat bir de Üsküdar Pazar S. No. 33, Berber 
llf'llf marta Hlfelin en u miles&ir Nahit Gfller ile Fahriye Üner. 
meeafede ne yapebildilfni acaba Üsküdar Aslan S. No. 41, Kaptan 
IOl'lllblnr miyim 7 iki taraf arası oda Şerif Bora ile Ayşe Alt. 
itte bu aon nokta koaufU)uyordu. Oskildar Yalıboyu, Çınar S. No. 

KUJI taraf: 26, Polis Ali Şenyılmaı ile DGrdane 
- Biç bir şey 1 Dedi. Ctlnktl bu Önsoy. 

Kemah nlltua memurlutundan aldı. 
tmı nlltua kAIJdmu zayi ettı.m. Yelll
•lni &J&c:atnnd&n Mkl,.nln htlkmtl yok 
tur. 
btmlıul, Kaalralollu Bu kall9eel 
~ 'htklll 11&1 lenlUltl8 

(81118) 

Oakldar O. MDlldelamamllltl: 
942/289 
Aza.mi 175-200 kuruıa yap:Jmaaı 

l&zımgeten çOCUk ayakkabuı pençeatnl 
225 kuru,a yapmak sureUyle mllll 
korunma kanununa muh&Uf hareket. 
te bulundufu lddluiyle maznun Kadı.. 
köytlnde Koda caddubıde lOI No, 1u 

IB'usUnkü radyo 
7,30 Prosram, memleket la&t ayarı 

7,83 HatJ! parçalar PL 7,46 ajau 8,00 
Sentonik parçalar Pi. 8,1&-8,30 Evin 
aatL 12,80 Pl'OIJ'IUD, memleket aat 

1 ayan 12,aa mtlsik: Kubtellf fU'kı ve 1 
turkOler 12,41 ajau 18,00-18,30 ıarkı 
ve tllrkWer prqrrammm dnamı: 18,00 

1 
~ ~ Qm,n 18.QI l'ulL ~ 
tt 18,48 Zlnat tlllwbnl U• Oda mu 

•iklai Pl, 19,80 ııaat ayan ajana 19,451 
K1blk Tllrk mtlalli procramı 20,13 
Ra~ pseteat 20,415 KtlrdlllhJcukar 

makammdan ıarkılar 21,00 kcmUflna 1 
(iktisat a&U) 21,1& Tem.lll 22,00 Rad 
yo Alon orkestram 22,80 aat ayan, 
ajana ve boraalar 22,45-22,80 Yarmkl 

1 
program ve ka.panıf. 

SAHiBi : ASIM US 
Basıldılı yer: VAKİT MATBAASI 

Umumi Ne,riyatı idare eden 
Refik Ahmd S~engll 

dtlkkAnda kunduracı v .. u ottu 1800 
ckJtumJu Anaataa'm UakUdar aallye 
ceza mahkemesince ıcra kılınan du • 
nl§lllaaı 80llund& )'innl dört lira ağtr 
para cesaalyle mahkQmlyetıne ve yedi 
gtln mtlddetle dtlkklrıınm kapatılma. 
mna karar ftl'Umlf n karar kat'Ueş 
ınlftir. (19119• 

13 - 3 - 19'2 

AKHiSAR TOTONCULER BANrnl 
Türk Anonim Şirketi 

Umumi Hiaetlar Toplantw D.oet 
Akhiar TllWDctller Buıkuı Tl1ı1l ADcıebn ljlllretlnlll 11lmıılıll Jdw

darlan Atldek! nmıame daldllDde Aldılarda %7. Kart. lN2 taraıllle '-
dtlt eden cuma ,uno .. t On birde .Alellde toplaatıamı ~ -. 
ıeteıı ve vek&leten en as Uü tkl :rOs TQık Ura1ık lılaaJe aJılp blmedartarm 
Toplantı gllnllnden bir hatta evveJlne kadar HlmeJıerin1 Alrblarda Buka 
merkezine, hmtr ve Kırk Ataçta tubelertne tftdl ederek DııhallJ'e kartı 
almalan U&n olunur. 

+gats+a 

oöBOı,CLlıcl:K MADDll:UDB: 

1 - KecU.ı İdare ve Ktlraldp Raportarmm ••mn • 
2 - Bl1lrıçonun okunmuı ve kabul ve mecllal ldanınl:D nıra... 
8 - Temetttl !ıhırstnln teva•m. karar TeribD..a. 
4 - Kllddetlert biten ve lnhl1Al eden mec1l.t idare &aalanDa ,...... 

lnUhap yapılmuı. 
5 - Ktırakip lnUhabı Te UcretiniD tayiDI. 

Karar Hüliaaaıdır 
O. U/411 
Kllll korunma kanununa muhalefetten Çorapoa b&MMla 1 amanda 

Manifaturacılık UcareUle mqgul Artfn oflu llUıran Al,JUak "ü'nnda 
latanbul Asliye ikinci ceza IQhkememnde cereJU eden mü•.._. mtL 
ceslnden auçlunun ftUl sabit oldutundan mD1l koruDma kammumla 11 'Ye 

59 uncu maddelerı mucibince ıı:ıu Ura para oeam Meme ....... - .... saa 
mtlddetle dtlkklrıınm kap&tıllDMID& ve J9d1 gQa 11.,.me ft blldbll kan. 
letUllııden tıcreU auçluya ald olmak bere karar bft!•••m Vmt aue
teslnde neıredllnıealne 26.8.941 tarihinde karar ftl'ildL 

Kaptan, Makinist ve motörcu alınacak 
Devlet Denizyolları 

lüğünden: 

l,letme Umum Müdür-

İdaremiz mUnbalJerine kaptan, maklnfat 'ft mot&d al!!lMl'ktll'. 

Talip olanlann prtJarmı anlamak lllıere 1d&remls Z&t :r,ı.rt .. bellDe 
mttracaatlan lüzumu llln olunur. (1111) 

1 ar11ıre C#a•11arı1etı 

ZiRAAT BANKASI 
&lll'llllll ...... ı UJll& - ~: 1111. .... MI nı. ....... 

Şube •e Ajana adecli: Z65. 
Zirai ue ticari her nevi banJıa ,,..,.,,,.,.ı..ı 

Para blrlkttrealeN ıR "°° llre lkram•ve WVIJGI 

an.at Bankumaa ırumtıaraıı " Uıbana tuanıat ~ • • 
50 tınun' tıulunanlare MDede • defa caldtecell nı-a ile ,..,..,..., 

• • • • . .. ... 
50( 

301 
CM 
100 

ol&na rctre Urraıntye cl&CrtdaaUta. 

• 
ı.ooe • 
ı.ooo • 
ı.eoe • 
&.000 • 

... 
UM ... . .. 

- .. 
• • 

• 
• 
• 

..... ... . ... . 
OlKK \ ı l:iuapıarana•IU paralar Dlr eeoe ıçlnde IO ttradaD ...,. 

ı~mlytn•t•4! :kraaıiyt çıkll'1 takııırcıe 9' :ao raaı.aalyle ....ueeelltll. 
ı<t>,ııl<'•"r u Mart. ll Ha&lran. U l1:711U. U Bll1DcUIADa ...,..... 

rlD41t- \•apı.ır 

oetlt bir ttlfelf n en mat menzili Oskildar Paşakapısı No. o&O, Elck-
pekllt bWninl:ı ki iki bindir. trikçi Halit Bil ile Muzaffer On<len. 

Bls fUDU sorduk: OskGdar Senili Babte S. No. 2, Türkiye Cümhuriyeti Merkez Banl<.ası 7 - 3- 1942 vazıyet 
- Ya, dedik, iki binden sonra TGccar Veli Kınnaı ile Afife Unut. 

........ ne oluyor Oskildar, Dereiçi No. 85., Terzi 
- Zinde kuneti azalıyor, bot- Hilmi Acar ile Ferdane Sönme~. 

hltta kayboluyor. t.lıküdar Kısıklı Onlu S. No. 20, 
- Şu halde bir 16• mesafesi olan Usta DAnı, Cansever ile Kerime 

iki bia metreyi ınflteakip, meselA Kubar. 
senerl bir kurfunla hiç kimsenin Osküdar Beylerbeyi, Kıbnslı S. 
varulamıyacalını söylilyorsunuz'I No. 11, Memur O~man Ulu ile Şer. 

Ancak kartı taraf fikrinde iarar min Oya. 
eıji70r, meselA, 4500 metrede on ki- "CskQdar Turunçbıbayır No. 28, 
loaramlık bir tazyikle bir insanın Berber Salih Şen ile Fatma Arı. 
vurulup 6Jebllecetinl teslim etmek 

temi yordu. 
Şimdi yfiksek mahkemenize ,öyle 

>ir aual vazediyorum: 
Bir Belçika Ulfelinln 4500 metre. 

le tesir ettilinl acaba içinizden 
herhangi biri daha iddia edebilir 
mlL. Yahut tesir etmedilini kim 
öyliyebilirT 

Bunu sordu; n ayni saniye dur. 
lu: 

- Kim? .. 
HAldmln ıözlerine dolru bakı

yor; Te bir nnmh alzı ıibi sert ko. 
nuşuyordu. Duruyor, her seni) e 
ou 1ıOn suali sormuş ıibi: 

- Kim? Diyordu. Birdenbire elı. 
nl masaya dolru uzattı. Tiırek ora. 
da, dipçıklen itibaren namlı bo)'Un
ca yatıyor; n sakin gözüküyordu. 
Sal baş parmaliyle kabzadan ya. 
kaladı: 

- Şimdi bakıuız, dedi, (ve nıa. 
knizmayı sflr'atle açıp kapadıktan 
sonra) lıte lllfeJimls dolu! Onu kal. 
dırı) or1UB: alse dolru .(bbnlnrı tane 
ane ~erda) size., (ve bu son 

kan. 
Üsküdar Cenıelköyil Nuh S. No 

70, Memur Abidin Kıral ile Hüsni
ye Uyar. 

Vanlk6y Tarlabaıı No. 50, Rıza 
Yıldız ile Muazzez Elollu. 

KandllH, Uzun Cam S. No. i, Bo
yacı Kemal Tuna ile Cevriye Bire). 

O'skildar, Camilçi S. No. 15, Me. 
mur Canip Akansel ile Fitnat Tan. 
7eli. 

Yardım aevenler 
toplanbaı 

lstanbul yardımsevenler crmlye. 
tinin kongresi yarm saat 15 de 
Emin6nG Halkevl salonunda yapıla-
cakhr. 

Selair Tiyatroaıman 
DRAK KISKINDA 

Akpm 20,80 da P A & A 
(Yaua: Necip l'ull 
~) 

KOllEDI KISKINI>A 

OK8lı vm •1'K• 

AKTiF PAStF un lllMa: 
Altın: Safi ldlopam 
Banknot 

11.111.111 

Ufaklık • 
IJalılldeld llalaaMılerı 

• • 
llarloleld llllllMlıtatı 

Altm: Safi Kilogram 18.IOL1U 
Altına taııYW kabU leı'beat DOY. 

Dtter d6Ylsler " Borolu lldUrlD& 
b&klyelerl • • 

...... TalııYlllerl. 
Deruhte edilen nralu ulrd!19 

karflh'1 · • 
Kanunun &-1 incı maddelerine 
tnnkan Rutne taratındu Yak' 
ı:ıedl)'8t • • 

• • 
........ ft Tnlmllt oe.dant: 

Derulıte edila enaJu aaL. 
dl)'eDID ll&rll1ıfı Hbam ft 

tabYU&t (itibari kıymetle) 

- Serbut e8bam " taıı.Ut 
&....m.rı .. 

Altm n d6Yts llMrtne aftm • • 
TabTlllt Gııerme ••ana • • 
Baslneye laaa TadeU ATaıı.I • • 

Rubıe19 8800 No. hı lwl1ma tON 
açılaD aitm karpbkb ana. 
lllaaedarlar • • 

• • 

• 

IOl,Ul.Ml,11 

l.Al,'708,-
t'IU66,M ııuu • ıe,n 

11.113,M 11.116,M 

11.001.118, , .. 
...,.._ 

'Jt.111.Ml,8 11.115.111,13 

tll,1'81111, 

11.111.IN,-
ıae.ısıow,-

11&111 .... llUl'l,llO,l9 

U.191.111,tl 
10.auıt.11 11.111.ne,aı 

Ull.11 
UIUll.ll 

-w--

181.111.111,- l'H.195.Ul,18 .. ............ 
1.1'11.111,18 

~ rmn~": 

lhlhuı ~k~ı 

Adı ve ıe\ .11. de 
Husuııı 

• • 
• • 

ı f'dllvtildekJ Banknotlar: 
Oerutıte eatıen eYl'llln oaııccüye • ı 

Kanunun 6-8 tllCJ maddeıertne 

tevfikan Har.ne tarafından vallt 
tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
tıalnyeaı . • 
ı<arıuığı tamamen altın .;>l&rall 

ılAveteıı tedavtlle YUfdllen 
Keeakozıt mukabtu Olnteıı teda. 
vülc vazedilen 
Haztneye yapılaL aitul ICal'flUldJ 
avana mukablU 3902 No. u lranun 
mucıbtııe ll4veten &:edavWı ,,._ 

• 

zedlleıı 

tlE\'DVATı 
• • 

rıırk ı...ıraaı • • 
Altın: San Klloıraıa m.m 
8860 No. ıu llanau rl,. ba&loe,e 
&edan •waa• makabW &evlll ela. 

1.m.om,r 
1.008.000,-

Ul.1'8.1811,-

n.m.~-

111.meısa,-

11 ........ -

188.000,000.-

IU.I00.808.-

N.OD.1M,01 
UM.18',0C -------

' 
aaa allallu: 
:;an Kilogram ...... LllO 11.IK.181,91. -- ------D6vtz Ta&hbtldatı: 
Altına tab'YW tlabll dOYtsler 

Dtter d6vtzıer " a•ae1k11 
rina bakiyeleri 

llllllıetU 

• • 

• • 
' . 

Teldm 119.-.151,14 T.._ 
l~INl ............. '_ı ........... ". Aftm ......... ,.. 


