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ll'lyntlnrı 100 kuruı,ı ol:ın bu iki luyme&U CllOI', 

Kupon getirecek okuyncumuuı yalnız 50 h'llnı 
vcrlleıc.ektlr. Bu kuponJarı saklamayı unut~ymız. 

A. 

are ancı tav 
bomb r, ı 

Mı as • 

• an 
? ölü 1 yaralı var 
ayyarele 15 bo aa 

a ine ı··ıen le a 

' 

effı 

Hadisesinin 
tahkikatı bitti 

--o-

l'nba.ııcı tayyareler tanıfmd.ın bombardıın ın ooııon J,>'Üzel 
lWIAsnurzdaıı bir görll,ııüş,. 

8'-----Res i tebliğ ~-----ı 
Ankara, 16 (A.A.) - Resmi 

Tebliğ: 
fekle de ateş açmıştır. Bombalama 
neticesinde Milasta bazı evleT hasa· 
ra uğramış iki ölü ve bir yaralı bu· 
lunduğu teessürle tesbit edilmiştir. 
Tahkikata devam edilmektedir. Ne
ticede gereken teşebbüsler yapıla· 
caktır. 

Suçlular 
hakkında Hindistan üzerine 

çöken Ja on 
tehlikesi 

;yazan: Asım Us 
lJrak doh'llda müttefik kuwct

ler b:ı.~lmmuta.:nlı,'lDclnn alınarak 
llindistan müWı.fan.sınn. memur e
dilen gcııemı \'n\'el Yeni Delhi'de 
bir demeçte bnlun<lu ve bunda. 
harp vaziyetini anlattı. Gencml 
\'a\'el §lmdlye kndıı.r üzerine aldı
ğı komutanlık Yazifclc.ri hnklundı:ı. 
geniş bir halk !mlnbalrğma, yahut 
cihan kamoyuna lmrşı söz süylc
Ycn bir adam değildL Jfcmen he
nıen ilk defa olmıık böyJc ~ık bir 
demeçte bulunuyor. 

Onan için zihinler fabli olarak 
l.iı.crfne ~k büyUk mcsuliyeUJ bir 
\•azffe a~ olan ciddi bir İngiliz 
komutanmm ncxlcn dolnyr bu tnrz
da öz söylemeğc lüzum gördiiğil
•ıü nrastmxo 

Singapur Jaıt0nl:ı.nn eline geçti
ği zaman mütWiltlerin uzak doğu
da bliyü'.k bir mnğlfıblyct.c uğradı- 1 
ğnu bmat tngiliz BaşYeklll Çöl\lll 
lt1raf etml~. Gencml \'a\'el bu 
demoı;te Rangonun Jmyıbmı miit
tefikler İ!."İD Singapurdan <ln.ha 
ınlihim görüyor \'O "Rnngon'on cli
nıJzdcn çıkması ile Çin'ln taşıt yo. 
hı kesllmi~tir" diyor. llalbuki Çin 
.Saponynyı ma.ğlüp edebilmek için j 
nıUttefilderln elinde en büyük, en 
kuv\·etli bir ümitti 1 1 

Demek ki Japonlar böylece Çi
ntn müttefiklerden yardım a.lac~ 
ğr yeg{inc yolu k~incc yalnız 
rnağliıblyettcn kendilerini kur
tnmıış olmuyorlar. Ayni :auna.nda 
biıtün kuwetlerini Bimınnyadan 
IUndlstan üzerine getlrer"k İngi
~ imparatorluğunun bu paha bi
çf hne% pırlaatrsını da ele g~lrcbi
lecıek bir medde gelmiş bolunn
~·omr. İ~te general Yıwel bu "nzi
Yctteıı ~ok aeılr, hatta endlc:ıclldlr. 
Sözlcrioclc hep bu acmın \'e cncli-

ln izleri ,·ardır. 
Bir bakı.'8- gencraJ \ 'avol söy

lediği sözlerle kendisini müdafııa. 
etmf oluyor. Çünkü RMgonun 
lcaybı bir komuta hata,.,mdan de
idı harp malzemelerinin ''llktinde 
Yeti tirilmemiş ve asl<erlerln harp 
edilen araziye n.lısmnmı5 olmnsın
dan ileri geldiğini gösteriyor. 

Fakat Çinin nefes borusu ,.e can 
d11.man, Blrmnııyanm da merkezi 
\'e Uindlstanm knptsı olan Rangon 
Japqnlann işgnllne girmekle bu kı
tanm müdafıuısı da gerçekten teh
likeye düşmü müdür? Dan•~, luı
tanmak imkinı a.rtı'k yok mudur? 

İngiliz ~komutanı bu nokbuhı 
linıjt:Hfz dc~rfl<llr. Ancak da\'ayı 
rnuttefild~r lehlne Jaızannınk icin 
bugilne kadar yapılan lın.taln.rm 
biç olmazsn bundan sonm telU'llr 
edilmemesi ve kendisinin istediği 
~ylcrin \'akünde yeti5tlrllmesi 

liiz:ondll'. 
Denizden gelecek bir taarruza 

l<arı?ı Jflndi tnnı müd:ıfna için bü-
1Un hazırhklar tamrunlanmıstır. 'Üç 

ı milyon nnfa la kocnman bir 
krtanm bütün S!lhtılerini Britnny:ı 
lldat;ı gibi tnlıkim ctrneğe iml•İm 
l)lınndığı için düşman sskeri çıluı
"1lnbtıecck yerlerin miidnfıuısına 
l'eli!3ebilecek orctte muhtelif n~
~la.ra ku\'\'ctfor konne:ılttıı·. Bir 

l'ıı.ftan da nirmany da de\'nm c
c'lc:>n Japon taarmzfarınıı. karşı du
t\ıJa<'nk, S<>nm nnn~onıın kaybını 

(Devanı. Sa. ! Sü. 6 da) 

1 
üdafaaya 

hazırlanıyor 
---0-

Kırips 
Hindistana nasıl bir 
teklif götürüyor? 

-o---

Kırar naibi 
Prenslere· hitaben 
bir nutuk söyledi 

(A.A. dan kıslııtılmı ur.) 
Yenı Dclhldcn bildirlldigine göre, 

Prensler meclisi blr karar itUhnz et. 
mlııtir: 

(De:vamt Sa. f Sü. ~ de) 

15 Mart 942 pazar sabahı saat 
bire beş kala 3 yabancı tayyare Mi· 
las şehrine ve civarına evvela tenvir 
fİ§eği ile etrafı aydınlattıktan son· 
ra 15 bomba atmış ve makineli tÜ" 

1 
1 

1 

Hukuku amme davası 
açıldı 

Ankara, 16 (A. A,) - Atatürk 
Bulvarmcbki bomb:l hMLııcsi hnltkın. 
da. mUddeiumu.mlllkge yapıllln hlıncr· 
lık tnbklkntı bitmlştir, suç:ulı!r hak.. 
kında Anime dava.şı açılml§Ur. 

Şark cephesinde 

Meydan 
muhare

beleri 
başladı 

16 art şehitleri dün saygı ile n 

Alman ar-. 
Lenlngradda bir 
çevirme hare eti 

yapıyor 

--o--· 

Sovyet taarruzları 
püskürtüldü 

nerlln, 16 (A.A.) - Alman ordula. 
rı bı:14kumandanbğ1 15 martta kar ve 
30 dereceye kadar yilksclcn bir ooğuk 
ta doğu cephesinin merkez kesiminde 
taam.u:ıı uğnyan mevkilerde blr ke.. 
re daha gld~tu müdafaa savaşları 

yapıldığını haber vermektedir. 

DUnkti ihtlfnlden Dd gtiriln~: Btnkıroo lınlk ı;eJıitllkte \e aziz ~hltlı>rln ha tırMma hftrnıo 

16 ın:ırt !jChltlerbı.ln hı:ıtımlan dlin dolu tnrlhlmlr.deıı bir yaprnlct.u. Qn. 

EyUptekl f16hlttlkte ambıuftır.. lar bngUn bkl duyuyorlar ve bW ım. 
Saat 14 de köprüden kalkan \'D.pur 1 ııcdlyorlılr \e mlismrlhUrlcr. Zlm bu· 
ihtlfalde bulunacakl&n Eyilbe cötür- glin onları andığımız &tı and3, blr.lm 
m~tur. Eyüpteki §Chltllkte blnleroe de onl:ır gRd ultaddcs ölU olmayı 

kişi toplanmış :meJ'3slmlın beflam.'lSDlı l 1smdiğimlzl biliyorlar." 
boldlyordu.. lstnnbul komutanı, nske· 
ri ve mlilld eridin gcld1ktaı sonra.. 
15,IG te me.mslmo bn lıvımrştır. l\le
l'tl8imdc Vali L1ltfi Kırdar da tı:ı.ı:ır 

bulunmuştur, 

Nihayet lrllrsü)e ~ıknıı Unh:ersiteli 
bir geııc do atcsll bir hlt ~e bulu. 
nıırak 5ü~1e ısöyloınt,Ur: • 

",\ı;tz oefılti('.r, 3nttığmız )Crde mtts 
terlh uyuyunuz. Sizin lmbnını.'Ulhğı

nn; ebediyete lnttkıll etil, biz izin 

lmrdeş1erlalz, geoe ~I ' 

nız." 

Nutukbrdan fMM!rıı. btıcdo ı:zıııDtem 

hnva.m çalmış \'e belediye, Eyüp par 
tisi, Ej'Up kA&asmB lmğh m~, 

şehlUiğe çelonltler koynnışlanbr. 
mıınrrn hıwaya :ıs clefn nq e~ ve 
g{!çit mmılnc ~~. Jb 
kert lutalar Oktiığu hmdıe. E> 
~lctebl halk ve ~et.er 
merosimc nihayet '~· • 

• 
16 marttn SovyeUer kar fırtaıaları· 

nm sebebiyet verdiği fena görü§ §art. 
+ ıarı içinde bir kolordu keslfnınl yar • 

mata muvaffak olan Sovyetıer ~saat 

Halkın ön t.nrohnd."l Unh·ersltcUler, 
EyUp orta ve Ukmcktcplerl yer al
m~brdı, Bandonun btlklAi nıal't!mı 

ı;ıaıma. .. ından sonra aziz 5€'1ıltlerlmlzln 

hatmısı için slllrlıt edllmlıı \'C bwı. 

d1l.n sonra Şehir ::\lecllsl i\z:ıııındnn zı
ya bir hitabede bnlıınmu , lG martın 
t.nrlh~lnl yapınıfj ve azi1. schltlerhı 

Mecliste yeni meb' s r 
hap mazbatalar a uı il 

Çörtnın Ottnva rlmnnda Kıuıada 
b.yynrerUlf;rinl tetkik ederken 

alınmş bir rcenıl 

Çör çil 
Gelecek balta bir 
notu slyU ecek 
Londra, lG (A.A.) - Röyterin 

parlfunento muhabirinden: 
&..~ekil M. Çörçil, muhafaza. 

ka-r parti şefı sıfat.!le, gelecek haf- 1 
ta muhnfa.zn.kar ve lttiiıstçı tc
liekküller milli birliği ımerkez mec
llı 'nın senelik topln.ııtısmda bir 
nutuk söyliyecektir. 

B!ışvekiHn, nut.Jrunda harp du
rumunu gözden geçireceği ve ka
bmesinc karşı yo.pıb.n tenkitlere 
doğrudan doğrura açık sözle ce. 
mp vereceği ta.hnnn ediliyor. 

Çörçin:ın, toplawl.t<la temsil edi
lecek bütün memleket t~killle
rinln bllytik e~·yctinin tam iti
madını kaz..'l.Ilncağı cmniycU mcv
cuttw. 

devam eden §iddetll savaıiıardan son. hatırasını &evgt ve sygı llt) anıırnk 
ra bir mukabil taarruzla pll.!kürtUl • her Tiirl•Un kalbimi~ oıılann ebedi -
mllf ve çok kanlı kayıplar verml§ler. yen y:ı.şıyacııklıı.rmı ııl:lyleml ttr. 
dlr, Cephenin §imal kealmlnde Sovyet. Bıımlan sonra Emlııl>nU Hnlkevl 
ler, gene ,kar fırtınaları içinde truır . 

1 
ıtcisl Ya\'UZ Abııdnn kürsliyo gele~ 

ruzlarma devam etmişlerdir. 1 ııunlnrı ısöykımlııttr: 
(Deuamı Sa ! Sü. 4 de) "18 mart r;ctıltJcrl Jmhrnmanhklarla 

f CEPHELERDE DURU 1 

Şark cephesi mühim 
günler geç·r· or 

şam ve Libya oopht'ldndc: 
Şark cepheııl, bir, en çok iki hafta 

Gençler 
Her romanı 

okumah mıdır ? . 
Y annki sayımızda 

Edip ve şair Orhan Seyfı 
Orhun'un cevabı 

sonra çOk mUhlm bir sıdhaya girecek
tir. Bu sa!ha, hattA birkaç gUn için.. 
de de vukua gelebilir. :Münferit, Rijav, 
Bljllsi, Vlyazma, Simolenskde lkt ta. 
rafın bUyUk kuvvetlerle yaptıktan ha.. 

rekAtl blr tnrafm ağir mağlO.biyete 

utmması ile netıcclenebllecektir. Al. 
manlnnn mUııkül durumda oıduklan 
kesimlerde vardır, Diğer taraftan Al. 
manlar, Leningmd cephcslnde bUyUk 
mlkywıta bir tc,inne hareketi teııeb. 
bUsUndcdlrler. BUtün bunlar, 6nUmüz.. 

deki gUnlcrdo kat'l oımnaa bile, bir 
fikir verecek neticeler verecektlr. 
Ruslar, kayıplara b:ıkmndan şld~W 

tanrnızlar ynpmskt& devam etmekte 
dlrler. Libya cepheslnde kayda de. 
ğer baroketıer olm:ımakla beraber, ln. 

(Deoomı Sa. 2 Sil. 5 th) 

Bir ölüm 
.. 

cezası agır 

hapse çevriiai 
Ankara, 16 (A.A,) - BUyUk Mil. 

ıet .Meclisi bugUn Refet Cruutczin re. 
isllğindo toplanmra Dcnlzll mebuslu. 
ğuna seçilen Haydar Günver, İçel 

mebustuğunn seçilen Refik I<oraltan, 
İstnnbul mebusluğuna scçllcn tsmnll 
Hakkı Ülkümen ve Tokat mebusluğu. 
na seçilen Halit Nnzınl Kişmir'in in. 
tihap mazbataları kabul olunduktan 

Fazlı GUleç'in, Londra BUyilk elçllı 

• gine tayin edllen Raut Orbo..yuı me. 
buslukta.n ı.-ıura ettikleri.ne dair tak. 
rlrleri okunmll§, Akyazm.m Bnllall. 

köyUıden Hüseyin oğlu Tevfik Mpc. 
kinln o1Um cezasının 2Q sene ağır 

hapse tahvillne dair adliye encUmen 

mazbatası mllzakere ve kabul olun 
mu§tur .. 

Yine meclisin bugünkü toplantısın 
dn nleltlmum seyyar küçük sıhhat 

memurların:ı hnyvnn yem bedeli ve. 
rllmea!ne dair kanun ltıyihtı.aı da ka. 
bul olunmuştur. 

Meclis çarvamb:ı. gUnU toplan3cak 
sonra Bursa valiliğine tayin edllen tır, 

BELEDiVEN·, 
İstanbul belediyesi tnnzifıı.ta, 

tenvirata, konturn.t!ara yeni ver
giler koydu, Bunu umumi b'r ifade 
ıle gazeteler yazdı, .Fn:kat bu '\'cr
gilelin, resimlerin mlkclarını lum-
se bilmiyor. Alfı.kahls.r şuraya, bu· 
.aya sorduklan suallerden kendi
lerini tatmin edecdc bir cevap aln
mryor. 
B~c vergi veya resim ola-

rak ne alacaksa bunu bir gün eV• 
vel i un etmeli ve herkese ne z:ı... 
m.an ve ne kadar borcu olcluğunu 
~ıdinnelidir. Tıl :ki mükellefler gi
hi tnheil memurları da mUro.~Ua
r:nda zorlu!tl:.lra uğra.m&Sm, Bile
rek, yahut bilmivc-rek lıalk arasm
rln bir ta.kını lraksnltk'.!ara meydan 
\'eı'i' mcain. 

HASAN KU!JÇAl'I 
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Ziraatçi söylüyor: Trabzonda 3 milyon kilo 1 

Ziraat seferberliğinde gaye tütünün eatışına. başlandı 1 
- -
bir inkılap olmalldır l T~bzon, 16 ~A.A.) - Üç mil. ::.lm vardır. B~ tütünleri 1-1-0 -

yon kılo olarak ıstihsal c lmiş o- 21 O, I{Omiz tüt\1.tıleri 45 • 65 kur~ 

1 1 
!an 941 mahsulü Trabzon \'e Pu- ~rasmcla muamele görmUştür. Şim 

Köylerde istihsal odaları kurmak, bu inkılabı !at.hane tiltünlerin.in ~tışı harıl; - ı:.re kadar 700.,000 kilo tütün se-
yapacak yegane yoldur.. 1 r~Ue dev~ etmektedir. ~aı;ta. ın- tı rnıij trr. 

--------ıım ·---------------1 lusarlar ıdaresi olmak uzore 14 Gençleri evlenme
ge mecbur etmeli 

Ya.zan: Yüksek Ziraat Mühendisi M. Alp -p-8-8-.11-1.k-h-ar_b_ı ____ V_e_r_lı.-M-al-la_r_ 
Hiflrlımetin zirai ı;eferberliğe lası başına gidip, orada içtima.unı-

'l.~adığı şu gUn!e'rde gazclerde :tt yı.pga.lt cm ondan sonra bir kn.- d ·ı 
u mevzuu aWtalandıran muhtelif rar versok ne ka<lar değişiklikler • 1 pazarın an verı en 

hlisas sahiplerlnln yazıları görül- karşı:smda kaldıi!nmz.ı derhal far- uçan Blr milddettenberl devam edeıı evlenme ruıketl buglin çıkacak lkl mek
tupla sona ermektedir. Okiıyucnlarmm:, yurdun tanınmış slmala.n, bu mev
zau etttd etmi§ k1ıme davayı en milhlm ve bayati nokfulan ilzerlndoıı 

tahJll etmlı,ıtcrdlr. Bir gün, cl'lcnmeyl tetrlk me"l.'7.UU ele nlıncbğı valut, Va. 
ıueğe başladı. Bu ihtisas sat-Jpleri lrederi'z. kumaşlar 
ic.fude edebiyatçı t.antdığmıız kim- Bu yazımda. dokunduğum mev- k ı 1 
e-~r oldu~ı gibi, çiftlik işletmiş zular hep ayrı ayrı ağaçlardan a e; er 

\"eya zlraatçi okul kimcelcr de va.r. toplanmış mcyvo.larnı bırC'r nilmu
Zlroi seferb€rlıK: deyince hatırları- nesidir. Asri söylemek istediğim 
.a gelen .sefi?rberllği ko1ay1.!.l§tıra- ~ey, kararı köyden verebilmek 
ca'k tedbirleri .srralanırş'lar. Ki.mi· Çl:ftç!ye tohumluğu temin; tarlasr· 
5i köylüden, kimisi köylUnUn iktı- ru teknik olarak işletmek, zirant 
a.df dertle'l'~den, kimisi de bu i~e flletlerini teım1n edebilmek için her 

herkes:n. değil Ziraat mUtchasstsla- köyde birer istihsal odasının ku
rııun ~a.nşmasmdan, onların ~ak rulması, bunların bir merkeze bağ

öz söylemeııinden bahsediyor. 1§- Janması yolunun da göze almma
te ben de bu ar:ıda bu tatlı mev- sd.Ir. 
zua dokunm9lt :istiyorum. .Bu suretle ancak köy esas!ı, zi-

l - 'Memlekette zirai kalkm- rni ve iktlsa.di ola.rok totkik cdi· 
ına için bir ~k kor.gıre de toplan- !ip, esaslı :i§Ier başarıln.bilir kana.
dr. Bir çOk raporlar nCFedildi. O a'linde;im. Burada teŞkil.8.t üzerine 
~ma.nda.riberl gazetelerde yine teŞki'lt mı, diye bana söz gelme
köy lkaEmıması için ınaka.leler gö- sin. Mevzuub:ı.his teşkilat bugiln 
güldü. Fak&: neticede ne oldu? kısa bir emekle kurula.bilir. Şe-

Bugün had §ekli olan zirat so- hirlerde vazifeleri pek de o kadar 
fcrl>erlik mevzuubahis olduğuna ıığJr olnnyan Ziraat müdürlükleri 
göre, dcme!k Od bu kongıreJerdt"n kadrolarmı köy rnualliıulerf. eğit. 
bir netice a.lmamam-:ştır. Şu hal- men ve muhtarlnu ile el birliği 
de zirai sefer.beri.iğin yapıldığı §U eder ~kilde köylere maledcrsek 
&Irada en ö:ıe111 verllecek şey, esas· mesele hallolur ka.naatindey:fm. 
lr plıfınlar çizip ölme: te..!birler al- Köye bu suretle giden münevver 
mak Yolunun tntnlmamdır. ciraa.U;i ve muallim müeyyide ile 

% - Zi:ra.i ecfeıt>erlik işbıi ik· beslenir ve k-ö~·l'll de onun çizdiği 
trsadi premiplere uyg)ln olarak ~·oldıı.n y;ıril.rse o zaman bir şey
de elm&k Jfımnd.Ir. Vil8.yctler yer lcr beklenebilir. Pancar ziraat teş
Yt!Z" top.laıı.tıla.r ::Y'lpıytıırlar. Köylü- ki!AtI güzel muvn.f'feJtlyetle'r gös
ye verilecek ıt.ohum ve kredi mc- tcrlyor. Sebebi araştmlxrsa me
~elm gö~l'Uyor. Bu iyi füat, murlarmm köylerde dolaştığı gö
clim.izde kızytU}"O OO:ndan &ıce ve- rlllil:r. Kui:ı.ıl:ı.cıllc iStlhsa.l odaları 
ıilen !kredilerin ,.enltıği neticeler lamila.ra, lcaza:bı.r da şehirlere bağ 
iooelenmelfdi:r. l:mıack; ve lbu istihsal odaları bu-

3 - Sonra, gene ibu anda yer. lundı:ğu köyün zirai, iktısadi du
y.er; viiayetlerdc isli:hsa.li art:rma rumu:m ea;ıslı bir surette t:emsil e. 
kuıımllan ~ gayreti görüiü- dece-k; o JtöyUn istihsalinin me
Y«. Biz bunu da eaıslı bir tedbir mrlü olaeak; lköye girecek tohum 
olan* lkabol edetneyiz. Halkevte- ve çı1mcak UrilnU stı.ıillecok, ekile
ı;mn k5yd1Mlk ~ blr tarafta ce'k taıia.13n, <tikilecek ağaçlan, 
ii.tıı darurlceri lbu jJ n«ıen ayn bir köyfilttUn durumunu ilh. o t.cffbi~ 
zaviY'e<fec ince~ • .Ayn teteb- edecek. 
,bmlere gcçitiyoır. !ffte ıcma. gilzel Eğer köl'\1 bu suretle elim.ize 
bir vazife. ısw.I vbnna orga- alnı--'c villyt"t merkezlerinden 
n~yonu ile hal!k-e~ri köyeUi!lk karar!ar vermefe !bakarsak eonu
§U'l:>elerl ~ daha ryt olniaz S\Jll namı oilecağmı Prıd!den söy
I1lf? :Hyebt:!Wtm. O aman istihae.lde bel-

Pliala.n Pirde çilip brarJm:t ld te8rlmnl oleallr. Fakat htkılAp 
şdıin!c veriy(mıı:&. Bir de hep be.. cieğfl. .•• 
raber. ıminevverler '.ldSyWnüıı. t.ar-

MACARİSTAN Amiral Hart Jiyor ki: f 

Harp uzun Bolşevikler 
sürecek yenilmedikçe silahı 

bırakmıyacaktır NeV)'ork, 16 (A.A.) - Dün radyo. 
ela bir hitabe lrat eden cenubu garbt 
Pa.slfllt mllttcfik deniz kuvveUert eski 
kumandanı am.lral Hart bUha.llea de • 
mljtlr ki: 

Harp uzun sürecek ve bu mUddet 
içindo birçok ııcfwler yapıl.acaktır. 

8 ına.rtt& blrl~lk Amerlkaya dönen 
Hart Japonların U.zak§arkta muvaf _ 
:fak oldultlarmı ve Fillptnlerle cava -
nm bazı kesimleri mil8tem& olmak U. 
zere bQtlln bareklt !lahamnı kontrol • 
leri altında bulundurduklannı teslim 
ctml§tlr. Anıltal Japonıarm zaptet • 
tikleri topraklarda tC§kil!t yapmak 
için 11.mn olan \'akU kasanlhk... 
lan takdirde harp kabiliyetlerin! mil _ 
hlm ISlçUde genişletml§ olacaklımnı L 
lA.ve eqni§ttr. 

Hart Uzıik§arkta yapılaıı çetin ka. 
ra ve denlz harbinin biltfln ai1Ahtard3. 
UstUnlilk tstedig-1.nl. gemilere ve tayya· 
relere ihtiyaç oldu~u s5yliycrek de. 
:ml§tlr ki: 

Tayyare ile gem! arasındaki tlstUn. 
lilk hakkında mukayeee yapmak bey • 
hudedir. Böyle bir muharebede her l· 
ldsinln do aynı zamanda çarpı5muı 
ve personelin mll§terek muharebelere 
alt§ık olması l!mndrr. 

Buda.oepşte 16 (A..A.) - Macar Uı· 
tiklAl gUnU bayramı müııasebetue baş 
vekil Kııllay dlln radyoda Macar mll • 
letlnQ bir söylevde bulunmuotur. 

Bqvekll, Macar mllletinfn geçmi~. 
te htttTiyeti için yaptığı sav8.§l3rı ha. 
tırlattıktan eonra deml3tlr ki: 

Macaristan bugtln de tarihi anlar 
yaşamakta ve gene ayni d~mana kar 
p rntıcadele etlllektedir. Macaristan 
Rus bol,cvlklerl kati olarak ~nllme. 
den sUa.hı elden bırakmıyacaktır. Ma. 
car milleti, bütün tehlikelerin daima 
dôğiıdan J'ehD.l§ oldtiğunu bilmektedir. 

Macar ordularmm 11aferle dl,Snecek. 
terine ve vatanı 1918 dekinden ba§ka 
bir aekilde bulacaltlarma kanaat! var· 
dır. Bu seter yalnız dcğilü:. Yanımız. 
da. dllnyanın en kuvvetli ve kUdretll 
devletleri vardır. 

Başvekil, kayıtaız ve kaygısız ya • 
oanabileceği zihniyetine kapılmama. 

ımı Macar mJUetinden fstenıl§ ve söz· 
lerbıl bitirirken de Macar ovalarında 
yeraltı ve yerUstll sulannın baZt ha... 
nrlar yaptığını takat bunların endi§& 
verecek mahiyette olmadıfmı söyle. 
~tir. 

Slovak Cumhurreisi 

Ja,on tayyare 
islerine Jı · cum etti 

Saygon, 16 (A. A.) - Son za.,. 
;nanlard:ı gelen kuvvetli "uçan 
kaleler,, I~ takviye edılen Avus
tralya havn. kuvvetleri Japon iş • 
gali altında bulunan yeni Britan -
yanın hava meydruıle.nna ve li · 
ma.nlanna yeniden taarruz etnıiı;-
1 erdir. A vustraly:ı rndyOIJ'..ınun spi 
iceri bu hususta şu t.ı:ı.fsilatı ver • 
mektedir: 

Gaboui ve G:ısm:ıt.ı:ı.daki Japon 
tesisleri geni' ölçüde hasara uğ .. 
~t.ılınıştır. Japonların bundan son 
mki hedefi ga.lip bir ihtimalle 
Port .. Moresby olacaktır. Japon 
taarruzunun denizden ve şimal • 
<len Salamauda knraya çık:ı.rrlan 
latalar ta.rafından yapılıı.cağt tıı.11• 
min edil.m:ektedir. Bu krtalar Cun
ginden geÇerek yeni Ginenin mcr. 
!tezine doğru şimdiden ilerlemefe 
başla.ml§la:rdtr. Diğr cihetten 'l'o • 
rcs boğazında.ki Avustralya. ada -
la.rx Japon tayyareler.inin hllcumu
:rt.'l uğramrştJ:r. Tursday adasiyle 
Avustralya kıtasmm 45 kılometre 
6imalinde bulunan diğer bir kü -
!;Uk nda bombarôon:l'" cdıımı,tir. 

Kambcrra, 16 (A. A.) - Avus
tralya tebliği: 

Avustralya. tayyareleri dün Dil 
1i "1'.i.morun Porteldze ait kısmı,. 
de Japon işgali nltmda buluwuı 
bava meydanmı bombe.lamışla.r • 
drr. BUtUn bomba.la.r hedef bölge· 
sine dilşmfüJtilr. ~bir kayıbmıız 
yoktur. 

Nevyork, 16 (A.A.) - Şlmdiye ka. 
dar garp yanmktıresi llllarında takri· 
ben 90 gemfnf.n den!zaltıtarm t.urru • 
zuna uğradığı aal!hlyettar deniz 
D\&hflJlerlDde beyan edilmektedir. 
Avaıttnl~ ........ lgla il.._ 

f&§ingtoıı, 16 (A.A.) - Avus
tralya.run BlrieP Amerika nez -
dind ~ orta elçisi Qııssey bu&ürı 
,c7y1e demiştir: 

"BtrleŞ.llk mfl'letleıin Avustral
yayı nrlldafaa için d~ taar
ruz etmeleri saati. gelmi3tir. Pa6i
fikte nıihvue kam ınUcadele eden 
<ievleti.erln, .?'86tladlkan yerde düş 
mant vurmalan ve firSa.t dUv~e 
bu müda.faa taarruzun'U k&l'§liık 
taarruza ve ikarşrhlk ıtaarnızu da 
haldki tasrruzn vezinneleri la
znndır.,. 

l'ort J>arvine bücan:ı 
l.ondra, 16 (A.A.) - Sklney 

radyosu, bugün öğleden ronra 14 
Japon oom:bo. ta.yye.resinin Port 
Darvine hücum ett:iık:l~rini bi1dir
mektedir. 

Hindistan 
( Baf tarafı l incı sal}fat!.a) 

Hindi.atan kral naibi, Prenaler mee. 
Hsino hitaben Ktips'l.n ztyaretl.ni b&. 
his mevzuu etınl§Ur. Naib, Krlps'ln• 
§ahsında Hindin itimada değer bir 
dosta sahip olduğunu vo evwlce uzttk 
b!r Ulkede önemli bir vazl.feyl parl:i.k 
surette ifa eden, mUstevlllertıi ve on. 
!arın temsil ettikleri her §eyin yenli. 
mem ve imhası için ate~ll bir gayret. 
le çalışan bu devlet aiiıütiına liak ve a._ 
dalet duygusuna Hlnd'ln güvcncblle. 
ccğinl s5ylemlııtir. Kral nalbl demı,_ 
tir kJ. 

Hart dll§manm geTllcrlndc Amerl • 
kan denizaltıları tarafmdan bir ı;ok 
dtljman gemisi ba.tı:rıldığmı tıöyıeml§. 
Ur. Amlraı, dl.ilpllnll olan dtl§ırian mil 
lctlerln.e kar§X zaferi kazanmak için 
atq hattında olduğu kadar a:eridc de 
disiplinin hllkUm sllrmesi lAzımgeldi • 
ğlnl slSyUyerek sözlerini bitJnnJ§Ur. 

JÇendisinc tevdi edcceğl.nlz mtıtalea. 
nm en tam oeklldo ı;Qr'atle tetkikten 
geçlrecetf.n-e emlri olabillrsinlz. Kendi_ 
sine hararetli bir kabul göstereceğini. 

zc ve bUyUk nıes'ullyetU va.ıifeler1nl 

Hitler rejimine sadaka- yerine getırmeııı ıçın kendisııo llL\mımt 
bn manasını anlatb i~blrliğl yapacağınıza güvenebilirim. 

Prcsbıırı; 16 (A,ı\.) - Slovak dev. Zira ı:o'k iyi blllyorsunuz ki Hlndl.s . 
letlnln kurulu,ıınun yıldönllmü dota • tanm bu imtihan ve tehlike devresı.n_ 
yıslle cUmburrci.si T1so, Slovak ordu • den mes'ut ve zaferli b!.r netice ile 
sunun ba§kumandant st!nWe bir glln • çıkmasını temin etmek vaz!fesl La.. 
delik emlr neıretml§tir. mamlkı Hindistan prensliği mUmcssil_ 

Tiso yUzdc bir nlıbetınl blle bulmı. lerf olan idzlerlıı. ve keza bizlerin omuz 
yan kayıplar mukablllnde Slovakya • larımıza yUldenmektcdlr. 

Ankara, 16 (VD.kl& muhnblrlnden) kit aUtunlannaı,_ en eeıuılr noktalan bellrtmı, oldu!U görlllcoeklr. Bu fi. 
- Bir mUddettenberi Yerli Mallar ?drlertn tcıplu olarak bir hUJAsamu aynca, okuyucularınıaa blldlrooeğiz. 
Pazarmm l:alka beher nil!u.ııa befer 
metro olaral< yaptiğr dağıtma eıya, 

bazı sebeplerden dolayı geri bıraltıl. 

mıştır. Nüfus klğ'ıdmı göstermek su. 
rctile §imdiye kadar kUmaş alamamış 
oıanlarm daha kolaylıkla mal alma • 
lan işi yeni bazı esaslara bağlanmak. 
tadır. Bu esaslar yakında takarrfir 
ettikten sonra halka ilA.n oluııocaktır. 

Şark cepbeslade 

Okuyucumuz Malatyalı Sevim yazıyor: 
yazıyor: - Ank~tinizl hara.retle ko.rşıla-

Actığmız anketin mahiyeti mu- dun. Sua.ller1niz.i okudum. Ben de 
l11kka?< milhlmdir. bu husustaki fikri.mi bi:dirm.eği 

Anketinfze yazan aıitada§ia.rın CU"ZU ettim. 1Ik sualiniz olan: 
:,-azrl.:ırmı gazetmizde di!kka.tle ta- - Bekarlar niçin cvlenmiyor-
Kip ettim. Bu veslle ile çok~annm mınuz? 
rara. ynrdtm.ı yapılması veya ibn?.• Sorgusuna şu cevı:ı.bı vereyim. 
vergilerin ka.ldmim.ası gibi teklif- Para..<"IZI:k, sefalete veya daha kö· 
!erini görclilın. tu neticelere maruz kalmamak en

Ben diyorum ıkl, hükumet eğer rlişesl. 
lııı.lı:ikaten böyle bir yardım filrin- Bunda.n ba§;'ka. beıiim kanaatime 

(Baş tOTafı l inci sa11fa'.la) de mil8ait d:ı.vra.nacs.k vaziyette be göre, lıcrhang:i bir kız veya cı--
• ne-den da.hn önce aokaklarda kal- .ı.ek laa.Jetta.yin ev1.emneme idir. 

Bf'rlJn 16 (AA.) - Alman ordulaı-ı nırş.kinm6siz ya.\"lılla.r:ı hlç olmaz- Milliyet, içtima! durum &raSile a
b3.,k\ımandanlığmın bUdlrdlğlne gö • a.ı. her v1l!yette bir tane olmak ranm.alıdrr. Bunla.ra dikkat etıni.
re, dUııman birkaç gUnlUk stiktlnetten uzere çocuk koruma yurdu açmt- ,_.en kimse!erin evlilikte saadet tc-
sonra Tsganrogun ş!maı • doğu ~ev. yalnn? nıin etmeler.ine imkan yoktur. 
resinde 1( martta taarruztarma tek · Bence: Bir memura verilecek Evlenmeyi teşvik hepimizin bor-
rar başlamıştır. ~ veya on .llnıh1t fazlalık, kaldı- cudur. Bu mühim davadır. Bence, 

Dondurucu §imal • batı fırlmalarına rrlacü yrlda. Uç beş Li:ralı:k bir ver- buna ait luızırlana.ca.k bir mecbu
ve şlddetıı tipilere rağmen Sovyet ta. ~. hiç de bir yardmı yapaıruı:z. Bu- r~yet kanununda evvela ne kadar 
arruzlan bu kıSmı k&rJl taam.ızlar~a aa göre §Urada veya t:ıurada ncs- beldi'r memur varsa. kiz veya er
ve çetin glSğils gıs~ muhat"l!belerden Jin artması f$hı hllkümeti.mizin kek, azami a~tı ayda biriyle cvlcn
sonra pQskUrtlllm<l§tUr. l>U§man b:ı Vergi aza.ltılmasma, pe.ra yardımı meğe mecbur tutulmalıdır Asker
taarru.zıarmı birçok taiıklarta destek. yapmasına. h\c; de taraftar değilim.. lık vazifesini ikmal etmemiş genç
lemeğe ve flddetli bir toMU ate§lle ı Kısacası; Hükümetimiz:n yapa- !c-r evlenmem.elid.lırler. Evlilere 
hazırıam.ata çaltpnl§tır. c$ yardmu elimizdeki fakir ve bedeli m~larmdan ne kadar uzar 

KllUe halinde piyade taarruzlarile !ı.imsesiz ~ koruyualc yurt sn. uzasın 25, 30 seneOe kcsi:mek 
bir neUce atamadikl&ımı gören Sov • lCJ"ln açrlmaamda kullanalım. Bu üzere btrer ev yapbnl.ma.Jrdrr. Bu 
yetıer aon gUıilerde pek bClyUk zırhlı Ç()('nkları yuvalarda yetiştirelim.. suretle evlenme mühim miktarda 
kuvveUer ktıllUm&k IJilrettte muY&f. Evlenecekler korunmalıdır artmış olac."tktı'r. 
fak oımaga çalıgıxıışlardrr. Fakat tank Boludan H. Hayri Özkara.man 
ka.rşıkoym.a .uA.blan dllşma.ıun bir c<>k ----------------

RADOS ağır ve en ağır tank.tarını tahrip et • 
m.l§tir. Bu .BW'etı.e Sovyetter 192 tank 
kaybetDılflerdlr. BfnJerce de .ır aım. 
.ınıet.rr. . 

Moskova. 16 (A. k) - Bu sa• 
oo.hki Sovyet tebtfğine ek: 

15 Martta kıtaatmlız cenubu 
;,ı.rbi cephesinde Orel • ICDrslt " 
Harko! at'Ssmda. yeni bir f.erlc -
ruc kayde~ ve dtiş.me.n hat
lanrıı yardıktan acmnı. müt:eaddid 
meekiln mabal1eı1 feı1 ~r • 
dır. Almanlar nraaönida.nc milda· 
fsata.rmıa rağm.en krtaatııruz iler ~ 
!emeğe devam eıl:mektedf.r!er. 

soVTE~ u.zatantt 
MoPava, 16 (A.A.) - ~ blı 

membadan blldlrlldltıfte gGN cenubu 
garbt {Orel • Kurak _ Harkof) yeni 
b!r ileri hareket kaydedilrnlfilr. Rus 
kıtalan ietlhkl.l'iılan ;vardıktan l!IOnra 
birkaç mesktliı mabaııı geri &lmt§lar • 
dır. Cepheden aıtnan blr telgrfıftn Al. 
manlarm anudane mukavemetine re;'\'. 
men ileri harekeUn devam ettiği bildi· 
rUmektedlr. General Golbskof, kuman. 
dasmdaki birlikler Uç klSyde bir~ok si. 
111.h ve cephane deposunL< uıptetnil~lcr. 
dir. nerl hareketi eım:ıs nda Rus piya· 
desi tanklardan mUessir bir yılrdrm 

görmüştür. 

Stokbol,u. 16 (A.A.) - So,•yet 
harbinin 38 inc,l haıft.Mında cephe
Jl..in um:ı.ımi ~etinde ~ bir de 
ği§iklik olınaıntŞtxr. t1ô ti.raf da 
iLkbabar t:aarruzuna hara.retle ha
urls.nıyor, Cepheden gelen haber
lere göre Rus!ar mYfata bakma
dan hl\cumlarma devam Cdfyorlnr. 
Şiddetli meydan: muharebesi mer-

kez kıSmmda Rijev - Bijelsi hat
tında oluyor. Rusların, Viyazına -
Smıolenk detiıiryolunr. ~den 
kuŞ:ı.t.mıı.ya çalı!ıyor ve doğudan 
gden sovyctICrin Levei ile Kliıın
kayayı işgal ettikleri say!eniyor. 
RwslJU", çevrilen 18 ncı Alman or
dusunun im.humııı u~lrianaen 
Almanla.r da Leningrnt cephesinde 
kjuba.nd&ld &vyet m.vıtileriiıi 
o;:evfnneğfl Çal1§ryorlar. 

Mosko''· ıe (A.A.) - Resmen 
ro!dhildiğine göre Sovyet krtaıarı 
Ovl - Kurak. Ha.rkof cenup batı 
CP.phes.inde dtiııjma;rı is~t 

y&rdrkt.an ıoora bir ~k ıneekfın 
yeri işga J ebni41tir. cepheden alı
ııa.n bir telgrafa göre J\.lm~Iann 
inatlı mukavemetine rnğmen ~ri 
lıaroketine devam ediliyor, Sovyet 
kıtalan dtt~na Ut mühiıJmıi&t ve 
iaşe depola.rmı ele g~.irmiştir. 

Bombalandı. 7 ölü, 1 O 
yaralı var 

Roma, 16 (A.A.) - lta.lyaıı ordu· 
lan umumt karargMunm 6M numara. 
ıx tebllli: 

Biad stan &zerine 
çillen Japon 

tebllkesı 
(Baş tarafı l inci saufada) 

~'lamak Uzcre Çine yardım fçin 
yeni bir tll5rt yoln tcmfuJne çalı· 

Sirenaika cephesinde dilşman mlit _ ı;ıl:ıC'ııktır. 
Genemi Va.\'el Hinılista.n için dü. rczelert topçUllun ve zırhlı vaaıtaların 

y&rdaN!e Jlueate a-eçmJfleF, keflt 
faillJetlnde bulunan ktıvvetlerinılz ta. 
ra!aıdan pD•ktırtWerek b1uedDlr de· 
rece4e kayıplar vennl§lerdlr. 

DUtm&ll. Rado8 feJırfnO kUJI bir 
hua n cıeaız bomb9.rdı'm&n b&reketl 
yapmııtır. Hlı;bfr ukeı1 hedefe ~bet 
\"&ki olm&mı§lır. Birkaç bina, bu me. 
yanda ortodoks kJllaeSl hant basar 
görm~tllr. Sivil ahaliden 7 kl§t ısı • 
mtlJ, 10 ki§! yaralamnl§tır. 

.şilnölcn vcı lı:uırla.nma.Jd.::ı olan 
müdafaa sistemi bn.1JriıRln. bu e
şilde izahat YerlrJ{en bit nokta" U
ıerbide bilh:ıss:ı duruyor: ''lfin
dist.aıı milda.fıı.ası deniz, ha\":l, ka
ra kavvetlcrt a.rssmda ahenkli bir 
nrette işblrliğl yapmak; ayni za. 
manda ~imali Hlndlstanda. yııtqız 
<lü.,mana. ka~ı mlidafna. değil, 
tecavttz edebi!e<'ek ha\'& ku\'TetJc
rf yerle.5tinnck mcsclcsldlr.,, di
yor. 

Hatırlardadır Jd Singapurun clü 
,. 11 I d d mesinde en mülıirn imil buray:ı "'' e er e aram yeter derecede harp fayya.resi gön 

<lerllememesi ldL Onun için ge-
neral \'a\'el'iu burada "Hindista

giliı:Ier, bir Romıneı hareketin! her nı müdafaa için ya.Jnız mUdafıı.a ile 
zaman beklcmektectlrlcr. Londradan iktifa ctmıycrek dfürrıana teca. 
verilen bir hrı15crc gl$re Almanlar, Llb- \iİZ yapabileoek lıa\ & ktn'\'etlerj,, 
yaya mUhim takviye kuvveUerl aev isteme&! dikkate ~ıu"pl)Or ve bize 
ketml§Jerdlr. Bununla benıber, n.om: öyle geliyor ki İagillz ba§komuta
mel'tıı rUcumunQ, ~l harbi mevıılml nı bf>ylelfkle ileride kendisine gc
gcçmekte oımuıııa raJmen bir mUd 1ebilecek ı:ne uliyetleri üulemk l • 
det dahı.\ geclktirmeıl mUmkUnJ1Ur: ı tiyor. Yani sözün kı~ı 1Unc1ista. 
Avuıtralyanm tkltieU a.nlll§Ildıktan na İngilizler \'e ~~lmlılar l'ak· 
eoııra Jaı)onıarm Kadaıukar ve Kapa t.tnıle Ja.p~nlara ustun lıava knv
kar§t l>lr istlll. plbı takip etmeleri \'etleri göndcrcmezlerse Slnga.pur 

gibi bu gUzeHm kıta <la ba~'lra ba. 
ltra elden gidecek gibi görllnilyor. 

( 81J tarafı ı imı 8aU/ada) 

ASIM US 

muı.ı.emeldlr. BugUnktl duruma gısre 

901~ uzak bir thtlınal olan bu hareket, 
harbin l!ll!yrl Uzerlnde mllhiın tc:ılrle:

yapabllııecflndcn mihverin bunu g!Szc 

alması mUmltllndUr. Amerikalılar za. Macaristan _.J a 
ten bund:ı.n kuşkulanmaktadrrlar. Ja. Uı 
ponıarm, Cııvndıı. toplanan kuvvetıer. j s h k 
yeni bir taarruza halıırladıklan D'U u as ını 
hakkaktır. Eı: devam ed~rken, yeni 
Giııeyo tiava tnarruzları devam etmek. 
tedlr. İngi!i?.:crın Avustralyayı kur. 
Uı.nnak tlm!dlni Amerikalılara bağla _ 

maııırı kar~ısmda Edada yapılacak ha. 
rekAt daha çol< Avustratyadaid kuv. 
vctıere dU§mektedlr. Onun içindir ki 
Avustrttlyamn meı'ullyctlni tafıyaıı • 
lar, Adayı müdafaa içljj taarruzu ele 
atmanın lUzumunu Uerl .sUrınektedlr • 
ler. Amerikan uçarı. kAlelerlnin ve 

Avustralya tayyıırelerlnln :Ja.pon tay_ 
yare meyda.nlanna yaptıkları akıri • 
ıar, bu gııyenln bir öqlaiigıcı sayıta_ 
bilir. raıuı.t bug11nktl harp, '1U h&ldka. 
ti blltUri a~iklığt ile gösterlrii§tir kf, 

Buctapeıt.e, 16 (AA.) - Macar o. 
vaaındakl karların erlinw tızerlne 

1000 ev yıkılml§, 22 naliiyeyt su bu • 
mı11 ve 100 bln d5ntım ekllDıl§ topralC 
su altında kalml§tir. 

Biltün SJreged bölgesi su altınll&dtt. 
Şimdiye kadar inSanca kayıp yoktur. 
Bu bÖlgeden bo§attııan halk araamda 
salgın hastalıklar çtk'li\amaaı itin ge· 
rekcn tedbirler a1mmt§tır. 

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

S ii m er bank U. Müdürü 
Ankara, 16 (Vakit) - SUmerbank 

• Mezannın nerede olması lllzım 
gcleccğinl intihap etmc:ıinden anla§ılı. 
yor ki dinsiz, zannettiği kadar dw!z 
değildir! 

nm herhangi bir milletler arası faa. Saygondnn verilen bir habere g!Sre, 
liyetle elde edebileceğinden ziyade ka. Hlndiıtanda mlldataa. tedbirleri tın. :-::============== kar§t kuvveti attı bırakacak taarruz 
undığl askeri vo siyasi mevkii hatır _ maktadır. tnguız kumandanlığı ya_ hasaınatm sonunda fUlyata ~k. Q.rada kUtle halinde, hava.da dıilga 
ıntinı§ ve dcml.ştlr ki: kında yapılacak Japon taarruzuna Ur. Tektffin blrtc§lk Amerika tarafm.. halinde ke~lt kuvvetlerle yapıldığı 

Adolt Hltıerln kurduğu yenl A vru· karşı hıı.zır bulunmaktadır. dan gararıtl edileceği tö71enmelctedlr. vakit mUcsııir olmaktadır. Son den.iz 

Umum MUdllrU Hulltl AblSbah Kay. 
&eri ve Ereğli bez tabrlkalarmı ziya. 
ret etmek Uzcre yarın aab&h bir tet
kik gezisine çıkacaktır. 

* Koı; ile koyun ayni gıdayı alrrlar; 
halbuki koç tepi§ken, ko)'\lll sakindir. 
AhJlkı tcı;kll eden yemekler değildir. 

• Pfllcln yumurta tı;lnde gagasını 

delen kimdir, yumurtadan çıktıktan 

sonra pWc!D mtes aıaeagını evvelden 
bılcn kimdir? Plllcin k.endi81 mi? 

ptLnm fct.hedllmesl, imar olunm.:ı.sı Verilen bir matbuat haberine göre, Diğer cihetten Çunking radyosu hıırbinde .Yapon donanması mUttefik 
ve korunmaaı eserlerine Slovak;•nnın Krips Hln(llstanın bUyUk partilerinin Sao·Tang.Pao lırmlndekl Çüı ıaJete;hı donanmaya Ustun olduğu ve dl\ha ce. 
fallllyctlc yardım etmesi de gösterir kJ zim mdnrlarmn bir dominyon statusU de çıkan bir da\'Ctf ne~r:!tmektedlr. Bu mır harp ettiği için muvaffak olmuş • 
Slovakynnın yeni .A.vnıp:\ n!znrouıa yanı İngiliz cıımlrumıdşn ayrılınak ser davette HlndJ.;tan halkının 'zaman,. tur. .1ap~;;ya, ca.-ııııan sonra yapa_ 
hak ealtliğil~ tam ve mutlak ofarnk bostılğl ile 'bir muhtariyet verilmesini unsurunu dikk:ı.tc alması ve askert mtl ı cağı roamızları, daha şlddetl1 tatbik 
i§tlrnki bu eserin gerçekleşmesinde bir 1 teklif cdecckttr. Bu telrlllin tatbikine lııhauları bUtUn meseleler!Jt a.t:Qnde edeceg-mden Amerikan kuvvetleri bir 
esastır. derhal b,!lğlanf\Cak fs}c&t ancak mu. tutmuı ı.temı:Mkted.lı-. biltlhan daha. geçireceltlerdir. 

E$REF'den seçmeler: _ .... -... ··-···-··········· .. ··-·------
Da!m:ı tcnzih-i riılıa gayret et, 
Olsun akdlln scza-)1 ttimıı..cl, 
(hyri milnl,cr bir hakl) kattır lii 

bu 
TercUmandır rfıha ef'il-i ıbMI 
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CL•Mi1~1'9fJi#flhil:M:J::l[;f~ ltji)tiip .. ~~~ 
Sarı tehhke . . ~www--·-sw _;;ı ~,,""",,..._,..,_,..,,,,..;,, ___ .............. 

Z • t 1 b l • ~ e R d ı •ruıt!aı-, liderfor, öncl~r!er de horoz. 

~~~,?!E:_~·~~~:;r~~~ ıraa se_ er er ıgı Kaçak et satanlar ~ ~o ar ~e ~i~l:~~ ~l.!fı?J!~~:.~'. 1::.. J".;.. teh~= A~= 1 Valinin de iştirak ettiğı bir heyet, Örfi ldare Mahkeme- Şoroı.ta?L?~~OWor u ·~·:~ ~· .~~:~:,,,:=·:.:":.":.:~; 
nra,.mdl\ bir (amacı) edebiyatmın s·ı· •d kö lü •ı t 1 d b 1 ı sine verilecek yaıımaclnn ortalığın ses::.iz ijt de- ''R:ılıı;cden tb:L.11çcy<.' bir luı.\'s-i 
n11ı0eı.7.tasn.uo ifo"d00o.entnle"ranAla\n·rup:ırncmuklicisıi. 1 ıvrı e y 1 e emas ar a U unr~u, l"lndlr. Ca.ntıJarla birtlktc, sıı.nk' nida,, U Mezbahada hayvan keslmlni?ı ru:a • lnr,Iar, ta"':.ar, sular, orm"'n.a'"" d" • b:ı.h o ,, .. • .. nusraiie ~"rç.,.\'el nmJ~tı. On'an 
tünliik tarihini. beynzlann tar· ıi, konferans1ar verı·ıdı• 1 Wmas:t, mez a ref!mlnln a tma.. nyor. 8nba.h yakın, horoz kanatla- toklit ('(} rclc kllı-sUye c1iııniar, 
me,·cut medE>nıyeH de bcyazlann olayısllc şehlrdc kaçak et • sımı ar rmı çırııar ,.e k~kın gaga!iln<lau b:tlıı:cdcn b !ıt~ .. c t! ~u, ufaktan 
r.ıeclnniy:.-tf diye yH.dcderlcr. mı.tır. Belediye bu durumla alaka. çfmn o:-:ı.':la <lıırgun havayı b!- ı.nm do ·l:d:ın b3try:ı s~ lcemcnt-

Ruıı= _.Japon harbinde Japon Şebrimizde yapr'acaJc ziraat ziraat mildilril Tahsin. Halkalı zi- dn.r olarnk kaçak etle mUcıı.dele iç. çer. Göz"ın..: :ırın<'.a, bıt çıTJHWJ uı. "eri fırln.!ıyorb.r. ı 0 a' ~crl:ır~ 
1.:ı.feri A'TUllada ,.e dtinynffa sarı· 1".aikı:nmast etnfmda halkt ve M.a.t okulu profesörlC"rlnden Ra- • ılUtlln tc!Uş mcmurlannı sc!erbe r,lnılir\' Jloroz, uyanır tt):ınmn:ı ne- Bu lt<'m,..ntlc-1 n:ı ıl l)r m:.\lı'!llaı 
lı\rrn be~·azln.ra v.alcbesl şeld"nde köylüyü aydmlatmalt üzere konfe. gıp Ziya Mad~n dUn Silivriyc gide. .:ıt.m şUr. Kaçak et satantıı.r ~akkm <len öwr? n· nıcm. Belki, blililn totuyorl"T? Iljl "'!!I. 1 ~.:ı.t tlililıııt 
t-cfsir edi dl. BcyUlardn.n ba~ka rans# tert.!p edilmlı.;t::r. Bu kpn- rel: köyllllcrlo görilronüşler, ziraat Jıı kanuni takibat yapılacak a horozların uyJ,ulıın, birer kabus- e<llıü:ı:, !llz de benlm ~rı': Tcrhnf 
ırkl:snn tartmdiliA'ine ''e mcderil- fcra.nslar muhtelif hıı.'.kevl=rinde, drafmda. kendi· erine konfern.ns zıımruıdıı. Örfi ldaro ma.hkemes_n \ tur. BeH'i bu korkulu rü,Ja!ardan görN:cl ı;' .. 
ret y:ııııtamıyacat'11Ul. inanan mU- uku!larda verilmektedir. verilmiş, tohmn teni iş! et.rafm- r lccoktir. uyanfü tlarma se' inip çırpınır ar. Diin, Fü ırer ı.onııcııta. Yann 
tcfekkirlcr de dahiJ olmnk üzere Mülhakat Jaıza.larmda viliy<!t eh temaslardn bulunmuşlardır. Om lerl, belki de hi c-r seYir.~ ni- !JluH:ı•m ('Ör<;I ' :n-ıun k:unıırasoam 
arı felllll<e A'TOpada lıir lir,ıernıe tarafmdan tertip edren konferans Ptrc~be gUnü de nynl heyet Çıı. ms:lır. k ·rı;- n "'.D buna cevap \"Crccek. 

tesirlnl yaptı. S:ın t~Mil<e tabiri. v" konuşm9.I:ırm illd dUn Silivri tak:ı kaza.sına. gideceklerdi:-. Bi. Jsirinin sesi bttmcd n, yalrn, u- ÖbU lln de, b il>" .aZ\·c·t, yahut 
nln ilk t.elif hnklu Kdnci ''ilhelme ltnzasmda ya.pılmrşt.zr. Vali ve b~- ıahtre diğer knzs'ard:ı da bu kon- Pı·yango talı" ı·.ıe··. zak b.ıllin b:ılır.e erde b:ı5ka ho. MI' <ıdo söyJcyccc'r. 
aittir. lccl Ye reisi Lütfi Kırdar, vi üyct fcrnnslar Yerilcccktir. e roz'ar. t: ğlığı bıı.ı;ar':ır. Çe\Tcyl G .. f'l i'zil he'"l ~ ir snyan din 

Bir zamanlar A\TllTI'.\'ı saran, •ürültüye bow-:ırlar. Tabfat bi'gln- bnder· ·n·n megw<'r ne kndıv hak-

7 7 f ld 
Milli Piyangonun i mart çeklıl§in • • 1 1 ı· ı L-

nn tehlike büyük h'""" sonrasın· crı, :n-ı nrz maymuna t:ı '·'~ •uıY· lan '~nn·q. t<:tc Jr .. ,. m. dır ald:ul--,.. ırzn Cl g l ırı.m de bnyllk ikramiyo kazanan talihli. u 11 ed. <la A\TUpanm sosyalfmı korkusuna \ıııt d<.'fnclrte gB bn hıı'~ız ı • ı· dı~ız h~1 t1 , MI\ dln1cmC:rten 
ıutu!m"'"'I \'·e dııhlli mc~ctclerin b• ler §unlardır: yorlnr. CUnltü Cl')t ve takUtte h.4' r> 1 ] 1 Il .. ı·· T tJı ·~ " '~ 25.000 liralık bUyUk ikramiyeyi A bl h "'" ... ., rf • 1 mı:ıc 1 :. OlJi So u; :ır. ü 
ı inci p'iinı isnl ctmccd Uz<'rine bir r ny\'an. horoz lmuar ı e gı• ,·altll'rcle hulunoyorfa.r. Hula.sa a.-

ld dıyamand:ı Askerlik Şubesi ReLıı ,,. 
ınedeniyet 1mottıluyor ~bi oldu. cezasına. çarpı l Yarbay B. Rtfat Sönmez, mcz. votrnasmı hiJlyorL'\r. B:ılra,ım. lıa 
'.JctcI<'m .Japon'\'tmm mihver kom- İster gece ynnsı, dilt'rsc gUn or- kan ı ~ııv 5m, bu ifünya cehcnne• 

10 bin liralık lln-amiyelerdıı."l blrlnl ta bi ı il bf Jı ••ttU !ıinczonuna gı"rmesl bn suretle s1 r ' l11C6tc r oroz o ınJnio hıt'p söndii;'.;rünll hangi talfh. 
HııdımklSyUnde asker1 posta 860 do ıı. ft h •-ı bo 

rnUmktin o muştur. Ssrı tclılike jllc Muhtelif fmnlıı.rcln cıkanlmak- de l;ulu---1- ::--re belediye reı·s m ctrn !1.11 emen yantu :ır • 11 hatih milj<lcllyccek. 
ıuW>A <Uoı;; Kurmay Bıı~kanı Rahmi Sıınalıuı, dl. 

5
antr. 

t'lm"nlnrd:ı nawri ve edebi bir ta o~an ckmeklerJı bomk olduğu, uHı:ıvini Ltltii Aksoy dün Taksim, ~er 10 bln Urayı Mersinde bahçeci ce HAKKI SUHA GEZGiN 
ın 1·yct a- d"y --ı F"-•· t b S'.waıı ba5fadıl;tan sonr:ı, dlplo-

:ı • .. c ı o .. u. ıou:ı. ti fırmcr aTın ekmek yapma işine Be-:. oğlu, Şişli ve M~lm semtin- 'Al Gfücçel knzanm~tır. üçllncn 10 bin 
t~h1ilcenin J1.vrupa l!;ln ifade etti· ldyrkik ehemm!yat. Ycmıediklcrı <le i fırmlıı.rı ve ekmek bayI.eri- lirayı kaz:Uuın to.Hhli Ankarndadrr. Ve ======:::::==========:-;::-::---:::=. 

· ~imana gerr.el•ti. Bii~:ülc harpten belediyeye yapılan tnk&)·etıei'den ni teftiş ct:ıruşt.ir. Teftiş netice- adının nc~rını isttmıemelrtecllr. Ll~d() ~ ·,c,, ~"(J'() J 
iınce Deri silrillen san tclı ikc 16 nnln.ş'IlmL~tır. &nde 17 fırıncı ve ekmek bayii yıl. 15.000 !lralık ıkramcyelcrl de, OskU. ., -
rıcı :ı"1rda.nberi kemdi hudutların· Bu durum otrafmda tet.ldk'er- d.unn cez:ı.sm:ı. saıı>I1mışt.Ir. darda BUlbUldere caddesmde 184 nu. 
•hn tasa.n.k ar.un diğer kıt.alarma marn.da Ziver Ergtın, tstanbulda. AıJ. 
ıto~ yapıbuı Avnıp:ının uznk Ko"'mu"r yu"klu·· bı"r I N' 1.....:..:..... k ker1 Matbaada lsmall Akgün, osma. c • t • d 
'::ırkta ilk rieatini ''e A\'rupanm ısan ayının eK111e emıye e gırme en ı endi tch·nız·..r ile J.·cdJği ilk darbc~i motör batb kartlan nlyede Aptaldoğan köyUndc çıttçı Ab. 

oa " d.ullah Akbaba ve İzzet, tstanbulda 
"::ıret cd'l oruu. Şi' eli ~brahim Tomara ait Kır· Nita.n ayına mahsus ekme1t kart Tünelde Karanfil sokağtDda 43 numa. y m 1 ; 

JaponyBDm sanayile1!Dlesl hare- ln.n.JLÇ motörU, bu ayrn 14 Unde kazan eşı aycı o muş• Rm keti Rus _ Japon harbindeki gıı- far nm ınızaıara dağrt.ılmasma beş- rada Blama Kramer m.r,,Iardır. ~ 
Ormanlıdan mangal kömilrU YUk1e- la~"'tlr. Halka dağrtma işi &ym 1 bes.indC'D da.ha mlllılmdi ve Av- ".·erek lstanbuıl.:ı getirmek Uzerc 

.-L 1 dl t 2ı) s;nden it.lbı.ren başlayacaktır. Beledı"yede • rupa için daha tıt;ll keli i . Fa.im. yola çıkm~tır. Faıko.t motör, Kil- • 
hAcH! enin ~ö:r.e görünür ~ .Rm; yosa 4 mil mceafedc iken altı de
- Japon barbl idi. linmilJ ve su almağa başl m11tır. 

San tehlike Perlliarbur bnskı· Biraz sonra bat.tn Kırlnllgl.Ç motö
nuıdau sonra bü>ilk bir sünı.Ue ge- rU mürettebatı; kendi vasrta.lari
nişlcrnektedlr. Ba tehlike)"l yalnız le kurtularak tüıyos sahillerine 
h•giUnrcnİD, Amerikanın liesabıaa çıknuşlardrr. Motörde beş kişi 
tas3\"\'lll' etmek hatalıdır. Ba tclı- vardı. 
tike n'tt meseles1"lln, hattı kleolo
il bir ığiııiıı, polltlk anlqmalann, 
' keri ittllalaann üstttnde bi.r hü- Kadm hekimleri aylık 
\ iyet arzetliıektedii. 

Bu tehliltcye ae ideoloji, ile po
liük tasavvurlarda iştirak, ne de 
nskerf ittifaklar mani olaeak bir 
durumdadır. .Japonyll!lın temsil 
ettiği tehlike .JapoD~'llDJil bünye
ı.ln'l '!l de. Jlcı;i gelmemektcd,lr. Jıı,., 
PC.D;\ nmn tcmıdl ettiği tehl&e .Ja• 
pon;( n.nm gcnl§lenıekte olduğu sa
hanın nüfus kesafeti, :kültür ııevl
~t'li;, ilıtila!l mertebesile a.likalı
ciır. 

.faponyn. son laaftalar i!(lndc 

toplıüıtiaı 
Türk Ginekolog1 Kurumu bu aym 

toplantısını Dr ... Umı Onur'un ba§kan. 
lığı altmda. yaptı. Bu celsede 8.§ıı.ğı_ 

daki tebliğler yapıldı: 
Dr. Fuat Fehlm VQ Dr. ~illeyman 

Uııtıuı: SepUque skıt. •• M:&.t"- graYe 
akibindo had azotcml. Dr. Hadi lh. 
san Gediz: Yeni aıet dmoruıtratıon'u. 
Bu konular ctrafmd& yapuan görll,_ 
melere: 

Dr. Fuat Fehim, Dr. Zlya Ustlin, 
Pasilık üzerinde öyle sahalar ffi· Dr. Kenan Tevfik, Dr. Amn Onur, 
gn.ı etti ld ~diki halde bu saha- Dr Orhan Tahsin !gtlra.k etmitlerdlr. 

Konferans 
füı.clıköy halkcdndcn: 
1 q. 3. 94.2 Ç8.1"§8mbn saa.t 20,30 

da &ya.n Sıdıka Atasa.gon tarafın. 
dan (Türk - Elen med~nlyeti ka
b.liyeıti) mevzulu mr konfemns 
verilecektir. Herkes gelebilir. -
Macariltanda izcilik t~li.b 

nlah ediliyor 
Buda,Pette 18 (A.A,) - l%c1 te§ki. 

lAtı blr emirname De ıslab olunmak· 
tadrr. Bu te§kll!tm ba§ma doğrudan 

doğrµya~ nazırma bağlı btrl ge. 
tlrlle~kt.i? • 

bel Jtetld)&tr M.acıarhk -.tını ta • 
rıyacak veg ençler ukerllk ruhu 1çln. 
de yetİ§tiriıecektlr. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
ll1Q nU1~u yüz milyona a§Qlakta- --------------------------

Karar hülasasıdır 
C 42/SM 

dır. Ilo yüz milyon ntifos ayni 23.

ııı:uula mcdarlar mıntaka.'iınm en 
'erimll salıalanna sahiptirler. Ja
ııonya bu mmtak.a.Jarm ham mad
delerini J~lemek hususunda ihtiyaç. 
ları mahdut., hayat seviyeleri pek 
a.5ağı otu l_ş lm\'Vetleriııden isti
fade edecc'ktlr. 

Bu iş kuwetlerl .Japonyaya çok 
llCU7.a mal olaeaktır. 

:Mllll Korunma Kanununa muhnllfetten Şl§llde Rumeli eaddesind~ Os. 
m:ınbcyde 79 numarada bakkallık uc:ıretllc mcıguI Ko:.-U oıtıu Yanı Papadi 
hakkmd& İstanbul Aallye İkinci Ceza mahkemesinde cereyan eden muhıı.. 
kemeaı neticesinde suçlunun tın sabit olduğundan Mi.il! Korunma Ka.nununmı 
31 ve 59 uncu maddeleri mucibince ylrml bcl1 lira para ctt.aaı Memesine Te 

yedi gün mUddeUe dUkklnmm kapatılm3Blna ve hllkOm kııt'll93tlğinde 
üo::reU suçluya ait olmak ~re karar bUIAsasmm Vakit gazeteslnde neoredfl. 

Japonyanın oeaup denlzleriae 
doğnı olan iııkişafı onun sınai fa
D.liyetinl bÜ' kat daha al'tıracnJc
tır. Bu prtlar içinılc Asynnm 
~rimıda kurulacak nlı.amla A\'ru
l•adıı knrulacik nlzamni ekonomtk 
ku\'\"etlerl arasında bir mu\'azc. 
neslzUk olacağı ~den tahmiıı 

<ı<lil P. bilir. 

mesıne 3.12.9U tarUıinde karar verildi. (347&) 

Diye Ka.dıat yeniden kelimeleri 
bulmakta güçlük çekerek cevap 
verdi: 

Bundan sonra 1nğillz tibiU btr 
sual daha sordu. Kadar bunu an. 
mmadı ama içine emniyet gel. 
m.işti. 

Tarh aletlerinin 
muayenesine ba§landı 
Bütün kaz:ı.larda ölçü ve tartı 

aletlerinin yıllık muayenelcr'.oe 
başkuınuştrr. Eyüp, Beyot:u, Emi
uönü Kadıköy semtlcrinde!k:i ölçü 
ve t:ı.rtı Aleti lrulla.na.nle.r keMi1e
ri iletlerilli belediyeye getirip 
mühUrlcttirecaklerob·. 

Nakil vasıtalarının 
muayenesine başlandı 
Motörl:ü nakil vasıt.a.lannm ytl

lık mu.a.)'enclerlne başlanmıştr. 
Mart.nı ııotruna kader tamamlaııe.
caktır. 

Yerli Mallar Pazan şu· 
heleri açılacak yerler 
Y erlimalht" pe.za.rla.nnın Edir

nede açrlacak şubesi içi:ı Zahitt 
borsası:. Esk"~Chlrde de bir mnğa. 
z~ tahsfıı cdi.lmiştir. Buralarda yar. 
kında yerli me.l''u pazarl:ın ıube
lari nçılacakt;::r. Antalya ve Zongul
Galtta da mağazalar açılmuı için 
tetkikler yapr:maactadır. 

------
Altın fiyatı 

DUn bir Reşadiye altmnı!D fi
yatr 33 lira, 24 aynr kftlçe alt.ıruti 
bir gram fiyatı ise 4!50 ku~tu, 

Çeviren: Muzaller Acar 
. Alma.uyanın yeni ilhamı kunnall 
todiği A rıupanm a_,garf hayat 

<ari':ln llo Asyanm ~rkmda \'e 
Pas1fiktcld hllyat !fart 'an ,.e köl
tür se,·iyelert arasında. allı.ayet 
farklar \"ardır. Almanya Avrupa. 
da bir AlmaılJaştrrma işi yapamı
~'ail:ığı mallimdur. Fak:ıt uzak ~rk-
14' ,.c pasifik Japonıa.,tmna işi ko

- Evet .. evot .. 
Diye 1ngili.zcC olarak cevap ver.· 

di. Rumen za.bitlerl İngiliz ve Fran 
sız ve Rumenler lisanlruile mUda. 
hale ederek bu muhavereyi kesti
ler .• Seri ve ytlksek ssU bir mUna. 
~cı.a başladı .. Kadar bunlardan b!r 
tek kelime bile :ınla.mryordu. An. 
ca.k İngiliz zab'tine ka'r§ı bir sem
pati ve minnettarlık duyuyordu. 
O kadar ki :tngUiz zabiti de müı\a. 
kaşnlan aıra.smda kelime~eri ağır 
;ığır telAffuz ve harekeUerlle keo 
difıtni mUdafaa ettiğini anlatınıya 
ça.lişıyordu. Aii sonra İngiliz zabi. 
ti tekrar döıiet'ek sordu: 

-15-

by<'s ba.~~abillr. 
lnponya bliyttk harp sonrasında 

1'1a.Uyet fJyatlarmm azlığını tcm:n 
'itıretııo kendi saDAyline bHyHk bir 
ti\cJıan temin ctmi,ti. Bugün ba 
1 Ucltan daha genf3 mikyasta Ja
llnn~·n leh!ne hiklpf etmekte<lir. 
J:ıponyanm bu ııart1ar içindo 

blll:J maddelere ve 13 konetJerlne 
6n.hip olduktan sonra onun dlJ;'er 
enauoııtrl mmt.aka 1 an J~in hir teh
like olmasma mani olm~ak hft bir 
~ Yoktur. HaJdld san tehlike 
budar. 

SADRI ERTEA.1 

- Siz :t.mpa.ratorluk orousun
dn zabit idinii değil mi? 

Ve lXSyle 9DJ'811ren kaputunun 
ltolur.-daltl ~etl de mlemi.yle 
gösterdi. Kadar anl:ımıştr, tcred
dUt et.'"Ileden İngilizce olıırak: 

- Evet .. dedi.. milllznn idim. 
Yeniden yilkaek sesle bir mü. 

.;;;:::::::::=========== nak~ bnş'adı •• 
Kadar ne lton~tuklanm kelime 

Komite seçimi olarak anl}fryordu ama, fngtlizin 
sı1 kcndıetnt lıfaearlstana geri gön. 
·ı ili HalkevtncJea: dermek lirtedllinf ve Rumenlerill 
'«artın 21 lnct cumarteaı gUnU sa. bu'na itiraz etWdertöi vaziyetten 
~ 18 de Halkevlmlz salonunda spor. b.i.s.~diyordu. Mlbıakaşa uzun mUd. 

ın.,ıı, ar ve 20 de DU, Kurslar, sos. det devam ottl, ~gm.an bir Rumen 
hı Ya:dım ve kUt hıı.ne ~ube komi_ zabiti yumruğunu masaya iadirdl, 
t.eıerı seçim. yapılacnğmdan saym il. tngil!z de masaya yumruk attı .. 
~ı u:m hazır buluı:ınıaları rica o_ Kad:ır artı'k aile.cinin yanına ~t-
ll!lu:, • me9İM imlriıı oJmadığmı a.DCak 

s:ığ' ve salim Macarlstana d~
sJn.ın de temin olıınduğunu Çok gti 
zel hissediyordu. Yeniden mUna.. 
ka.ealar oldu, yeniden yumrtiklar 
ma&3.llin ilzetine !ndl.. artık Ka
dar konuşulanla.rı duymak anla
mak bile istemiyordu. Yalnız en 
sonunda bgiliz za.btttnln: 

- Bu noktada Jsrar ediyorum .• 
Dlye hiddetle ayağa kalktığını 

görünce artm tama.inen ktıttuldu. 
ğunu anladı. 

Sonra Kadar'r bir 881Danlrğa gıiS
Ulcdü!er, ettdf güne tada?" ora.. 
da bıat. Ai:"tik ne olımııa. o'!.sım 
hiç aWtadar olmuyordu blle. "Be. 
ni ıııerbcst b:rak:malan" fakat on 
adnn attiktan IOnra arkamda ... .'' 
aklma bu ~de b4n tilrlü thıtimaıl 
geliyordu. 

Ertesi gün 8ç t&ne stıngtUU a.s
~er kendisini ve daha beş altı kt
iiYi mahpus bulunduklan saman
lıktan çıkardılaT.. bir arabaya bin 
dlrdf'er ve askerlerin nezaretinde 
ol:mo.k ilzere evvelce yaya olarak 
geldikleri yoldan bu kere aksi ie
tiks.mete doğru ilerlemlye b~la
clılar •• ufak tefC'k eşyası ve para. 
sı a mdığı yerde kalnlliU. Bir mUd 
det arabada gittikten sonra aşa. 
ğı Jnd"ritdiler, u yürüdiller ve 
sonra aııieıierin bki dfyle bir Js. 

tika.met gi)<Jtcrerek: 
- Haydi, Ueri ID.al! •• 
Dedi ve yola çiktrıkta.n sonra ar

lı:alarmdan hava.ya birkaç oı ateı 
etti. 

Gyula'ya gelince Kadar doğru 
evv~lee kaldığı hana gitti. KöylU 
kend:a:ni ta.ıuch ve derhal ;P.BZ8J!ı 
olup o1ma.dtğm:ı 20rdu. 

- Hayır .. yok •• 
Cevabmt alınCa da: 
- Öy!eyaen, dedi, istersen 

burada ôtunı.bU.ırsin.. fa.kat pann 
olmadığına göre sa.na yiyecek ve. 
rem cm. 

Bunun üzerine Kadar liııkaç giln 
evvel ç:ı.Ydar ekmPğini satın aldı. 
ğr fmncıya g.,t:tJ ve Jl6.JUI olmadı. 
ğmr evvela söyliyerek fırmcıdan 
kendisini doyunnasmı dca etti. 
Fa.lmt fırıncı bir tek kelime ile 
kendisine yol verdi. Şehrin kenar
larmdak.i köylll evlerine de mfira. 
caat ederek aynj ricada bulundu. 
Fakat karnı doyurulmadan her 
yerden kowldu. Kulakln.rı uğuldu. 
y0r, a';;ltk f(,'!la halde bo.şnıı dön. 
<lürilyordu, Son defa olarak Ru. 
men'er tn.ra.fmdan isticvabnu mu. 
tea.kip kendisine pis koku1u siyah 
bir corha vermic;Jerdl Ondan son. 
ra a~a hlçblr ~Y kovmo.mıştı. 
BeJıedlYe meydamndıi. bir sıramn 

B U, benim! .. Sa.y:n doktoru· 
muz Fahrettin Kerimi ta-

nımadan ve onun t.o.'.1kil ettiği 
yUzlerce temiz yilrekli azanın el· 
lcr.ini sfımıadan Yeş"laycı olmu
§Uin da farkında değilim ... Gerçi 
içki ile başını bot değildir. Fakat 
iç.ki dilşrruı.ııhğı hareketinin yazı. ı 
h bir gBnülli.isU dcğild'm. Y~lay 
mccmuasınm bana gönderilen aon 
l\ayrlarmd!ı.n birinde Enver Naci 
Gökşen isimli bir kalem ~ 
şmnz, hafta.um ~ki dU§JDB.Dlıfı ve 
içkiden lxı.şka neşe verici eeyleri 
sevdirme yolunda yazılan yaztla
n bir a.nıya t.op:a.mt§, bu meyan. 
da benim, bu sütunlarda ilstadmı 
İsmail Hakkı &ı.lt.a.cıoğluuu arka
Je.ynrak Yu4 ğmı •UJ'lımlan <la 
bir ka~ parça alını§. Gllsel bir 
''birlik,. vücude getlnniş ..• Kuş 
bakışı gör.den geçirdijfm.iz m.. 
man, beni de hararetli bir yeşil· 
aycı gibi görüyorsun.uz. Tabir ma
zur görülsUn "kıra.1dan ziyade 
kıral lara~tan .. olmu~. En uy· 
gun ifadesile, "Y eşilaycılaroan 
daha fazla bir Yeş'layeı,,. .. 
Bımu kc:ııdime çok :gönncd"m. 

Hatta büyük lir şeref eaydım. 
Çiiriktl i((!tludn mcml~ evlailn
nna verdiği zarnrı billyonun. Çok ı 
şilkUr n.il~m ~ndn da içen 
yoktur. O korkunç ze.hhin fela
ketine uğrayarak bunın~ıı kıza.r
Jlll§, gözlerJ dönmU!!, nıhlan pe
rişan, z:hinlcni niT.amm, sinirleri 
hor.ık ltı.sanlarm cefasını F.km-

iiıer:ne oturdu. Bu §ekilde hlç de
lilse cadde ort&sında yere yu. 
.-nrlıumınsı ihtimalint:n önüne geç. 
roek istiyrdu. Ne kallAr zaman bu
Mda böyle otunnu.q kaldı? Bola. 
ntk S(".Jllada renkli ha ka.c:alar 
rla.n.<'.ediyor, kıı.."ŞlSillda. pcncerc-le-

dan çekmiyorum. Fak&t yUz erce 
tanldtğr.m &r8311ldan :ıBr ~ 
uğradığı talihsizlikleri bil.yorum; 
gözttmle görüyorum; o sebeple 
cemiyete ymcimış ol:ma.sam c:L!hi, 
bağlı görün.dÜc,~ h:ıkiltat. bana 
gerçekten bir gun.ır veriyor. İçki 
f~yatlan pahalanmadnn önce, be
nim ve h-9..nJm !i,bi b::r ka; :-.ıer
beet Y eşilıaycmm, propegnndasm
dan faydalananlar ola~ ne 
mutlu... tgki ''paıba.'an~clan 
önce", onlara iç!kinln insan ha
yatmıi ne kaımr "JY.lha'rya maı .. 
olacağniı,. sezdirebilmişsek ne 
uere:f ' ... 

Fa.kat her za.man söyled'ği.m. 
gı'bi. yine söyliyeceğim: İçki dUş
manlıiı yolund3k:i propn.ı;anda. 
me-totla.nm.~ gi~ yolu lusadxr. 
GörilfJ zaviyesi dardır. İçen .eri 
tenkit yollu yamtğnn herhangi 
yut ka~da. "Y cŞilay" m res
mi azası olduğu anl:ı.,mn JCmsc. 
leroen aldığını mckbıp:a.r, bana 
dama ounu iht:ır etti: .. Siz, iç.ki~ 
ye mUpte!l ohnuşlnrı Jl!f3ha çalı-
6IY0?"3U11UZ. H.ııJbulri on:e.r, bizim 
için kaybolmuş gibidir. Biz, g?nç 
nesli Jçki:yc ~a.n mcnet
meğe çalrşıyoruz. Onları ikurt:ı.
rnlrm. k!fi.,, gibi biz fey! .. 

Evet .. İçki dU.,ma.nlığt gayreti· 
nin hedef tuttuğu mktl, bende bu 
intibaı brr:ıJayor. Ve bence eksik 
tutulan tartı budur! Yeter bul
mad:ğımrz yUri}yUş hamluıi bu! .• 
Marifet genç gibi yaıylıyJ da lt.ur
tnra.bilmekft. Yangından koru
mak i!:in Ycııi bina:!ara eöndilnne 
tertibatı ya~ritcn, )ıuwı bir lr.-
1".ayı kurtar:ıbllmck ~elerini de 
'1mıal ef.mcmelfyiz... Hatta alev 
~<:ağı 8at'mlŞ olsa bile ... 

M. I. HiKMET MUNIR 

:11' do~tı~ ::::Z J:: ;::u: Şubeye davet edilen mbaylar 
yordu. 1 Eminönü yerli .ıu.. Ş. den: 

-" Kınnııı bir yastık şu nnda P. Tğm. Nuri o:. lhsan 322 ("379) 
:ne kndnr hoşum:ı g'der .. baş11nl bu " Mehmet oğ. Hasan Çağlayan 
yastığın arasına soksam o zaman 328 (51768) 
ku'aldanmm da uğuldadığını duy. " Sa!!et Ol. nhaml 33:S (:Sl186), 
manı. ,. M. Kemal oğ. Muhittin 33!1 

Diye dilştlndü. Ka.rşıdalti evin C314G3) 
kapI$111da beyzi bir 15.vhn üzerinde .. Nebil .run~ lstanbul 329(lH863) 
fU kPlimcler okunuvordu: .. A. Hamdi oğ. Kenan Hi1'8eD 

"Barb:ı Koirk .. cİıp'omalı Ebe .. " 321 (61860) 
- Böyle oluroa işte doğnı.nk .. M. Yaş:ır oğ. Y. MQnlr 330 

rıhme-tine değer .. ya.but da insan (152484) 
hiç d~~ kadm olıı.rıık dilnyaya .. Asım oğ. Abdurrahman ll>2337) 
gclıne'i.. Lv.Tg'm. Suat oğ. Sadık 830(63148) 

Diye dilşündü Bu subaylıırm nceıe tubeye mllra. 
- Vay Kadar demek S{n ha!. caatııın 110.n olunur. 
Bnşmı kaldırdı. Gözlerin~ k J"Pl!i· - ----------

brdı ve önünde gri elbisel• uyni 
renk kü'otlu, spor givmiş, k rnu. 
zt bir kıavat takmış genç bir ac!nm 
~ördU .. derhal tanıdı: Lehner idi. 
Bir za.m:ınlar Arnavutluk ceph~in
de Lehner ile beraber döğüş;nfüı . 
terdi. 

- Burada ne yapıyorsun? 
-Ya sen?. 
B'rbir'ni takip eden sual eevap 

la .. mfü:terek hat·m'ar \'C t:ı.:ra -
men btrbirinc •abanc1 olan mu. 
kadderatlıırmm nrsıl diindllıYü be. 
men orac,.~ta tnhta arra ar Uze 
ı:incle penc!'relPre ı· .c -ır dolu yn .. 
trklnr ve Ebenin ~··1'ns1 knrITTST., 
da tektaıiandı. (Devamı oor) 
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Salı 

61',far 

Sefer: 29 
jKaoım: l" 

' ıau tı '1:unı 

e.ıc 11.l!O 

J2.2S 6.0j 
15.14 D.29 
18.18 12,00 
19.40 ı.ı:ı 

4.38 ıo.n 

IÇar~amb. 
1 Mart 

Seter: 80 
Kasrm· 1::• 

\ &ht: t.zanı 

8.08 ı:uı 

12.28 6.0G 
15.45 9.29 
18.19 12.00 
lOA.9 Ul 
4.11 10 J' 
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1 z-k ye ıt:umhuriyett 

ZiRAAT BANKA Si 
IUuuJOI tarihi: 1888. - ı:iermayeel: 1000,000,000 ro.rtı Uı.a 

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

Para blrikt:lrenlere 2~.ROO un ikram!•• nT\V(\f 

t.ı.raat &:ıkaııua1. KUmtxınılı ve 1.bb&rau t&tl&rruı tıuapl&l"Ulda en &> 

ıso Ura.SJ t>ulunanıara ıenede f det& çeldleoek ırura fle ....,gıdak· 
olft.na göre ikramiye dağttılacl\ktlT 

• • • • ... .. -

50(; 
oo:ı 

™ 
100 

t.oocı ~ 

l,000 • 
l,000 • 

4.000 .. 

t%(ı 

1%0 
11\ll 

• 
• 

DlKKA'I': t:lesapıanndakl paralar tılr .ene tçtnde 6Q ıtrad&Q a.,ıtg. 

düşmlyenıere ikramiye çıltUğı tak<1lrde '1o 4!0 fazla.style ftrUecellt!t, 
Kcetdeler: 11 Mart u Haziran, 1l Eyıcıı. lJ Blrlnclk~nun tarıtı . .: 

1'1ııde yapılu. 

... ll'aill ... ~!liili .... 111.'!19; ................ ~:...•· ..... .; 

Karar hllli.sasıdır 
c. 42/86t 
MWl Korunma Kanununa muhall!etten Taksim Ağahamam 67 numara 

da ob.ırur Bekir k1%1 Mihriban haklan da tatanbul Aaliye !kinci Ceza mah: 
kcmcsinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun flill sabit olduğun_ 
d&n Milli Korunma KanUDUnun 31 ve :S9 uncu maddeleri mucibince yirmi be§ 
J.1ra para cezası ödemesine ve hll.küm kat'n~tlğtnde ll.creti suçluya alt olmak 
Uzcı:e karar hUl~smm Vakit gazetesinde neşredllmes!ne 17.l,ll12 tarlhlnd~ 
kamr vcrlldi. ( 3461) 

lstanbul DelteTdarlı ğından: 
.Muharnmea 

Do1Q"a ıio, Temlna.t 

5Ul7-l114/804 Mecidiye köyünde ı:ı patta 68 ada 10 parsel 588 44.tsO 
No.lı 9SO metre murabbaı arsanın tama.mı 

ll.T Mecidiye köyilnde 1.2 pa.tta 100 ad& 11 parsel ~21 4G. 
No.lı 208' metre mmtlbb&ı areaıun tamamı. 

aı9 Mecidiye köyünde 1.2 pafta 107 ada 11 par. 937.flO 70.50 
sel No, 1ı 6~ metre murabbaı ananın 

tamamı. 

309 l4ecldiye köytınde 1.2 pa!ta 76 ad& l par. 379.17 28.60 
11el No. 1ı 6894 metre murabbe.l ananın 

tamamı. 

318 Mec!diyo köyünde U patta 107 ada 10 pe.r. 1984.tsO H9 
ıııeı No. lt 5G70 metre murabbaı ananm 

31J 

307 

324 

tamamı. 
Mecidiye köyünde 1.2 patta 74 ada 6 par. 708 

sel No. 1ı 2360 metre murabbaı ILl'E.Dm ta. 
mamı. 

63,tsO 

Mecidiye köyünde 12 pafta 11 ada 12 par. 160 ı:ı 

aeı No. lı MO m-:tre mıırabbaı arsamn ta. 
mamı. 

McclcUye köyünde 1.2 patta 71 ada 6 par. 182 
sel No. u 760 ~tre murabb&ı arsa.nm ta-

mıı.nu. 

Mecidiye 1'l>yünde 12 p&tta U ada 9 par. 768 
acı No. lı 960 metre murabba! araanm ta. 
mamı. 

11,tsO 

Yukanda yazılı gayrlmenk.Uer 26. 3. IM2 Ç&l'§&mba. gll.nü saat U de 
ı.nııı Emldk MUdürlDğilnde mUteşekkll koml.syonda ayn a.yn ve a.çık ar
tırma ile satılacaktır. Fazla izahat için meztror mlldUrlDğ'e müracaat. 

(3H3) 

Menkul açık artırma i l i. n ı 

Bıl.Ddıml3 lem McmurlJı.twıdan: 
Bir borcun alınması içiıl haciz olunan aşağıda adet, nevi ve evsafı ile 

.ıııivukut tarafından takdir edilen kıymetleri hlzalarmda yazılı 30 parça. 
dan ibaret Un fnbrikasma mahsus makine aksamı 6. 4. 9!2 pazartesı gll.tıU 
:ıaat u den 16 yn kndar Bnndırmanm Sığır yolu mahallesinde bulunan Un 
fabrlkamıda açık artırma yapılarak pj?şin para ile satılacaktır. GUmrük 
t<'!ıml ve y!lz<le 3 dellO.Jlyc lle ihale karar pulları mll.şteriye aittir. 

Tayin kılman gll.n ve satto mczkQr Un fabrlkut makine ve akaamIDD. 
tahmın edile:ı kıymetin yüzde 75 i teklif ed!lmedlğl takdirde a<;ık artırma 
15 giln daha uznt:ılıı.rak 21. 4. 942 salı gll.nU ayni s:ıattc en çol< artırana 

lhnlo edilecektir. 
Taliplerin gösterilen gün ve saatte artı;m.a mahallinde bulunmaları ~ 

Llllldan fazla izll.hnt almak lstiyenlerin 039/4 dosya numarası ile Bandırma 
tcra Dairesine mllra.cant etmeleri llAn olunur. ,. (39168) 

Takdir 
oluDAD 
kıymet 

Lira K. 
1600 

1600 
350 

1200 
10" 

1200 
200 
600 
600 
300 
250 

500 

150 

100 
200 

Adet 
4 

2 
1 
1 
1 

1 
2 
4 
8 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

NC\1 
Vnlslıır, 

.. .. 
Bilıınçlst.cr 

Termutdratör 
Vantilatör 
Fllltro 
Deqtjör 
Hava fllltre 
Un karı§tırma. 
kin esi. 

ma. 

V ' t.ı alt otomatik 
torna 
Buğday tcmlzleıne 

makln~l 

Tirlyör 
Avrlka. 

YekWı 

9'"afı 

600 220 dl§ll 60 santim CmUstAmcl) 
beher1 400 llnı. 

Yeni ve 700.290 digll kullanılm&mı§ 
Reçber Vaw (kullanılmamtıJ) • 
Roz Berlant marka (yen!) 
Roz Berlat morka CmUstbnel) 

" " .. 
" 

,. .. .. " .. " 
" .. .. .. .. .. • 
" .. •• .. 

.. .. .. 
.. " .. 
" .. .. .. .. .. .. 

V41\1J 

~günkü radyo 

' 
. .. ... . :-~_. .. , :· .. . ' 

-
7.30 Program, vo memleket aaat 

nyan, 7.83 Mllzlk: Hafi! program 
(pl.). 7,45 Aj:ıns haberleri, 8.- MU. 
zik: Sc.ntonlk parçnlar (pl.), 8.15 • 
8.:10 Evin saatl 

1 
l'=!.:O Program, ve memleket saat ~ 

, ayan, ~2.S3 Mll.zik: Türkçe pUı.kiar, l 
' 12.45 Ajans haberleri, ıs.- 13.80 
1 MUzı;.;· T!.lrkçe plAklar programının 

ı:::!:";:.::·~::.k~·.:::;~·::=·:~'. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
kestr:ısı (Violonlst Nec:p Aşkın) 1 -j 

~:ı:e:ıa!:;~~ ::e~~:~eı~ ~z'::::ı~ Nevral ii, l(ırıkhk ve Buton Ağrllarınızı Derhal Keser 
.t - Lutz: Diaboto; ıs - Morena: Pot. 1 

pı;ri. 18,45 Ziraat tkviml, 18.55 MU. 
zlk: Fasıl Heyeti, J0.80 Memleket 

l.;abında Gun<l~ AlmAbilir. Her Yerde Pullu Kutuları hrarla lateyinıı.. 

saat ayarı, ve ajaııs haberleri, 19.45 

Komışına (kitap saati), 19.5:S Müzik: - 1~ 

Saz eserleri ve oyun havaları, 20.15 1 K A y 1 p l A Raldığ'ı·l 1 Rııdyo gazetesi, 20.45 :MUzlk: Ahmet ~ 
Adnan Saysın • Kemnn ve piyano 

1 
Tıb Fakültesi kalcmln~n 

!lonatı, op. 20., Çalanlar: Llko Amar, hlivlyet varakamı kaybettim. Yentsı.1 
E. Zackma.yer, 21.15 Konll§ma. (TUrk 1 ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü 1 
Hukuk Kurumu adına). 21,80 Mll.zlk d ..ı..... il.. d i 
~ oımıı. ıb~ı .. n e er m. 

KJAalk parçalar (pi.), 21.45 Ml!zlk: Tıb FaJ.Uttl'5! talr-bt'İcrtnden 
KlAslk Türk 'Mll.zl;!i programı (Şef : Ah t "t K . 1 me 1•. &)gıı. 
Mesud Cemli), 22.30 Memleket saat

1 
,,. 

1 
~jans haberleri ve borsalar, 22.45/ 1 2345 No. ile kayıUı oldufum Hay 
.-2,50 Yarınki program ve kapanış. 1 darpaşa Lisesi 1 inci sınıfından 93G • I 

937 ders yılı aldı~ım lnsdlknameml :;a_ 
yt ettim. Yenlsini alacağımdan Mkl
slnln hUkmU olmadığı llln olunur. 

Şehir Tiyatroaunun 

l l\lll'~ıİ:~ı DRAM KISMINDA :i , l Al<şam ~30 da P A R A 

~ ~ 
(Yazan: Neclp Fuı.I 

t Kıs:ıkUrek) jfü ;-1 KOMEDİ KISMIND>. 

Akfam ıo.so da ÖKSE \'E SÜKSE 

(39118) 
ı, Ereaköy U81dldar <.Jad. No. 157 

de Ahmet Rıfin oklu Mum Kenan 
Meram. 

lf. 

Beyoğ'lu llılalmildür!Uğünden 1976 

--------------- ı numaralı cüzdanla atmakta olduğum 
maaşıma alt resmi senedi, mUhUr ve 

tSTANBUL BORSASINIS 
16, S, 942 fiyo.tlan 

ııçılı~ ve ıcap:ını~ 

ndra 1 Sterlin IS.2 
100 Dolar 129,20 

nll.fus cüzdanımı zayi ettim. Yenisi. 

nl çıkartacağnndan eski.sinin hUkmU 
yoktuP. (39I:S7) 

Osman Nuri kızı Rukiye Gözen 

• 
933 de Bahriyeden almı~ olduğum 

terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskl8intn hUkmU yok. 

rag ıoo Çekoslovak Kr. 12,8 
Stokholm 100 !Bveç Kr. 81,16 

ESHAM VE TAU\11..A'J 
kramiyfO.l % 5 933 Ergani 23.0. ~ 

tur. (~9159) 
Jialacık motörU tayfalaruıdan S29 

o 7 .9(1 Demlryolu n 19.5 

erkez Bankam 178. 
.\.sl..n ç.~ento 13. 

doğumlu Ak.lf Ömür. 
~ 

Kasımpaşa Nahiye MüdUr!Uğtlnden 
aldığım mart ayma alt 4 adet ekmek 

1 karnemi zayi ettim. Yenisini alaca. 

r
------·------.,•~ ğımdan esk!Slnln hll.kmU yoktur. 

, 1 K 1 (891150) 
v .4 I Kaamıpqa, çatma 8lmtı Derviş 

Ahmet llOkak No. 8, l68k HonP.a j 
.;.&zeteae çıkan ouuııı yazı rt 
ttatmJerlD bukulru mahfuzdur 

"1")N°B rARWUI 
Mem!elı:eı lıfem!eıteı 

f •.Vl!ll 
~ aylık 

l ydbıı 

ıçı.nde 

M 
t6() 

06 
ltOt • 

l'arUeden Balkan Blr11ğ1 ıÇ'tr 
•Yda otuz kun.lf d~WUr Poata 
tılrllğtne gtnııiyeıı yerlere ayda 
vetmiş oqer kW'Uf zam.me<lli11 

Abone kayomı olJdlren meııtuı 
re telgrat UC[4ln1 abone paruı. 

cuo poata veya tıa.ııka Ue yollama 
ıJcntinJ idare llencıı 11.ıerıne aln 
nırklyeıılD lıPt OO"tıı ırn•rk.,7.lntlr 

• AJ\.11-. anone 1auın . 

A.dre• değı,urme Ucreu 2~ Kro 
U.A .... ~('liETl.P.:W 

rtcJUet fJ;\nJannın san:.ım • u 
tın eotıdan ttlhareu tJA.n saytalıı 
mıdıı 40, l<.: aayıaıarila 50 Kuru~ 
1ör<ltırıc0 uytada 1: UUııcı •E 
•ıc:11ncuac ı; htn"cıae •: oaşıııc 
\·~ ke•mecıe 15 U.radu. 

BUyUk; ~lı de\•amb ır.Uşell 
renklJ uan vererJere ayn &}Ti tıı · 

ltrmeter yapıl:r. Ke.em1 UAnJarır 
'qjnt1In saurı ~ ıcunıştw 

naa.n .UabJye~ Otmıyaıı 

KUçUk lllalaı 

thr d~ta alı: .JU oeruı :Ki. uı, 
leta..•ıı R:). dOrt defası H! •• oıı 
IPtlllJ • ,o KUru$tUr. 

lııtonbol 6 lnl'l tcrn Xemurlufu.n _ 
dan: 

941/3900 

Bir borçtan dola)"I Mtılmasma ka. 
rar verllC!l Edremit Plllkalı Hore 
markalı tek silindirli motoııiklet 20. 3. 
942 c:ımıı gtlııl\ aoat ıı d" Bcyog-1un. 
da Sır:ı.:ıen11cr ca.ld:.sl 153 numarnlı 
Sırasen•i garajwdn açık \.rtırmn şıı_ 
reUıo sahtacaktır. Almnk lsUY'?. 
rin mahallinde memurumuza mllraca. 
aUa.n llA.n olunur. (39162) 

Alemdar ~ahly:.lnden almıı oldu.\ 
fi'ım ekmek nırlkamı Z1lyi ettim. Ye. 
nlsinl çıkaracnğmıd:ın C!lkisinin hUk 

mu yoktur. 
Cemil Altmb&y K. Ayuotya lled. 
rC"ll(l Sok, No: 6. 

:,.. 
BC§lkta§ Aııkerılk ıubeslnden al • 

dığmı asker ~mıa alt ve dlğe:: 

resmi tıılerinıde kullandığım mUhrUma 
zayi ettim. Y<~lsinl alacağımdan en 
kisinin hükmU yoktur. (11~60) 

Bcştktaş, Hnyroddln lııkele.1 No. 2"7 
şazlye Uncu. 

Beşlktal) Sulh Birinci Hulrnk llı\. 

klmllğindt>n: 

941/380 
Tevfık Kaynak Bcşlktaıı TUrkali 

mnhıı.llesi Uzunca ova caddesin-::': 35 
sayılı evde otururken hilen ikamet. 
ı;tıhı meçh!l, 

Tevfik Şakire ve saire avukatları 

Ahmet Ari! tyicll tanıtmdan aleyhi
nize açılan Bcşiktaşta ırnylçinde Tuz 
bab:ı. c:varmda 35 sayılı evin kira be. 

delinden alacağı olan (130 llranı'l 
tahsili davasmm tet.k.•l neticesinde: 

Tarafınız~ usulen yapıla.n tebllgat. 
!ara rağmen mahkemeye gelmediği -
nlzden gıyabmızda duruşma lntac; 
Gdilıniş ve mUddeablh {134) liradan 4 
tiranın ödendiği mütebaki (130) lira. 
nın 1248 kuruş muhakeme maarafınm 
9/10 zı ile bir ilkte a:.Zden tahıılllne 
davacıların fazla iddlasmm reddine 
ı~arar verilmlıı Qlduğundan iJbU hUkUm 
büHısasmm tobllği tarihln~n itibaren 
sekiz ı;ll.n zarfında itirazla ve temyizi 
dava etmediğiniz takdirde hUkmll.n 
kat'iyet kesbedeoeği 20 gUn mUddetıe 
ur.n o!unur. • (:l9l49) 

SAHlBt : ASIM US 
A::sddı~ı yer: VAKiT ~!ATRAASl 

Umumi Neşriyatı idatt eden 
Refik Ahmet Seıv~ngil 

il "Vakıt,, Kitabevinin yenı 1 
neşriyatından bazıları 

tl'tpt. 

RerkP ırencu uysum ~ - Blkt.,..m - BIUll.8 
SiTiLi il IJN'J Si 

..;.>ut ~vlyorum - ttoauuı - !llJllllAN HUK()AK al 
~O O•·Tllf" <;n1etef'J. lll - ~,..mı, ALTVG Uı 
• kecll•· "1eb'uııwı 1&11 lltf~ •• B.<\KJU fARIK U8 MI 
tlQllnı.'0 ~ıııtnn :nehmedln s•tn.ııe1 Dllğlbıtı - lllLM1 UliA~ il 
"enııı kcDdlnt> 1000 ıu~llme Ue tğretl<'J - Franıııu.a ldtah &60 
Keoo Rt'l?dlnı 1000 aelbne Ur lJtretfel - .\Jman<ı9 ıdıabt ıac 

f{ı•n'1 kemlin• 1000 keJlnw lP IS!rettrt - rnrtll7.l'fl ıcttııılt- -

.. 

TUR Ki YE iŞ BANKASI 
Kü~ük T nrornıf 

Heıs$tı w~ 

.u:şlnl:LBK: ı......, • 
ıl.ııyıa. ı -.ı-co.. ı IJdD. 

clıetrtn tartbltttndt 

npdD. 

Karar hilli.aaııdır 

19U (K ""MI ~SLl;IU 

ı &del 1000 Urablı - llOO.- iM 
•• ıeoo • • ......... 
1 • JIMI • - tllllt--
1 • lıOO • • ..,_ • 

ıo. - ......... 
tO • 
iMi .. 

200 • 
100 • 

ıuo 

OCJ 
il 
ıo 

• 
• 
• 
• 

----- . .......... ---- . -~. 

942/1582 • 
Milıl Ko:-unma Kanununa muhall!etten Mercanda "Tı!Cılar .oku il tlu 

marada kundura mıı.l~meai Ucareuıe mefgul Hacı Ahmet OCSu 8&brl Er: 
gen hakkında İ3tanbal A.tllye lldDcl Ceza mahkemeal.Dde oenyan 99-" mali
Jtomcsi nettceslnde suçlunun fili aablt olduğu.ı:ldan Killi B:01'11DDJ& ~~uı: 
31 ve 59 uncu ma.ddeleri muctbince ylrml bef Ura ::-'\r& cesui Gıhaı:nlne w 
yedi gU.n müddetle dtlkkAnmın kapatilınUina ve ldlk1bll b~t11Qıd8 
Ucratı auçıuya all olnıak ll.f.cre .brar hUl&aaamm Vakit• ~hpınde DefN.r 
ılilr.ıC!bıe "25.12.941 tarihinde karar verlldl ~._) 

1 lstanbul Belediyesi ilinlan ] 
Tııö..."llu B, 1Jk Tem. • 

739,25 5M5 

2160,00 162,00 

4278,00 820,83 

Karaağaç mUeaaesatı 1çln mUtealılılt nam ft .-.-. 
alınacak 11 kalem elektrik ampultı ft leYMlllU.

0 

Temizlik l§lerl amelesiniD la§eai SQ1D &bnacak ..120& ~ 
udeyaıı. 

Karaağaç müesıcsatı pac;abaneaı iç1D yeriM moaıe edil. 
mek §artilc :ılmacak bir adet az mtıat&ıml bubar q. 
zant. 

1820,00 136,tsO ~rrahpa§a, Haseki, Beyoğlu ve ZWııııwiı U.C1111dar. 
haatahaneletıle Zeynep Ka.tnU doğumffi. tgla •t•~ 
2600 kllo kuru uzum. .. 

MS,00 43,67 Cerrahpaf&, Beyotlu ve Zührevi h&atallldu' Jautılt•ne. 
lerlle Z~ynepl<AmU doğwnevinln yılbk lbU~ 1G1D a!S· 
nacak çekirdeksiz kuru kayt8l. 

ııst,00 88,80 Corrahpqa, Haseki, .Beyoğlu ve Ztliu'evt llNtablll&r 1ıııa&• 
tabıuaelerUe ZeynepkAmll dotµmwt tela -alıMcıü W 
adet yumurta. 

1775,80 1,-33,18 • Belediye motörlü veaaiUnin tam~ JruHaD!hM'ı p.. 
- re annacak U kal.em Hraciye .. ı ...... 

Tahmin bedelleri Ue ilk teirllnat mlktarlan yukamla. ~ Jtier Qn. 
ayn açlk e.kSiltmiye konulmu,tur •• Şartnameleri Zabıt ve Mtı•mel&t-~ 
lUfll. kaleminde görülebWr. lb&le 2. •. IM2 perıembe gbO .. ı W 4e Daimi 
Encll.mende yapıl&G8ktir. Taliplerin U k teminat nıakbua np. IDektuplal;I .,. 
941 yılma alt Ticaret Odaaı vealkalart:e lha~e g1lnU mııana aatte Daimi 
Eııcllmende bulunmaları. ' '( .. ) 

Karar hüliaasıdır 
c 42/698 
Mil1l Korwuna Kanununa muhallfetten Heybelladada A.yJıldm ~ 

23 num-...rada: aUetılUk tlcaretjle meıgul !llıle!ahlr oğlu cesa.f Tardlmcll !:aldM. 
da lat. .A.ıılye lttincl Cea Mahkemealnde cereyan eden -•nmwt ~• . 
sinde suçlunun fili aablt olduğuıidan Milli Korunma Kalllıaunuaa 11 Ye• 
uncu maddeleri mucibince yirmi ~ lira para cezan ö""""'iiılla ft Jd llD 
mUddeUe dUkklnııun trapatılmuma ve hUkllin katııe~ Gcretl mo1ıQıa 
alt olmak 11zere karar hUlAaaamm Vakit J'&ZCteılnde ne,nıdllmılfıle 11.aJNt 
tarWnde karar verildi. (at1') 


