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YENi KABIN 
Flyatıan 100 kurus olan bo lkJ kıymetli eeer, 

; lmpon getlrCCl!k okuyucunıuı.ıı yalnıı. 50 kuruşa 

\"erllcccktlr. Bu lmponlan saklamayı unutu.ymn:. 

A!at~rk Anıt - K °:bir . 1 ı is bidlsesl hakkında 
proıesı bu Jı.aj ta seçı/ecek lngiliz Elçisi Haricı9e Vekiiletine 

0

• • • • teessürieıini bıldirdi 
Bu ya ı · abınn toprak ışlerı, Bombardıman ingiliz tayyarecilerinin bir yanlışlığı neticesi 
_p_a_r __ v_e_duvarları yapılacak olabilir, bu takdirde ingiltere zararları tazmin edecek 

Milisın 
uvradığı 

kaza 
Yazan: Asım Us 

Çeçen cnmartesl gününü paza
ra bağlaynn gecede memleketimiz 
havaı ırus. gelen üç ynbancı tan"11· 
renin Mili~ı bombardıman etmesi 
\ 'e bir talmn bina.lan hn..,anı uğ

rattıktan başka iki ki inin ölümii
ne ,.e bir ldşlnln yaralanmaMna 
sebep olması her tarafta. derin acı
lar uyandırdı. 

Bu husustaki resmi tebliÇ;de ya
bancı bombardıman tayyarelerinin 
ne taraftan geldiği , .e hangi dev
lete alt olduğu hakkında bir sa-
1"1.\hat yoktur. Anc:ı'.k hiidi e gece
si, Rodos adasmm fogiliz tayya
releri tarafından bombardnnan e
fillml olduğu hem İngiliz, hem 
ltnlyan tebliğlerinden anlaşıldığı· 
l!A göre !lllilsa öiişen bombaların 
da Rodost.an de;;.il, Kıbnstan hare. 
ket etmll} 1nglliz tayyarelerinden 
lllnl~hkla ntrlm15 bulunması ihti
mali \-ardır. 

tn~lterenin müttenki olan Tür
J•iycnln topraklan bil~, iste
:\ erek İngiliz tayyareleri tarafın
dan bombardnnan edilmi' olması 
ldmsenln hatır \ 'C hayalinden geç. 
mez. Bu olsa. olsa, geoo knranhğm
cla yollarım ;'jn.51rnn :i"rıgUiz tana
rclerinin Miffisı Uod0&, lst.anköy 
vcynhut \'eros zanncdcl"Ck bomba 
ııtmMı surctilc \'Ulma gelebilfr. 
R~i tnıtkikntm bu neticcceye 
,·aracağı ve bu n~ticenhı İngill1, 
dostlanmrı tnrafm<lnn da kabul 
edileceği şimdiden tahmin oluna
bilir. 

Ba clefalq cihan harbinin garip 
fcccllllerlnden biri de muharip 
1evlctler a1'3Slllda. bulunan taraf· 
sız memleketlerin :r.:ı.maıı zaman, 
bilhas a g~ bombardnnanlan sı
nısmc1a imza.fara uğrama ıdır. Bu
nun sebebi 5udur: Gece kamnhğı 
ıçlndc düşm:ın memleketlerine gi
derek bomb:ırdı:ıtU\n yapma1' vazi
fesile hıırcket eden tayyareler, pi
lotları tarafmdan rleğil, 1•cnıli fü,. 
lorindeki Jcumanc1a h~yetlerl tara
fından t.clsb:ler va..-.ıtll.'lile verilen 
isarctlerle idare edilir. En ehemmi 
~·etsiz bir hesap ~·eya işaret hat.a.<11 
lıu tayyarelere, he<leflerlnden u
:1.nt<Ja,.c;malan neticesini verir. IUi· 
Jas hiidiseslnde c1e bu tanda bir 
hesap ,·eya 1'aret hatası bulun
ması mümkündür. 

Net<'-kim. İsliÇre 5lmdiye kadar 
bu türlü kazalan en ziyade tecrü
be eden bir memleket olmuştur. 
Bundan dolayı Hiliı h3di~dc. 
ıngillz cfllln umumiyesinln de 
Türkler kn.dar acı duyııoağt ve bu 
bombardmuuıclım \UUA gelen 
maddi manevi her türlü zararlano 
t.amıin ve telafi edileceği üphe
slzdlr. 

Fakat. Milasm uğrnd1ğ1 bombar
d.anan knzas1 her halde i,,,tenilmi
yerek 1,ıonmi5 bir hata eseri o1ıı
mğr kabul ooilmekle bernbcr, ge
ce bombardıman hareketlerini her 
hl\Ilgl bir 5ekil<le kü~ük bir hata· 
nm büyük zararlar yapa<'Si;ını da 
~östermcl.-t.edir. nu :IUbarla da 
bundan 'oonıki Mi\!l.., kv.a-;ı gibi 
acı hfıdiselerln yenilenmemesi f~hı 
muharip kuwetlcrin de dikkatle
rini artıracaldarnıı ümit ederiz. 

Altın fiatı 
düşüyor 

Dün bir Reşadiye · altınının fi. 
yatı 32 lira. idi. Altm fiyatlarında 
bir gün zarfında bir lira kadar 
düşme, son zamanlarda görlilme
ıniş blr hfi.disedir. 

DUn a l tm piyasası talepsizdi. 
24 ayar külçe allrnm bir gram fi. 
•atı ise duD 450. evvelki gUn 453 

kuru.5tu. 

Başvekil, jüri heyetini 
kabul etti 

Ankara, 18 (A.AJ - B8.§vekll Dok_ 
tor Refik Saydam bugUn saat 11 de 
Başvekı\lette Atatürk anıt _ kabir jü
ri heyeti tı.zasmı kabul etmiştir. 
Anlcara, 18 ('\'alut muhablrlnıJoo)

Jürt heyeti anıt _ kabir avanprojeleri 
üzerinde kararını hatta sonunda vere. 
cekllr. Jürinin raporu tafsllltlı ola . .' 
cak ve her proje hakkındaki mUtale_ 
ası yaz.ılmııı bulunacaktır. Jliri kara. 
rmdnn sonra sergievl halka açılacak, 
projeler tcııhir edecektir. Her proje 
üzerine jUrinln kannatıan kısaca ya. 
zılm~. bulunacaktır. Öğrendiğime gö
re tanınmı§ bir ecnebi ıınnatklrm pro_ 
jesi kime alt olduğu açıkça bildirildi. 
ğinden müsabakaya dahil edilmemi§. 

Buton ümitler 
Mark Artur'da 

Ruzveltin bu kumandan 
hakkındaki demeci 

K:ımbcrra, 18 (A. A.) - Bav 
vekil Kurün Amer.i.kan kuvveUc
ıinin A vust.ralya&. kara.ya çıkma. 
sı heıkkmdıı 3U beyanatta bW.n
muştur: mlihim miktarda Atner.i
Jcan kuvvetlerinin Avust"ralya<iıı 
l.'Uiunduklarını büyük bir mdl\M
myetle bildiriyorum. Bu kuvvet .. 
lerin mevcudiyeti yalnız ccearet 
verici bir hadise değil ayni za. 
manda gerek Pasifikte gerek8c 
bütün haru saha.W"uıda harbet
mek hususunda demokrasilerin a.z 
mini göstermesi itibariyle de 
mcmnuniyeli muciptir. Amerikan 
kuvvetleri mühim miktarda hava 
ve kı:ı.ra kıt.alarmdan mllrekkep • 
tır. Avustrelya halkı Awstralya
ya yardnn etmek azmini gösteren 
BırleŞik Amerika CumhurreLsine 
ve halkına derin minnet hlslcrile 
bağlıdır. 

(Dt11ıımı Sa. ~ Sii 6 da) 

tir. Tetkike esa.s olan elli kadar proje 
arasından Uç tanesi seçflccektir. Bun. 
!ardan hUkfimelçe aeçilecek blr tanesi 
birinci addedilecek ve bu proje sahibi
ne infaatm kontrol hakkı olarak yüz_ 
de Uç verilecek, ayrıca mUkatat verlL 
mlyecekUr. Diğer iki projenin her lkL 
Bf müsabaka.da ikincUlğl kaza.nml§ 
&&yılarak her birine 3000 lira verile. 
~ktlr. Bundan ba§ka jUri heyeti, tek. 

lif edecek olursa. bazı projeler, beherL 
ne bin lira tediye edilmek şartiyle hü.. 
kfunetçe aatm alınablleooktlr. Birin _ 
cWğı kazanan projenin tatbiki hazır. 
Jıklarma kısa zamanda ba§lanaca.k Te 
bu yaz toprak loleri. park duvarlan 
yapılacaktır. 

Amerikanın 
Türkiyeye askerl 

yardımı 

Büyük elçimiz 
Velste görüştü 
Vaşington, 18 (A. A.) - Ofi: 
TUrkiyesıin Birleşik Devletler 

büyük elç.iai Mehmet llünir Ertc
gUn, ödüDç verme w kinıJıama 
arlle........,un 1:atı1:6:r ile iJsilL ola
rak Türldyeye bıa.tp malsemıee( 
gönderlbno!ti baklnnM lı.aric:b'c 
na.zrn muavini Vela ile bir görıllş
-:nede buhu:ıımlll}tur. 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 dt) 

Harp esnumda hudud1D11uza itti· 
ta etmlşlııen şimcll yurtlaıma 

döamU. balama 

iran 
askerleri 
Memleketimizden 
sevgi ve sitayişle 

bahsediyor 
Harb eımaaında, bir mikdar lran 

aakerl memlelretimlze iltica etmişti. 

Bu ukerler, ıimdl nıemleketterine 

i6nmllşler ve Türklyedo gördükleri 
lyl kabulden dolayı §Ukran duyguları· 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

Piyasaya pirinç, fasulye, 
yağ ve peynir geliyor 

Ankara, 18 (\·aıın mulıablrlnd<'ıll)- , laml§br. Bu cümleden olmak üzere ve 
Ticaret Vck(l.leti ofisler emrinde bulu· ilk parti olal'&k İstanbul, Ankara ve 
nıı.n plrlnç,' tasulye, yağ vı> peynir gi. lzmlr plyaaal&rma bu mallardan birer 
bi bazı gıda maddelerinden, piyua mikdar veril.miftır. İhttyac& göre bu 
mevcudunn il~ve olarak fiyatlara d:ı göndermelere zaman zaman devam e.. 
tesir yapmak llzere .mnl sevkine ba~- dllecektir. 

REFET ÜLGENiN CEZALANDl
RILMASI iSTENDi 

Ankara, 18 (\'akıt muhabirin· 
den) - Ağır ceza. mahkemesinde 
Urfa mebusu Rt>fct Ülgenle Zeki 
Ulgenin muhakemelerine busün de 
devam edildi. İddia makn.mı Refet · 
Üigenin akrabalarına eatışa ç-k
maytp da Lltra.ıniye is:ı.bet eden bi
letleri vermek ve bu biletlere isn
l~t eden para.1a.rı dağıtmak, iki bi
lete alt z~btt varakaları Uzerinde 
tahrifat yapmak husuai evrakta 

Mh tekArhk yapmaktan dolayı ceza 
kanununun 510, 345, 69 ve 8 inci 
maddeleri mucibince ceza.landırtl -
masmr, Zeki Ülgen.in de zimmete 
para geçtrdi.ği sabit olmad.ığmda.n 
c'lolayı beraetini istemiştir. Bu 
roa.ddeler, asgarl bir sene ha.pis 
ceı:asmı icap ettirmektedir. Mu -
hakeme yarm Mat on beşe brra
kılınrştır. Refet Ülgen mlldafaaııı
nı yapaca.itt.ır. 

Ankara, l9 (A.A) - Ret!mJ tebliğ: 
İngiltere bUyük elçi.si bugün harici. 

ye veka.ıetıne gelerek MllA.s'm bomba. 
!anması hAdisesl §ayet İngiliz tayya· 
recllerlnin bir yanlı§lığı neticesi vaki 

olmuşsa _ ki bu ihtimal Uk bakıııta 

ım.kAn dıgmdn addedilemez - İngiltere 
hU~metlDln icap eden tahkikatı dc
rlnleııtırmek hakkı mahfuz kalmnl: 
üzere D!mdiden Türkiye hUkQmctlnc 

derin tccssUrlerinl bildirdiğini '9C 

lı§lığm tahakkuku akabinde bu 

fe §ayan kazadan zarar görenlcrhı 
rarlannı tazmine A.made olac 
tebliğ etm~tir. 

Bommel Afrika. cephtll'llnde zırhlı kovwtlerlnl taffiı ediyor 

Ç k .1 Bingazi ve Sicilya 
agın ı osuna bombalandı 

750 kahveye 300 1 Kahire, 18 (A.A) - Orta QUk 
' glliz hava kuvveUerinln tebliği: 

1 ı 15 _ 16 mart gecesi bomba. ta,,,a 

k • ld rc.1-0İimlz Blngnzi limanında.ki gemi 

uruş zam yapı l 1 re;:k:ı~c:=-~ ::v:m:: ~ 
1 mart gtinU Slrcnal.k'de hava hareke 

Ankal'a, 19 (A.A) - B&fv<ık&letten ı ve tiyatma kiloda 800 kuru§ zam ya. lcrine engel olmuş ilıc de bomba Ucy-
&ebllt edilmiştir: 9ılmı§tır. yarelerimiz Gcdabin _ Elageyle. y 

1 - Koordinasyon heyetinin 300 sa.. 
1 

2 - Bu suretle konula.cak yem fi. Uzcrinde faaliyet samlm1§.!Crdır. a 
yılı karan ile 19 mart 1942 peracmbc yatlarla çay ve kahve salıgı 19 mart gün evvel B4rce hava alanlan k 
güntlndeıı itlbe.ren her nevi çay flyat1. 1 .SH2 gününden itibaren serbesttir. bombalanmıştır. 
Jıa kiloda 71SO kuruş ve her nevi kah.. j (Devamı Sa. 2 Sii 5 de) 

Gençler her romanı okumalı mıdır ? 

trıan Jl'.mln K6somlbal otlu 

Şark cepbeslnde 
AL:WAX TEBJ,tGt 

Mühim Sovyet 
hücumları 
püskürtüldü 
SOVYET 'fEBI,1Gi 

200 bin 
Alman 

Viyazmada 
çevrildi 

Bir habere göre Ruslar 
Harkofa girdi 

(l'azısı :ı ncidc) 

irfan Eminin cevabı 
~' Kamçıh adam ,, filmi kahramanına 

benzemek istiyen bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 

Muzır neşriyat kanunu 
her endişeyi talmzn 

edecek ayaraadır 
1 • 

(Yazıııı S Uncli sayfada) 

t~. ilii~ii@3J 
"inönü,, müzün nutku 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
Slyaa.i ufukların, bin lhtlmal lle l'likliı olıJut;'ll giinlerde l aı;arwüc, si

nlrlt'~ yıpnıtu. Böyle ~nlerde, olal ları çolc yüksekten gört'Jlk'rln konuıı
malan l·iireklere su ııerper. ÇUnkil ı,:apmşık \."akalar, blrblrln~ dolıuta dolana, 
yer yl.lr.Unü, arab sa!;ıııa ıfondürnıU:t bulunuyor. llu karışık l umağın ur,u 
nerede, dl\ğUmli 11c~e": Bilmiyoruz! \"e kendi ııldunn-;m, ınnnhğunı..zm 

kılavuzluğlyle Jşbı lçlndcrı çıkmamız da umulamaı.. Keskin zekll, aoğuk 

kanh &'Örüş, ~r.looeğln tun~· kapısı önUnde bocalamağa mnJıkfı.ındur. Anı. 

mkl karanlık perdelerini, yııpma 1 lcrl delip geçmek için bUtUn bir devle.. 
tln, bütUııı. antenlerinden "iiı.Ulmü hııberlere muht:ı<'ıı.. Bu kadar geniş 

lmktnları, tek adanı, kı•ndlnıle toplı\ya.nın7~ 
Ara4a, sırada önderlerin mcdls .kürsülı>rlndc konu:;ınalan, idare ettik" 

lerl halk yığınlarına, dlinyn hakkında, dünya olaylan lçlııde kendi ülke.. 

lt>rinln tuttuklan yola, ,·ardıkları ~·f're dair habt•rll'r vermeleri ll)te bu yUz... 

elendir. 
Tarih, eğer düı.gün bir ~·atakta akıp gltc;cydl, bunlara Unum katma.z. 

dL Böylo durgun, hf'ye<:nn&ı7., tabii demlı>rdt'i, ln!l:Mllar kılavuuıuı. da yaı98 

bakabllirlıcr. 

DUn, Tllrk mlllctbıln l<eıuttne b&ş olarak eeçttğt, btıytt lhıder de ll'o. 
nuıtu. b:mlr yolculu~nu fırsat bUerek cihan \'O Türk dünyası hakJaDda 
güz.el ve saj'lam ııcl1cr r;öylool. (Devamı Sa. 2 ~ü 6 daJ 



•italin 
Posta ile Papaya 
mektup aöndermit 

Ben, 18 (A. A.) ..\.-- D. N. B: 
Coftiere Del Ticlo'nun Roma • 

m aldıfı hUllN9i bir haberde !IÖY. 
e~lr: 
MIYıain Pa.pa On .lkiııci Pie'yc 

öaderdiği. mektup, Vatlkan mah· 
ıllerinde hayret uyanduml§t.ır. 
lainin poata tle inızalı bir mek

UIJ göndermesi o derece hayret 
t!-)'IDdmcı bir hidlııe ve diploma• 
:Wh ve devlet illerinde o derece 
y kullanıltr bir usuldür ki Vat~ 
ıc. mahfillerinin bu hususta ke • 
tıaiyet g6stermeleri pek iyi an• 
lafıla.bi.lir. Bu mektuptan başka 
Ptıpıbk bir sıra başka \ elik&Jar 

almlljtrr. BU tün bu• veslbla.r 
!iJDdi, Papalık tarafından tetkik 
edilmektedir. 

V\Kl'I rn - s - 1942 

Millet Meclisi Pasifik harbi şar1ı ca111ae11••• .,,ı·nanu mDzDn nu1. 
BerJID, 18 (AA.) - Alman ordu la" U J J u 

bafkumandanlıtm:ua te11Uft: 

toplantısı Veni Ginede nııc::r!::~a= :::=:u~~ 
kwpen topçu •'811 ve hava hQcum. 

Aakan, 
18 

(A. A.) - ~ 23 J ı l&rlle hareket ıunQermde ~ımut. =t ~ec!:.t= ~:~t~~"'l:>i! , apon ge· tur. Doğu cephealnJn öteki kwml&rm. 
en ılzmin 

1 
b D M ta• r ld ı da dUıman dUn de muhtelit noktalar-lantıda, r me usu r. • US i mı•s= batırı 1 hU geçmipe de oldW&Qa ö 

h. Bengleu'nun, ~ocael~ mebuau W ::~u k:'::'tıerle yaptığı bu bUcwn : 
Kemdettin Olpak ın, ~üt.&bya me ~ ıar muvaffaklyeta~ olmu,tur. 16 mart 
busu Muetafa Bacak, 

1~ • Seyhan ı ile 17 mart arası dUflD&D dolU ceplle. 

~~~ ~ıu;;;:,,~; Japon ar llnde topyekQn 181 tank kaybetmlı -
u US ~ 1 

ttr. Sovyeı hava kuvveu.rı dUnkU 
vekat et~erine daır beşvekt.let Yenı·den bazı yerler can 68 tayyare ka:ptııltmltıtrdlr. Bu tezkerelen okunmuş ve m.erhun:· ta terden 

156 
ı.....s b&.a .muhan. 

Jann batınUanm tulz için beı yyare m 
<laıkika ayakta cüküt editmiştir. ı·şgal ettı• beleri eımumda kaybedllmiftlr. Blst 

n!:.~ _ ..... ,_ dek miinball re tayyarelerimizden blrl noluandır. 
uvcı. e_.uen 

1 
e BerUn 18 (A.A.) - AlmaD ordula. 

bl ~ yapılnmtır. ' ..... -- lılldlrdlllM 
Madenleriu işleti'meitl ve birleş l'ok)o, 18 (A.A.J - tmpo.ratorluk n bqkumaa::;:::-rta 'blS'--·clP 

tirilmellL Jıakkmdaki kanun llyt .. umumi kararg&hmın bftdlrdtıua. gB - c6re, dolu cep- o .. _... 
hası dabilfye enellmcnlne te....Si e- re, Japon donanmaama-meuup tayya. Alman hatlarını yarmafa tepbbUa e. 
dilmlltlr. reler 16 ve H martta ycnJ Gineye kar· den büyük dQfllUın tefkQJeri yek edil. 

Nakil vaaataluı hakkındaki ka • p yaptıklan akmlar eanaauıda. 2a dOf. mlftlr. Bo]fe\'Uderia UerteJltl ,_... 

(Baılara/ı 1 inci 1a11fada) 
W. maarif. mektep ve ~ llUbacle muaca da.rufa, betb bafına 

.._.. 9!1r melleledir. Bwadan. çocukla birlikte aDe, "ana ı.lıa, mektep ve 

....... kendilerine dtllen PQı almaları kuvvetle ibeklmlr. 
Wm işi de nutukta baJ11 J"9I' alauftır. Dlkka&U bir gös, POlrdlilmlı: 

darlrğm nanı yenlleeeffaJ de lıu sözlerden ~ıkarablllr. 
Tilrk ctknburrelatnlD dtblke btlktbDlertJle, bundan evvdkl ~zlert 

karp)af tınırna, genel alyua Jıalcnnmdan hiç bir aynlrk görtllemez. Gece. 
lerln detll, aaat ve deldlr•Jsrm blle lıln ihtimale sebo oldato bir çatcla yıl· 
huca detitmeelea n-ıa"Mk, yıllarca ~ koaopııak, ı- ytldbıclekl 
e• kuvvet.il aloflardu möteel!llllr olmM!fmmu glleterlr. 

Bqka devleUerln paeala,Jannda ibreler sağdan sola, aoldBD -ıa takla 
atarak döaıerkm, Ttlrk elyuetlnd~kl bu 1&1mas.lık, clatmlataam&u, kuvve. 
ömi:&I, MJklmm g1eıe... bir ml,lc1ııdlr. 

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

Almanyanın Riyo 
elçisi kayboldu 

11una bil' madde eklenmesine dair man tayyaresini dUşUrmU§ler veya toln btıyQk kayıplarla durdurulmut • 

Beyruttan kanun Jlyihumım blrinci mtlzak~ yerde tahrlp etml~lerdlr. tur. 
reel yapılmıetrr. 13 martta Port • Moreaby'ye karf1 Boltevlk aakerlerlnden abemmlyeL 

Kıbrıs 
Rodostan istifade ' 

edilerek 
zaptedilecek 

Rio de Janeiro, 18 (A.AJ -
Haftalardanberi Almanyanm eski 
Rio elçisi Kurt Priefer'den haber 
almamamakitacbr. Sabık elçi ile 
Brezilya a.rasmdald dJplOIUtik 
münasebetler keeildiğilidenberi Tahrana MeeU., euma gUıM1 t.oplanacM- yapılan ı:.ııı:-:ı;-~~· ı~:.su::: :: ~1bir grup çevriln1lf ve yok ediJmtı. 

tır. yarui P e m 
1 r. ş. ldcretli bir Upl altmda ve mır altı pon tayyarelerı Salomon adal&rmd& ilanım bir •illa- 'r • ' lı l Vanavaııa ve Florldada bulunan mU. 45 dereceyi bulan aofukta dOpıaıun 

d kü. Rio c:ivarmda PetropoUs'e çekil • 
Almanlar Ro oata • mif ve Almanyaya avdeti amanı. 

.6 ıroıç zır ısı hiın dflfman U.lerinl bombardıman et. lkt piyade ve dört aQvarl tQmenl o ıu llattı lnlrallla mlflerdir. kadar bırpalanm•ıtır ki bwıW ~rl 
çük tekneler yapıyor nı beklemekte bulwııııuttur. 
Londra, 18 (A. A.) - İngiliz Kurt Priefer'in kayboldutu is . 

Leadra, 11 (A.A.) - lnatılaler peL 
rolleri korum.ak lçlD Be:ynıttaa Tah· 
rana kadar blr mUdataa hattı v11cu -
da .. Urmlflef'\llr. 

,Yeniden lnailiz tayyare- 1' martta Japon c1enıa blrJlkl•n çekıımek ~rudna k&lmJflardır. °°' . 
Jerinin hücumuna Kuteenaıandın 11ınaı ucunda bulwıan man 10 bin ısıo ve 3 bin Mir bırak. 

denir. ve hava kuvvet.Jerl teratm• rarla rivayet edilmekte iee de bu. 
<'.an mUJJtereken Rodoea bıdirilcn yid edici bir haber almak milin. 
darbe, Brltanova aj&n81DDl askeri kUn olamaıruştır. 
ınuhamrlac glSre, lngtUa tayyare
cri taralmdaıı l'rauız lstlll li.

man.larrna karii yapılan taamızıa .. Bu hat, general Kuynanm kumanda 
smda 'IR&lunan 9 uncu ve 10 uneu or. 
dulu tarafından mQdafaa edUectklll'. 
Bu ordular, fim&U !randa buhman Rua 
kunetlulJle ınkJ aurette temu ve 
lrtlb&tı mu!aatua e4l,Jorlar. 

Surlyecle 2000 fabrika bu 'IDUdafaa 
battı IQbl ıeıüen rnaı.mtyt yeUf • 
tlnnektedlr. 

Amerikada 
2400 yabancı 

kadın tevkif edildi 
\11t•ngton, 18 (A.A.) - Bat mlld.. 

delumwnl Blddle fımlan 861lafltlr: 
Federal tahkikat btlro9u memlllt&n 

tarııfL"1d3" dilşman tebaumd&n 8 bin 
1Je aıt bln&Juda ele pelrDm muh 

Uf e~ya 11ra11mda Japon, Alman w 
İtalyan bahriye Unltonaalan, ukerl 
böl~ •ere aıt haritalar ,,. tototnnaı 
bulunmaktadır. 

MUddeluınuml, ~ be • 
yannam~ıılnde ta§mmur yaak oldu· 
tu bildirilen bul 8fY&71 u..rı.riade 

taııdıkllU'l tçln dÜfm&D tebi11111dll 
2"4>0 k:ıduun tevkif ecVtdljfnl .ıf71e • 
mlftir. Bu 91ya arumda ıaoo taban. 
ca, 1811 fototraf malıdDelı. UOO rad· 
yo &leb, 117 bin ıaarml, JubQlar, han.. 
çerı~r ve dinamıt vardır.· 

Hom adaamdakl dllfmanm hava OUU. IDl§Ur. ıaa top Te pek çok alır" ba. 
uğradı ne &Dl hır bukın yapmııt:ırdır. 1' dOf- tıt piyade ııtWıl&n ele ~. 

Lolldra, 18 (A. A.) - B. B. C. 
No"eç açıklar.nda lngltiz tor

pil tayy~lerinin hllcumwıa uf • 
rarlrkl.an sonra Trondhayma iltica 
etmiı olan J.Jman!ann S&.000 ton 
lult Tirpiç miılmı, ondan çıkarak 
tf.aha ~imalde Narvikte glSrtılmUı 
ve 1ncWz tayyarelerlyie deniz 
kuwetteıinln hUcumuna ufruuo • 
tır. 

Buun Uaerine Tiıı>iç miıhaı, 
blr florda girip MlrJa1n1111tır. ın .. 
sik cemnert ttordun dlpada do
l"flYOriar. 

Fransız Fasındaki 
ingilizler 

qöz hapsinde 
T---. 11 (l\..A) - Fran.aız Faaı. 

nm 1uyı OtVftleriDde oQu-911 aıkerUJc 
1&fl1ld!ild bütan ın.tıız tebauı erkek 
leıin memleket içine nakledildlkle· 
ıt teyl4 edilmütedlr. •unıara. Mil&" 

ret aıtmda olarak nndl parlllarlyle 
otelde oturmü ft)'&but tea flttlar 
&ltmda kamplarda gllu.ltı edilmek 
flklanndaD bb1D1 terclb etıaelerlnl 
blldirllmiftir. Bunların arumda yal • 
mz JUsda onq otellerde y&f&ID&k için 
ıtızumıu TUlt&lara malik bulunmak. 
tadır. 

man tayyareıl dllfUrtllmllf veya tah. Bertbl, 11 (AA-) - Aaıc.rt lılr kay 
rip edllmlftlr. naktan bildirWyor: 

YENi GiNEDE 23 JAPON Sovnller, 1 80Dk&aıuıdazı 7 marta 
GEM!Sl BATIRILDI kadar geçen müddet artıııda 1587 tay 

VqingtQn 18 8(A A ) - Balı. yare k.aybetmlflerdlr. Buıı1ardaD 1009 
riye nurrııfı 23 Jaion" gernt.ıntn tanesi hava •ftflannda U,bedllmlı 
~ · Ginede batml-'•,ıı;.,,.• veya tir. lngfllrJer, &JIU mUddet arfmda 
enı --~ 829 tanare k&ybetmlolerdlr. Buna 

~uğratıldığını ha.uıııır ver. mukabil Alm&D umıan 291 tana. 

JAPONLAR Sl'RAT&JtK B1R ~o1ın, 18 <A.A.>-Oflı 
MEVKl DAHA ELE 

GEÇiRDiLER Hava p.rtıarmm P)'r1 mUalt ol -
Tokyo, 18 (A.A.) - Domei A. muma raı-. Rae otııMlllda lıCltUn 

janamm Filiı;~ardeki huaus! kesimlerinde flddetH •ftflar devam 
muh11bri, Mindoro adası cenup etmektedir. Ru. rad.JOIQna '°"' vı · 

uma _ 8mOleaG ~ J'OIU ilk 
sahili üzerinde. klin Kelapen ya. defa olarak Rus tapı.nam &tefi altın. 
kininde karaya çıkmıf olan Ja. da bulunmaktadıl'. ~ b&berleri 
pon latalarmm 16 martta adanm 
cenup kmmnda. önemli stratejik Vlazma - RljeY celllnde lnltatııan Al. 

man kuvvelleriDi 200,000 tahmin et. 
bir mevki olan San Ju.se aehrini mekt.edir. Fakat kup.tma b&reketı 
iwal ettiklerini haber vermekte. tam yapdllUf ctbl stırtınmaJOr. vıa. • 
di~OR HAREKET! SONA ma _ RtJev duıif10l11 bu :roıun ıo ki. 

E R D l lomen kadar --.agd& 1ıuluDan 
BarupblamJe mevkQJıba Rua latalan Tokyo, 18 (A.A.) - Cepheden taratmdua lfl'aU aeuo.lnde t.elld1de 

gelen telgrafla.nia Japonların Ti. 
!.lOr ada.sfndaki hareketleri niha • marwı buhmmakla beraber baldkatte 
-e erdirdikleri bl2iriliyor. Jreai'•'ı dftUcüı. ~ • ..._.._ 
,pn rnuanmetı çolr kunetnd!r. Alman. 

ASOR ADALRININ ıar. Kua 8Uvari .,. kayakçı aauınse. 
MÜDAll'AASI lertala um harekeUDl durdaımak AÇ\n 

Liabon, 18 (A,A.) - Ator ve tanklar ~- Tas7ik aı.0aa ... 
Mader adalanndaki pmimnlan fimalde flddeWdlr. Bu k'lll!lda Ru. 
takviye için bqg(bı Sera Pinto teblllbule ımm Ok det& ol&ralc geçen 
Portekiz va.puru ile }'elli ukerl ~· mmdlDcle g&rplflllalal' ol • 
kuvvetler gönderimiftir. maktadır. 

" hatmat.maktadll". 
Bu muharrir §UD!an illve edi-

.·or: 
• Rodoala Kıbns arumdakl me
aafe iSO kilometreden ibarettir. 
Rodotı gamb:onunun bir kımrır A 1· 
"andT!'. İtimada eaya.n btr menıbert 
dan alır.an haberlere g6re, adanm 
t.flıca etıdUstri.9' ilkbaharda tat • 
bik edlbnesi muhtemel latill plln 
lım mucibince bir nevi mtvnalar 
inea etmekle ıneıguldllr. Bu •• 
nm Alıaeyuun •l&nlan için e • 
bemıniyett slt.tlrco vtmelrtldır. 
Cenubu nrbf ı.ttkametlııd• ,.., .. 
lacak her taarru taeebbl1d Jçln 
Rodoea dayanuıak bnlm ~ 
lini lledlf tut.calı tablldJr. Kıb • 
ıısta bahman lnsWs ye impan
torlult kuvveu.rt blrUo hatta 1-
dnde bqlamam ihtimal dahlinde 
lıulunan ınthı·er Jnınetlerlnin bir 
taarnaaua lnttıaren talim ı&' • 
rQoktedlrler. KtltJe JıaUnde ,apı • 
lacak baft amluma ve aaJs • 
den yaplacM MI' i.wl tetebbl• 
IUftJt Jsanr lloJmlık icba m'*lu 
u.~ ,.ıd Mnbr. 

Sovyet hududunda Lord -BiY8f brukun UruğUVciYda Mihver 
Japon hazırlığı Amerikadaki aleyhine nümayişler 

Bir hattaduberl Kmqıd&ld taamuı 
ır, Rual&r tola detertı n....._ Yer • 
meden devanı ediJW. 

Svenaka Dagbladett guete.uıın 

merkes kealınladeld müablri diyo~ 

Rodos &dalmd.3. küçü.k .acri re . 
ıııllerln U.llh, vapurlıa.ı Ti U.U 
ı.e&ilıatma yapılan hasarlar A lman 
1ıuırlrldamu Mte19 ulnı-k 
l~ayesinl rfttnülfttli'. Taamıa itti 
rak eden hafif lugiliz kuvveUeri 
o kadar ~.,ı..rcbr. PatbyaQ 
obUsleria 11ığqada .,.u.ria IÜ • 
\'trleslndcn adanın abkaldamu ve 
·lv:cr'ni j,jice görmek imkAnı h&. 
ı:ıJl o'muıtur. Bir çeyrek eeat ınild 
detle ytızlerl!e obüs dtt§mtıtttlr. l• 
talyıinlar o derece gafil avlamnış
lardır ki sahil bataryalan hareke
te gt'!;mcden evvel on dakika lı:a· 
llar h.lçblr mu:kabc'edc bulunama• 
m:,,lardrr. Birçok mUhim binalar 
huarn uğrarn:ıtır. 

ÇunJUaı, 18 (A..A.) - Ç1ıı hWIA· 
metinin ukerl -.u.tı ,Jeıpoo lutalan. 
nm prld Slblryadakl mUhlm tlalerl 
tehdit etmek içtn bun1dt yapt:ıklarmı 
u.- .etmlflll'. 
Ayıu 11&1.cQ bu h8rek6ttan haberdar 

olan Ru81arm da.......,. buDa ku. 
fi, tedbir a~ ..... •tadt&lr· A. 
1rnan haberlerden "'1k"1 ılıtma söre. 
takriben 80 bin 1ıtllflllk .. .ı.,. tG • 
menJnden mlrekkep bit' 11u"'8t Ko • reden.,,..._.,. nald 'b ntptr. Bılf-
ka lnınetU .ı.p.~ Sa. 
k&lin .... ,....., TR zltqa ..-. • 
rlldili aöylenmektedlr. 

• • 
mesaısı 

kl: 
Sotıık ve kar, vaziyeti muharipler 

1'foatevWlee. 11 (A.A) - Xontm. lçba çols -- ...... ptlnaekt.db'. 
deo 7llk pml"'nba torpillenmelbı.I pro.. Merkes ceıpllMlnde "8ldea ,.,_ kat' 

Laedra, 18 (A.A) - Baııvekll mua. testo mahadiyle JltlkQmet mvkalnde bir metre yQkaeklıtt bul\ınmaktad~r. 
v1n1 Jl. AUI, Lord Blverbruk'un Bir- bu abah yeniden nllmaYlfler Japd • Rualal', laflD lllndlJerlne nrditt -
1eflk mıu.tl8r aıuındakl b,.Ularm ml§tu'. Kihwr tebaalarına alt ..,._ kaang Oltlmalbd 119 1mlluamü tein 
mO,t.ereken kullanılmuı hakkında 1 za1&rla mOeaueler bnundeld malla • bUton kuvvellerile mücadele ediyor 
beı'emrı old\llU mcaa1,ye devam ctm,.lc fızl&r, bir mt.11 aıtmlauftır. AlmaZL ıar. AlmaD Ukerl 18&bftu.rt. 4lmua (Baıtora ı ı lııcl Mil/fada) 
OlıeN, tvveıce de bU4lrlJdltl Slbl Bir. 

1 
«-lçWfl lle elotnia ikametp!u larnetıl orduaunua llldıahar taarruzundan ev nı yurddSf 11 .na b!ldlmıi§lerdlr lraıa 

lefik Amerlkaya gideceflni atlylcmiş. , polll mUfn&eleTlnba mııllafaPR albD. veı daha bq1lıa oetlla lmt1Ualar ge • , gazeteleri, bu h!disec!ezl bıı.haetmekt.. 

ll'an ıılrerlerl 

tır. Lôld Blwrlıruk bundan ba§k:ı, dadır. JCyalet ~ ml~ çlnceğtnl itini etmeJNdirter. diı'. tttıııuıt ~. tru ukel'lerlnln 
haıp bblnemhıln zaman zaman kendi· ynpılnuf, ctlmhlll'Nla& BIJdomlr'e ldta. Jloeko.-, 18 (A.A.) - Bir Sovyet 

1 

memıc:rottm ztJe gördtlkleri misafir • 
.ıne tevdi edecefi diğer vazltelerl de 

1 

ben derbal .ııuk&Ml9bllmllll tedblıtert tebUll ektade, Leabıgnd oeplMslnde severlik, ıavgl ve lllcenabWdan dola. 

ita odecektlr. . aımm11m• ~ t.eısnılar ttldl- lkt gQa dren anı .-..mda 22000 yı en amiml mlo!ıcttıırııtııu bildir -
K. A.Ul, daha aozıra lord BAverbruk' I miJUr. subay Ye er imha edfldlll bildiriliyor mckt.ocUr. Gazete diyor ki: ".Aakerle. 

uu bu vulfeelnln mllatepr rUtbe .. Inl r....., 11 (AA.) - 11.11.cı: rlml• rCS.terUaı muamele TOrk mil· 

Jlals bir elGI,. tevdi edllecelinl ve bu 

1 
1 DQn pee 7ana JıloQcwada ...,.. • letlniıı kalbinden gelen samimi bir ifa. Aylarca ·msan eı·ı wretJe mumaUe)'tıfn Blrlqlk mllletıe. •• d ..... u ' dilen Nlllll tebltt: dedir. TQrkJerln traa mllletlae kar'§J 

rtn harp sayretıerlne alt b&fka !§!erle • Kıtaatmua dUa tamma mllllanbe _ kardeıllk hllllerl beeledUdert tüpbe -
m._w olmak amaamr bulacağını t. ıere devam etmıııer ve bazı lııBlgeler. ıı.dlr... .Bad7o P&etelıl -

Yiyen Rus askerleri .IAve eylemlftir. Sayın ., A.. Acllwı'uı Aktam ar. de dU§manJD Dıukalıil tumıllrmı a· 
Lord Blverbruk, Blrleılk Amerika. kada§Imızda Ahmet lıılldhat Ur.erine g"ır zayiatla pillkllrtlllotJerdtt. TUrk'yeye askeri yardım 

Ocleaada. yeralb mezar. d& İngUtere harp kablnealnin ve bll - bir yıwa Qlktı. 0Jıu7ub tayd&ludJki Moekova, 18 (AA.) - Harkofta 
U- mabeme :nezanttnın ıallaı...W fakat Bay Adnaa'al bir aoktada iL Sovyet kuvvetıer1 dQn 41ıua hatla • 

"(Baıtara ·ı ı lnel ea11fada) 
Bu yardım Ud be'krmdaıı faydalı ol. 

m111tur. ÇQnJd1 Almanya Ye JtaJya 
ile &1rn bir g&rplflll& ballnde bulunan 
'bllyQk Brttanya Pu1tlk 70ldlno de 
JruneUI bir tııı vQcuda ptlrmelldfr. 
Avustralya ya1ms Qç ftya &ltı ay mlld 
deUe defU eenelerce, dllf!D•nm Deri 
harelceU duruncaya kadar, darbeler 
teati için l&arm olan maddi " bedeni 
kudrete malik oldutunu tarihe ıe-ter. 
meddtr. 

&anbena, 11 (A.A.) - Klldafaa 
um K. J'orde, llac Arturu brpladı. 
fr mada ATU8tNIJ8 btlkametlnbt A. 
w.traıyada cettn •ftflara mtiar 
.tutını aöylernlfUr. Nurr, 4"'1Sltral • 
ya ukertertniD !lao Artunm emrt aL 
bııd& ~qrnalda fttfhar ecleoeldert. 
al illn etmlftb'. 

VapgtOll, 11 (A.A)- Oeaera) lrlaJc 
Artur AvuatUral.f&Y1' bq kamandan 
tayini dolaylslyle Jtuzveıtın J&Ptltı 
deıneçln metni fVdur: 

- Bfrle,lk dev?ellude bOtoa erkek 
ter ve kadınlar, Kak Artunın l'lllpln. 
lerde ukerlert P• beraber llODUD& ka
br •T&IDIÜ .... ~ bımtm 
gibi hayranlık duYIDUilardır. Bununla 
beraber bOtOıı ebemmlyetU karartann 
lıaı1>ln Aferle bltlrflmem JOlwıda oL 

mur prektllfnl berkea takdir eder. 
Eter Jler Ameıikalıya ayn ayn "llak 
Art.ur DlUllelcetlne en iyi nerede his. 
meı edeblllr., dl19 eon&Ja verilecek 
tek cevabı 111 olacağına embılm: 

- A vu.turalyada.. 

Baaın kartı nizamna. . 
meaı 

Antı:ara, 18 (Vakit muhabirin. 
den) na.m lrarQ .............. llq 

redi'm"ftır. YU'ID (IMıliJD) tatbl· 
k!ue bıa(IJuacaktzr. 

-----.--~-------------Kömür geldi 
Şehrimize Ş!lcdcıı dün ktllUyct· 

H miktarda JDanga.I k&nllrU gel
m..M, ttsklldar, Bekırköy, Emınönil 
Vl'I Beyoğ':u baJ&rma datıf.ıl-
1tlŞUr. 

Türk Tıb tarihi: Bazı 
renkli resimler 

'Omwenttemllla _,..11 tıb t&rth 
va Dmotolojl protMIJrtl A.. Sflheyt Ua 
ver 1llm '"'l'Gltl tıb tartıııne alt bul 
ralcU remlmler. bqlrfı &Jbada ıay. 

metli rellmlerle dolu " Uıab1ı bir .. r 
vermektedir. Ba Her netla bir tabi de 
yapı11D11, tr'9 ldlttlpllauJert " tarlll 
okuyanl&r lçtn elcldea bir lııuanQtrr. lan İçinden çakanldı oiaoaktlr. h61U var: AJunet llldbatı lllr ballı.te rmda gedfk &c;JM&a .,._,,., olmuı • 

~ 11 (A.A.) - D.M.B. •ID •· - - wıutkanlıkla lnıaurlu buhıyor. Madam tardır. Dtlfman 1000 ldfl •Jlıit ver• 
WabMUI bpakJ&rdan ~dffiae Japonya ile Efganiıtan GWnarıa Parlate ~ bahJalerı omı111 mlftlr. 83 top ve bOyQk maı-.ıe ıt. 
ırlSre Ode_,.kt Rumen polill l!OD g11D. araıanc:la Parla d&ıO,U Vı,&Da el§lıııdsle de b5y. Unam edfbnl§ttr. l!moleuk kqlmJnde 
leı'tle telartn :rwaltı mesutanaua dü.. ~ ıa (4-A) _ Japo111a Ue le bir bahis oluyor. Ahmet Midhat bu fiddetıı muharebeler olmaktadır vt • 
llsl8rbtd9 Pd~lf 'belfev0d81'1 ille)'. Elganı.taıı arumda yapılan bir an_ lklnci konuımayı aıuatırkeD "pqanm yunsayı krnea almak IObı Sovyet • 
dıaD& ÇJlıal"Dllf ve bunlan Yakal&mlf· ı.,ma ıeretınce 19 marttan itibaren bu ııözlerl bana o mUnıkı1&1an llham !erin tld kolu tan.tmd&D Jllpdaa ha • 
trr. Bolfnlldıer bm1ılud& QSaroa l&k.. telefon mababereal yeniden b&flaya • otu., demi§. Bay Adnan, bu cQmledekl reketler netlceatnde ba tJd kol araam. 
lanlll&f& m8Vllftak olmUflardır. caktır. lluııst mW..Yerelere haftada cllham) dall (Ulwn) alarals: •'4lımet daki mesafe gittikçe .daralmaktadrr. 

Ort&J8 ~d [flllJ&ll bu Ru81ar IDaD HIA'"- D....ı .Aa-n·'bd 1 ••---ıa ----- _ .. w'"-A- -bir defa yaJnıa peraıeml>e stıaı•ı\,mtı. ~t Vl,anadan c-...-ılle -'4 e m .....,...., 1'111 .--.,, .. .,1 ,,_. ... _.... -~- • 

•tile ~- PolS. bu wnıUe aacle edilecek ye JapollY9dan muba. GQlnarla konuşmuştur?,, diyor. makta dl?. 
yaDen ceRtlerln Jl&J'O*rmr bıuhnıq. ven Ja- olacaktır. Hayır. Ahmet lıılldhat seyahatini Ll9dra. ıa (A.A.) - S~an 
tur. Bu eeraı1I me.ele lıMlmad&ld -- bahi ha'-.. ~ -Hitler lıvfi1 kralına olduğu gibi anlabluf. Glllnarta ıı. alman - ........... ._..,,._ .. , aon 
tallJdbt lıenb bltmemlftlr. teri llncedlr. Vlyanada Sadullah pa· derecede §lddeUi muharebelerden 80D. 

( Bo.ıtaraf ı t inci 1811/oda) 
Velı. ıazetocaer kontennsmda 

l!emiştir ki: 
İki hUkCUııet. fiiliyatta bir an• 

b.ıfma inıvl•mI§Jardır, fakat mal· 
zeme ıöndermek IUrctiYle TUrttl. 
yeye mUmkUn oJduğu kadar bU -
)ilk a."1teri yardımda bultUUD&k 
ilz~rc yol halır~. Oimdiye 
kadar Türkiye BirleŞk devletler • 
den almakta olduiu nıatzemeyl 
Pttbı pua Ue ödeıniştir. Oc!On~ 
Yeme ve ldralwa an'qsıam, TUr 
'klyeye halen yapdma.kta olan yu. 
dnuı faılala§~. 

Kltapd& 10 Naim vardır. Bunlar 
Lokman llekiıa, lllppocrate bekllll 
Dicıeoorid'ID reamt, Dioeoorld eeertam 
temellllk kltabeel, Tllrk bülm ... a 
lesotu UsluJr ottu S1'u Nun Jrarabi, 
lbııı Bina llutumm b&f aeuad& 
ttını l!lnaya attoluııaa bir Nelm Bur. 
a.d• Yıldrma Be:yuıt darlllflf ... l'a· 
tlla euıtan Mehmet darilffltul, 81lleJ. 
manl3'9 da!'llfltfur Ye renklt mlaJ&
ttsrler vardn'. Her rumlD 1aymeU " 
tarihi baklanda lsabat Yel'llalfUr. 

~ 
• luaıı buaA ha)"l&D]aruı Yedlilnl 

yer; Arpa elrılllelll Dmaek k1 mllte • 
rıen1 tllı:kterı hUd eden ,emekler 
ve kan defi!; mamatı kanın sulama. 
Ilı la h.lsteD aalanmdur. 

• D!7orlar ki inan TilcudU '4 kilo 
bljenden mürekkeptir! Eğer ruh 
b& ..ıat kAmllell havada ve den1a 

Ularma sttacle balmıU10l'lar demek 
Olmaa mı? 

§İfa dİ edİ f&yı da latanbul& dlSDerke gOrtlyor. l'& Harkofa girmlfl_.,, .. nnallare1'e 
St.Gklaoılm, 18 CA.A.) - Bitler Bay Adnan! bu Jllnlıt htlkme antreden ıer eımumda Al!Qlllu, illi ~ 

Stoltholmdclri Alman orta elçial sadece (llbam) keılıneıi Alulıet llılld. <!e dahil oldutu halde ıı Da 20 bin ML 
pr&n.1 J'oo Vied va.eıU•ile lsveç batın (bir ~lfl ihtar, bll' oJaru ba.' bay ve er lllO brrakn:uflardır. <Baıtarafı t inci 'Ollfada) 
kıran Adi şifa dilekierini bildir- tıra getirme, bir teda'I) yerinde kuL Şehirdeki dller AllDall ınrn.tıut H • lT mart geceat C&tam ,,. 8L 

....... 
nrl!t oldu~ı retWeD beyan olun· ıanmn.u, Bay .AdL&a'm da bunu (bir k&Çllllf!&rdır. Şehir Atgııanıar tuatm· cll>'1''dakl bedeıfter 1tomb&Jenm!fbr. 
maktedır. gelecetı bamtayan flkrt Wl'llle) an.. dan ate§e verllmlftlr, Dıı,man tayyareleri 1T martta ll&lta.. 
Taıan Tuna sulır.nndan 1am1yıe alm&lldrr. SoYJ9t kuvvetleri Kırmada, Kerç ya tekrar taarruz etmfflerdlr. A1"C11 
m~11ıtiz kalanlar Unutkanlık bu noktada (hace.ı ev· yamn adamda Almanlara Uf bir bu tayyarelerimiz dOfDWl tefldllerbda 

Zllllt. ıa ( ) - B.r _Rumen \"el) lmizde değil ... Her kelimede, bir 'an yapmıjlardır, Bir SoY)'9t barp yolunu ke9DÜ§ ve ke,tt tanar'elerbd 
hududu Ullllllulunc• Tuna IUlannm I davrln verdlll mAnayı aramak prttır. cemlıdnSn bJma:yqlnde kara,. Çlku lıuara llfralDuflardıı". 15 martta bir 
tapıuı ~D takriben JO bin kl§l Buna bakarak Adnan& (unutkan) tfWıendazlar tarafmdall J9P11U bu m .... nclunltt 109 dQftl.rlllmo,tar. Bu 
meüenala kalmlf 11t 11)()() kadar ev değil (unutmUf) dem•U, Allmet lrlld· b&ııkm uamt derecede rııunıtü o1 • J b&reketıer ııeUoqfnde Ye dflw ban. 
oturulaım1acak Ule plm.lfttr. J hata dememeU. mu,tur. ~ bir ~ DObl•cllr. 

A. Sühe)tl 'O'n.wm 1la -.rl .... lıtL 
tOphaneda buluueak, tıb tarDd loUı 

v11eude Pt\rUJnit luymetll bil' ftllı.a 
olmak ltltıarlJle de eJM~. 

ESREF'den NÇmelerı 
Bir MAidı ...... ,..... -

lılr .... ile, 
~11-alal&lıtır lılr lldrmeJI 

lllattwa .. , 
eJUlc etmek, e.......,._ Pl'ft 

&Ildır; fabt 
&Jllk etmeldea de evlAdrr lfıDaldı 

... ••iL 
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~·ıntı~ 
Macarlarla 

Romenler. neden 
anlaşamazlar ? 

Yı\Kll 

ihtikarcı kömürcünün malları iaşe 
MüdUrlüğUnce halka satıldı 

N bruıkaya ya.tınlmı§Ur. 

UN 
Karne mukabilinde 

bakkallarda ve birinci 
neviden verilecek 

s 

iskenderuna 8 bin 
ton un geldi 

Antakya pzete&I yazıyor: 
Haber aldığmuza gl5~. lakenderuna 

8000 ton un ve buğday gelml§tir. • 
bln tonu un ve dört blııl buğday olan 

bu stokların b1r kısmı ihtiyacı oJan 
ğer vUAyeUere gönderilecek ve <Uf 
kısmı da vDA.yeUmlzln ekmeklik 
tlyaçlarma kaIJilık bttakılacıı.ktlr. 

irfan Eminin cevabı Romanya De ?ılaca.rlstnnm tali
hi nrumaa bugün değil, büyill< 
t.arp ~nraamda değil. bir çok asır
lar önce basıl ohnuj bir tezat var
Üll'. Romanya ile Macaristan ara
sında.ki tezadı anlamak iı;:ln galiba 
:tnilletıerln muhaeereU de\ lrlerinc 
kaclnr çlkmal< IAzım gelcecı.-tır. 
&lıır.arlarls Romenler arasındaki 
!lıtilafm slddetlcnmesl Osmanlı 
tarihinden önce başlar. ~la.carlar 
~menleri, Romenler Macarl:ııı 
müstevli a.ddederler. Romc.n!cre 
göre, kendllerl Trayan ordul:ırmm 
'l'una keuerlanna brrıı..l\tığt IJ:ıkn
~"ll.dır. l\laca.rla.r mUste,·Ji olarnl< 
~ebnlşlerdlr. MAcarlnrn göro Ro
llletıJer barbardırhr. Tarihe mal 
0 1an bu lhtllif hakkında bizim O • 
lllantr mllelllnerlndc kayıtlara te
'\adtif edlJebileceği gibi E,·Jiya Çc-
1ebtdc de Romen \"C l\lacar an aş. 
tltaılıl:ı lıa.kkmda blr bayii mallı
llıat vardır. 

Kasım.paşada 4 numa.rada kö
mürcü Emrullah 13 kunışta.n man
ı;s.l kömilrU sattığı için lhtikô.r su
çuyla ya.kaJa.narnk adliyeye veril
mi'.1, malları, bölge i~c mUdUrlUğU 
tarafından satışa çlka.nlara.'k para. 

Haber ald.ığmuza göre bundan 
sonra lhüklr wçlulamım ma.lları 
Hıoc mUdUrlUğU tarafmda.n eauıa 
Çlkanlacaktır. 

F.kmek kartlan muk&biUnde 
fınncılar tarafından halka yapı
lan un tevzfatmm montaza.ın ee· 
reyıın ctmedlği anlıısılmıı; ve ala
kad&l"lar bu i5 icln yeni blr for· 
mlll aramsğn başla.mı5lıı.rdı. Ha· 
ber aldıf;"llllıza göre tevzta.tın ban. 
dan sonra bakkallar va.sıtasile 
yapılnın.sına karar \'crihniştlr. Eu 
st'fcr, ha.Um veril~ un ekmek
lik hnllta.Cbn ,,erl'l.ro;yecek, birin
ci kıı 'iteden en iyi, ince un dağı
tılacalctır. Mikt:M ve gtlnler ayrı. 
ca b11clirllecektir. 

Tanmnu~ avukatımız İrfan B- 1 ra:z reklılına be?lzeyccektir. 

Zeynep Kamil konağı yerin
de yapılacak tesisat 

min Kt;seınlhaloğlunun meııleifn· JU!verenln rom.anlıı..nnı, ROibEDl!Mld 
deki ~öhretı kadar edebi kültür \"e gfbj kitapla.n ve nlli.a.yet bir 
§öhretlni de lli'!miycn!mlz yoktur. kahramanlık ve fazilet misallcrll 
Onun içindir, ki anketimize nre- <lotu eserleri bir anda hatırlamak 
celi cevabın hem edebi, hem de mUmkilndür. Tilrkçemlme bu tip 
-\ıusa-- hukuki ve oczai taraf. CS3rler yo~ değtldir. 
larını tesblt edecektim. Şu ceva- Ancak bir fihr'.st hazırlaya.bil-

Parti genel scicr-Otori Fikri Til
zer yanında vnli ve belediye rcisi 
Lfitfı Kll'dar, vilayet parti ba~ 

lunduğu .semtte tetkkilerde bulun
muşlar, yanan Zeynep Klmll ko-

bı verdi: mek için bu bekrmdan anıştmna 

nı Rc~nt Minınroğlu, ;mar işleri 
mUdUr muavini lbrahim olduğu 
halde Universlte mahallesinin bu-

n::ı.ğmm yerinde yapılacnk yeni in
şaat ve partinin yapacağı talebe 
yurdu binasının yeri gözden gcÇl
:ilmJştir. 

- Genç t.a.biıi ile, ne ifade ed.H- yapmak icap eder kl, şu ha:e gö
miıı olduğunu önceden tcsblt et... ı-e ilk alda geleni göylem.eme~~ za.. 
meliyiz kl, dilşlincelerimirl ona rurl bir ihtiyat sayıls:ı gerektir. 
göre sıra.hynlım. MesolA, ben de Maa.ma.fih bu fihrfsti )apacak bir 
elli yaşma gi:rmiş olnuuna rağmen heyet. nz çok kıunmla tayin edil
gencim.. Acaba beni de böyle bir miı>tir. 

45 Akşam Sanat okulu açılıyor B l d • d tah~de tabl tutacak nusmız? Bu husustaW kanun 
e e ıye e : Fikrimce bu bahisde (genç) 7 tem.muz 1927 tarihinde neşre. 

Maarif Vekilliği muhtelif ... 11a.
yet'erde 45 akşam sa.na;t okulu a.ç
ı.ooya .knra.r vermi5tir. Bu okulla
rın 1mr:u1.acağı vilayetlerle, teşki-

Bu rapora göre bıuılarm bir krs
mı 942 - 943 ~de açrla.oü
trr. 45 okula 4,125,000 lira sarfe-

tavsifile ele ala~'llnız tip üzerin- dilerek meriycte konan 1117 8&

lçkili lokantalar yüzde de, bir nevi veldyct ve tasarruf ytlı bir kan-..uı vardır ki, (kUçflk .. 
75 zam istiyor h:ı.kkı bulduğumuz çağdaki in.san-

1cri muztr neıiriya.ttan koruma ka... 
ıardtr ki, aşağı yukarı ilnivers.1te- nunu) ad.mı taşmıakt.adır. Bu ka.-

"Evliya Çelebi Mllalr membalan· 
na dayaruırak. Romenlerin boj;"3.7.
'-r harld bir yerilen sUrglin odll
~13 kablleler o1dağunu, hatti1.

0

bun. 
41.fln Bizans imparatoru Hrmltll
Ylls tarafından slirUlmtlş oltlul.ln
tıııı anlatır, Hatta E\•llya Çelebiye 
~Öl'~ Bükreş'le Ebukurcıyş arasın
~,_ bir münasebet \-ardır. E,·liya 
'.le!.t-.bi !lacar mcmbıılarma istinat 
ttt.libıt ve Romenlerin Araplarla 
'llliııM<!betJ bulunduğunu söyler. 

!at etrafında t~mik tedrJsat u
mum müdürlüğii blr ropor ha:ıırla· 
mıştır. 

tlilceek. 10 ,000 talebe okutulacak
ttr. Aynca fnşaet için 2,500,000 
bin lira sa.r:fedilcoeıktir. 

tçkili lokantaların t.arlfelerin.e, ye kadar olan devredir. Bu mevzu- nuna göre 18 y~şma kadar olan 
son in.hisar zammı dolayısJe yüzde da Jıakim olduğunu sezdlğ'ı:n di- kliçUkler, hô.disede elo aldığımız 
50 zam yo.pilnuştrr, Loluı.nta sahip- R!p'in vaziyeti ancak Univcrsite- senç tip1er1 tcşh."'il etse ı;erektir. 
leri tamf:udan znmmm az o.duğu, den evveiki devrede bulunM ki.m- ı Bu kanun Z3.m3n zaman anıitr, 
belodJyeııin evvelce kai!:>ul ettiği ısclcre aittir. sonra 1lll.1ltulur. Bir vak:tler kuv-

Gıda maddeleri ve çivi Nakil vasıtaları yeni içki zammı ile mU'ke.yesc edildiği Böyle bz genç tn.hiri ile ne~i vet!e ta.tbı.1tat 63Jlo:ıınn. konmuştu. 
tevziatı tarifeleri t'\kdirde yUzde 75 Z3Illmm yapıl- knstettiğimizi tesbilten sonra mev-

1 
Sonm her nedeııse bu husustaki 

Ticaret ofisi elinde buluıi:ı.n ' ması lazmı geldiği ~m sUrUlmüş- ruwnuzun çerçevesini çizcıbilirdz. ılgi1er g~edi. Bence ibu lknnun 
Nakil vasıtaları ta.rifclerinin tnr. Bu duıı.ım.un diı1tlmle a.:mması 32 senelik b'.r öğretmen, eski bir ı Vn...ltıt gazetesinin gö7,ettlği endi;. 

yağ, pirinç, famtlyc, poynir y,ibi ı d gırla maddt'Jcrl bölge iru 
0 

müdür- birbü-lerilc irtibat teşkil edecek ~.in lokantn eahlpleri belediyeye ınilrebbi &fa.tile §UroSlDJ kaydede- şeyi tatmin e ccek a.yardadtr. y.., 
ltia.TU tamfmdan lstnnbulo. ve bil- surette tanzim etmek Uzere Jrun.ı. mtlracaat ot.nrlşlcrdir. Hm Jtl, gençlerde espri demlta.sl - am:ıfih ·terbiye m-cvzula.n ya."!.nm 

1
_. :F:,·l!ya Çelebinin iddiasile bir ha
"tkatt tevsik etmek müm'kün de. 
klldir. l'alım Evliya. Celebi dev
l'iııde Romenlerle !Uacıı;lat" arasın
~ lhtililfm ne halde bulondoğu
llll c&rt.ermek itibarile mann.Jıdır. 

Wn vfl{ıyctlere tev:zi edilecektir. lnn komisyon çahşmalarm.ı tam:ım- ldı von dedlklerI taklit tcmayUlU çok kanunla yUriiye<:ek kadnJ' bs.sit ve 
lıunı tır. Aka.y, <!irke+: Ha·""'·-, Fırıncılara yı nm fazladır. ınMdut değ:!ldlr. Bu her §eyden 

Çivi tevz:.ntı da bölge i.a.s-e mu- .,,., " 3 4
.&J'" 

dilrlliğU tarafından !biltUn yıada ba.nliy6 ve diğer na.kil vasıtaıan cezası Bunun için bu çağdaki çoctrklnr evvel bir terbiye ~talim işidir. k,i 
üağrtılacnktrr. yeni tarifelerini birb:irloeıine uy- hcşlıındiklan ~·ıerc hemen ben- !lk plinda mfire.bbileri aJfikada.r 

gun olarak baz?rlıyacaklar«tr. !ki Elane{Iin baZl fmncilar ta.ro.fm- zcımeGl 1.stcrler. Buna bir nU!!:ıl söy. eder. 
"efer ara.9mda lm.tn eaa.t farkları dan iyi 1n1a.l edilınedlği hakkında liyebitfrim: - Kötü tesir yapan eserlerin 

Maarif bütçesi halunnuyacaktır. Bu t&ıifelcr bas- belediyeye ya.ptlnn şltA.yctl~ il- Filmlerin taııiri meınedllmee'.rıe taraftar mısmız? 
•>- Vilii."et _,_,.,.,..; """c"-ı"''"' dUn tırılarak halka s:.ıtııA-"'- gibi, -•'-. zerine beledi.ye reis muavini Lutfi Geçenlerde bl.r kaç çocuk sin~- - Bence ya.s:ı.k kelimesi.. eikıfe.. 
•\Omenlerle Macarlar arasındaki ~ uaı.... ..,.. u.ıı -...u. ~· '3'"4' Akso.v a.ehıi.n muhtelif kaznla.rmd& ..... fi'-,-~-"'- ilham c.l ...... ır ~- riya ters •ft-&tan r...t. .__ vn•·fe-

'-lllaşmaxıık büyük harp so~-ı şehfmıizin maarif bütçesmi tetkik rin muhtelif yerlerine amlace.kbr. ':/ d bulunarak 2:5 akın ...... ı.u.ı.~.ruuı...... --- ~ ""'nw. c"" ıuu -.. 
~edeleri ile daha 1,~ hatlnr etmiş ve lbUtçeyi geçen Fencld Yeni tarifeler nisanda tatbılt edJI- tet.k!Jtler e e Y nrdlklen zengin bir adnma tehdit sini göı:iir. Kuvvetli W- caz.ibc Ue 
-zandı. uçurumlar daha derin1eŞ· nisbetler d:ıı.hilinde kabul etmiş· meğe başla.nacaktır. ekmek bayii.ne ve fırme:ıya yıldı - we-ktubu gön<lermcık sureü.e para. gençleri pe§:n.dtn sUrükleytbili:r. 
it. lıu~nlrii ibtilıif bütün hal su- tir. rnn~~ınv=. tesıbıi.t etmek istemişler, fa.kat pamyt alınn:k için 1 Onun için, gençleri alAkada.r eden 
~erine -x...en Kd memı .. 1rcu Esnaf cemiyetleri .. be tayin ettilkleri yere gitmeğe cesa- 1 ~rleri aeı;mek, tanrtm.ant, scV<Er-
"' '"A&U' '4f" ti7Je're bir fmndo. ynptla.n tecru ret edememlelerdl Ancak bu mek mek, kuru ya.snkc;tlık ya.pmalttan 
'Y:rine yaJd.qmaktan meııedi- Otomobil lastiği tevziatı kongresi ekmeği tahUl edl':mek Uzcre kim- t.uı;t:üt iJJ! ele nla.n za.bita, bu ya- 1 bin kat da.ha iyidir, 

it Em.niyet altmcı !JUbc mUdU:rn, İstanbul bir~ esnaf cem=--t- ye.haneye gönderibnieUr. rıımazluı meydana ,çıkardı. Nfha.- - Milli eser hakkındaki fikri.. 
aınanya lle Macaristamn anla~- cfün, mmtaka kıŞe mildilrilnU ziya. v~ yet günün b'..rinde dava ceza haki- uhi sora.bi 'ir miyim? 

tna..'IJ ne llacarlstanJa Bulga.rist.a- ret ederek otomobil l.Ast!ği tevzi ıertnin senelik kongırelcri, dUn, rd 
tıııı, ne de Muaristanla Almanya- liit.ınişt!r, htanbulda 32 csıaf ce- s p Q R mi huzuruna çıkac:ı.k kadar ciddi - - Yu umuzu ve halJamm öı 
tıtrı anlaşması n.n"inden bir anla.c;. listesi üzerinde ~alışmıştır. Tevz\- rtıiyeti, bunlarm da gayet knlaba.- yet peyda etti. Çok yalL'llda ağır renkler~ karakteristik bllnycsilc 

'ttla olma!ötor. Bu ıınlaşwanm malıİ. a.t Jdstesi bUtün yurda şamU ola- 1L1< mensuptan o!duğ'ti !çin kongre- ..__ - - - - cezaya intikal eden qir -davayı da ta.nrtan ve tanıy&n her eser bence 
)'-eti - cakbr. ı~ bir a~ fazla ııorms•"" ~ Bu Jiah =ki lik maçla"'ı göet.erebilirim. milHdir. Mut.laka hamiyetten ~ 

nt'le bll7'lJI farklar vardır. ..... -.. l"LG • Ka.m..,.lJ adam fiılminı· ac·~en ffet.mck Wsm gelmez. Yeter ki, lt&h Dtln yapılan Şon koıngıre, fD'lll- ,.. 3 '""" 
llu farkı anlamak iç.in hiç olmaz- lan içindeki Macar kesafeUnl ken· A••-- k -~-'~! ı.tanbW Fatbol AjanhtmdU: iki rnl'u:ktan biri rol icaw eline ramonJar n.ra.nuzda yaşryan öz tin-..... ~-'" onc;u~r. ,,.,v " -

... 1918 senesi Ronınovnsı ile o za. oi hudotlan içiude gönne'k ana- Fmerbahoe Stadı: kıım;1 almış, ötclti de bir ta.banca ıcrdE'n se91miş olsun. Fakat böy. 
lılankj Muıı.rlstan • A~ııstnrya im- swıdntlır1a.r. Hakikatte l\laca.r nü- Konservatua,. orkestra Saat 10 da EyUp - HaUç, H: Salt, alarak oyuna gimüşti. Nihayet o- le bir ceer, htanbulda nuuıa.nm ba.-
ı;-rutorluğuno hntırlamak Ulzrmdır. fusu Uo Romen nUfosu Tnı.n!!ilvan- konseri Hayri, Ru§en, Snat 12 de Beylerbeyi,- yun bir facLa fi~ bitiyor ve patla.. &mda gözleri kape.yara.k vtlcude 
atnız bu kadanm değil 1918 den ynıds öbek öbek dJığılmı5tır, Bu R. Hls.!r, H: Necdet, Fazıl, Sadık, vsn kurşun istc-miyerek kamçılı getirilemez. Yuntu gczms tam-

'oıı.raJd Mnear ve Romen dlinya ı miişkUI ,-aziyct içinde iki devlet Konaervatuar orkestrası ikinci kon. saat 14 de Fonerbahçe - Altmtuğ. arkadaşı öldUrüyor. l ma'!t, her kö§E'Slnin iç renklerini 
f;61'iişUnU do hesabs katmak li- Rusya lle de ııkp halindedir. Ro- serini 2~ Mart Salı günQ ak§aınt Şe- H: .Adnan, Hllllt, Nth&t; Saat 16 Be· Bu da ~r·yor ki; gocuk her 1 yaşamak llz:ımdır. 
~dır. ı mnnya ol~nın, Macarlstan olsun Al· lıir tiyatrom komedi kmmmda vere. §lktaş - Beyoğlu, H: 8aml, RiU, MU. göl'dUğUnU taklit temayUlunde Dünyanın hC!r k~inde defit -
b' lfomanya 1919 muahedeleri ile manya ile l~bir,lği ynpıırak btltü.n cektlr. eyyet. kendinA kurtaracak bir mukaveme- meyen tipler bir m'.IU :romft.nm ~z 
h iiyijk Bomaııya o~du. Romaııya<la lrn\'\'Ctlerinl bah:t.r tM.rruznna ha· Orkeatrayı Ferdi Von Şt.atzer idare Şc-re1 Stadı: t<.> sahip değildir. malzemesin! tc~ edemez er . 
..._'ngi refını hakim olursa o1!illn zırlryac:ıkla.n znnwııla birbirlerin- edecek, sc: ltst olarak da Vtolonsellat saat ıo da Top'kapı - Unkapan, Şu noktayı ele aldtlstan sonra Bu eserler çoğaldı:kça, ötclrl"e -
b~ tejbnbı adamlamıdan hiç biri den bahsetmekte ve b'rbirlerlnden Muhiddin Sadak ı,tlra.k edecektir. H: Sellmt, Zekl, Btt.ıendi Saat 12 de yapacağımız şey gayet basittir. rin u...ıunlllğil kendil ~nden mey -
.. ~l1ik harbin galipleri tarafmda:ı korlmıa!rtadırl:ı.r. Romenler Ma· BlleUer konacr sünt1ne kadar kon. Beykoz - suıeyma.ntye, H: Şeklp, Ne Çoruk ldme bcnzcmclidlr? sualine cla.nn selmiş olur ki, istenilen bu 
'~en hudotlan kllcllltmek taraf· carlan, M.ararlnr R<lmcnleri hiiıa 9ervatuardan tedarik edllebWr. jat, Hayati: Saat H de G. Saray - alacağ mn cevap, tubcağmnz yolu o~mü lblm gelir.,. 

lıı.tı değ1ldlr. Binaenaleyh Roman- bilyiik düsmıın tcüıkki etmekt.edir- ...._ __ .... ...__ _ Takslm, H: Şazi, Mustafa. M:.ınir; Sa. g-öst<'rir. Gençlere mode' olacak H. B. 'O. 
tacı, ister müttefiklere, ister mih- lcr. U•ı telfıld·lııtn sebebi Mac:ı.ris· Kepek tevzı" edı"lecek at. 16 da tst. Spor - Vefa, H: Fert· tipde kahra.ma.nl:Lr, onlara örnek 
~tl'EI ideoloji baknnrnda.n ya.lrnı o- tanlıı. Romıınyıınm eskl bir tarihten dı.ııı. :Muzaffer, BahaettlD. ola.c11.k harekeUer hangi ese:rlerde 
~ bükUınetler b boşna gclml5 ol. bn~·:~nn te7.ntl:ırmm tabii bir şe- Tl)prak mahsulleri ofWI yeniden NOT: T~hlr maçlarma alt daveti. ver a!m~sa; çocuklnrm kitabı on-
~ hlc biri bllyllk harbin tizdlği kilde halleililmemiıi olmasıdır. 250 ton kepek tevzi edeeektJr. yeler 20.8 942 cuma gUnU Bölge spor IPrdır. 

4~"atlan bomuık niyetinde lleğil- SADRI ERTEM T~at list.eei huırianma.ktadrr. servisinden alnıacaktrr. ~!.ze iaim vermiş olmaklrğım bl-

Şubeye davet 

1 - 838 dotumıu ve bu dofumlu. 
larl& muameleye tabi eratm bQUln m. ıtter -================================================================================================~ ıl..ti;~ Romanyaaa bazı devlet a- -~ Tabii mesele bu müessesede böy tlyarlarm bunıfulr yllz1erinde bir nıf'an ce P ve sevkedllecckdlr, 

ı. lan budutlan ta!!hlh etmeyi t .. ~-a•tım u111-tm .. .ır.a A.1 ...... ·ordu. 2 - Şubelerde toplıınma ctınU 25 
--a"--1 t mi ı b hl dl le bir imkfı.ıun bulunup bulunma.- ... •.re- J -·.. n15 ............ J 
~ uu e ş erse unu r ana • Mart 942 Car§amba günO aaat dokuz. 
, ~ delfl, bir emir, bir cebir dlyc dığnıı keşfetmekte id". Ar~t~- Nisanda Ud ytlz, mayısta beş dur. 
~~ltldd etm· 'erdir. 'Ccb'..re rıza larmı tetkik etmcğe bıs a.dı: B..ri- yüz kuron o.ldı, fakat bunlar bcı- s - Yevmi muayyende her kesin 
.. ~i,lerdlr. Dobrucayı Bul- alin ilzcrinde dizlc"cl, d;rsoklerl yu para (1) idi, ve bu J>U& ile §Ubesine mOrncaatı ve şubeıertne mu • 
..,atlara, Besarabyayı Ruslara, yenmiş eski bir C'lbi:&e vardı. Bu, h.ç bir şey a mamıyordu. Daha o racaat etmiyenıer hakkında Askerlik 
.,._.,., 1Lf ,_ b bl Mögyö Demjen idi ve c.3, elli b~ş Yaı.an: Fransuua Körmendi Çeviren: Mupf#er Acar d K ... __ h tm b ki d 
'Iİ""ll"IU\'8D.)'BYJ n acarwra u ce r ~n a au.:u- aya u "e e Kanı.nunun cc:ı:a J.ınddesının tatbike· 
lnıtta tcrketmlşlenllr. ya.şlarmda r;österiyordu. Mösyö devam cdeımlyeeeğin' • anlamıştı, 1 dileceği ilA.n olwıur. 

Hcygi de s:ıpsan ve topnld:. Kol· - 17 - çtınkll ~anm hl~ bır manası 
. llomnnya.nm Uçliı pakta girmesi l:ın ktsalmta kahverengi hlr iş el- kalın·m~tı. "u. ı • ifado ettiğin.! bf1.memek'k! beraber y zılmfyeti sntf rejimi, Mark- ... ~ 
~ uırn gal p

1
erin n çizdiği mu- h•sesi giyiyordu, ona da genç bir itjraz da etmedi. Fakat merkez ~. Sovyet er etımhurlyeti, Le- - Güniln biriınde bir i.c;çi,•e ha- 1 1 1 

"de hudntlarmı taı.bul etmesi la· ad!lm denmesine imkfın yoktu .. Tiir mnamdar ıın bu seçimi kabul et- u1ıı arkadaş, eosyal w> rejim .. ~ yat.mm di1~11p dllzelmediğinl. es- 25 y1ı uVVBlkı Vakıl 
~ t;elirril. Neteldm üı;'er her de bukleli saçlıı.rı gen"!i a.lnma dö- d 1 .. k"" k" lt dlsl 1 ... ,,:re. bunlar hi,. duym!ldtlh mane- ktye na.nran dllha me~t olup ol-
ı!'«lcn C\'\Cl l'e\"İzyonlst1U_r, Ro- kU en. ağzı daill".!l biro ltokan Mös. rr.e i er, ÇU!l u :msc en n ta. """' "' 6

' __ ... 1.ıJ.... 9CY!'eea"'-'.. ---- ---------• ._ · nmuyor ve hakikaten koyu bir ko- Emt anlıunııdığt ~eylerdi. Bu fikir- uw.u ""f"' ı;wu 
t nya cin. kendi bUnyesl Uzerindc ' 5 Zotıcr \'tU'<iı ama onun da hali mUntst olup olmadığını bilmiyor- l11r bi tftrın kend"stnde vllcut bul- Diye d~UndU. Fakat bu f krinı l9-S-Bl7 
.. ~iz~oıı mıJ tatbik edercl< mihve- b'J" fcvke.1!rlelik n.rzctmiyordu. Ni- ·r s.lnd rd 8Ö 1 tuk Jtuvveden fiile Çlltaramadı ve: 
(\ lltlh:ık etti. lıa.yct bUrosunun ~fi ve ham.isi lardt. Yeni V3Zl e e iki gUn rcuro u. B:ı.zan · y enen nu • 
~acarl,tnn, Bul!!'anitan 11:ibl bil- Mö.!wö Huhcr varoı ıı.ma onun da hizmet edip ne iş yaptığını bilmt- i:ın dinlerken kendi kendine IÖY- - Bu kış da geçen kış gibi ye-

~lı harbin maj;durl:ın anısmdn ııynkLa.brsmm Uzerinde mnklne l'.e d fi, hangl birisinin bir hizmet ta. le diyordu: mek oda.snıın penceresinden Po,;o. 
"l. Romanya lUaearlstruıa \'e Bu'- 1 \~ikilm·ş blr ya.m:t. göze çarp~yorou. lebf veya bir batıka.sınm cevap ve- _ Şlmdi şu Berger veya Laho- ni eaddcsirJ BC).Tetmeklc vakit ge-
..... • · reıniyece~: bir suallle karşı•n..,..,.,ak ı k h h ld dah f d 1 

~"l"istaııa arazJ tcrkederkcn ne Demek 1':1 bUtUn bu efendiler fay- 6 ... ~ tr.y aı'knda.&Jlara, hlı; bir metıullyet ı.: rme er a e a ay a ı O· 
llıtimali e tltredJ~i lçlrı bu ademi cd ı dedi l" ı.A ~, hrlstıın. ne de l\lacmistıın gi. de.lı ve dUrUst c;:ılışınalarl e zen - k')l"kusuyla hareket etm en ur. .. Beklemek uzun, yoıuıa 

•ı L kabul muamelcs: bir kat daha ho- dıı .. u ıı'91er duymuyordu. "in olme.ğa muvaffak olamaml§ - 1 d"~ 
1 

valnız ban'l "soeva. 1 verim., den ne ~ nmek defli ... ,. 
ı:. ,, ~una JrltU. Derha ıger eri gibi " M nih tl · d ı;.... 

,. uQ no1'tayl göz önilnde tutmak Lvdır. Yoks:ı. hizmetleri faydalı \'e ""lad .. ·la-ı '"-"" ~-elerinl rica ay:z ayt erıne Os• u --<> 
.. ~ da!reslno devama bn.~ladı. Çalış- -· ı.. ' •• =n "7W" .. f k l•d u 1 bi U dü l'toktlr. tlUrUst değil miydi? etsem. mııb-.. '·ak ld en nltr bir gım ev a"" e g ,;e r g n -

"" ınryordu, çUnkti yapılacak it yok- a&a b" '-•A- d>< dUğU' 
l' •"1nkü mU3terek bir davaya gl- On iki martta krrnuzı bayraklnr hendese davası karşısmda kalmış '1' a...._. .. eve vn zamnn nrn-
.,,~ devletler gıııpu arasında bu hirdı>nblre evlerin pencere erinde tu. Hariçten ge]en yeni siyasi mü. rrbi a.pl§ır kalırlar.. cıumu cldd!, hıı.ttA, gamlı bir halde 
~"" z.ıd lstilwneUere iı!ılcyen ve miles~seleıin bayrak direklerin messil ve Mqsyö Hubcr'in yeline " nıasada buldu. Yeng~inln göderi 
L~let1 nıhlyeler bulundukça bu İ '- ; ı;örii.ndU.1nsanlnrm ve eşya1ann ırelen yeni şef top'ıa.ntılar yaptm- Kadar ht~ bir toplantıya iştirak kızarmL-,h. h!i'a yaşlıydı ... t~erlye 
"'t'li41 tok suni olur. h!l.li bir il:i sa.at iglnde dcği~er- yor, boş nutuklar ooylüyor, fakat etmeden, hiç b'.r şeyle m~l 01 • girince I<adar'ı bir &UkOt ka?'1ı-
"aear:sta.nıa Romanyanın mü- di Şehrin üzerinden bir tehlike- i'le gelince yeni talimat gelmeaine mamak için kendi kendbıl zorlu - bdı. 

lla intizar ediyorlardı. vordu Halt! dairedeki mUn1lfcaşa-
n..~ti de her 11.1 de\•let üçlil d!r geçti. Yer:: bir hnyntm b::ışlıya- Hs.Thnki bu talim!lt bir tUrlU iR.ra g. irmi~·en hiç b'r mevzu ilze-
~ dahli olmakla berai>cı· bu C!l.ğt h"ssolunuyordu. Dairedekiler- , 
~.__ gelmiyor, gelmf'mekte ısrar edl- · d ı.1 -ı ft_ ... olmayan y ....a ..,. 111qJduf,'11, bıı ruhi istlrnfodz'lği elen biri dedi ki: rın e noH. "'"' n.._ • eı;a.· 

'

."lllta.raza etmeırte devam etti. Ro- "J~adar a:ynı birinci gUnU buraya yordu. Kndar nutuklara, biltUn ne adıund1, ÇünkU oütUn bunlar 
daireyi l:aplayan miinakaşalnm ~ ha.k'k t servet v rahat tıı n Translh'&llyayı Romanya- ,•azife ile geldi .. ., ""'"'' ı a en, , • e 

11 inalı nddetmektcclir. Sustu .. Kimsenin bundan şUphe- yalnız seyi:rcı kslıyor, dinliyordu. havat dener. tatlı h:ı.kıknt erden 
~llcarlst.a.n Romanyudıın t.l:ıhn etmesine mahal yoktu .. Hattü :kcn O zama.::ı.a kadar hiç duymadığı, çok uzak olan &eylerdi. Boe za
t lııaım arazi i.stooıektedir. Tran~ disin\n de .. Çünkü vazifeye haki- b1lmediğl en ufak bir fikre bile sa.- JIUUllannı iki ihUyann yanında ve 
\'aQyııcla nllfu1;;uo dab'tlışı o §C- ka.ten ayın birinde başlamıştı. Bir l.ip olmadığı kelimeleri, cümlele- rahat gcçlrl\•ordu. Onlnrn dairede 
ille c.'muştur ki, Romanya ~la- gün kendisini ekseriyetle mmta • ri fikirleri duyuyordu. Yalnız ban. g~en vakıılıırı, manastz mlinaka-
" h11ıfot'nnn:ı '\'nhn Rcm,..n ke4 knnrn siynst mUmesmli olarak sec:- la.mı söyl~:ıdiği ll0ana yaba11cı de- f;l.'llsn nnlatryor ve bazı n1aylı söz
fl)titıı, MacarLÜ-, Romen hudut- tuer .. Bu mUıncsa:UJlillı ne mana flldJ., O kadal'. İdeoloji, preletar- lerle Umitsizllk Sçlnde bulunan ih-

- Ne oluyor? Bir felaket mi 
var? 

Diye eordu. 
- Evet yavrum Toni .. Hem dP. 

bUyUk bir felaket .• 

- Ne vaT .Allaluışkınıza söyle
yin •• 

(De\'amı var) 

( t) ~7Rf'ıı.rlst:ımla komünlsUerin 
ı;ıkardıjı paradır. 

İatanbulda lekeli 
humma 

İstanbul emrazı aariye nıUcadele 
heyeti riya.setinden: Son yirmi dört 
saat zarfında 1s~nbul §ehri ve cıva· 
rmdıı lekeli humma hcsnbr yirmi ııe. 

kl.zdir, 

~ Per.,.emb • Cuma 

> 19 Mart 20 Mart 
~ 
er R. evvel: l R. evvel: 2 
._ KMml: lS" Kanm: 183 

\ 1&1.ıt lt·ı ' 11118 tı l.Z&D) \.aaatl ~nı 

Ulln~ln 
6.06 11.f8 6.0:S ıue dotu,o 

oııe 12.22 6.M ıı.22 e.oa 
İkindi lUG 9,28 ıue 0.27 
Akşam 18.2fl 12.00 18.20 12.00 
Yatsı 19.50 1.31 19.Gl Lll 
tmsak 4.80 10.12 4,28 l0.09 



0-~iKA-y~·J 
nlar diyarında 

Yazan-: 
Herkes, yaşadığı müddetçe, ~ervet 

yapabilm<ık için bir fırsat elde el. 
mişlir. Vnktıyle bo~·ıe bir fırsat dn 
benım l ınıe geçmişti •. 

Cevat Tevfik ENSON 
sily:ıy:ı horcket ellik. Limand:ı du. 
rnn k:>skocama.n "Honolulu., trans 
atlıınliği bizi bekliyordu. Bize üçün. 
cü mevkide yer ayırmıştılar. Ayni 
z.ım:ında ,·nııurd:ı Nevyorka dörıe. 
cek lıircok Amerikalı da vardı. 

VKKIT 

[ Bugünkü radyo 1 
7,3() Program, memleket &aat ayan 

7,33 Hafi! program Pi. 7,45 ajana 8,00 
Hatlt programm devamı Pl. 8,16-8, 
30 Evin 11aaU. 12,30 program, saat a.. 
yan 12,33 Beraber t1.lrkUler 12,45 a· 
jans 13,()()......;13,30 Şarkılar. 18,00 prog. 
ram, saat ayan 18,03 Fasıl heyeti ıs, 
~ Ziraat takvimi 18,55 Dana havalan 
Pi. 19,SO saat ayarı, ajans 19,45 Yurt. 
tan sesler 20,15 Rndyo gazetesL 

On iki sene l'\"veldi, Paranın bo: 
ka:-::ınıldıAı de• irde küçük bir seya. 
h:;.t yapmak üzere Jlomanyaya gıt. 

mişlim. 
DoArusu kasapların h~i görülmı. 

ye değerdi. Hayatlarında sal.ır ve 
bıçaklan bir an bile ayrılmıyan bu 
iri kıyım insanlar vapuru alt ust 
etmişlerdi. Rirbirlerile nltır şakalar 
yapıyor: et keser glbj nıütemadh·cn 
ellerini mıısalıır:ı \'Uruyorlordı. ·Ba. 
zıları do çocul.: Rilii ıünrtedel.:i ip. 
lerc 1ırnıanıyordul:ır. 

20,45 Saz eserleri 21,00 konuşma(derd 
Je,mc saati) 21,15 Ferahnak ve Evle; 
makamları 21,30 konuşma (hikdyc sa. 
ati) 21,45 Rndyo senfoni orkestrası 
22,30 saat ayan, ajans ve borsalar 22, 
41>-22,5-0 yarınki program, kapanış. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
Bükrcştc mösyö Korentiüs na.. 

mmda sayct jyi ibir dostum vardı. 
Bu zatla fstanbulda tanışmıştık. A. 
dam ticaretle meşgul okluğu içın 

arctda sır&d:ı lı.tııııbulo gelip gider. 
dı. Kıı.rrs.ı da gayet ıkiba.r bir kadm 
dı. Rir sün hu nazik ıns:ınlanlıııı 
mektup aldım. Beni Bükrcı)e davet 
eıh)·nrlardı. Böylece Bükrcşe sil. 
tim. 

Mösyu ve ıııadnm I\orentüs beni 
eok iyi karşıladılar; ve günlerimiz 
yeni eğlcııcelcrle scçlyordıı. 

Bi.r ~abalı, Mfıs) ö Korentıü.s ben! 
otelimde hqlJu; ve büyük b:r e. 
vinçle: 

Şehir Tiyatrosunun 

! Ak§am 20,30 da P A R A 

IJ 
DRAM KISMINDA 

l (Yar.an: Necip Farı] 
Kısa kürek) 

KOMEDİ KISMINDA 
ÖKSE \'E stiKSE 

\'upurıın kaptanı .'.\Iorg:ın Smıt 
isminde yetmişlik bir zatlı. Kaptnn 
köprüsüne çıkarak kcndi5ini ziya. 

rel ettim. Adam, gayet sempatik Beyoğlu Halk Sineması 
bir ihtiyardı. Her denizci gibi o da 
pipo içiyordu. Elindeki Tal,nis ııa. 
ıet:sinin çapraz kelimelerini göste

rerek: 

- iki senedenberı bu hilmeceler. 

1 - Loml Hardı tliizJer 
2 - Tamara 
S - Ha§ çavu, Maden. 

lSTA~BUL BORSASININ 

açı1ıt " sapanı~ 
Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolnr 130.70 
Madrid 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 

ESHAM VE TAHVtLA'J 

İkramiyeli % 5 933 Ergn.rıl 2-'.!W> 
% 7 941 Deıııiryolu I 19.90 
% 7 941 Demlryolp ll 19.60 ' 

- Size suzel bir havadıs gelir. 
dim, rfedi; Amerıkay:ı gidiyoruz. 
Ta'bit si:ı: de biziml-c beraber gele

ceksiniz .. 

le uğraşıyorum, dedi; çok zevkli bir 1 
1 

~y değiı m.i? La.kin, iki senedenbe Dr. Fabr CelAI 
ri bunlıırd:ın birini ıamamlı'-'abil. ~Uda§ Sulh l\lahke.melerl 811.f 

" Slıılr ve kekeleme tedavtaı di~imi hatırlıyamıyorum. Gayet klıtıbllğtnden: 
Doğrusunu ıstersenlz.. odamın müşkül hir şey .. Bakınız .. bir hafta Her gtln 4 t.e Oa~oğlu No. 21 41/8 

Limarltanelik olduğuna kanaat se. 
tirdim. SözlerJnde bir gayri tabıilik 
vardı. İşini sücilnü bıral..,p nilesıy. 
le Ami!rikaya gıtnıek gayet zengin 
bir ndamm yap:ıcağı delilikler. 
GoııCU. 

evvelki bilmeceyi lokanta gar~onu .Mehmet Hadi, Münire ve Mehmet 
halletmiş; yü1. s~erling alac:ık. Bu 

1 
Muhsin şayian mutasarrıf olduklan işe ınalümn.ıtan ziyade zeka liızım. K A y J p L A R ı Ortaköyde Hacı Mahmut mahcllesinln 

"lister Smit geminin takip etliği ça.yır sokağında eski 21 mu. yeni 2 

-- Çok teşekkür ederim, de<lim; 
pöyie :bır seyahatle size refakat e. 
deıniyecc~imden dolayı büyük bir 
lee:ısür duymaldayım. Malıim~:ı, 
zmgin degimn-. 

Adam, soğuklaı.nhlı'lda ce'VB.ll 
Yerdi: 

- Yok eJen<lım yok., mes&leyi 
benQı aıılıımadınız.. Snhırlı olunuz. 
Söderimi bitirmedim. Bızim bura. 
da bir kasaplar sendika.~ı var. i\la. 
lfınzyo... ben de td.riaı.ç een-edem:>erl 

bu sendikanın direktörüyüm. Bu Jı_ 
damlar, senelerdenhcri böyle bir 
seyllhat için para toplamışlar. Şırıı. 

eli ynplı~ınıız hcsnba nazaran cide 
mevcut ıxırn ile altı yüz ka~bın 

Amerika) n sey&hat eöebılecegini 
m:ı:b.drlı::. Bir vapur acentesi.le de an 
l~tık. hizc bir transııll:ınUk ,·ere. 
cek. Sizden otuz dolar vapur üc,·eti 
olacağını, slz de bu seyahatten ıs. 

tifade edecek~lni~. 

lllıliı adamın aklından şüphe edi. 
J'Qrum. Otuz dolıırla Anıcri1uıya ~e. 

yahal eclehllmek. rüyada bile g:>rü. 
lecek fanfozilerden değildi. 

Bir an hile tereddüt etmeden <'C. 

vop ,·erdim: 

rola hakkında biraz malumat verdi • Beyoğlu 6 mcı dair~ aldıfım ni.. sayılı tarlanın tamamı kabili taksim 
Enteresan olmakla beraber logarit. klh ızınnamesinl zayi ettim. HUkmU olmamasından Be§ikta§ ı ınci ırulh hu-
me hesaplarından bir şey anlama. yoktur. kuk hA.kimllğln!n 1941/56 sayılı kara-
dım desem yolan söylememiş olu. Mehmet önnen • (

80181
) rile umum arasında açık artırmaya 

rurn. İhtiyar adamkı konuşmak il. çıkarılmıştır. Şartnamesi 16.3.942 ta. 
deta bir zevkli. Bana evindeki kıh. * ~ ıtı. rihinde divanhaneye taaıU1k edllml§Ur. 
rit kutusu kolleksiyonundan bahı;et Eald§ehlrde dördUncU kolorduya. Blrincl artırması 10.4.942 tarlhln11 mU. 
ti. Bu iş lıildiğimiz kadar kolay de· mensup Merkez hastahanesinden aldı- sa.dit Cuma günU saat H den 16 ya 
ğilmiş. Bir oda dolusu kibrit kutu<;~ ğım askerlik tezkeremi znyi ettiğim.. kadar memuriyetim.izde yapııacaktır. 
toplamış; fakat kollek~iyonu kıy. den yenisini çıkaracağım, eaktslnin Artırmaya ı.vtırak için % 7,~ teminat 
metleştirebilmek için altmış sekiz hUkmU olmadığını llAn ederim. akçası veyahut mllll bir bankanın ke. 
kutuya ihlyacı varmış. nu allınış Dgaz vapuru tayfnlarmdan Rizeli falet makbuzunu ibraz etmeleri mec_ 
sekiz kutudan on yedi ıanesini ele Heılımet ojtlu M~t:Lta. Galata K.a. burldlr. Birinci artırmada verilen be-
geçirmek imkônsızmış. Ru kulular ra Mustafa sokak 49 No. (39178) del muhammen kıymetln1n yüzde 7,5-
Paraguaya aitmiş. Ve yalnız İngiliz * :ı.ı:. • mı bulduğu takdirde ihalesi yapılacnk.. 
kırnlının kolleksiyonunda me,·cut Fener nüfus memurluğunUlı aldr tır. Aksi halde en son artıra.nm taah. 
imi~. Bu esnada adiıma bir ~mıl sor. tını nüfus kAğıdım lle ve içinde ka.. hUdU baki kalmak üzere artmna on 
mıı'k:tan kendimi alamııdım: yıtıı oldu~m Eyllp askerlik §Ubesln_ gUn daha temdit edilerek 20.4.942 ta. 

- Peki hu kibrit kutuları neclcn 
bu kadar kıymetli oluyormuş? .• Her 
halde kırnldan hnşka kimselc.rde de 
bu 'kutulardan mevcut olmasa se. 
rek ... 

- Hayır, yanılıyorsunuz; dedi. 

de kayıtlı askeı1-muameleml zayi et· rlhlnc mUsadit Pazartesi günU ayni 
tım. Ye.,lsinl alacnğThıdan eskisinin saatta en çok artıranın uhtesine iha· 
hllkınU yoktur. leyi lmtiycııt icra oıunııcaktrr. 

Fatih, llnyclar K p DemJrban ma. 

balle!lnde S nnmarah hanede 82-& 
teveUUtlü Mustafa otlu Ahmet öuan 

(31178) 

• •• 
Eminönü ltaymaka.mlıg't KüçUkpa-

zar nahiyesinden aldığım nU!us ve 
emniyet cüzdanımı 16 mart pazartesi 
günU zayi ettim. Yenisini çıkaraca. 

ğımdan eskilerinin hUkmn yoktur. 
NurJ Karataş (89167) 

Satış peşin para ile yapılacaktır. 

Evsafı: 1-;inde btr miktar şeftali ve 
ayva ağaçları mevcut olup hllen çL 
çek ııoğanı mezrudur. Meaa.haın: 

1608/76 metre murabbatdır. Hududu: 
Sağ tarafı Kft.ınll tarlast sol ve arkası 
lnekçl Ali, Manol, Tanıış, Yorgi tar. 
lalıı.rlle mezarlık ve cephesi çayır cad.. 
dealle mahduttur. 

Muhammen kıymeti (500) llradır. 
- Teklıfıniz g~yet cazip; t~l!k. 

'kilr edelim. otuz dole.rı ta.kelim e
fleyim. 

Mösyö l\orenliüsı ncş'cli bir k:ıh. 
kalın ntarnk: 

İşte ~ka hususiyet var. Yüz elli 
sene evvel Par.18uay hükumeti kib_ 
rlt kutularının şeklini değıştirınlye 
knrtır vermiş;, Ye bu iş için lakip 
edilen nıfüohaknyı ka7.anan rc:.sıı. 
mın projesi üzerinden kibrit kulu 
lıırıııın yapılmasına b:ı,ıanmış ır. 
Kutul~rdan yüz ve :rahut yüz elli 
adet y:ıpıldıi!ı bir esnl!.da kibrit şir. 
keti mudiirii rikrini dcğişlinniş; ve 
böyl<>ce yapılan yüz, yiiz elli kuluya 
kibrit ıloldurlarak ecnebi hükumet - Parayı paı;aport munmelesin. 

nen scnro ,·erirsiniz, dedi. 7.cten reislerine hediye <'dilmiş. Hiılen hu 
sızi hır dost sıfntıle bu seyalıale i~. yüz küsur kutudan :mcak iki iane 
lir.ak elliri:ronım. ArJ..'1ldıışlarımıı dn kala.bilmiştir. Diğerleri znm:ınla yıp 
6öylcdım. Memnun oJdular. Sız yal. ranıp gitmiş ,.e y::hu: atılmış, yani 

bu kutul:ırın lıkibeılnden kimsenin mz; pasaportunuzu vcrbC;, o ka-
hnheri yoktur. İki kutu<lan biri tn. dar ..• 

füısı;pl:ır M!ndikası direkor•'"e giliz ltıralında ve d.ğcri ele Cnva 
pnsaportunııı verdim; ve tekrar te. prensi han f:cy!:ını Elmulısiu Alı. 
tekilür cttım. dürkndirdc imiş. Bu ll'damlnrın ko'. 

c:ıınler geçtikçe, nıuarneleler tc. lekı-Jyonları lekemmiil etmiştir. Ta. 
.kemmül edi~·or: Bir ıaraflnn dıı bit bunlardan bu liult1)'U elde etme~ 
ıni>s~ö norentius harıl harıl J,agaL 1 bir rüyadan bnşkn bir şer dl'ğildir 
l:lnııı tı:ı:ı.ırlıyor<lu. l>J[ier t:ıraflan Bu kululnr. kat:ılo~cln bile tükenmiş 
lıu müstcsnıı seyahnle Jştirnk ede • naı:ıri!e bal:ılmaktndır 

il' •• 

1873 No. lu bisiklet plO.kasmı zayi 
ettim. Mezkfır plAkanın hOkmU olma· 
dığlnı lltın ederim. 

t mail Tuna (S91M) 

S.\lllBf : ASIM US 
. R:ısıldı~ı yer: VAKiT .'.'ıfATRAASl 

Umurul l'\eşri)alı iclare eden 
Uefik Ahmet Sevengil 

ka!h bir m:ı.]ıızıı:ra girdim. :'llnğaza. 
da ne salıldığıııı :ınlalmıya lüzum 
görnıüyoruın. Çünkiı, burada bir in. 
ıwıı Yilcccı~i, h·ecrği için ııe l;lzını. 

sa me\'cullu. Tjyıılro, slnemn, lıar, 
bahsi ınÜ}lerck, kütüphııne, posta, 
telgrar; kısıı«ıı, aklınıza ne gelirse 
bu mıığazada ıneYcultu. Buraya sa. 
baiıleyin girdim. Gecenin dokuzun. 
da :mr çtkaıbildlm. Ak..'jalll yemeğini 

lokantada l"edlklen sonra meşhur 

2004 No. lu icra kanununun muadil 
3890 No. lu kanunun 126 mcı madde_ 
sine tevfikan ipotek sahibi alacaklı • 
ıarıa. diğer allkadarlarm ve irtifak 
hakkı SA.hlplerinln gayrı menkul üze· 
rindekl haklarının ve hususiyle faiz 
ve m!l.l!rata dair olan lddlalanrun ev
rakı mllsbltelerlyle on gUn içinde me • 
muriyctlmlze bildirmeleri lAzımdır. Ak 
81 halde hakları tapu s!clllerlle sabit 
olmadıkça satı~ bedelinin paylaşma • 
smdan hariç kalacaklardır. Daha fazla 
maJQmat almak lstlycnlerin 41/8 dos. 
ya No. sile memurlyetimlze mürncaat· ı 
lan DA.n olunur. (89182) 

cck altı yfıı knsap da h!iyük bir se. Akşam olunca, zorl:ı yakamı knp. 
vinç içindeydi. Mesele gazetelere lanın elinden kurlarabildim. Çihıkü 
bile aksetmişti. Bıı Rükreş!c inli. kibrit kutusu kollek~iyonıından '>On 
~ar eden gnıetelcr, kasaplar birliği. ra iş minyaiür şişe kollek iyonunn 
nin, senelerdcnhcri işletılcn ,.e bir inlikal etmek iizereydl. \ 
türlü yapılmasına imkiın gönilmi. Ertesi günü, ka~aplarl:ı '•Honotu. 
yen bu bil) ük se) :ılıatı nilıayct t:ı. hı" mürettebatı ar.ısında baskellıol 
lıakkuk ellirehlldiğindcn dolayı tcb 1ı müsabakası yapıldı; vakilln nasıl 
ri!;:c şayan olıfuRunu tebarüz etıiri. gectil!inin farkında hile olmadık 
yorlıırdı. jTrans:ıtlantikle vakii ı::ecirmek içi::ı 

J>c.k l:ıbil olarak llükrcşteki belli birçok ~l'vlcr krşferliyorrluk. 

(Alahnma) bara gillim. Burada ra. 
h:ıl rahot rlanscdebilmek için dokuı. 
muhtelif pist vardı. Tango orkf'slrn. 
sı ayrı, slov orkc">lrn'>ı :ıyrı; hava. 

yen orkestrası :ıyrı . Jf Pr pistte bir 
c~! ... Biri durur, öbürU başlıyor. başlı kasaplar dükkanlarını yavaş 

y:ıv:ış kap:ıdıl:ır; ,.e hüyiik bir le. 
hişin h:ızırlı~a bn.5ladılıır. Seyahate 
iştirak edecek 61:ııı knsnplarclnn hl_ 
riue kahvede rast geldim. Adam, he. 
yccanhydı. 

- Den sekiz scnedcnheri bn se. 
yahnt ıçin ınuntazanııın cemiyete 
parn verdim. diyordu. 

Tabii bugun de göğsümü gere sc. 
re se~·ahate çıknca§ım, 16kin, karşı 
sokaktaki kııs:ıp Ancliddcn bir lürlü 
lf,kırdı dinlellireıncdik. Bir de be. 
nimle olay edi~ordu. Şiıncli yanı. 
yor anın .• iş işlen geçli. 

Cebimde tam yüz altmış beş lira 
vardı. Bilet parasını dn 'ermiştim. 
Pası::pori mu:ımclcsi bitti. Blletımı 
vcrdil.:r. Bukrcsleıı P:ırisc gidecek. 
tik. ~hır ily:ııl::ın hareket edecek o. 
lan ''Hoııolulıı" trammtlanliğinde 
bize yer n;> ırmışlılar. 

Nihayet beklcdiğintiz sün geldi. 
Altı yilz kasapla birlikte Bükreşlen 
trene hil)ip Pnrlse geldik. Parlsle 
l.ıir iki sanı dolııştıkıan sonra laı:.. 

Hir ~obalı Xevyorkı;n meşhur Don~etınek için dam arnm:ık 7.0ı hı. 
abidesi görününce iş değişti. Herkes ~u da yok; bir dolıır verip on lıeş 
geminin sol tarafına hücum etli. Va_ !15 alıyorsunuz, sayrsı beş yüze ba
purun telsizi i5lemiye başladı. Yol. liğ olan taksi kızlardan hangisine 
cul:ıra Ne'·lork hakkında kıyme'li bıı fişlerden bir tnne verirseni7. o_ 
m::ılümnt \'erildi: ve bir l::ıkım eğ. nıınla bir dans edebiliyorsunuz. Ren 
lenti yerlerinin rcktam'arı neşredil. de hir dolar vererek on he~ fi~ al. 
di. Sonradan öğrendiğimize göre bu dım. 

neşriyatı idare eden meşhur bir a. Şalona girin.ee. kiminle da.nsede
dammış; vııpurcla propngnndn işi~·le ceğiml şaşırdmı. Fakat hu şaşkın. 
meşgul oturmuş. ı k k fi 

ı · ço · s nnedl. Knrşımcla sarı sııı:. 
Ertesi günü bizi karnnUneye sok. Jı, yeşH gözlii, güzel endamlı bir kıı_ 

tulor. Teker teker sorguyn çekildik. dın ~ıktı. 'Tam o esnada elektrikler 
ten sonra kanlarımız muayene edil 
eli; ve sıhhi heyet tarafından deri~ söndü, yalnız orl:ıdnki ıuuıızuırıı 
bir mu:ıycneden soııı·ıı cebinde as_ ::ı,·izcdcıı ycşlliıntrak bir ışık sızı. 
g:ırJ elli doları olan seyynhlarn ka. yortlu. lşıc lıu dekor !~·inde guzel 
bul açıldı. ),adını 1,oJl:ırııııın arasın:ı :ılrlım. 

Durnda ancak bır harta kalahlle. Keşke ulm-ız olaydım .. on beş dans 
cekt.k. Otobüslerle birçok gezintiler bilince, r.n:ıte bııktım. Neredeyse sa. 
tertip ed 'lmiştı. Allı gün, Nevyor _ bah olacnktı. işte bü}·fik fclfiket bu 
J.-un gezilebik>cek yerlrrlnI dolaştık. saatle bıı5 göstermiye lıaşlrırlı. Hu. 
tan sonru '·edinci gün herkes ser • men kRsnplıırın tr:ınsallantlği çok. 
bcst bırakıldı. ~n hareket etmiş olacaktı. 

Sıılı:ıhleyin erkenden kırk dokuz (De\ amı rnr) 

r ,, 
VAK/1 1 

·uetede ı;ıua outu.a yazı vt 
realm.ler1.n tıukuku mahıuzoııı 

llUOSI': fA1UJ-"l!:St 

MeaıJekeı Menı!c!Keı 

i(:tndl' 'l1'$tn'111 

.\yU. ~ t~ IU 
8 aytlk t6CJ ı~ 

" ayııı. no ıs%t 
l flllı.ı OO(i 1 ffOlı • 

l'ar1feden a&lka.ıı Blr11ğ1 ıçlıı 
·~·da otuz ıuııı.ış dtlşWtır. Posta 
•1ırllğtne çtrmlyen yerlere avda 
··etml? rıe~er ıcuru: zamme11uir: 

A.tıoııe kayd.mJ bildiren mektuı 
"'O telgrıu UcreunJ abotıt' pırası 
orn posta veya b3.nka Ue yauawı:ı 
ııcretln1 ıı:ııırc kendi ıızertı:ıt aııı 
Nlrl.."t)'etılu tıeı DOMtn mrrkr.7ln<J• 

\t Ah.Jl•e abone razıw . 

4drl"l' değ4Unne Ucreu 2f Kr~ 
lLA~ U<'ltETLEW 

rıcare: llAnıarmaı saııtım • ıra 
ı.ın sonaan IUbaren U~ savtaıa 
rmda 40, iç aaytalarda 50 kuruş. 
:lördllllcll sayfada ı; lk1ncı n 
lı;Unctlde 2; 01r1nclaı •: tıeşlık 
11anı Kesmece 6 Uradu. 

BUyUk; ı;oıı cıevb.llllı 1t11teu 
renkU UA.n 9erenJere ayn ayn ın 
1ırmeıer yapılır. tteıımı UAnJara; 
'lUltim saun :;o kuruştw 

nra11 Uabl~ ette uımıyan 
Küçük fl!ııJaı 

Bir <!ela 30; \kl cıctuı 60. Uç 
1ef11BJ 6~ dörı delası 715 n oıı 
tetaııı ıMJ Kuruştur 

1 

[ 
Maim clnsl 

İnhisarlar U. 

)Ilktan 

4250 kilo 

(2.50 " 
800 " 
17.~ ,, 

Alçı 

ReçlnR 
Litop:uı 

Vanilya 
Muhtelit cins zımpara 

Müdürlüğünden: 

ŞeJ<ll 

Pazarlık 

,. 

.. 

Ekslltmc 
orınu 

~7/3/942 CUma 

" .. .. .. 
" .. 

Saati 

9Ji0 
·10 
10.ıo 

l0.30 

taşı 2130 Adet ., ., ,. 10.40 
Kırık pirinç 80 Ton ,, ., ,. 11.-

l. - Yukarda cins ve mlktan yazılı mıı.ızeme pazarlıkla satm alma_ 
caktır. 

2. - Pazarlık hlzalarmda yazılı glln ve saatlerde Kaba.taşta levazım 
DUbesinde merkez mubayaa komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Şartnameler ve numune her gün sözU geçen §Ubede görülebilir. 
4. - İsteklilerin tayin olunan gün ve saaUe?"de teklif edecekleri fiyat 

Uzerlnden % 7,5 gUvenme paraalle birlikte mczkür komisyona mUracnat-
l&r.1. (3361) 

Dev Jet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell (19760) Ura olan muhtelit eb'atta 2i:i00 metre Llno.. 
ıeom (16.4.1942) Per~embc gUnU saat (15,30) on beş buc;uktn Hı:ı.ydarp{l_ 
şada tiar binası dahlltndekl komisyon ta.rafından kapalı zarf usulile s:ıtm 
alınacaktır. 

Bu işıı girmek isteyenlerin (1482) llrlık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla. tekllflerinl muhtevı :r.nrilannı ayni gUn saat (14, 
30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine V1lrmcleri lt\.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler lrnmisyonda parasız olarak dağıtllmnktadır. 
(3426) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
'Muhtcllf değirmenlerde ögiltmekte bulunduğumuz hububatın temizlen. 

meslnde elde edilen kavuz, tavuk yemi, çevrenti ve toz gibi çxkmtılar kar
şılıklı pıızarlık suretlle Liman han -' Uncu kattaki dairemizde satılacaktır. 
Pazarlığa iştirak edeceklerin bin liralık banlca teminat mektubu veya na.. 
kidle birlikte 2-'. Mart. 942. salr günU saat on dörtte ofisimizde bulunmıı.lan 
rica olunur. (3508) 

htanbul Dör®ncü icra l\'lemarlu
fundan: 

940/4320 

Tahliye edile!.' bir mahalde mevcut 
ve icra kanununun 26 mcı maddesi 
mucibince paraya ÇC\TUmcslne karar 
verilen muhtcl11 mengwıd, ege, anah. 
tar. blleyiT., çekiç ve saire buna ben· 
zer aJAt ile demir 31.3.942 tarllılne mU 
sadlt Satı gUnU saat 12 den itibaren 

r-v-

Galatada BUyük Balıklı handa satıla.. 
caktı?. 

O gün kıymetinin % de 75 §lnJ bul. 
mazsa ikinci artırmam 2.4.912 tarihi· 
nıı mtısadif Per§embe günll aynı ma.. 
hal ve aynı saat'da icra olunarak en 
·ole artırana ihale edilecektir. Tnllpll. 
terin satı§ zamanında mahallinde bu· 
lunacak memuruna % de 7,5 pey ak
çastyle mUracaaUan flA.n olunur. 

(39480) 

-

Ki YE iŞ BA 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
ıvu ·,nAM.t\·R Pl.ANJ 

KEŞU>ELEK: ı ~obat, t 

~ayuı.. ! A ğ'uı-to ? lktn. 

cl~rlo tarihlerinde 

npıta. 

uıu IKhlillfr"ELEW 

1 adet 2QOO Liralık • 2000.- Llra 
8 .. 1000 • - 8000..- • 
ıı • 160 • - ll'i00..-
1 • 600 • - 1000.- • 

10 .. 250 .. - 2500.- • 40 . 100 • - 4000,- • 
60 • 5() • - 2500.- • 

ıoo • ıe • - 6000.- .. 
200 • w • - 2ooo- • 


