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Mali itibarımızın 
geni delili 

milyonluk istikraza, iki günd~i;:ıı 
talep olması maliyemiz ile halk arasında ~ 

emniyet ve iş beraberliğinin güzel bir alametidir ~ 
------~- ı ;t<&J#F$M.SSX&GSL~ nz 

-~ ~ ........................................ ~ 
Yazan : Ahmet Emin YALMAN 

M aliyemiztn aç~ğı 16 mı!.-·-----------~--------------
yonluk yeni demiryolu ~- ı 

tıkrazı ikı gun içinde dolmuş ve 
ıo milyona karşı 15 milyonluk ta. 
lep olmuştur. 

Herke~ taleplerin üçte ikısl ve· 
rllmektedir. Bir vakıtıer bıızı garp ' 
memleketlerinde açılan ıstikrıızla 
r o daır bu gibi haberler geldikı; 
bunları b re r garibe d iye gazete· 

ll>rlmlzin sut urıla rına geçirir, hay
retle okurduk. Hazine ile halk a
rasındaki cmniyelin ve iş berab 
J~ğlnln oyle bir eserini memle~:: ı 
tımlzde de gormck, her halde mem 
nunlyet ve lft.harla karşı'an k 
bir Mdlsedir. aca 

Zaten cümhurlyct mali . ln 
an 1 da' yesm 

an . :,S_• U ıma sağlam esaslar ü-
l ngtllzler tarafından ,l<ldetle bombalanan Roltr havzıwnıtda K rup f8brika

larının bulunduğu ESheo ~rindeo ltir fabrika 
~erın~"' Y rümek ve emniyete la-
) ık kalmak bulunduğu için hükti • 
metle halk ar ındaki bu .. • r k "" 1 . 1. 1 
bet tarzı, hfıdlselerln ink·~~- u z a k ' a r 1 n g 1 ı z e r' 
rloğmuş, filli tcerübcler~ı,,..,,.n b b 1 R h h 
rniştır. geç. '---- ar ---: u r avzasını 

Bugünkü harp Pl"tt&rı her 

leketin maliyesi !~in zorlukla:"e~ Japonlar bombaladılar ratmışt.ır. Bundan b iz. d .. y 
değfüz. Mukayese : ..... le! mı üst~a 

f b w"" er rıl btr 
~ra a ıra.karak yalnız kend i hak-

kımızda bır hfiküm w 1 eti Han g 0 n , u kışırsak hata.ya dii~bll~.ye k -
i\tılletler Cemiyeti tetkik . 

nln 26 şubat larih! . şubcsı-

~:r bül~n b~ Muka
1

!:senio~!~f~ ı' şga 1 ett ı' er r neticeye varmak irnka 
zırlamaktadır. nını ha· 

Biiltendc biz de dahil _. m h ld ' vıduğu. 
uı a e 14 memlekette tcdavijl-

de }~ulunan banknotlar ha.kJunda 
ma umat vardır. lıtisnasız. surette 
her memleketteki banknot mıkta. 
rı artma halindedir. En başta R -
manya •• Hındistan, Belçika ve' Aol 
manya ı ' · •• gc mektedir. Almanyanın 

Hollanda Hindistanı 
da kayıtsız şartsız 

teslim oldu 
tedav~l halindeki parası 1937 de 
5,9 mılyar mo.rk iken, 1938 de 8,6 Japonlar Yeni Gineye 
1940 da B.6 ve 1941 sonunda ı4 ihraç yapmaya baş/addar 
ın lynr marka varmıştır y 1 markın tedn ül tt" · anız 

1 
kTokyo, 9. (A .A.) - İmparator-

! 1 d·~ . v c ığı snhanın ge. 
n ş e ı1;1nı hesaba katmak 

1
• u tımumı karargahı bıldiriyor: 

dır. azım. Japon ku_vvetleı·l 8 mart günü 
Üç memleket hariç olmak .. ;:at lO da Rangln şehrinin ı~ull 

d " • nı h uzerc ?ni tamamlamışlardır. 
~~~a lnD4lcr memleketinde teda· Hol 

vu un seneslncfoki artı . and:ıltlar teslim oldular 
beti 1940 senesinden fa 1 d ş nıs. Tokyo, 9 (A.A.) - Ilolanda si-
üç memleket te Türki z 8 ır. Bu lahlı kuvvetleri sn.-ıt 9 dan sonra 
ve İsviçredir. Milletle/~ F~ansa 

1
mukavemet etmekten vazgcçmls 

nln billtenlne göre emıyetl- er v~ Domel aj~nsının emin b;; 
deki tcdaviilun ı94:;'emlcketimlz. :nembadon öğrendiğine göre Japon 
arlıı§ n!sbctı yüzde 43 !enlc9stndeki ar tarafından talep cd len vcchile 
yalnız yllzdc 27 d ' ' ' 41 de kayıtsız ve şartsız. olarak teslim 

ır. olmayı kııbul etmi lerd ır. 
Demek ki memleketi l A 

yo.rattı~ı ıhtlyaçlar •·-ıı m z harbin vustrııJyn taarruzu bekliyor 
d U'd '"I ıw rşısında te· Stokho1m, 8 (A .A .) _ n:N.B .·. 

av e.- parayı co~altmok A t kt o yolu .. vu tralyacta askeri makamlara 
~~e~~ ~~nv~il~0~.lhtiyatıa hareket luzumlu görülcc<'k tahribatın va· 
seneye ~oğaltacıı.kır Y~~~dken diğer pılmast için salahiyet vcrilmiş.t " r 
yüksekte faiz ö<kmek . ı.sıın ve ~emlryolları. yol lar ve ı nırın 
kfirlıklnrı göze alarak gıbı feda- ~~~~~ikt~~~e icap eder<;c tahrlJJ L'" 

ra ile hayırlı hnrcketı mevcut pa... 
ya ehemmiyet v er yaratmı· Gordon Bt'nnd'in nutku 
den biridir. eren memlC'keUer. - Sycl?C'.Y. 9 (A .A.) - ~ydnev'de 

Eşsen şehri, Ostond 
ve le Havre doklara 

do tohi-i p edildi 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz. ha. 

va. nazıdığının tebl"• i: 
Dün ı:ece ehem~lyetli miktar

da İngiliz bomba tayyareleri Es. 
sen'c v e Holandadaki diğer he. 
deflere taarruz etmişlerdir. Osta. 
end'a ve Le Havre dokları da bom 
balanmıştır. 

İngıliz av tayyareleri Holanda 
ve Şimali Fransada tayyare mey. 
danlarına taarruz' arda bulunmu~· 
!ardır. 

Bomba ta.yyarelerlmızdcn sekizi 
dönmcmiııtiı" 

Berlln, 9 (A.A.) - D.N.B. ajan. 
sının salahiyetli kaynaklardan öğ. 
rend iğine göre, İngiliz bomba u 
çakları bu gece batı Almanyasın. 
da müteaddit yerleri bombalamış· 
!ardır. Sivil halk ara:;ında kayıplar 
vardır. Askeri mahiyette hiç bir 
hasar olm2rnıc:hr. 

Londra, 9 (A.A.) - Dilnkü pa
zar günii öğleden sonra bomba 
tayyarelerimiz Parls civarında Po~ 
i~de, Almanya lçln harp mal· 
zcmesi yapan Matford fabrikasına 
taarruz e1mlşlerdir. Bombalar doğ 
rudan doğruya fabrikaya ve kam 
yon garajlarına dlişmUştiir. 

Av tayyarelerimizin refakalindr 
bulunıın diğer bomba tayyareler!. 
nıiz L ille civarında Comine~'deki 
elektrik .antrallne ve Abbeville'de 
dcmlryolu depolarına taarruz et
mişlerdir. 

• 

Von-p;p;11 
Beri ine 

gidiyor 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinin beyanatı 

Tiitün ve içki 
fiyatları arttı 

Alman elçisi höku· J 
metine izahat J 

verecek ) 
Berlin, 9 (A.A.) - Yan res· 

mı bir kaynaktM bitdiriHyor: 
Alwttı.n l\tl.riciye n1WArkğ11ıdtı, 

bir SttGlc vertlen cevapta. Al
me.nyanın Ankara biiyilk elçisi 
B. Von Papen' in i1.ahat vermek 
üzere önUmtizdeki hafta Berlin 'e 
gelmeslnkı beklenildiği bıldiril
mlştir. 

Filipinlerde 
Mak Arthur b:r 
zafer kazandı 

Galip gelemiyen 
Japon kumandonı 

harakiri yoptı 

Japon kut"ıetlerinin 
kumandan/Jğma G/. 
Yamaşita getirildi 

J apon kunıanıtanı, J~to hu ~8<" 

Arthur ' u ınağlıııl l'<l<'rne.' lm:e 
intihar etti 

Vaşıngton, 9 (A.A.) - Harbiye 
Nezaretinin Pazar tebliği: 

Filipinlcrde: Bataan yarım ada... 
<;ında yol kolunda Abucay şima· 
!inde çıkan bir düşman alayı mes
tur mevzilerde bulunan topçumu· 
zun b:ıskın taarruzıle ağır zayiata 
uğramıştır. 

Japon hatlarını takviyeye gittiği 
muhakkak olan bu Japon olayı 
90 kamyon fcinde cepheye doğr~ 

(Devamı Sa. S, Sti. 2 de) ++ 

Inhi'8rtar '\'ekili Raif Karadeniz 

Milli Şef, tütün ve 
içki siyasetimizi şög/e 

tesbit etmiştir: 

"İçenin parasından, içmiyenin 
sıhhatinden kazanıyoruz.,, 

Birkaç gündenberi şehdmizdc ı yatları !le n&ktiye ücretlerini art 
bulunan İnhisar!~ Vekil i Raif ~a- tırmış obrıası bir vakıa halindedır: 
radeniz, dün inhısar maddcılerıne Yurdun müdafaası için lüzuınlu 
yapılan zam hakkında bir muhar· bütün tcd~rieriıı alınması da ha· 
rimize aşağıdaki beyanatı vermiş. yali bir zarurettir. işte bu iki se. 
tir: bcpben dolayı devlet masratıarı 

_ Dünya durumunun hc:r mem- bir hayli çoğalmış bulunuyor. Bun 
lekette olduğu gibi bizde de ipti. Jnrı karŞllıyacak olan hazineye ye· 
dai madde, yiyecek ve giyecek fi· (Deyamı s.. 3; Si. 5 .. ) _ _ 

ı mes'elesi kurulacak mı? 
1 ffiÜhİffifBŞfİ ı Yeni., vekalet kurulursa, ziraat; 
J < iktısat ve ticaret vekaletlerinin 

J
I Çörçil, bugünlerde teşkillerini kadrosuna alacak 

· t · h AJ\kara, 9 (Telefonla} __,.Şehri- caklardır. A)Tıca tek ~de toplaoa-
vazıye ; ıza miz resmi mahfillerinde pek yakın cak olan fabrikalarımız da bu ve-

) edecek da bir' milli ıktısat vekaletinin ku- kfilcte bağlı müstakil Dir um 
) rulacağı hakkındalQ rivayetler ye. müdürlüğe raptedileceklerdlr. Bu 

J 
nlden canlanmıştır. hususta yapılmakta olan tetklk 

Bir lf merikan fen B u rivayetlere baz.ıları kati na- rin hayli ilerlediği ve muhtelif pro 
zar.la bakmaktadırlar. Söylendiği. jeler hazırlandığı Heri sürül:mek. 

J hey 'eti Hindistana ne göre kurulacak Miti! İktısat ve- tcdir. Tahmin edildiğine göre, bu 

g id!vor kfılctl. Ziraat, İktısat ve Ticaret 
J Vekaleti tcşkillerini kadrosuna ala- projeler arasınden Vekiller Heyeti 

Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) 
Verilen haberlere iÖre B. Çörçil, 
bugünlerde Hindistan meselesi hak 
kında Avam kıtmarasında beya
natta bulunacaktır. Bu hususta İn. 
gillerede iki cereyan vardır. Bir 
kısmına göre Hint meselesini şim· 
di halle çalışmak zararlı olacak. 
tır. Diğer kısmı ise düşmanın Hin
distan kapılarına dayandığı bir 
anda bu işle uğraşmak tehlikeli 
bir vaziyet meydana getirecektir, 
divor. Son saııtte H nHilcri rnem. 
m;n edecek bir şekil bulmıya ça
lışmak git~ addedilmektedir. 

Hintlllerin Japonyayı miişterek 
bir düşman ve tehlike saymaları 
Hint meselesinin halline yardım e_ 
decektir. İngilterenin böyle dar 
zamanlarda vaitlcrde bulunup son 
ra bu sözler!nl tutmadığını söyli
yen Hintliler bu hali fırsııt bil
mektedir. Diğer taraftan Ber1in ve 
Roma da Hintlileri İnglllereye kar
şı ayaklandırmak için ellerinden 

(Devamı S:ı. S. fı.::? de) = 

cak ve dört müsteşarlıkla idare c- nln tesbit edeceğ i blr tal\cs ka ı u
dilecektir. 

Bu müsteşarlıklar ticaret, zira.at, 
lktısat ve ia:ie işlerile me~ul ola. 

niyet kesbetmek üzere Büyük Mil. 
lct Meclisine sevkedllecek tir. 

(B.B .) 

Sir ~tafford ·rAvustralya 
C r 1PP 8 1 lngi ltereden 

diyor ki: 1 ayrılıyor mu?} 
Fecirden evvel kara 

racak olan istikbal 

azmimiz i azalt-

mamalıd ı r 
soyledığı bir nutukta GC'neral Gor -

Günün birinde meml k tı &on Bennet dcm'ştir k i: 
sındakl döviz tahdıtıe~ ~ ('r ara. Japonlarr. Avus~ralyada tesadüf 
ve muhtelif memleket! i alkacak (De,·amı ısa: s ii: 4 ftc) = ı (,,.. __ _ 
Jnrı arasında serbest b~r n para_ 1 
cüşme cc.reyan edecek r bov öl- r----- ·------=:: Ben i Delk s mahkemede 

1 D. N. B.ye gire t 
)Avustrolya f ıl or Ş :ıng-( 
> hayda bir ist ik '.ôl ( 

J cemiyeti kurmuşlar f 
Berlın, 9 (A.A.) - Avu ·tralya. 

nın İngiltere imparatorluğuodan 
ayrılması ve Japonya ile ayrı bir 
sulh aktctmcs. lehinde bu kıtadn 
bazı sesler yükseld ğine dair Şan~· 
haydan ahn~n haber i!c buna be,_ 
zer hııbcrler Rcr inin ı:lya~i mıı1• 
fılleri ııde n!llkıı uvEtndırmaktııd• 
:;-.ıııghayla A,ıı .. tral~alılar hlr ı .. tOdfıJ 

pıı resı on saftn m k"olursa Türk 1 ~ 
ınrdr.n b·rt oıacak~v ı aıan para. f R u s • l m a 
111'sk, gc.rf'k memı~~· t~erek kar
lhUynclnrına Söre h e. n lktısadi '--- b 8 rb1 
clıın Tilrk parası du;ım ~akımın. 
halde c.n sar.hım b . ya lçınde her 16 n Al 

fktısadi işlerimiz~ para_dı~. cı man 
kide Ulyık noktala ~eoımız ten 
söyHlyoruz. Fakat r g~rüyoruz ve ordusu gı•tt;kçe 
alt olnn bu gibi n c~1u tatbikata & 

prensip me'lele'crln~l'n at~ı es-aslı k 
mayı bl!mell. hC'r birimi Yrı ~.ut. Si ıştırılıyor 
parasının, Türk mali ~tlb Turk 
b ir ko ' arının ruyucusu ll'levkllnd b 
malıyız. e ulun-

Ahmet Emin l'ALMA!ll 

Macar 
kabinesi 
istifa etti 

Staraya Russada 

Alman zayiatı 
100,000 kişi 

Moskova, 9 (A.A .) - Sovyet 
tebliği : 

Sovyct kıtaları 16 ncı A 1man or. 
dusu etra!ındnki çemberi sıkıştırı. 
Yor. Bu cephenin bir k<'.5iıninde 
düşman iıç taburla karşı hl'ıcuma 
Yeltenmışse de piyı:!dcmlz ve bir 

Ankara, !) (Radyo Gaze~i) _ k~ya~çı taburumuz tarafından piis 
Evvelce Dudaı>eşteden v il kurtulrnOştur. 
haber: göre, Macar Ba;~e:~ı bir Almanlar Knlin•n cephesinde 9 
Hııılcıye- N zı rı Bardos 1, i v~ yerden sürülmüşlerdir. 
\ ·a z Ye ti dolayısile ve do~t ~Jhhı Londra. 9 (A.A.) - B.B.C.: Rus. 
tnvs yesi llzerlne bir ınüdd ~r arı.n ların i1crlemlye devam etmeleri 
fc gorem iye\.eğl b 'ldir!l . ei vazı. , Viazma bölgesinde Almnnların c~ 

Bugün v d"rı 1 mışt · llnde bulunup çıkıntı te!'lkil eden 
l\I..ıcar k:ılı .,·· i~ · ıgfe t:; bir telgraf 25 bin kilometre murabbalık b ir 
dlrmektedır ı. s ı a ettllılnl bll sahayı tcerıt etmek t.(!hlikeslni do. 

(De-. Sa. S, ~ü. 4 de) «+-
Bayan Benli Belkıs 

<·rml.nıtı lrnrınıı':'lar 

C emaleddin adında bir 
vatandaş, gönül rızası 
ile verdiği kürk ve 
e fmaslan mahkeme 
va sıtası ile geri istiyor 

Şaııghay, 9 (A.A.) - Gc~en h:-t' 
ta sonlarında burııcia bir Avu""

' trnlyo istiklal crmi~ ti kurulmu . 
tur Bu hareket Avustraıy9 ı 1 .\· : 

lan Rııyrnond idare ctmcktedır. 

Dtin s.ı hah .ısliYe dördUncti hukuk mahkemesinde ' 
çok enteresan bir davanın görl\lmeslne başlanmıştır. 

ı-iir ~taffor:i Crlııııs Da\'a, herkes tarafından tanınmış blr tnsıını alll· 
kadar cttıgtııden bUyiik bir dlnlcytcl kütlesi tarafın-
dan takip edilmiştir. Bu da,•anın kahramanı Benli Londra. !) (A.A.) - Milli ta. 
Belkıs"dır. sarruf komtlesinde söylediği bir 

Da\·nnın nıe\'Zuu şudur: nutukta Sir Stafford Cripps de. 
Meıııleketln tanınmış biı ailesine mensup Ceınaled- ml~tlr ki: 

din adında bir zengin ııı ıo senesinde. Şişlide oturan Karanlık olan ve fecirden ev. 
Benli Bc\kıs'la tanıı;ımış ve kadının gtizelli~I l<aı-şı-

vel daha da kararacak olan istik
s ındıı dayanamamış "e tişık oımuştul". Bu aşk çarp-
ması llzerlnc Cemaleddin, Belkıs'a e\'lerınıek tekli- balin manzarası eğer elimızden 
!inde bulunmuştur. Belkıs bu teklifi kabul etnırmiş geldiği kdar çalışırsak cesaretimizi 
ise, de ıpl tamaınen4kopartmayıp Cenıaleddlnle mU- kırmamalı ve azmimizi azaltmama 
nasebeti kesnıenıiştlr. lıdır. -

Cenıalcddlnın iddiasına göre bir altın bilezik ve tek S ir Crlpps benc;Jiği ve israfı tak 
taşlı bir yüzük hediye etmiştir. bih etmiş ve bu sebeple vapur-

Aneak aradan bir kaç gün geçtikten sonra davacı !arda işgal edi en yerlerin bir çok 
Cemaleddin Bclkıs'a herkesle dolaşınamasım söyle- insnnlarm hayatını kurtaracak 0 _ 

Mü nhal 
meb'usluklar 

Orgeneral Asım 
Gündüz' ün namzet 

gösterilmesi muhtemel 
Ankara, 9 (Telefonla} - Munhal 

bulunan mebusluklara namzet gös 
terlleceklerin bu ayın 14 üncü cu. 
martesi günü ilan edilecekleri tah. 
ıntn edilmektedir. 

{De~ sa. 3, öü. 3 de += + hın cephane, top ve av tayyareleri 

... ~--~~~-----~~~~~~---~~-~--~~~~~-~~~~~~~~ nn~i l~n kuUantlabUeceğinlsöyle. imi~· • 

Kuvvetle söylendiğine göre, nam 
zct ı;:österileceklerin arasında G e
nelkurmay ikinci başkanı General 
Asım G~ndüz de bt:ıı.ıomaktadlr. 

(8.B.) 
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Japon 1 a r ı.a i 1 k t i.c a ret 
muahedesi 

-ıo-

Sultan Hamit. Sait Paşayı saraya dav~t 
ederek ticaret muahedesi müsveddelerini 
müzakereye koyuldu. 

) 

Sanayi 
birliğinin 
yeni şekli 

Biıl.k, bir konfederas

yon haline konulc.cak 
öarend:aımıze ııöre İkt•sat Ve. 

kaleli cayet mühim bir proje üze· 
Dördüncü ma.dd.e - Muahedeyi 1 On =kinci madde - İşbu muahe- rinde meşgul olmaktadır. Bugün

...ıkt..cden devıetleoden her birinin de, lmı:alandığı tarihten itibaren lcrdc kati şeklini a:acak olan bu\ 
t.eb&ast, diğerinin mem'eketlerin- icra mevktlne konulacak ve on proje ile mi1ll san~yi b1rl:ği bir 
de, l\n1snJarında ve teb:rlerinde i. sene müddelle muteber olacaktır. konfederasyon şekl:n[ alacak ve 
kame{ 8lııC'k. ve oralarda hane, On üçilncü me.dde - İşbu mua- merkezi blrlite baglı her sanat 
ınag~za v~aire isticar eylen\ck hede tasdik ve ımza cdilcrck on sc şubesinden birer birllk kurulacak· 
hAkktnA malik olabileceklerdir ... klz ay zarfında mübadele oluna._ tır. Bu surct'.c Millt Sanayi Birliği 
İki tara(tlı.n ıblrinln tcb.:ası, diğc. caktır ;dare heyeti blr merkez idare he
r:nin memleketinde seyahat eder, işbu muahede, iki tarafın her iyeli olacak ve birliğe ba~lı ol"

.. ve yahut ba~ka bir memlekete. gl. birinde ikişer nüsha. kalmak üze· rak kurulacak yünlU, pamuklu, l
dcricen o·Mdan IC('('ltSC, (en zıya- re (impa.rator Cimo) nun culü5u pekli mensucat, kauc;uk, dcj:lrmen 
de ma.7.he.rı n1üsaade dev!et) tc· tarihlnin ... senesi ... ayının ... sanayii, deri sınayil, ve sair s11.-
hall..çt ~bt meııımcle ~recektlr. gününde ve hlcrct\n ... tarihinde \nayl eruplsrının ayr uıyrı komite. 

Bc~iuci mMddc - Ik.I devletten rdört nü!ha olarak tilnzim Jı:ılın- \ Ieri olacaktır. 
hrr birinin _ k-ba ı, ~atlarını Ye ~mıştır.) _ Sanay; işlerlmtz bu şekild~ halen 
C',yala.ıını. d lr.r devle.tin mem~e-ı ?\:tuhterem okuyucularımı sık- ıtha1At ve ihracat birlikleri vası· 
keCerınc ıttwl ve ya .. hut oradın ıh~ \malllak İ('in mealarn naklettiğim tasile Jhracet tac'.rh~rlmlzinkl :ibl 
rliı; eciece~t-r.i V"-klt, tftb ~oldu~- yuk.aırdaki muahede H\vıhası, sa- organize edilmiş olacaktır. 
arı dc~oi~•ın ko_y.muş oldugıu tarı. dece bir mt.isveddede-;, ibaretti. Şehrimizde yapılan t!'mas1ar 

ofc n1ucıbıne.c gJ.ımnık resm vere· Sayet Osn1anlı hükümcti bu teklifi neticesinde bu huı;;ustaki son Ş".'
cek1erdir. t l kabul .ederse, blı mü"'"vr.ddc şeklin- k:l İktıı;r.t Vckd1ctinc göndcrllm;ş 

AWncı. nı>dde - · k de:l•llcn de bir muah.,de aktedi'.ecel<i. ve vek~letin sordu~u teferruata 
her blrh~ın teba:\St, yekdı,.,~~ınin S ·fl ş ki pac; b :- ait b3zI suallere de ccvaplnr ve. 
ınC'mleketlerir.d'e lk•met etiıklerl :.e; ~ r __ 

00 
~ad·~ıu hıyıhaya 1 rilmi!;itlr. 

trr'JddE>t zarfında, o memle'ketin ka rap re 
1 
g~ er ıg mektupta 

1 ntınl•r•na ve z"4>•la nizomlarına baz•. m<'d.dc crm_a.z çok tadil ed•I- Yunanlıların Be ediye 
IAb! oJacıı.khtrdır. mesınc Juı:um goruyor .. onların al-

Yedinci modde - İki dev:etten tı.nı .da'. kırmızı kurşun kalem lle memurlarına teşekkürü 
.• 1 .,_ • ( • çızd ıını ilave ediı·ordtı 

her bırtıı n harp gt>m"-.ı.c:rı, en zı- ' İstanbul belcdiye!'i mcmurları-
~ade rT'llt:~hArı mü-'aade 6t"vletJ r:e- · Bu Ifı_y'ha müsveddesi, IIariclye nın Yunanlı meslektıJJlarzna yar
··n!le injn g rnıeJe.-inf' m:J~a.ade ., e- ~czaretın~_n. ~adrazama gönderil_ dım olmak üzere gQndcrd•klerl ko-1 
n.:ı~., ltman ve nehirlere preb1·e- · ~~ OH:a 1tnıt1tala:ls1nı va.zarok, Sul· literc karşı ~-r te~ck.kür mektubu 
rrlderdlr. . m de lakd!m ettı. gelmiş ve b:r tablo ile bir albüm 

sr;cizfnct mn<idr Q5manlı Salt ~a,.c;e-nın mütaJAasr _ muta- de hediye olarak gönder!Jmlşt!r. 
!T'<'mlckefer-nde bl1lunan Japomar dı veçhıle • .. kaçamakh id!. liiçbir ı İstanbul be!cdly~; tktnci p:ırtl 
ar::ısır.rl:ı zuhur C"decrk d;ıvalar. Ja me uliyeU uzerıne almık istemi- yardım için Ticaret Vck3.lctlndcn 
oonya konıııolosla.rı v~ HiC"C'nr vekil ... yen bu zat, sdrzil döndürüp dolaş- koli müsaı:ı.desi bekJcmcktcdır 
!~ri mı:triff'tllt" görüle"."C'k .. Japonya- tırdıktn sonra. 18frn sontmda: •

1 d• bulıınan O<man:ı lebaası ara. (Her ne •uretle lradeı •enive•e· ase müsteşarının 
..-1rdo zuhur <'df'Cf'k davalar d~, ri şer.dl ıudur buyurulursa -h k_ k ı J 
O•man'ı şehbender ve lUccar ve- met ve iaabct ondadır) diye, neti. tet İ,.; eri 
k·llt>ri tara(t!ldcın Ca.slerl~ecekt:r. ceyi Sultan I-larnldin erzu ve tra- İaşe l\tüste.,art Şükrü Sökmen-

Ookıııncu madde - İki devlet- desine tevdi •Yl<!miştl. sller, iaşe .ı~ıerinl te•klk etmek u. 
te·ı hC'r birinin mem1eketlndc, ken- Sultan HamM, derhal Sait Pa..::a- zere dün Istanbula gcinli<;, cvvclA 
di tebıaJnrı nra.sında zuhur ede- yI ı;n.raya cclbctti. Ve lôyıh~yı V2"i ve Belediye reisi Doktor Ltit .. 
cck dAvalır , o memleketin muha- madde. msdde okuyarak milzake- )fi Kırdarla ~örüştüktcn sonra ta .. 
krn1eler1'lde fÖı"Ülecekt'r. rf'}'e a:rişti.. nihayet müzakere ŞU ş:e müdürlüğüne giderek iaşe mi.t-

Q:ıuncu mAddc - İki mcmle- kararla neticelendi: ' !dürü l\tümtaz Rek' den izahat al-
krtin birinde, iki devletin tebaa. Arkur var mışhr. 
la!'ile ~ıır devletler teban'1iı ara· 
~ında ht;kuka ait do.va·11r zuhur 
e-cıer5e, t"bl olôı1kları devletin se .. 
fir \·eya konsolosJiirI VB!'Jt&siJe r 
muhakeme edllceekierdir. Sgruyoriar: 

On birinci madde - İki devlet 
t!'baalarından biri, diğcr;nin mem
ı~kll'llt>rlndf" bir cinayet lrlik6p e .. 
• i~rıı:ıc, buluncluitu memleketin ka
rtıt'll3r1 mucibince ceza görecektir 

Uskumru dolma!orı 
« ..... Bt>n emrkli bir ihtiyar \'e 

biraz tlu boğa.7.ına dU~kUn bir o· 
ku:o·ucunu.tuın. 1'"'!,·,·e-tkl ,ı:Un Bah

~effaın rllddco;!nflen geterken 
göılerlnı bir loko•tu comek. nın
dı tf'~hlr ('dllen u~kn.nru dehna-
la.rına takıltlı. Sakın ayıplanta· 

Nakil 
ve 

vasıtası kamyon 

kamyonetlerin 

muayenesi 
Nakil vasıtası olarak kullanılaiı 

kamyon ve kamyonetlerin muaye. 
neleri 16 marttan itibaren beledi-
ye fen heyeti müdür~üğü tarafın· 
ctnn yapılacaktır. 

Muayene, on ilin devam edecek 
ve Aksaray deposu ile Kadıköy it
faiyesinde olacaktır. 

VATAN 

N ajX>lyonun 1.foskova seferin .. 
de Imparatoriçe l-fari LUlz'e 

yazdr~ı mekttıplarda:ı b8zılarını 

aşağıya yazıyorun1. Tarih! bir se
feri bütUn 11.C:tklığite göıteren bu 
mektup parçaları okumağa. dc~er. 

<18 afu-'loo 812 (Smolensk). 

- Napolyonun harp 
«16 eylül • 812. 14 eylülde glr

diğrm Moskovadan size yazmı,tım. 
Şehir Pa.ris kadar büyük, Burada 
(1600} kadar kilise kuleleri \'N' 

\'e (1000} kadar güzel saray Yar. 
Şehirde herşey mevcut. Ihti9an1 ol
duğu gibi bırakılmış, tüccar şehri 

terke icbar edilmiş. Halk ile şc· 

hatıralarından -
lan dolayı halk yağmaya ba,la· 
mıştır. Bu kayıp Rusya. için pek 
mUes.sir olacak. Rusla.r en kU<;Uk 
şeye kadar tahrip etmişler ve ya
hut öküp götCnr.ilş!erd!r 

c18 eylQl • "?.toskove. BugUn 
şehrin her tarafını gezdım. LAtif 
bir şehir. Bunu tahrip etınekle Bu sa.b3.htanberl Smolcnsk'teyim. 

Ruslardan Uç bin Rusya bir zıya 

kişinin ölUmllııo yazan: ı {apmı,tır. Mooko· 

ve hemen hemen r u·· LSEL vada ancak bin 
Uç ml•ll kadar Hüsamettin k•dar ev xalmış-
esir ve yaralıya Eelti Bahriye ?ılüste~arı tır. Asker ,leva-

ınal olan bır mu· !....-------------------------------' 'Ztm vı yiyecek 
harebcden sonrıı bu ,.ehrl aldım. hirde kalmıştır. Srhhatlm iyidir. 'bulmuftur. Askerimin Fransa.dan 
Sıhhatlm çok lykJir. Sıcaklık pek ı>u.manın (Kazan) a kadar rica.t gönderilmiş lçkilerilc çok erzakı 
ziyade. ı,ıcrim yolunda gidiyor. etmek niyetinde oldutu tahmin da vardır . 
Skhwarzeberı- buradan iki saatli!< ed!Jcblltr. Ikl gUn ııonra ate.şın gittikçe ar· 
mesa.fede Ru~ları matlQp etti. Bu güzel zafer Moskova muharc- tan ,ıd<!etindcn dolayı I\~npolyon 

25 ağu~tos Doragabuzh. Dün besinin netlcelJ1d\r."> (Kremltn) de l<alamıy&t'&k (De!-
bütün gtin yold:ıydın1 • KarargAJıı- Napolyon fehre Jirdiği zaman na) da (Petro"·iıky) şatoıuna git-
mı buraya getirdim. nu,ma.n be- Moıkovı valt.l memleketi atc9e meğe mecbur kalmıftır. 
ni beklemedi. ileri kuv,·etlerim vennı,tır. Binlerce Rus mecruh ve c20 eyltll - Desna. l(Ifltyacak 
l\.foskovadan k~tk saatlik rneı,,ıre~ hastaları ale\'ler içinde kAlmıştır. yer için yola ı:ıkıyorum. Hava gü-
dedir. Sıcaklık col{ fazla. Sıhha- Zayiatın milyonlarca franl<. oldufu zeı. Fakat bu, çok devam edemez. 
ttnı yerinde, i~lerim iyi g;tmekte~ sanılmakta.dır. Ruıyanın katblnl Moskova ba.,tana.şağı yandığı ve 
dir.> zaptctmek isteyen Napolyon bir benim sonraki tasavvurlarım için 

<2'9 aıustosto. Napolyoı~ VMlz~ hıt.rabe yığınlle H:arfılatmıttır. Hay ukerl 1'ır mevltt olmakta.o ı;;ıktığı 
ma'ya girdi. Rus13.rın l<öprU1eri at- retlnl kea~k bir ıeate Onanıln1a.z) lçln onu terkcttWn. Orada bıraktı· 
masına ve şehri atcı;ıe vcrmoetne dtye ifade eden Napolyonun göğsU ğım aslterı de geri alacağım. lfler 
ro.ğ'mcn ordu.5u iıç{n yeter crzık heyecan doiu oldufu ha.lde <Bu bir yolunda, sıhhatim iyidir. Pek çok 
ele geçirdi. imha ve tfna n\uharebeJJidlr. Me- kundakçı ve teeatçıyı kurfuna. diı· 

30 ağustos - 812 (Vıazma). Gtl- ıl<•lyetle a!AkMı olmayan zalim•· dik. Şehrin dörtte biri kurtuldu.• 
ze-J bir şehir olan Vlıızma'dayrm. M bt.r tabiye. Va.ndaHzmin bu müt 24. eylOlde Napolyon ııuLh yapmak 
Otuz kilisesi, on be~ bin sekenesl, ett ve muharril<lert, asırların lla cmellle Petel'&burg'a bir murahhas 
konyak \'e ordu itin işe yarayan, netini üzerine çekecektir.> diye te· gönderdi. Napolyon gittikçe artan 
pek çok şeylel'le dolu dUkkA:lJar[ cssOrOnU tutamıyordu. cmemleketı g~rn1e.t ha!talığına. tu· 
var. Tozları bastıran bir ya.tmur <18 ey10.1 - lttoskova. Size evvel- tulmui'tu. Fakat Çar cevap verme-
havayı üşilttU."l cc de yaznuştrm. Bu ~ehri anlaya· di. 5 te~inievvelde tktncı bir mu· 

~ 0 apolyon 5 eyi Ol tarihli bVI· 

U ~ teninde diyor ki: Firarile· 

rin, esirlerin, sh•il aha.linin bildir~ 

diklerine göre 1'.fo5ltovada muuu, 
bir kargaıHt.hk var. Rus ordusunda 
fikir l'yrılrfı va.rnıı., ve ordu kor
kunç zayiata uğramı,tır. Baıı ge· 
ncrallcr vazifelerinden uzıkla,tı· 

rılmıştrr. General (Be.rclay de Tol
ly} fırkası"ı parça psrça mağlO

biyetc ugrattığından dolayı kur
şuna dlzl!m49tlr. 

ci eyltU - Borodlno. Emri yev
mi: Efrat! Sizin pek bUyUk bk 

madrm. Burası (Ellzc Napolyo:1) rnhha! gönderdi. Ve murahhasa şu 
sara.yı kadar güzel (300) .sarayilc talimatı verdi: cSulh istiyorum. ?.tut 
ötünebihr. lak-ı. sulha ermeliyim. Bunun Uze. 

Bunların hepııl Fran"ız Zl\.'kile, rinde kat'i surette ısrar ediyorum. 
taı;avvur cdilemiyecek ~adar IUks Şeretinti kırmayan bir sulh olmaJt-

blr tarzda di14enmuı. Çok ı:-Uzol dır. ııtc bu kadar.• 
kışlaları, gıpta edilecek kadat' n1ü· 
zeyyen ve mül<emmcl hastaneleri 
var. 

Dört gün deva.111 eden bit· yan
gının alevleri içine bırakılan bu 
gllzel şchtrde hcr~ey tahrip edil
mlştlr. Borjuvalo.rrn tahtodan ya· 
pılmış güıel kil\Uk t\"leri kibrit 
gibi yanmıştır. Valinin ve Rusl1.--

arzu He iRtedı:ınız n1uharebe ba~- rın tnsaf&ızca hareketleri netice· 
lamı~tır. Zafer sizindir. Bu bize ıinde bu gUze1 şehrln (200) binden 
mebzul malzeme, tyJ yerler, sür· !azla. halkı sefalet ve Umlt..ııılzltk 

fE' akat Ruslar ıuthle a!Akadar 

U- göt·ünmüyordu. )lareflll <I<u
tusoff. mevziler tçin manevralar 
yapma..ğa \'e Fran•ız ordusunun ar
dında yer tutmağa başladı. J\lnreşal 
cenup "·iHlyetlerinden yeni etratla 
erzak ve ~alrc tedarik etmek ve ay
ni zan1anda Fransızların muvasala 
yollarını tehdit etmek kudretindey
dl. Napolyon nasıl hart'ket icap ede· 
cegt hakkında. tct'eddUUeTe dUfU· 
yordu. Pctersburg şehrine lıarşı her 
tUrlU bir taarruz\ hare.Kette bulun-

atıe vatano. dönUşU verecektir. va- içerisine atılmı~tır. Orduya yara-
zifenizl o.ter!lç, Frldlend, Smo· yan her cl~sten kıymetli pek çok 
le:ısk ve Vlnebes'tekl kardeşlerini- şey terkedilmiştir. Intıza.msı~lık· (Devamı: Sa. 3; SU' 6 t~) : 

ze !Ayık bir 9ek!lde yapmaf• cay--------------------------·--
ret ediniz. Çocuklarınız, çocukla-ı 
rınızin çocukları, snıerden konua 
şurken •1\-foRkova varoflarındaki 1 

harhi yapanlar_. dlye b~hsctme-11· 

dir.:t 

Renault fabrikaları 

-__..::-_ --- -

10 • S • 9U 

Yardımcı bilgi 

H crhan;i bir meelekte muvar

fa.k ohnak için o mesleğfl\ 

ını. bllrilerlle blrllkte bir tak,n1 
yardımcı bilgilere de lhti)·aç ,·ardır. 

Ben, ınükenuncl otomobil kollan-
111asını bll"!em; ıst;ı.obulon hangi 
•ok11klarınd3n otoınobil g~mesinin 

yn~nk edlltliğlni, ho.ngi yollarda bir 
Uk tarafa, hangilerinde iki taraflı 

gldllebileceğinl, ana <·adt.lelerin han· 
gl1eri oldutunu bUnte--.tt.etn bu ~lr
de kolay kolay şoförllik cden1enı. 

Anadan dofma bir Jstldat '\·e Al· 
lah \'Crgl'il bir kabiliyetle rcshn ya .. 
pabllen bJr kinıse hangi k<lğrda han. 
g-J kalemin, hanı-1 boyaya. hangi fır· 
çanın kullanılma~ı gerektiğini öğ .. 
renrncue pelı de re!J3a.m ıayılamaz. 

nır kundura boyacrsrnın blJe blJ

gi~I boyayı vuruı> fırçayı sallamak· 

tan ibaret değildir. Böyle bir boya 
<'ının dcrUerden anla.ma.sı Ilztmdır. 

Bu ba,ıanKt('tan ''anntı.k J te<li· 

ğin1 nokta, Erenköyde ı~hn.k Pa'1a. 

kö,künii kül eden ya.n;;-ın sırasında 

n1C'ydana gelen bir olayın iiııttüodo 

durmaktır. 

Bana anlattıkJo.rıua göre, .}·•nKını 
söndürıneğe uğra.şan lt!a.lyo ITU· 
pundan bir kaıc: kişi bir balkona n1cr
divcn daya1111,ıar ,-e ü:stline çıkmı'
lar. O tara!Jarda. oturan \'e yan_,;·ın 

yerine gelen bir ınühendJ§ .. an1a<;ıı

lan meılek bilgiıi itlba.rile ... lıu ba.I· 
kona ,.c.}-·ahut ~ıln11tıya n1erdh en 
daya.tıJmış olmasını ~ikell bul
muş, bu yerin in'a tarzı dolayrıile 
~ok ,;-~meden yıkrhnıya nlahkQın 

olduğuııu anJanu. 'e henıen itfaiye .. 
elleri ikaz ebınl,. Ald1nnıun11'lnr. 

Delki de bu aldırınamaılık vıı.zıre 

hissinden dofan blr fcdakArhk ac
tlCC3kllr. 

)filhen<hs bunun üzerine orada hu .. 

ıunan bJr polise b:ı.ı. vura.rak teih.li-

kenln v&rlıfını tek.rarhunr' ve o 

ınrada o yer !:ökerck Jtfaiye erJe

rlnı\en Hd \'eya öçtl y•T'8l•nrru,, 
hattı\ birinin yaraliı da &tırf!& tml~. 

Ba.z1 haUerde Jtfaiyeciler beınen 

hemen ınuJutkluWı görülen bir tehli· 
keye bile bile atılırlar. Çüııkii knr
tarıla.calc bir <'•n \·ardır; A~in ~l

rayeti önlenmek gerekli elau öneınli 
bir yer \'&rdlr. Fakat bu kö'k 
yan11nında. bir kaç erin yaralnnma-
51 JUıumlu blr ftdakıi.rhktan ziyade 
bir bilgisizlik netice&! gibi cörünü
)"Or. 

Itfalyecilcrlmlzln, ana bilgi ya-
nıntia, ıneseli binalann yaıhhş tar .. 

.. rHıı yardımcı bilgilere de yer 
\'ermeleri fayt\a.lı olsa gerektir. 

KÖR KADI 

Makara geldi 

yınız, o anda atzıın &uhuıdı. Da
~·ananta.clun, düldcfina ı-ı.rt1ın1. Fl
):atını Mormııyn IW~um görmeden 
on dohna ~tedlrn Ye bir kiğ"ıda 
ıtarılına~ını IJÖ) ledhn. Dedlklm )·a.

pıldr. ı>ak<"ti ırhrken bercv.mu 
sordın11. Lokanta. aahlbl•ln ellcrJ
nf uklJ1turarak ,·t>ft.llfi: 

Taksiler, hususi 

otomobil gibi 

kullonıl:yormuş 

Borodino harbl 'ou sefer;n en 
kanhıarından biri oldufunu gös· 
termiştir. Napolyonun bura.da kay
bı pek bUyUktUr. Napolyonun bu 
muharebede yedi generali ölmu,, 
dokuz ı:enerall de yaralanml.l}tı. 

V i!}l hükQmetlnln uhl.ltlyetli 

bir mttmO"flillnin söylediğine 
Jnpon kun"Nındanı General Homa. •· Otrendiğin1tze göre memleketimize 
yı<'& U.stUn olan kuv\•etlerlnhı Amerl· 

Bir şarkının hikôyesi 
8 eyl"O.l • 812 Borodino. <Size 

harp meydanından yazıyorum. Dün 
Rusl$rt mağltlp etthn. Rusların 

(120) bin kifliik kuvveUi ordueu 
buradaydı. Zaferi bize kazandıran 

muharebe öğleden sonra 2 ye ka· 
dar sUrdU. Binlerce esir ve (60) 
top aldım. Dü..-rıanın. J<ayıbı (30) 

bin kadardır. Ben de pek <::ok ö1U 
ve yaralı verdim. Sıhha.tim iyidir. 

gijre, Ingl~ tayyarelerinin ıtenault 
M•RlObil fabrikalarına yaı>tıklan 

s•n akınlar neticeAindc tom otuz 
blq amele ı.ı,sız kalm•~· 

kan muka,·enıetlnl kırmama!undan 1 külliyetli miktarda makara ithal e<Jil
möt~ııılr olarak kendtırinl öldürn1u,. mlştir. Bu makaralar, vlllyeUerlml· 

öirendiilmize aöre, İstanbul Pa,ltikte mittteflkler hesabına az. zln ihtiyacı gözönUnde bulundurul-
1 

B upıt{wde !'lne11111larnn1r.(la.n 

hlrhıtlt', g~en harp umanın
dn rat~t Krirf'"n ,arkı!arla nl:lkah 
hir fRın gd~tcrtllyor. Du mün~~ebet~ 
it"" g'e('f"n harbin rne,hur bir şarkuu
na ait bir hlkılyeyi hatırladıın. Ba-1 
kın anJ~t&)·11n: j 

llarpten bir "i("UC Cl-\Cl ADttrlka· 
da. \•ate UniY{'r~te&inde F.lliot a<lh, 
ınu~tkl J'nf'raldı~ı b:r talebe ,·ar. «U
zun, Jtııtk uzun bir yoldur!» diye ba.,
layan bir farkı ya1.ı~or. Bunu ha7ır· 
la-rken fti'wnutıde bir ınanura ,·ar: 

. ·ııtp0tyen orduları."'" X·u~.,-adan te· ı 
kHf,I ... 

~ arkı'ıını bir aıin piyanoli.a arka
d .fan ara:'o>tnrla tıüı)-Qr ,.e lliöylü-: 

- 4~ kurut ba)Uı't'. 
Cevabı kar~ı~ında lrklldiın. Bir 

bahk dt>l™a'iı lfin istenilen •s 
kuru .a. ltfrnz etmt"k ktctflm. Piş
kin lokantacı, balık dolınn111ına. bir 
narh konulnuuhğıııı, blnaennlcyh 
mahnı dilOOifl fi~·ata ıatabtlece
ğlnl &öyledl. .. :t 

Runu bir okur•t1nwz yazıyor '\·e 
SOrU)"Or: 

- Balık dohnuıaın nariu yok
sa atanlartla llM&f, sı.UıranJann 
da bu gibi ı,ıerıe hl~ mi ali.lcaları 
y&k at'9lıa ~ 

başla olmak üzere bazı vl!Ayetle
rlmizde husu&i e~hns tarafından tak 
siler uzun müddetler iç!n kiralan
makta veya. hususl blr mukavele 
re sa.tın alınmakta ve hususl oto· 
n1oblllcr gibi kullanılmaktadır. 

Hava biraz soğuktur.> 

116.. rtık Napolyon Moeko\.·a yo

l~ lu üzerindeydi. 

Ioetltz1er bu fabrlka.hl.rtn Al1na11-
ya heıeabın• rı.ı111trrıkhğ'ını ileri ılir .. 
rnektedlrler. Bu takdirde ln&IH'l. tay
yare<:Uet'I Mthverl, ha:rı1 sanayii Jı
tttt'llalleri"e çok öneın 'erildiği bu 
slıftMla, milldm bir yardttndan malı
rum bırakn"""lar de•ektir. 

Bir aımelenln, ügari hC:Mıtıla se~ 
klz l!iftat çalı,tıfı ıbtle k&bul ed08e 
günde %40,000 ı, ıao.tl yok ettllMI' 
sa),hr. 

Olnyıq ikinci bir öneınl de tncU,,_ı; 

tayyarecfferinln bu tabrikalarr 0W:1 
bin amekyt "8Jz bırakacak derecea 
de tahribi k'8-rnnş olmalarıdır. 

ACZE TESLlM OL)lAK 

tok bir ba,::u"ı elde eden General Mac 
Arthur'dan bir tk\ ,·ee.Ue Jle be-hsct· 
miftlk. FlliJJlnlcrde Amerikan muka.
veınetmtn sürüp sürmlyecetl şintdlllk 
bir tarafa, ~tac ArNnar'un dU9man 
kuınandanını intihara. sUrftkllyecek 
kada.I' muvaffakıyet gi&ternıııeM ve 
btNtu dü~1na.ı11nk~en dallııı ektik 
ku\·vetlerle ya.ı}ma<sı takllre deier. 

Baı.l kknselor1 Ja.ponlaıın lllU'\ at
fak ola.ınadıkları takdirde intihar et
n1elerini övülecek bir hareket olarak 
görüyorlar. Ben kendi hcsabuna., kin1 
elursa. olsun, ne sebeple olana. olsun, 
beyaz bıı.yrak ~ekip acze te.ıtm ol•n 
l.i:lmaeain lta.reket1nda bcj"eaüecek ta
raf bulamam. 

TaUııert 
·'·or. Herk<'., balılı,,-or. Bu!Jun üzeri· '-------------~ 

Halbuki hükümct tarafından ba. 
zı istisnalılarile hususi otomobille
rin ça1 ışmaktan menedilmesi ben. 
zin, 13.stik ve saireden tasarru! ya
pılmak fikrinden ileri gelmişti. AL 
dıiı kararların müsamahasız bir 
şekilde tatbikini datmi bir şıar c 
dinm:ş olı::ın htikt"tmetımlz, alftka· 
dorlardan taksi otomobillerine bu 
suretle tesahüp etmC>ktc bulunan 
ların süratle tesbit edilerek mini 
korunma kanunu hükümleri dai~ 
resinde tecziye edilmek üzere adli 
makamlarımıza teslimini ıstcmisttr, 

cl3 eylCıl - (Tarchl). c:Parlstc 
şimdi hava güzel olmalıdır. Burada 
kuvvetli ve soğul< bir l'ÜZCl.rda.n 
sonra tekrar ılık bir hava ba.'lftdı. 

Mo;xovadan 6 saatlik meı&fo<le

yim.> Söylendiğine göre FUitlinterdekl 

rw- •enç. nıu,Jki nota ı ba~n titbl· , .. -----------------------------,..,..,..,.._,..,..,..,..,.._, ___ _,_, .. _,_,_,_,_,~ı::::r"---------------------... " 
lert> ~·unı)er, «hif kıyn1eti yok.> r 
ll;rortar. - Gördütüm zaman bana hep ayni VATAN'IN EDEBi ROMANI: 

EH!ot hu '"rkı llt> artık me,gı;ıl 
olRıuyor. TaJt<,llini t&ma1nlam1:1k i(ln 
ln«Ut#t.)t', Keııubriç- t·ııh:er11Jt~lne 

K'dlyo ... Oradayken bir plJano n.l· 
mak Uv.trf'ı ııı:,·anOC'u tlUkkQnına. gi
diyor. Piyanolı .. :rı tecrübe Nlcrkf'n: 
«l'wn. pek uzun bir yoldur» ı_:.arkı~ 

-"•nı çalıyor. l'l.)anoru hunun alııen· 

.ttnl Pflk hf"ğtniyor, do~tlarından bir 
t:\biin dlkkati1ti ~klynr. S~rkı bıı&;ı-

' ' lryor, Kana.dadan grJrıı bir A'tJ..<"r1 
kıta bupu ııaı,ıJ"a ehle fdf'r<'k ,·a. 
purla l-Andranın yanından ı-eç~rk~n 1ı <ilo.)·hı~·or. O dal..lkadan .,._.layara.k 
!jarkı n1oda olu~·or \f" harbin !iiO

unna kadar ba.~J•('a :o ürü~·ü, ~arkı-;t 

diye tPJ)helerde :yer alıyor. 

ı,000,000 nota ~a.hlıyor. Elliot'1111 
<'llrıe -t-0,t&O dolar Cf'<;>lyor. ('ocul< 
hununııı. e-,.ao,h ı,ur"tte n1u"lkl tah'il 
4'.Atl ·or, onra. bir OIH"ra 3·a~ınatli- ko
;\' Ulu,\·or. Ta.n1 JU ~ne uğraştıktan 

~ııra •5an \"e ~erefln bedeli» di,ye 
ha.rıı al('yhtan bir opera )"&Zı)·or. 

T oıadttfe halun ki taın hu opera 
tal>ie gittt~ı '-ırada. )''f'nl bir harp 
kopUJ'Or Ye yeni bir ne-.. ıın ln"anları 

t:l1wn, pek uzun bir )·oldur• .. arkı
.-ının na~mt>ltrJne ·~·ak uydurarak 
~·•nldrn harp nıeydanl"rına il~ü•ü· 
yor. 

•özleri tekrar ediyor, üzerine ateş eltL 
llm zaman söy'edlli sözl<!r: •Ödenecek 
blr borcunuz v11r,I) 

- Evet, hatırlıyorum, öyle demişti. 
Anlu•net titriyordu. Gözleri korkudan 

açılmıştr. Tekrar sustular. Sonra kckcll~ 

yerek sordu: 
- Fakat neden bunu ,ımdi söyledin? 

Yolc .. hatırına bir şeymi geldi? Zanne • 
eliyor musun kt. .. 

Jak ba~ını alladı ve söze devam etti: 
- Zanneltltim ve bl!dltim bir lek şey 

yar, Antuanet: O da insanların çok za:. 
vallı \'e iiciz o1dukları ... Ancak korkunç 
b:r hidise veya. bir facia karşısında kal .. 
d!ğımız zaman bazı hakikatleri görüyor 
ve anlayoruz. Yoksa normal şekilde ya
~o.rken bu hakikntlerln var olabildiğini 

hatırdan bile gcc;irmeyiz. Bir ölünün ru
hu esrarlı b-r kuvvet olarak etrafımızda 
dolaşıyor mu acaba? Fennin öyle yeni 
yC'nl kcşi!lerl var ki senelerce evvel bun. 
Jora inanmak lmkAnsızdı. Halbuki bugün 
t•b!! geliyor. Kim b'llr belki de bu ruh
ların yeryüzüne inmesi de tabiidir de biz 
henüz bilmiyoruz. Herhalde benim bild!. 
ğım bir şey var~a ... Ödenecek borç, bir 
,.bit fikir gibi bende saplandı. Bu borç 
~akın kilçl\k kız olmasın? Bitiyorsun ki 
çocuğu ne çok severdi.. 

A tuanet acı acı haykırdı. Her tarafı 

titri :rımlu: 

Yazan: .Kareo Bramson 

- Jak, sus .. Böyle söylcn1c .. dedi. 
J"Rk, yavaşça elini tuttu ve tese1liye ça. 

l:~tı: 

- Sakin olmata gayret et, Anluanct, 
ır.crak etme .. u;ra~acağız, onu kurt&ra
ctığız. Bi7.im de irademiz ve kuvvcfıniz 
var, değil mi? 

- Ne yapalım, ne yapalım, bilntiyoruın 
ki ... 

- Uğraşalım. Antuanct! Sen bana 
inan: Ben borcu ödeycceğlm, fakat bu
nun bedeli Süz! olmay•cak. O kurtula-
c•k .. 

Yumruklarını sıkarak ilave etti: 
- Onu almayacak, buna mani olaca· 

gım. 

Antuanet s:Eıp.ı:arıy~ı: 
- Sus, Jak .. Büyük 

yalvardı. 

söz söyleme .. diye 

Jnk birdenbiro çok salcinleşmişti. 
- Büyük söz söylemiyorum. Fakat be. 

nim de iradem var. Çocuğun kurtulması 
içln elimde olan herşeyi yapa.cağım. Bi· 
zi:rn günahımızın kurbanı Süzi olmama• 

TEFAIKA No. il 

Çemen: .Reı.ıan A. IJ, Y AL.\JA.'I 

lıdır. Süz! ~ileşmel!, ya,amal•dır. Bir 
kero vücudu aıhhatli bir hale gelsin, kü. 
çücUk yaralı kalbi zamanla iyileşir. Fa. 
kal sen ban., yardım etmells!n, Antuanct. 

- Her lstediilnl yapmağa ra.ıyıın. 
Hemen yırın yola çıkartı. 

Jakın içi rahat etmlıtı: 
- Teı;ekkUr ederim, içime birdenbire 

ümit doldu. 
Antuanct hemen atılarak: 

- F•kat, dedi. Sen de sözünü lul•c•· 
ğına yemin el. Pazar ı:Unü geleceksin, 
drill mi? 'Mutlaka bizim yanımıza gele
ceksin, Jak .. Karamın lçlndekl bu kora 
kunç dü,üncelerle beni yalnız bırakm•
) acaksın. 

Jak yerinden kalk!ı: 
- Eve\ .. Yapılacak olan iılerlm biler 

bitmez gc'meil söz veriyorum. 
- Yemin et .. 
- Ediyorum. 
Antuanet de rahat etnıist'. Hemen tatlı 

bir tcbc!sümle yanına yaklaşarak: 
- Ne iyisin, Jakl Artık üıülmi:ırece-

l!lm ve yakında gelecı>ksin diye sevine
cejlm. dedi. 

Jak bir sigara yaktı. Antuaneti.n yüzü. 
ne bakmak bile istemiyerc\u. 

- Artık gliıneliyim, Antuanet. 
Dlycblldi. Kadıncağızdan sitemi! ve 

acı sözler bckl!yordu. Fakat Antuanct sa.. 
dece mahzun ve kırık blr ses!c şunu mı. 
rıldandı: 

- Hemen mi gidiyorsun, Jak? Ben de 
bfraız kalo.cağtnı ümit etmiştim. 

- Daha yapılacak işlerim var. Yarınki 
davalarıın nğrr ve güç ... Sonra eve dönüp 
!sviçreye yn telgraf çekmel!ylm yahut da 
telefon etmeliyim. ?ı.fontreux·de çok iyi 
bir nekahethane vardır, güzel ve rahat 
bir yerdir, adeta otel zlbidir. Akşamları 
müzik de çalar. Küçilk kızımız herhalde 
bundan hoşlanır, mürebb!ycyi de beraa 
bcr alırsın. Ben tren biletlerinizi Fran
suvaya aldırtırım, size islasyona getirir. 
Orada size lazım olan parayı da bankaya 
senin namına yatırırım. 

- Demek ki giimeden evvel seni gö. 
remiycccğim, öy'c mi Jak .. Bu çok acı bir 
şey benim içJn .. 

- Benim için de öyle, Antaaııel.,. Fa· 
kat yarın çok meşgulüm .. B'r tek saniye 
bile boş vaktim yok. 

- Beni öp, Jak .. 
Kolları ır•sına aldı ve derin bir 'ef· 

katle Antuaneti öpli.\. :Bunu yaparken kil. 
çü:U düJilnUyordu. Ark .. ı v•r 

mak suretilc dağıtılacaktır. Tcvzia
ta tmUmUzdekl ı;tlnlerde ~la.nac•k· 
tır. 

1TAKVİM) 
10 MART 942 

SALI 
AY 3 - GUN: 69 - Kruıı.nı 123 
RU~fl 1357 - UBAT 25 
HiCRİ 1361 - SEt'ER: 22 
VAKiT Z.IVALI EZA.Si 
GÜNEŞ 6,20 12,10 
ÖGLE 12,24 6,14 
İKiNDi 15,41 9,31 
AKŞAM 18,10 12,00 
YATSI 19,39 1,30 
İMSAK ~.49 10,32 

1 
ıao 

100 
100 

BORSA 

Sterlin 
Dolar 
Pczcta 

9 MART 942 

lsveç kronu 

Kış Wrlüsü 

5,22 
130,70 

12,89 
31,16 

ra~ lr kap yemek usulünü tatblk 
lQ> ettim edeli kolayını bulur dfl. 

bir kış türJüsU ,yapınaınıştın1. I)"n 
dlişllndlhn, ta<tıntlıın, nihayet hlr J..ıı:ı 

türllı~U l"ft.ını)·a karar \·erdim. 

I\talıcıncsl: Yarnn kilo ha,·ut, >"
rıın kilo kere\ iz, yarıın kilo pata.tf>,., 
yarun kilo da yerelma.sı. llepslnı ~ii· 
~el ayıklad11n. BunJarın J~lne 3·ar:;ıı 

kito da. tl"ğh~ eti koyarak bir t-0-ııce

rcde y3ğ \·e IJOVanını e\'\1ell. etle kıt'" 

l"Unluın, wnra. scbze1cl'i irine at..<tra-k 
bol baharlı \"C biberli b:ı· kı' tUrJUSli 
yoı)tmı .• Ç'oeukJar değl)k bir yemek 
olduğu itin kapı,a kapı-:n. yediler. 

EV KADINI 

• 
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VATAN 

f Ras • Al man 
lıarbl l 

(°"" 1 -) •+• 
ğuruyor. Viazma ş.imdl Ruslar ta
raf1ndan topla dövülmeklellir. ıtus 
tar Smolcnsk'in cenubunclıı garba 

Tütün ve içki 
fiyatları arttı 

tl<>Aru llerliyc>rlar. (Bafl 1 iaeiıh) - -
Almanlar Slor...,.a Russoda 100 ni gelir kaynakları bulmak zorun. 

bin zayiat vermişlerdir. Almanlıır, dayız. 1942 mali yılında devlete 
'.';arsılan Leningrad ccphes~ni yeni- liı.zım olacak para1art temin için 
den teşkil için mühiın takviye kuv hesaba katılan muhtelif kaynak
vetlcri gönderiyorlar. ;ar ara-;ında. inhisar resimlerinin 

dlleceğini diijüııerek zazuretlet ;. 
cabı alınaııf <>lan bu kararı )'le· 

rinlle bir tedbir c>larak kabul e
deceklerini ümit etmekteyim. 

Tütün ve içki hakkındaki siya. 

setimizi Milli Şel açıkça te•bit et-

mlş!ir: 

Moskova 
seferi 

~ &\ a tla b ltm f>t(' .y\İ7:. mtıı.n J&-

~ p on istilıiı'ı ı ü;ıe rınt", ,ınwU 

~oru,tu rulan o:udu r: J•ron1• r A\·M
tralyaya ını, ) ok-.a J llndl~tn.na. nu 
taarr ul'. edecekler r 

Orel'de ve Kursk'ta AlmRn hal- :ırttırılması da dü~ünülmUştür. 1-ia. 
ları delinmiştir. Harko! Rusların 'lı.n1 O:duğu üzere inhisarların sat. 
top menzili i~inde bulunuyor. J\fi:l. tığı her ınalın maliyet bedeli ile 

Ankara, 9 (Telcfon'.a) _ ünay- 1 ve iktısadl temaslar yapı:dığı za- resa.l Timoçenko her gün b:raz da- :;atış .fiyatı arasındaki fark 1nhi· 
ted King Don namı'."ldtıki İngiliz ı man İngiliz murahhası olara~;;: mcm ha Dinyepcrpctrof~ki'ye yaklaşr. sar resmini teskil eder. Bu farka 

C<İçenin parasından, içmiycnin 

sıhhat'nden kazanıyoruz. ls!ihlak 

azalırsa devlet diğer bir bakımdan 

yine kazanmış o~acaktır.• 

(Başı 2 nclde) 
mak kat'iyyen dtişllnQlanezdi. Smo
ıensk'e rjcate karar verdi. (15 tet
rinievvelde) hastaların ve mecruh
Jarın tohliyeıi başladı. f150) bin ki
şilik ordu (50) bin hayvan akan bir 
nehir halinde Moskovayı terkedi
yordu. Puslu bir hava. altında Kreın
lini havaya uçurduktan sonra (22 ~ 
birincHeşrin) de l\foskovayı terket
ti. Ricat devam ediyordu. Ordu, (Bo
rodino) harp meydanından gec;iyor
du. Yerlerde binlerce üniformalar, 
kurtlara yem olmuş binlerce oeset 
yatıyordu. 

ı ticaret ş rketinin umum müdürü leketiınlzde .bulnnm~.şlur. Bu ~c- yor. Ruslar Kırımda taarruzda bu- ticaret Aleminde (k8r) derler. Art. 
ve İn~i1i~ Ticaret l\~ezarcti kredi i' f~ki s~yahatı de_.İııgııter~ ve Tur- !unuyorlar. tırılması düşünülen inhisar resmi 

lllzce böyle blr 8ors;u Uzerincle 
(lurına.ğa değmez. Joı,onla r :r.aten 
ik i!flne de taa rru?: için yola çıktrl3.r 

, c ept)"CC kon:ık gef:\i~r; ~ln1<U uıl 

hedenerl olan hu iki ülkt)·r dotru 
denlıde \"C k arada. yakıa,ma. yUrU
~-üoı lerl yapıyorlar. Blrma.n~·a, genl' 
üı,~Üd~ bi r sıerama. t.'\htaf;ıdır. Paıı
fik t e birer blttr dlif'.len adalar U 
,\ , ·u traıra , .c Yeni Zelandaya taar. 
ruz itin ı;e yarıyaca.k ü"'lerdtr. 

dalresl reıs Sör Frank, bugün An· kıye ıktısadl munascbetınln. d.aha budur. 
karaya gelmiştir. genişletiln1e~i ve. mer:n1.ckctımızde -::===============::::-} lI:ılbuki diğer taraftan inhisar 

Tütün ve tı;kl fiyatlarına zam 

yapılırken diğer maddelerin fi. 

yatlarındaki artışlar göz önünde 
tutulmuş ve bunlara muvazi ola. 

rak yeni tar~felcr te91b:t edilmiştir. 
Bu itibarla fiyatlar fiktif nisbetler 

dahilinde arttırılmamış ve her ma

la nevine göre yüzde otuz beıte 
yüzde elli arasında mütesav:ycn 

zamlar yapılmıf{ır. Tar~fe~erin tel. f 
kikinden de a.nlaşılacaıı üzere is
tihHiki fazla olan nevilere en az 

zanl haddi tatbik .. edilmiştir. Vao:;a_ ı 
tt zam nisbcti yuıdc kırktır. Bu 
zam 1942 yılı bütçesinde inhisarlar J 

varidtttında yüzde elliye kadar bir 
fazlalık temin edeceği tahmin o
lunmaktadır. 

Bu feci manzara karşısında rica t 
bir bozgunluk halini aldı. Polonya. 
hududuna varmak için acele ediyor. 
du. 

?l.talUn1 olduğu üzere Sör Frank 1 bulunan İngiJJz ş~.rketı~ı~ .muame- ( u a 1 it ma·larının maliyet bedelleri de 
üç Sene evvel de, İng:lt.ere ile Tür., 'atını yakından gormes· ıçındlr. 1 z ' ş a r 1 yükselmiştir. Bildi~'niz gibi ser-

' kiye hükümeti arasında bazı mali (B.B.) il 2 r b ~ bc•t piyasaya t•lip olan yaprak tü_ 
tiin fiy.;t1arı chen1ıniyetli artış gös 

Napolyon 7 jkinctteşrinde 

1·aınz J\vır;tr.a)·aya. taarruz, A
' u•.tralyah Gcnl"ral Rerı ııet'tn ibtı .. 
nı:1 I ,·erdiği gihJ hafta nıesetesı de· 

ğilıli;. Zaten o bunu söylodlğirtden
l>cr l h:ıfta getti. Bu münaı,ebetle 

;\ azdığ-u1uz ~kcri bir :ra~ıda, Jap011• 
ı arın önce Yeni Gine •<Tası nı l!ittli 
("(:lecck1c.rinl ,., bundan sonra ea,-a _ 

Tilnor - Aınboln& .. l.~cni Glnc'dekl 
Jıa,·a. \" l" deniz U ler hle dayanarak 
A' u traflo.ya taarru1.a. ırlrl'}«'eklerl
ni yR-ı:n11,hk. Ştmdi öğren iyoruz, k i 
Japoo l ~r l'enl Glne'ye a"°'ıer r ıkar
ınıf!!l ardır; ('.Z,arwtıL yerl AYusb'a lya
nın bu at.laya. en yakın yeri olan 
('ap· York lirnarnndan 490 mil OlM&· 

ledC"dlr. Büyleoo Jnpon,ya, Avu1Stral
yaya ka"ı taar ruz için hazı rlJk da
runnı a1nııya ba.~lam ı ,.tı r. 

A,-u-,tralyada JaPouya)·ı Hrilen-'1-
ren en önemlJ bölge, şimal "'e batı 
k ı J-"l l"l. rr de~ldJr. Artık !JimaldM 
ınü ttefik gernUerl g~eıneı.; bat. kı-
3 ı lıırından •Undl tn.na. , .o ~l ıınra yo
la rrlıocak gernllerl de Ca.ya , .

6 
Su

n1at ra <'enuhundakı ra ~\ fikte dıcftl~ 
'e ha, ·a k11vvetlezJle önlemek müm .. 
kündür. Şu ha lde a.skcrı bakımdan 
A \ uetral.ra.Jı ttıcrld etTRenln Mıl ta
retıl , bu büyük adanın doğu ve ce
nup kıJ ı l R.rındakJ Usıcre hilk.9lı Ol· 
n1akbr. Eter Japonıa.r yalnız şlnıtal 
' e bat' k ryllan na asker çıkarmakla. 
AVlllltralyayı l!tılfiyıL kalkıJırlarıa 
arada. g~k uz.un. Mına*1ao Aıne
r ika Ye Avustralya ç&k '5t ltade et
mi!J olur. 

Mak Arthur bir 
zafer kazand ı 

(88.f• 1 ln<ide) ++ 
gitmekte idi. Alay mevcudu 2500 
kişi kadar tahmin <>'unmu~tur. 29 
kan1yonla lçlerinde bulunanların 
büyük kısmı yok edilmişt!r-
l\l:ıi'l\1 }'1 olan JallO" kumandanı 

llat'ftkiri yaph 
Vaşington, g A-A-) - l!erbiye 

Nezaretinin bildirdit'ne göre, M'-. 
1ez:yada.ki JapıJn kuvvetleri k~ı
mandanı general Yemaşita, kcndı
ni öldürdüğü bild:rlten General 
Nomuranın yerine Filıpinlere nak
ledilmiştir. 

Tebliğde Luzon'da 24 saatten. 
bcrl muharebe1erin tamamile dur· 
duğu kaydedilmektedir. M!n.danR<> 
a dasının cenubunda ehemmıyetsız 
çarpışmalar olmuştur. 

Hindistan meselesi 
(l!Rşı 1 incide = 

,geleni vaptYor- . , 
V04in~toıi, 9 (A.A.) - Hindıstan a 

gidecek fen heyetinin eski harb!ye 
nazır muavini albay Louis Johnson 
riya.eetindc hareket edeceğini harici· 
ye nazırlığı haber vermektedir. He· 
yeUn diğer nzaları, e!lki hariciye na
ıır muav)nl Henry Grady, otomobil 
milhendi!leri birli#i b3,kant Arthur 
Herrington, Bey.ster, sansyi kump!l.n
yası reiei Hll"ry Beyster ve }M!r!onel 
tUrektörU Dirk Dekkcr'dir. 

Phi\ips Fabrikaları 
50 1at111da 

Benli Belkıs 
mahkemede 

(Ba, tarafı 1 inelde) - t"':c!t. Ü1üm, incir gibi b::ı.şka ip
cdeccğlmiz zaman ki onlnrla kar~ı !dıt m!ddeler1e, imılAlta kullan. 
Iaşacağımızdn eminim, Avustralya dı~ım1z mR.lzcme :fiyat.ı ve bunların 
halkının mücadele ruhu ile düı;- YR'ltnda i~;:;ilik ve rıaklh·e ücret-

(Ba'ı 1 lnf'ide) +=+ manı yeneceğine itimat ediyorum. 1eri arttı_ , Şimdiye kada .. r bu ar. 
mi.f;i ve bunun U::erine de Bclkıs't;ı.n, Biz teslim olmıyacağız, ölünc·ye tış1arı salts f:yatı•r!na ~k5ettlr
kcndi.sine hiçblr ba:f ile bağh bulun- ksdar çarpışacağız. Avustralyah1a. mrmiye çılı~tık. FnY.at maliyet be 
mndxıtı cevab1nı almıştır. rın da.yanması ıazımdır. dellert ne ~"ltı~ fiyat12 rı ar:ısınd:'l. 

V:ıJ<anın bundan so:ırası daha. hoş· Yet1.i Glnc'~·e , ~ 'Iltlan ihraç ki mesafe pittikre A?a,ldı ve bunun 
tur. Ccn1nlcdchn derhal Dclkıs'a ken- hareketi neticesi clarak ta hazlr.enln tnhi.::ar 
d~ine vermif olduğu hediyelerini k r"'ıı:minıicn hrJ~lf>d:~i \'~rid.::ıt g~!'lli. Saigon, 9 (A.A.) - Japon uv· • .. 

1 
t 

iade etmesini söı·Jemt~tir. 1 i'C YU7 ı1t n. "Rıı vı:ı-ı:iyct karsısoırı-' vetll"ri Yeni Gineye ilk dcfr:ı o 3- -
Nihayet Benli Belkıs kcndisile ev- rak asker çıkardtkları bild~r'lmek da inhİ:>R.r m::t.llartndnn yalnız tü-

l 1 k b ı t · c lcdd. l tiin ve ic:ki fiy~tl<lrtr:1! 1am v_ "Pcnmey a u e mış ve ~ma ın e ~ir. Bu çevrede ~in1diy.? kcı.iar mak mC'rbtıriyC"tlnrit' Jı:,.l:iıJr. Y?
ni,aalannu,tır. Cemaleddin nişan mil- yalntz Japon hava hücumları ya. 

nar~P.ımrz bu zamla fiv:tt1Arın ne nasebetile Belkısa. hususi surette pılmış ve son y:ıı:ııla'"l Par~ ;\'!':>!'rs-
I~panyada.n getirttiği 23 parc;a nadide by he.va taatruzu b:lhassa şirJdeUi olma1ar1 lttzım geleceği tcS'b't e

derken önümüzdeki mı:ı.Ji yıl ıçtn 
kUrk le 4 - 5 bin Hra l<ıymetinde pır- olmu,tur. de hazinenin inhisarlardan bekle-

VekU, c.umartcsi 1:ilnü Ankaraya 
hareket edecekti~. 

ırı.ı , .e tüHin fıyn fl s.rının lh te"ll 

4 iinC'ii sayramrzdlMl ı r 
lantelr bir kolyeyi hediye etmlştir. Cavad:l ~3 bin I l o!/ r..dılı JR.ponl'\ra. diği varidat ile m:tliyet bedeHrrl. 

B lk b ku ilk h dl l · · d t t estin1 oldu · - 1 e ıs u ç e ye erı ıa e e - mıztn ne o acaklarını bir arada i- ARAR JJCLA.SASIOIR 

tensk'e vardı. Viran bir ma.n.ı.ara, 

binlerce yaralı \"e ha.sta şehri dol
duruyordu. Le-.·az.uu sUratıe eksUi· 
yordu. lki dU~an ordusu Fransı~ 
ordusunun dönüş hattını kesmeğe 

uğrafJYordu. SeIA.mete ulaştıracak 

son yol da kapanmadan evvel eUr .. 
atle hareket zarureti vardı. Ayın 

on dördUnde ln1parator Smolensk'l 
terkcttl. Vaziyet gittikçe fenaıa..,1· 

yordu. 

cBUyUk orduya beyanname: 19 
iklnciteşrin Archa. Sizden pek ço
ğunuz kıtalarınızdan firar ederek 
yalnız ba.,ınıza gidiyorsunuz. Bu 
suretle vazifclerinize, bilyUk ordu. 
nun şerr.f ve selA.ınetine hıyanet edi
yorsunuza Böyle intizamsızhklar SO· 

na. crn1eHdir. Suçlular tevkif edtle
cek, tez elden cezalandırılacaktır.> 

meyi redde-yleyince de Cemaleddin Londra, 9 (A.A.) - Rcuter ta. yl::-c müta'3a ve tetk:k ve yeni bir 
t fE ransız ordusu (Biresine) ba.· adliyenin yardımına Sıg-ınrntŞ Ve rafından zikredilen bir Jnpon el. satış tRr!fesi meydana ~etirdik. C./421340 r 

B~nli Belkısı dava etmiştir. gref habe:r:nc r,öre .Japonl"r C'ı:ı Bu tarifenin derhal tatbik!nc ka. 1\{ ili korunına kanununa muha.· takliklarında hırpalandı. Da· 
Bu sabah be.kılan davaya, J<endisl vada. 93 b'.n l-Iolandalilc 5000 A- r.rır vermiş bulunuyoruz. Iefcttcn l\1ecldiye k öyünde ~fecidi- hıı. ilerideki bataklık yataktan 

"tı•tralyalı, İngiliz ve Aıı1erik.~lı- (Ya ı ' ·ı l ·- ·· b ı d ı 1 ~- kk'n hakkında. vareste kararı verilmiş olan • - r nr~ı ı::a ı gunu sn a 1ın an ye caddes\nde 3 numara l ... u o • (Tchlchoff) tarafından tutuldu. Neh 
Benli Belkıs da. dinleyici sıtat.;ıe nın saat 15 t~ kay1t!l=1z v~ şartsıı t:baren tülün ve içki nevileri yurt da bal•ka !ık ticaretile meşauı l\lus 

ı k t 1. ld k" bild' 1 · " rin sol yatağ'ı istikametinden ilerle-mahkemeye gelmiştir. o ara es ım o u arrnı ırme • iç'nde yeni l~rlf(' Uzerind~n satı. tafa oğlu Hüseyin Jfilmi hakkın· 
tcdir

1
er. lacakt.ır. T_ U7. fiyatlarına zRm yok- dn İstanbul asliye ik:nci ceza mah yen ikinci bir Rus ordusu Fransız 

?.fuhakemede Belkısın gösterdi.J-1 l" t T tb k l! ı ı-~a·t tt· A k 
b 'Ja.})(m heyetite müt1lrekc ı;ar.,. rı ur. a · znmantnı_n ma yılbrı. kenlesinde cereyan eden mahkeme:. ordusunun yanını eJı ı e ı. r a-şahlller dlnlenınlı,tir . Avukat Suat ına k d t hl d ! ! ! 1 r·ıı 
ki' göri1~ülüyor ş 8 <'r ".' r c 1 mem ş 0 ma· si netiresinde suçlunun 1 1 da. UçUncU bir Rus ordusu vardı. Tek 

Hallclun, Hasan ve Emine adında Salgon, 9 (A.A.) _ Bıı sahah ''. lnh"ar'a.rdan bek'one,.. fnla va_ sabit <>lduğundan milli korunma kurtulma yolu (Borosov) dakl köp-
ş,ahitler Cemaleddinin bu hediyeleri ~aat 3 tc bir Japon tayya'"r~l, }to- rıd<ı.ttan bır kıc;mın.tn yılbaşı ahın ıkanununun 31 ve: 59 ucu madde-
Belkısa 1910 - 41 ~11l1:Jaşt gecesi yeni hazırana kadar tcm:n cdilC"rek m:ı- 1 , c'blncc virmi be!; lira para rU idi. Rus grenadirleri bu köprUyU lAnda Iilndistant hiikllmC'tl'."li'l bu- ,.. .. 1 er• mu ı ~ ·-
o;:ene hediyesi olaralc Yerdiğini ve lundur.:u B.'.lndocnı:(tc k:ırRy:l in. nıııJ ... tımızr dalın :rvk~ek bir z:ım. rcznsı ödC'me~ine ve yedi gün müd de havaya attılar. Fakat Napolyon 
;Be!kısın hethangi bir ba~lantı altına dın kurtıırabl!mek müliı.haza!lından t 1~ du"l<k'nının knoat•lma~ına ve ordusunu bur-•an ı'ki saat m"'afede miı:;lir. Bu t(lyy~rcde bir Japon he· il 1 1 

. ,. 
1
c.e c d • au 

girmemek için hediyeleri kabul et- er gc ı-n:ş.ır. . ,. ·h'.'ıku"m katile.;~!Jıl.inde ücreti suçlu-
yetl bultmuyordt1. D l d b l 1 · n olan bir geçit mevkiinden bu nehri mek isttnıediğinl, bunun Uzerine Cc- epo :ırımt? ti ::ı:vı er c ıncic bu- , a."t olmak üzere kzrar hul3-ı::a. 

maleddlnin: l\'lüta~eke m~jz::ı.~cıreleri bu ~r- lunan ml'."\~cııtlar li!~eninciye ka- ·!ı~ın ı Vatan q;azeles:ndc ncşredil· a~tırmağa muvaffak oldu. 27 teşrin 
v<:"te Ho anda llınrll.~taJ'lt uıTlnm ı;ll- _ dar yent fıvatl;:ı.r paket ve ı;::lc:('l<'r . 

1 942 
t 'hinde karar gecesi Napolyon (Zanhvskl) de bir - KUrkleri sana ı•ıibJşı hcdi,·CGi 1' · • a -8 ı 'Tohnda 1 .. 1 ·1 "" ~ mcıc;ınP 28.1 · arı 

·!ili <ı.r !tın a Y pı m1ş ve ~. · •. uzer nf': yazı mıyacAi'!!nd:ln v::ıziyet- . : . · kulilbedc uyudu. Ruslar ertesi sa. 
veriyorun1. Mücevherler, eğer benim- HiI'dı'\Ü'nt ordu~unun mut~i'd<·;t t~n herl'f'<;in hab".!rdar olması ı"rln 'er ldı. (3201) 

1 ' ------ - - --- - - - - • bah şlddetll ve yeni bir hücum daha le ni.şanlanmayı kabul edersen senin- Yiik~k ~ı1hay1Prt a:ı haz•r bu un· ~tths tarl(clC'rl ... 8!Ct('1erlr. o1mı. t li. 
' · ~ FESİR ve TASFİYE L Si yaptılar dir. Kabul etmezsen geri \"erirsin. La- mu~t:ır. Japo'llar, l.Yolnnd:ı. rt•r.- yan yerlrrde diğer vasıtalarla iJAn · 

kin bir karar ,-erinciye kadar tak&bi- d:~t:ını ordusunu'l ld\mll~n tcs1in1 otunac:ıkhr. Doktor Hüseyin Suat YLtlçın, c5 birincik<lnun. Iki hafta daha 
lin-in. diye::-ek Adeta zorla verdiğ'ini olmasını istem:ş~erdir. Takdir buyurur~unuz ki, fiyat Dr. Murat Rami Aydin, Hidayet devam edecek olan merak ve endl· 

Denilebilir, ki AvııotnolYI' • fflııı . 
dl'Jtan meeelel4rrinde ~e NI, •eara 
nu diye. Wr nui•aka.,a yörittUlemeı ; 
yaln1z IJ U7'88ı rnuha.kkaıktt-r, kt Anıe
rJkanı11 <'etin 3'-•rdımmı ke~ için, 
Japonların Al-"Ul b-ıt.lyad•kl Umanla
ra. J&Mcln1 olması cok önttrıU bir Me
se.tedlr. Japon cenelku rma)'T. Japon 
ha~n. deıtlz •e icara kuvvette rlnt btr 
kaç coıılıede harp ..ı..,e;;e bugön lfln 
el\.erfşll bulmeıktadı:r; uı:ak dığuda. 
S aı lık barp teer llbelerı bonu göo
ttı rmi'!tlr. J apeu)·a bir tara ftaJt. A
' U&tra lya , .e Yool Zelanda'y& uıan 
nuya ' e dlpr taraftan da Jli:nı11.i9ta. 
na 1-0kuhluya. devam edecektir, Ptr

aat ,~arken \'e ktıw6tkırl 4e Yetlflr
k en nedtou ıı,.. C'--._Mek ctbıl lrir 
halJlı· a dülJolln ! Japon a:-.ı.-ma
J t , zama n, mek&n \ e k\l'VVet Jt\ef
humlarına \ i\kıf atdut URa K'io !,,r. 
mı,ur. Yalnız Blınnark'Ml s1Szti.•ü\ 
ununuun;:\ lı : • lnMtı n hM"'be na, ll rt
rtteıtınl bUlr de ond•n na ,1 tık _ 
<'&fını bi r tü rlü bUtrne-z .:ı> a 

l!;lt'k t'rc>teknlk sahasında büylik 
1 

.. · ind d k söylcmis,ıerdir. zarnını hakkında gaıetel<'re beyt'-ıt:rkan ve Naci Erkan taraUarın- 1 şenizdc.a çok rnütees.sirim. 8ıhhatim 
Hedt _,_ vılb••ı h·'ly·•I d•"ı·ı rıstta bnlu-ı~ak, b'.r vekil için dan kurulmuş o an Gu\'cn m\.ıes. tyidir. Ordu enıirler e <'o uyaca-bir rAhrcte sahip dünyanın beş kı- Cemaleddlnin 8.\."Ukatr da, nişanl•n· - Vc.r...-. ( ç,,ı .. _ ı;; ' • s ı y 1 etti"-' 

"' . ••1• ld'. Nt B lkm tara- zcvk·i blr şey değildir. Ancak fev. sesesi Dr. tlü.seyın ':1a a c.r.n ve fınız veQhile işlerim arzu 5 .m tasında 50 den faVa f&brlkaısı b u .. ma.nın vakl oldu*unu, hattA. nl~nı nrı:tan h~ Y~ r. ş~~ C' • ,. _ kaliıde gUnler iç:nde;viz. Dünyen:n Ştirrk:Ası Kollckt f Ş.rkct.,,_ ur.va- ı:tekilde gitmemiştir. Şimdiki halde 
lu na.n P htllps müesseseleri 50 nci mUtea.kip Benli Belkıs ile CernsJeddi- ftndan bo~ulunca. he~.).clcrlmizl ~r 1 bu buhranlı dr.vri şünhcsiz. gece· nı altındak i şirket, meresiını teşek_ henUz <>lkA.yetim yok. Ha.vada çok 
yapna &irm'.-ir. Müessese 50 nei nin bir de fotograt ı;:ektirdiK J crinl meteri ı~zımdır. dcmıştu'. cck ve norm.ıl .. 

1
• 1,nl"r er v11o,.

8 
küliyt"nin adcıni icrasından doI3yı 

"' aıı·tı · L " , '" acı bi::- soğuk var.> yılı nı kutlarken bu sah:ı.da muaz- sôyJiyerek bi.\yük kıt;ıda olan bu !o- Nttic de muhnkcmc, diğer ş 1 erı !'P":. fakat muhıtkk~k avdet C'cic~ ı J\.fart 942 tarihinden itibaren fC"s-
ze.m libor&ıtuarlarında senelerden- tografı bir delil olmak üzere m~-h!t"e- dinlemek üzere başka bir gUne hıra- c,.'ktir. o vakit bn fiyat artışları hedllmlş olduğunda.n b u tarihe k:t. 
bert :ı;-n.pılan ara~tırmıııların ve Ç~- , meye vern1iş. ktlmıl)tır. da, diğer fcvkall!c!c vel"RilPrh·.,iz~ dar ~irketle muamele! yapmı~ olan. 
ltŞmaların mahsu1U olarak yeni b·r İİİİİİİİİİSiaa~azsiıiiİiiiiİ:iisi.?inm~ le birl'kf<' ortadan k3lkacaktır. Ja.rın blr ay zarfında Galal:ad.a es-
radyo serisi he.zır!amıştır. 

1 
~ .. ~İİİİİİİİim-miiiiİaifma~mİİİİiiiiİİİİİİİİİİ - 'ii*i'· ' '1 f"H*6 '3'1\ 1 vatanda~· arımın hemen daima. ki Şarap iskc1esi soke.ğtnda l\fura. 

Her Yerde büyük b:r a1Aka ve 1 bir keyif maddeıı:i rılarak kull!in- diye h3nı~da 3() ve 31 No- Jı ya· 
takdir uyandıran Bu radyolara ilk Beklenmekte olan makta oldukları bu mallar muka.- ııhanelerde tasfiye men1urumuza 

Phııtps Fabrikası kuruluşlınun 50 POKER hilir.dP öcfryecC'klC'rİ fazla paranın ınüracaat'a alacak ve verecekle-
nci senci devriye-si dolayıslle •Al. 1 tam'1.men yurt müdafaasına sarfe- rlnin tesbit etmeleri il:in olunur. 
tın Jubile. radyo serisi Jsml veril-

miştir. Bu a h izeler ~imdiye k adar ı·k D • • d 
mı.ıı göruımemı~ muıtemmeı!yet· T rac: Bıçakları Selimiye Tümen Asker ı a :resın en: 
1" ve bir ç<>k fevkalAde yen'likleri ~ 
havidir. ge 'm !şfir . D11iremtz"" hnğlı yabancı Kadrköy, Ka.rtal, Adftlar, Şile şubelerinde 

AJtAR llULASASmm 

C-/42/322 

yah<tr.cı kayıtlı bultı-.,a.n 325, 326, 327, 32~, 3:39, 330, 331 doğumlu ja.n-

Dİ K KAT: İsia nbufda darnıa cratr talım i~in sildh altına alınacRkl&rı~dan ac~ıe kııı~,tlt bulun. 

1 adedi 5 kuruştur. 
Milli korunma kanununa mu- • 4"' "U"JiiŞTiJ ] 

lı•lefetten Bakırköyünde Sakız•. "l'!) AM'i'LlK PAU:IT ,. .. ~ · " 
tacında orta •<>kak ~6 numaralı Taşrada J adedi 5. 10 adedi .50 kuruştur. 
dükkanda bakkallık ticaretlle me, 1 "'•••••••••••• 

-:•pnİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİiİİİIİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİ~ ıgul E!tim oğiu Hidst<>. Dil<> hak· ı _·- ------------------- - ------
.-- kında İstanbul Aslıyc !hinci ceza ı 

Senenin en ne!ls.. . 1 ınahkemesinde cereyan eden mah· 
En mükemmc! ve aüzeı kemesi neticesinde suçlunun ttili 

!Pmı sabit <>lduj!undon mllll k<>runma 

A Ş 
1
' kanununun 31 ve 59 ucu madde-

K lcri mucibince yirmi beş lira pa
ra cezası ödemcs\ne ve yedl &Un 

R 
müddtle dükltA.nının kapatı1ması-

u•• yası na ve hüküm katileştiğlnde ücreti 
1 suçluya alt olmak karar hulasa•ı

Devlet Demiryolları İlanları 
Istanbutda Universite ve yUksek nıektep talebelerinin ~ctıir nakil va

sıtalarında muteber fotoğraflı mUtt erel' hüviyet \'arı.katarı 10/4 '912 ta
rihinden itibaren D. D/109 numeraJı t.."t.Jebe aylık abonınan kartı tarife· 
sinin tatbikinde de ınuteber tutulacaktır. 

Fazla tatıilA.t için istasyonlara n1Uracaat edilmelidir. 
c1716.a. c2175> 

dukları yabancı ~kerllk şubelerine ikamet k!\ğrdı ve nUfus cUzdanta.rt

le beraber ba'''Urmaları ve bu il&nın celp yerine kaim olduğunun bi

Lnn1t'6inl ve dtı\'ete icabet etmlyenler hakkında askerlik kanununun 

nuı.ddti mahsus&Sınrn tntblk edileceğinin bilirunesi. (:?118 • 3122) 

JN.. yni gUn Napolyon b8Uln or<tu 

~ kumandanlarını toplayaza.k 

ba.,kumand~nlığı Napoll Kralma. l.e'f' 
di ettiğini bildirdi. KE:-ndisi geceleyin 
kimseye hebeor vermeden ayrıldı ve 
(\liln~ \.~:v.,o\'a, Dre&den, MayeJtı.) 
yolile ayın on oekizinde yedi aydan· 
beri ur:ak kalmış olduğu PariSe '1'N'· 

dı. 

Napolyon lta.trrNunın .seınu-Vı şu 
suretle getiriyor: 

cı 816. Sent Helen • Ben mUse.Mh 
ordularla harbetmeğc gıtmtttim. 

Yoksa hırçua tablat 11e de~il. Dtif
manın ordularını yend~m. F akat 
atel}e, soğuğa, uyuJ!lukluta, ölüme 
galebe etmeğe muktedir dct'iJdim. 
Talih benden daha kuvvetliydi.> 

LesHe Howard 
İngrid Bcrgman 

IMELEK'te 

nın Vatan gazetesinde neşrcdilmc
ıine 25.1.942 to.rihindc karar ve 

1 
rildl. (3202) • 

id ·nbul asliye 6 ıncı hukuk :malı 
: lı.-Dden: (9{2 . 59) 
j Müddei: O sman Yazgan: Müd
deialeyh: Dudu: İzmir lkiçeşmelik 

1 Burhaniye ın•h>llesi Saraç sokak 
No. 32. Müddei O sman Yazgan ta

D. D./502 No. ı u an trepo tarif!ııin antrepo e<lil~n eşyanın kald.1rıl
rna.c:ının talep edilebileceği zamana alt mUddetlerl, b'.rinci ne\•l antrepo
lar içi'.1 7 gUne ve Udnci nevi antrepolar için 10 gUne indirilmek Ruretile 
ve l/~/1942 tarihinden muteber olmak Uzerc de~ıştırilnıiştlr. 

B A Ş, DIŞ, NEZlt1 GRiP, ROMATiZMA 
Görülnıomı,, bir muvıınaıu. 

yet kaz.anıyor 
... rafından müddeialeyh Dudu aley-

~~~~~~~~~~~~~~,~ hine açılan taliıkın teselli dava. 
- sına ait arzuhal sureti müddela. ... 

RADV~ leyhe tebliğ edilmek üzere yazılı 
~ ~ adresine gönderllmlş!(e de mun1a.. 

·- .. jl'eyhin meıkür ihamctgahını terk 
Burunku rrot ram !le semti meçhule gittiğinin be· 

7,30 Proır•m lS,55 P'aart heyeti jYanlle iade kıhnması Ozerlııe hu· 
7,33 • lüzlk (Pi.) 10,30 Ajans lkuk usulü muhakemeleri kanunu-
7,45 Aj•ns 19,•~ l<ltap saatı nun 14 1,, 142, 143 ve 183 üncü 

10 .. F 1 madd-eler•ne tevfikan iade kılınan 8,00 Senfonik "'" ası prog- d · 
parçalar 20 ı:s_ Ra d · ava. arz.uha1i ile muhakeme gil· 

' r yo G&2 nünü a:mterir d3vetiyc varakası-
8.15 '8,30 Ev saati 20,-t.5 Schubert'ln nın mahkeme divanh:ınesine 3s11-
l2.30 Saat ayarı eserleri masına ve 942 59 numarada ka-
12,33 TUrk~e Pi. 2 1,l~ Kc>numıa yı('.ı işbu dıvay~ müddeialeyhin 15 
12,.ıt5 Aja"ls :!1,30 Land~\Yska Cün !çinde cevap vermeslne karar 
l:'l-13,30TUrkçe Pl dan Klav&erı verlJmiş ve bcrmucibi karar ar-
18 oO ~ eJM!rlerl ıuhal ile davetiye varak3sı mah. 

' ""'"at ayarı 21,4.l K!lstk. Ttlrk lreme divanhanesine asıJmış ol-
lR,03 Radyo salon mUzifi rnakla mumalleyha Dudu yuk•r-

orkeetra.•n 22,30 Saat ayarı da yazılı müddet uırfında d avaya 
18,i~ Ziraat ta.k, 22, t.~ KaPaJ"ıq. cevap verer ek tahkikat için tayJn 

kılınan 6.4.942 pazartesi ~ünü ·sa
at 14,30 da mahkememizde hazır l~'fA~BUL ŞP.:IU& TlYATlıO!!U 

Oranı. kı~rtu bu gece !ıaat 30,JıO tla 
.P A a A '

bulunması v~ya kRnunt bir vekil 
ıöndermesl lüznn1u teblii: yer ine 
ıeçmek ilze re flAn olunur. 

Fazla tafsilat için lstuyonlua mUracaat edilme1idlr. 
c:1666:to «3173> 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye Konulan İş: 

ı - Nı:de su işleri 7 ncl ~ube mtidürlüğU mı:ıt;l.k<:~!'ıı d;ıhilindeki 
ııa.z ba.taJdığının kurutulması ve Sarnn!al<lı suyu teYablınln ı~lah1 ı,ıeı; 
muhamnıen keşif bedeli vaJ\ld j flat esası Uzerlnden JS1003 lira 68 lcu

ru~tur. 

2 - Eksiltme 27/3/9 >!2 tarihine rastlayan cun1:ı gU::U saat l:S de 
Ankarada Su işler! Reisliği binası içindo toplanan Su Eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, muka\"ele projcı:ıi, Bayındu·i.ılc 
işleri genel şartnamesi, umumi su L"jllerl !ennt şartnaıne~ile hususi \'C 
fenni şartn&melerl ve projeleri c2!ı- lira OJ kw·uş muknbihnde Su lflcrt 
Reisliğinden alablllrlcr. 

~ - EksUtmeye girebilmek için isteklilerin c229SO• lira c15> ku
ruşh.ık muvakkat teminat vermeleri ve ekslltmenln yapıl,v.-rığı gtinde:ı 

en az Uç giln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birLk.tc bir dilekçe ile 
Nafi:ı Vekii.lettne müracaat ederek bu i~c mahsus oln1ak tiz:ereı vc!lk:ı 

almaları ve bu vesikayı lbra.z etmeleri şarttır. Bu mUddet içinde vesika 
talebinde bulunmayanlar eU Ulmtye ı,tlrlk edemnler. 

5 - isteklilerin tekttt mek tupların ı ikinci n1addcde yazılı sa.atten bir 
saat: evvel.ine kadar Su I9leri Reisliğine m akbuz muka.billnde vern1eleri 
ıazımdır. 

Postau olan l"tclluneior kabul ..ııııne•. clli89> <3913> 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
ı..ı.uıa fi-de S l<&lje alıaalHllr. RM 1etde 1"1ll• t..t.ıa n 19'a<l& ilte;rlü. 

r~- ~;;;;;,:;;;.;;;;;;.;..._----__,;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;....------------, 

1 İsta n bul Levazım Amirliğinden Veri len Askeri l< ıtaat İlônları 1 
~----------------------A---.:-:".".~~~~__, . n""rd3. aı:ılı n1cYadın pazarlıkla eksiıtn1elerl Jıizaları:--.da. yazılı gUn, saat Ye mahallerdeki asker! satın 

A~ b Y y•pılacaktrr. Tahplerin belli ,-akıt•.-•rde aıt olduğu komisyonlarda bulunmaları. alma komisyonund!l ~· ... 
l\Iiktarı 'lutarı Teminatı lhnle gün, saat "\·e ınaJı alll 

Cinsi L ira 

sı~ır, koyun, k~I eti 
> • 

Toz. şeker 
!(uru ot 
Sabun 
Sabun 
Mercimek 
Sa.man 
Ot 
Sığır eti 
Er fotlni 
Nohut 

> • 

çift 
Ton 

(2t25 • 31W) 

KUo Lira - -17,718) 
34,816) 
20,000 

100,000 
4,137 
4,137 

72,000 
3,900 
:ıoo 

19,iOO 

2,S",00 
2.895,&0 
2,500 
5,(100 
MOO 

30,975 
t9,000 

2840 
412,50 
219,20 
219,20 

375) 
375) 

7830 
51197 
7350 

17/3/912 
18 > > 
11 > > 

H,30 Kırklareli 
H Çanakkale 
14 Bakırköy 

13/3/942 15 Yaı:>s.ıvira.n 

Ya.ssıviran 13 > > 

1"3 > > 
17 • > 
19 > > 
16 • > 

14,30 Yassıvtran 
U Arnavutköy 
14 
15 

Er:a:urum 
lzmlt latasyon 

oteli 

<LU.tfe• ..,faJl çntriıı3l 



VATAN 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tütün ve müskirat mamulatı için 10 - 3 - 942 tarihinden itibaren 

tatbik edilecek olan satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

Nevi 
Sipahi 
Samsun. 
Yak& 

Çeşit 

• 
• 

Satış fiatı müda
faa vergisi dahil 

Paket 
28 ilk 
20 • 
20 • 
2S :ıt 

fiO • 
100 itik 

Kuruş 

55 
50 
5-0 
60 

120 
210 

ISPIPTO ve iSPiRTOLU iÇKiLER 

Nevi 

45• ilk Rakı 

( 

( . ...................... ( 

( 

( 

( 

Sahş fiah müdafaa 
vergisi dahil 

Santilitre Kuruş 
100 

50 
25 
15 

100 

440 
230 
125 
73 

SiGARALAR 

Boğ'azlçl 

Yenke 
Serkldoryan 
Baframadeo 
Gelincik 
En lli. 
Tiryaki Kah• 

20 ilk 
20 » 
20 • 
20 > 
20 ,. 

20 • 
20 • 
.25 » 
20 • 
20 • 
20 > 
20 • 
29 • 
20 • 
28 • 

(O 

so 
25 
25 
25 
23 
24 
24 

43• llk Rakı 

··························· ( 
( 

( 

············-············· ( 

50 
~5 

lil 

100 
50 

SiS 

185 
&; 

58 

215 
130 

70 

' 

. -· Birinci Kalın 
» ince 

Uçtlııcü ince 
Hanmıeli 

Halk Kahn 
Köylü Kaim 

• Iııce 
Değu 

iki• 
Yeni ltarB1Ml 

suıı.y 

Asker 

29 » 
~o • 
20 • 
20 > 

20 • 

22 
20 
15 
17 
){ 

11 
11 
9 

14 
33 
18 
s 

Votka 

Kanyak 

Vermut 

( 

( 

············-······· .. ················ ( 

( 

( ................................... ... ( 

( 

( 
....................................... ( 

( 
Sofra 111arapl1trı ( 
(Şı,e depozitosu hariç) ( 

Ml!oket ,,....abı 

(Şişe depozlto•o hariç) 

( 

( 

( 

TDTDNLER 
En ili. 
Bafra 
l'atlıııert Fabrika 

» At.e.1)-e 
V lacl Fabrika 
v inci Atelye 

28 Gramhk 
20 » 
25 » 
25 • 

25 
18 
18 
15 
14 
12 
10 
20 
45 
75 

Fıçıh sofra ~nrabı .. ................. . 
f Suma ... ... .................... ........ .. 
il Suma ... ...... - .......... _ ......... -._ 

Bira ,ı,,.ıı ............................. .... . 

H net Köylü 
Yeril entt,.e 
Tilrk plpe -ii 
!'ipe ttltlinli 
&foJıan bohça 
Isfahan I 
hfailan n 

25 » 
25 • 
:?O » 
2ll • 
20 • 

100 • 
1000 • 

25 • 
25 • 

1300 
28 
25 

(Şişe depozltoou hariç) 
Bira f~ıh .. ... ....... ...................... . 

( 
Birinci ıınıf tikörJer ..... ... ......... ( 

( 

( 
lkhtel sıaıt likörler -··········· .. ···• ( 

Sat l•plrto - Fı<;ılt .......... ....... . 
Yakılacak ispirto - Fıçıb 

Kolonya ispirtosu - FtÇıh 

( 

PUROLAR 
r..,.,. 
!'.emer 
Moda 
Florya 

l\farmara 

Adedi 
» 
» 

n 
3 

20 
22 
25 

Koloaya ·················-·············-····· ( ( 

Sat loplrto - ş;.,ell ..........•.•..... ( 
( 

İstanbul Levazım Amirliğ"nden 

684,000 kilo odun alınacaktır. Açık ek9i.ltmeel 20/ 3/ 942 cuma gllnli 
saat 15 de KuamUnelde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 13.368 ıtra ilk t'emina.tı 1900 Ura 36 kurul}tur. Taliplerin 
belli vakitte kom,syona gelme-heri . (2~1 - 2668) 

* 49,991 liralık et satın alınacal<t:ır. Pazarlıkla eltolltme1i 16/ 3/ 942 
pazartesi gUnü saat 15 de Uıtanbul Rami aakert satın alma komt8yonun· 
da yapılacaktır. llk teminatı 3749 lira 46 kuru,tur. Taliplerin belli va· 
kitte koımsyona gelmeleri . (2262 - 21169) 

* Pazarlık gUnU talibi çıkmaya.o afa«tda yazılı i~ maddelcl"i 11/ 3/ 
942 c;ar,,..m ba günli hlzalarmcla gön tml«ı saatlerde puaclıkla satın 

alınacaklardır. Şartnameleri her g1ln komit!yonda gôrUlebiUr. isteklilerin 
belli gün ve saatJerde Fındıklıda. u.tm alma komi$yonuna gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Mah Bd. Kati te. Pazarhk zamanı 

Patates 
Pirine sa.bunu 
Sabun 
Z. Yaıtı 

ron Lr. X.,. J.r. KJ1. Saat Da1tikA 

29 
20 
20 
18 

5800 
9100 

13000 
108:50 

870 
1365 
1950 
1827 

10 
10,30 
11 
11,30 

( 2284 - 2700) 

Kapa.it zarf uırulile (200) ton "\uru incir münakasaya konmu,. 
tur. Evsaf ve hUBusf 4&f'tları ve nttmune-si komleyonda görülebilir. Iha. 
lesi 18.3.942 çarşamba gllntı eaat 11 de yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 3850 liradır. Taliplerı.n ihale saatinden bir aaat evvel teklif mek· 
tuplarile Harbiyede Yedek Subay okulunda kom~yona mtiracaatlar1. 

(2291 • 2716) 

• 30,000 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla. eksiltmeei 16.3.9(2 
pazartesi günü saat 16 da Konyada ukerf satm alma. komi!yonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli bt-her kl1osu 75 kuruş:. ilk teminatı 2109 

Ura 38 kuru~tur. Taliplerin kanunt vesik&la.rile teklif mektuplarını iha· 
le !as.tinden bir saat evvel komUJyona vermeleri. (2351 - 2916) 

• 1200 ton muhtelif nakliyat yaptırılac:a.ktır. Kapa.il z&rlla. ekslltmesl 
16.3.94.2 günü saat 15 de Muğlada asker1 aatın aJma kom.iayonunda ya· 
pıl acaktır. Tahmin bedeli 27.750 lira, iUt teminatı 2081 liradır. Talip· 
lerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını Jhale saatinden bir $aat 
'!Vvel komisyona vermeleri. (2362 - 2926) 

* 15,747 lira 50 kuru, k••lf bedelll yol l"'&atı kapa.lı zıı.rfla eksiltme-
ye konmuştur. İhalesi 12.3.912 perşembe gUnü saat 18 da Balık esirde M· 
kert Sa tınalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 2363 liradır. Ta· 
!iplerin kanunt vesfkalarile teklif mektuplarmı ihale natinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Ketlf evrakı Ankara. ve İstanbul Lv. Amir· 

likleri Sabnalma komLsyonlarında da görUIUr. (2247 - 2598) 

* 900,000 kilo odu11 a?maealri.ır. Kapalı zarfla ckSiltmeBI 2f/ 3/ 9i2 sah 
günü saat 10 da Çorumda uk:erl satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 18,000 tlra. Uk teminatı 1350 liradır. TaliplerJri kanu· 
nl vesikaJarile teklif mektuplarını ihale •&&tinden bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. (2397 • 3087) 

• Beh.r kilosuna tahmin edilen fla.tt 450 kuruf olan 5000 kilo eiyah 
vakete k11.palı zarna eksiJtmeye konmu,ıur. !halesi 23/ 3/ 94.2 pazartesi 
günü eaat 11 de Ankara.da M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Taliplerin kanuni veslkalarile tekli! mektuplarını ihale .!&&tinden 
bir ~aat evvel komisyona vermeleri. (3858 - 3032) 

* Müteahhidi namına yaptınlacak Davutpaı;ıa fırını su tesisatı pazar. 
lığına belli vakitte istekli gelmediğinden yeniden pazarhtı 13/ 3/ 942 cuma 
gUnU sa.at 10,30 da yapılacaktır. Ketitevrü.ı ve l}artnamesl her gün komitı· 
Yonda gorUJebılir. K.,ır bedeli 1989 ltra 55 kuru, olup kaU teminatı 21l7 

Verilen Askeri Kıtadt İlônları 

lira 08 kuruştur. lsteklllerin belli glln ve saatte Fındıklıda. satın alına 
koml8yonuna gelmeleri. (2420 - 3160) 

* ~a. yazılı meva.clm pazarlıkla eksiltmeler! 11/ 3/ 942 ça.r,,..mba 
gttntı saat H de Hadımköyde a.okerl satın a.tma komisyonunda yapıla· 

caktır. ihale fla.tı il.3e.l"in9en teminat almacaktp· 
C!Bfıl Mlkları Flatl 

Kilo Kuru~ 

Sııde ya.ğt 

Zeytin yağı 
Pamuk yatı 

; 
5000 
8000 
5000 

• 

175 
108 

86 
(2~24 - 3184) 

Pazarlık glinU talibi ~kınayan apğıda yazıtı iki tamir ı,ınin pazar-
lıkla ihaleleri 13/ 3/ H2 cınna gU.nU hizalarında gösterilen saatlerde ya· 
pılacaktır. Şartnameleri ller gün komisyonda görWebllir . .18teklllerin bel
li gQn ve saatlerde FmdıkJrda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
işin •evi K~if Bd. Kati 'I'ıe. Pazarlık zamanı 

Ura K..,. J.lra x..,. Saat Dakika 

Beyazıt A•. ş. tamiri 1994.63 299.19 
Yedikule hastanesi kalörifer 
tamiri 1247.40 187.ll 

• 

10 30 

11 30 
(3085) 

Beher kilosuna 7!S kuru., tahmin edilen 4-4. ,000 kilo sığtr eti kapalı 
zarfla eksiltmeye .konmu"tur. ihalesi 28/ 3/ 942 cumartesi günü saat 11,45 
de Balıkeslrde aııkert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 

2475 liradır. Taliplerin kanunt vesikaia.rile tekli! mektuplarını ihale saa • 
tinden bir saat evvel kombyona vermeleri . Evsaf ve şartnamesi Anka· 
r~ lstanbul Lv. Aıntrlikleri ııatın alma komisyonlarında da görülür. 

(2436 - 3194) 

* 25,000 kilo •ad• YIJ.#ı alınacaktır. Pazarlıkla ekeiltmesl 24/3/ 942 salı 
gUnU !Saat 15 de Geliboluda merkez satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli '43,750 liradır. Taliplerin belli vakitle komisyona gel· 
meleri. (2*34 • 3192) 

Yapılan ekeiltmesine talip çıkmayan aşağıda cins ve miktarları ya· 
zılı Uç kalem lafe maddeleri 20/ 3/ 942 cunıa günll hizalarında gösterilen 
saatlerde pazarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gün komJs. 
yonda görülebilir. isteklilerin beUI glln ve saatlerde Fındıklıda satın 
alma komlsyonuna gelmeleri. 
CJnsi Miktarı Muh. Bd. Katt te. 

Zeytin yağ 
Sade yağ 

> > 

Ton 

1~ 

23 
29 

Lr. Kr. Lr. Kr. 

15750 2362.50 
45250 6787.50 
52490 7749 

ihale zamanı 
Saat Dakika. 

10.30 
11 
11,30 

(2432 • 3190) 

A'ağıd& yazılı tuğlalar pazarlıkla 5abn a.lınacaktır. !halesi 20/ 3/ 942 
gilnü saat 15 de Geliboluda merkez satın alma komisyonunda yapılacak· 
br. Ta.tiplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cl.ool Miktarı Flatl 

Deliksiz in9u.t tuğlası 

• > 

Adet J.lra. 

40,000 
30,000 

* 

•Bin adedi 
• > 

27 
27 
(2429 - 3187) 

A"'ğıda gösterilen tamir ve inşa işleri 12/ 3/ 942 perşembe gUnU hiza-
larında gösterilen saatlerde pazarlıkla ihale edileceklerdir. 

Keşif evraldarı ile şartnameleri her gUn komisyonda görUlebllir. 11· 

• 
• Tuvalet itıpirto.n ............... ·-····· 

( 
( 

teklilerln belli gUn ve saatlerde Fındıklıda satın aıma komisyonuna gel· 
meleri. «2431 • 3189• 
l~ln nevi KeşH Bd. Kati te. Bazarltk zamanı 
+ Lr. Kr. Lr. Kr. Saat Dakika 

Selimlye fırın tamiri 
Taşkıtla helA gruplarının 
yıkılması 

Nalbant ocağı yapılması 

3375.70 506.35 

3206.11 480.92 
800.00 120.-

• 

10,30 

11 
11,30 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlık la eksUtmeleri hiz:alarmda yazıh gUn 
ve aaatlerde Izmitte istasyon otelindeki aske~ satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı Ekolllme tarlltl Saati 

Yeşil mercimek 
Kırmızı m~imek 

Kuru börülce 

Ton 

175 
100 
150 

Lr. Kr. 

42,000 
27,000 
35,250 

Llra 

6300) 
4050) 
5287,50 

18/3/942 

20/3/4K2 

l6 

16 
(3185) 

* Yapılan eksiltmesine talip çıkmayan aşatıda cin& ve miktarları ya .. 
zıh iki kalem la.şe maddeleri 16/ 3/ 942 pazartesi gllnU hizalarında göste
rilen saaUerde pazarlıkla satın alınacaJdardır. Şartnameleri her gün ko· 
misyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Muh. Bd. Kati te. 

Zeytin yağ 
Sade yağ 

Ton 

20 
20 

u. Kr. Lr. Kr. 

23700 3355 
38200 5430 

lltale zanıa.ıu 
Saat Dakika 

ıo,ao 

11 
(2433 - 3191) 

7000 kilo torik balığı göslerllece?: maha.lle teelim şartlle pazarlıkla 
ııatın alınacağı nan edilmiş: Lse de talip çıkmadıkfndan yeniden pazar. 
hkla satın alınacaktır. Teminatı 294 lira olup pazarlığı 11/ 3/ 942 çar. 
famba günU saat 11 de Selimiyede a.skerl satın alma komisyonunda ya. 
pılacakbr. (2428 • 3186) 

. * 25 ton çelurdeklt kuru UzUmle 150 ton kuru ottm ayrı ayrı ihalelerl 
yapılmak ısuretlle pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Ekslltmelert 11/ 3/ 
942 çarşamba gUıtU saat 14 de Ayazağadakl komisyonumuzda yapılacak· 
tır. isteklilerin muayyen gtin ve saatte komisyonumuza gelmeleri. 

K. Fııaulye 
Kilo 

25000 

• Nohut 
Kilo 

20000 

(2{30 - 3188) 

Y eşU mercimek 
Kilo 

10000 
Uç kalem yiyecek maddelerine talip ç ı kmadığından ayrı ayn ihale. 

teri yapılmak Uzere tekrar pazarlıkla elı:sUtmeye konulmuştur. Şerait. 

teri komisyonda görülebilir. Ekslltmelerl 11/ 3/ 942 çarşamba gilnll saat 
15 den 17 ye kadar Aya.zağadakl komhlyonumuzda yapılacaktır. istekli-
ler muayyen gUn ve saatte komisyonumuza gelmeleri. (24.37 • 3195) 

* Milteahhid nam ve hesabına beherlne tahmin edilen fiatı 120 kuru' 
olan 25,000 adet tımar fırçası a.çık ekslltme ile sa.tın alınacaktır. ihalesi 
14/ 3/ 942 cumartesi gUnU saat 10,30 Ankarada M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. llk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi 150 ku· 
ruşa koınisyondan alınrr. IstekUlerln belli vakitte komi9yona gelmeleri. 

(2409 • 3113) 

• 800 ton buğday krrdırıJacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 3/942 cu· 
martesi günü saat 11 de Bursada Tophanede askeri satın alma komis· 
yonunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 lira ilk teminatı 1800 liradır. 
T;ııliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2404 - 3094) 

llaltlbJ ve N"triya• Mlldllrll : Alunet Emln YAIMAlf 
V- NotrtrM rt.rlı Ltd. Şll.·V- Jıla-
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dive rnırıldandı 

811 yeni " cazip gUıellilr 
reçeletİlli kullanırsaRıt, 

Bu kelime/en size ae 
hitap edilebilir 

1'er ~nç kıı, "tlııaıına hafif 
seste <Sana perest14 ediyorum• te· 
llmelerlnln mırıldanması hülyasını 
besler. Bu iltifata pek yatındş 

muhatap olabUlrsınız. Çabucak se• 
vlmllliğlnlzl yükseltir, gayri kablll 
mukavemet· bir cıı.zlbeye ınallk ola· 
bilirsiniz. Bunun temini de gayet 
kolaydır. Çünkü yeni bir giızelll~ 
reçetesi meydana çıktı. Bu reçete 
sayesinde en sert ve en donuk bir 
clld kadife gibi yumuşayıp beyo• · 
lanacak ve cidden okşamak arzusU"' 
nu uyandıracaktır. Siyah ııoktalarJş 
ve gayri saf maddelerle dolu sol· 
muş ve donuk bir ten yalnız bir 
kaç güıı zarfında taze ve ııaı bit 
hal alacak ve cazip bir sevimllll~ 
arzedecektır. Bir mütehassısın aŞO' 
~ıdakl tavSlyesinl okuyunuz: cHa• 
mettlrllmlş taze krema ve zeytl~ 
yağının clld üzerinde gilze\leştırtcl 
bir tesiri vardır. Bunlar •imdi diğer 
kuvvetlendirici ve besleyici ve sı· 
kı.ştırıcı cevherlerle kanıtırılarsk 
clld eıdasl olan <Beyaz yağsı• 'J"O' 

kalon kreminin terkibine llhe oıun· 
muıtur. Üç gün urfınd• ynğs•• 
Tokalon kremi, hiç ümld etmediil1' 
nlz bir derecede cildinizi güzeııcst.l• 
recektır. Bu clld gıdası yaRsız Tlı
kalon luemlnln memnunıyetballf 
netlceııl ·garantilidir. Akl<I l'..ıcl• 
paranız la<le olunur 


