
• 

.. 
11 MART 1942 

f çARşAMBAj 
4üncü Yıl No. 1380 

'EZ. 

1 

Kıyamet 
alAmetleri 
Kopacolı kı•ornnln ,.ını 

1 

AVUSTRALYA 
harp meclisinin 
YENi KARARI 

Biltiin kılada geniş 
mildaf aa tedbirleri 

·GONLOK SiYASi BALK '" GAZETESI 
' 

Milli Sef, dün Birleşik Amerikanın yeni Ankara 
Büyük Elçisini kabul ettiler 

laü ve llepcanlann• tabi 
•l•n coılcara .,. l"ılcın lco. 
/elanl.01t llejil de daim• 
ilitlel 11• malaeu•uini 
malıo/azo etmeyi ve emeli 
dt:.'1ran1'1agı, tHümlciir:i ılü
ıiinmegi hilen malıitlerden 
6elecefini aörmr.k istıkbali 
itimat oe ümit ile karşıla
mak için hir ıoıuı.l, it şkil 
eaer. 

ı alınıyor J 

, Orduya Japonlara taar-
Kabulde Hariciye Vekilimiz da hazır bulundu 

Anl.a.rs. 10 (A.A.) - Cumburftıisi lsmet 
lnönh, htıgiin H&at 16 da Çankaya köşklerinde 

1 Krt~ Dtvletlerio yeui btiyök elçisi Ekt& 
, ı la ttt Stt>iıma.rdt'ı lmbul etmişlenl.r. Büyük 
~~ { 'ıııı.hurttiffimb.ta. itin•mv.tıini takdim 

1 tı-ykmi~tir. 

: ruz ıçın bütan imkanları 
kull~rnma emri venldı 

• 1 j 1 00 

Yazan : Hüseyin Gabiü YALGll Sidney Son yaziyn:: 
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Baıidye Vetdli Şiikrii 8alwğlll, kNuWe 
...... baluıuagpur. 

I Btiyük J;l(li, ÇımJrn, a kijşküne ~ ''fi 
1 hifktea hare~ muı..ı ~ rim._ 

J '.Duştu. 

iDARE YERi 
Jlfwa• ı ,,.: JTo. n 

'fellnf; Yeni Slibab tstmbu1 

Telef•: .. 

Her Yenle 5 Kurat 

\1_$1 HOKOMETI " 
MADAGASKARA AL Ti 

HARP GEMiSi 
GONOERDI 

Mr. RUZVRT "ZOR 
VE ZAHMETLi 
GONLER BiZi 

BEKLiYOR,, DİYOR 
Vaşington, filonun Cumhurreisl 

hareketinden f lgatların tehlikeli 
ıekllde arttığını 

siJgledl 

• ngiltere i~çi partisinin O beya.ımam~in.i rad}·oda 
duılerken, artık değiş

mek ve çökmek \bere buluııan 
bir dünyanın şu çılgın mücade-f 
ıe kanlarile bulaşık yıkıntılan 
arkasmda.n yeni bir mes'ut dün
yanın doğac~öuıı m iıjdeleyen 
alametleri hıayalimde görür gibi 

1

1 

oldum. Bilmiyorum, kendimi te- , 
mennilerimin kamçıladığı bir ı 
hayale kolayca. kaptırmanm 
neticesi midir, heı- halde İngiliz 
işçi partisinin beyannamesi fi
lizlenmıyecek bir kısır tohum 
olamaz. O, bize yarmın dalıa ı.·i, 
~ idil ve daha mes'ut diin 
yasmın kokularını ve Uı tlarmı 
getiren hayırlı bir rüzgardır. 

haberdar olmadı 
ğını blltllrigor 
VıaJJington, 10 (A.A.) - Va

lington diplomatik mahfillerin
de birka~ halta evvel Da.kardan 
Madagaskara müteveccihen al
tı Fransız hafif muhaı'ebe ge
misinin hareket etüği teyit edil-

Avustralya mun&rdbeSİ Hin :istan'da Hong. Kong Dün Riom'da mektedir. 
ba,lamıştır Birleşik Amerika hükumeti-

Va,~, 10 (A.A..) - Jla. 
zarteei akşamı radyoda llÖZ ... 
liyen Reis Roosevelt, diDle,ili
lerine zahmeti ,.e zor gi.ınleftıl 
kendilerini beklediğin.! söyle.mil 
ve Amerika milletjn.den fiya.U.. 
rm yükselmemesi iı.;iıı işbırliği 
yapmalarını istemiştir. Reis, 
hal kın yi.ızde doksanının ı. 
maksatla çalışbğıru, fa.kat fi. 
yatların tehlikeli bir manz&.n 
göstererek yükselmekte devam 
ettiğini ilave etmiştiı'. Amt'l'İ
ka milletin.im. irade ve aunı:.ıe 
emin bulunduğunu söyliyen Rf-. 
is Ruzvelt, şi)yle demiştiı : 

vus~;~/!~~~t~~üı~to~: ihtilal şefleri mezalimi Leon Blum :- =~ru;,~eA~: 
lana.rak J.1.ponlar tarafından k•f d• d• • • d ji f.eminat.& memnuniyet verici 
Yeni Gineye asker çıkarılması teV } e } ) I". IStiCV8p e ildi hiçi>ir cevap alınadığJ, sanılınak-
üzerine alınacak tedbirleri gö- ıngiltere hBkdmell tamr. Vichy hUkfuneti, Ameri-
rüşmüştür . .Sydney Sun gazete- ____.__ bi i bll'n ili kıa. gıda maddeleri ve diğer mai-
si yazdığı bir makalede diyor 1 ·ı· il 1 k d r e il neıre zeme göndeımiye devam ettiği 
ki:'Avustralya muhare~i bu-1 noı ızıenn ma sa ı ı Avam ~smda Eski Basvekil == :=:ı:il~=~~~:~ 
gün ~şlamı~t1r. Bu muharebe- hararetlı' ü k 1 malômat vermeyi kabul edebi-

"Millet bundan on yıl evvel dt 
bugünkü vaziyete karşı koynu
ya hazırdl ve bunu ba.şamıal 
ıçiııı de yapacakLr. Gelecek gim
lerin zorlukları tek hedfrım z o
lan bubi kazanmak gayrcli Et. 
rafında toplıyacağımız ha.ınk· 
lt>rımi?.in kuvvetıne bağfi bulu.. 
maktadır. 

de iki imilin tesiri olacaktır: n 'h 'bi i m za ere er ,, B il'Ah i l'At 1eceğioi bildirmiştir. 1 
1 _ AmeriJt.., ...... y~-1·-·. 2 _ er ang r sgan oldu en B a ma a ı 

.... .._. <U\,Uilü Fransız hükiımeti, sözü ge-
Avustralya. halkının cesarnti. harr.ketini Londra, 10 (A.A.) - Bugün Bl neciJıt/J'IJle'*'~m s· d bir reami teı..ı,;;;. n.,...--ın-; .. bun 11 · u• ,, ~ sevJriyatın durdurulması .,,ım i ırkımızın enerjisini kul- Ö l Lfi ~ ....... çUU.U.....,. dl ""~·ünden kendisini arhk 00 ... Je 

.zannedivorum. 
!anması lazımdır." l n eme"' r da Japonla.nn Hong - Kong'da yor .7- "' 

İngilizJ0 k tıkl bir t.aıa.hhütle bağlı gönnernek· 
On d~kuzuncu nsnn kapita_

list ve emperyalist dünyasının 
~ökme uğultularını şiındıden 
ımlnklarımda duyuyorum. 

V.i§i, 10 (A.A) - Avustral-1 B·mg Kok, 10 (A.A.) - .ffi»- . ere arşı yap an me- Riom, 10 (A.A.) - Bugünkü tedir. 
yada hükiimet taarıuza kar~ dıstan "tieri. Bloku,. reisi Ser- zal~ anlaUlmıştır: . celse Leon Blum'un isticvabına -------
müdıa.faa tedbirleri almaktadır. dar Sardul Sing dün Hindista- ~ Hük~et. mezah!!'ın ya~ıldı- tahsis edilmiştir. Kendisinden 
Sydney, Brisban, Mdburn'da nın milli müdafaası kanununa gında şuphe ohoadıgmı,.§ahıtler milli müdafaa için zararlı olan 
,.e diğer büyük ~hirleıdc ha.\a tevfilı'.an İngiliz polisi tarafın- (Sonu: 8&. 8, Sö. 2 de) ıkırk saatlik ha.ftayı ve memJe.. 
taarru~una karşı tedbir alını- dan tevkif edilniiştir. ketin müdafaam. için yapılan 
yor. "İJeri Blok,, S4ıbhu Cbandra r ' 1 hazırlıklara engel olan ücretli 

Avustra,lya radyosu ~öyle de- Bose tarafından tesis edilen kon . s• 'd mezuııiyetler hakkındaki kanu-
mektedir; grenin radikal bir ihtili.l grupu- ırmanya a DU için tatbik Attiği 80nılmUt-

=I HARP DURUMU l=
Havadan inen tehlike 

Bunu içimde bir nefı et ,.e 
kin ile değil, ~ctinabı iınkwız 
bir olayın birap evvel fiile çıka
rak zamatıı geçm\ş bir sosyal 
dlizenden dogan ısurap ve te
liketlere artık bir son çekilece
ğmi sezmekten mütevellit bir 
sevınç ve saıadet ıle kaydedıyo
rıım. Elımde bır ~net ~ok, fa. 
kat içımde duyuyorum ki eski 
Avnıp:ı nizamı hakikaten yıkı
..hyar ve yerme butün hüı· ve iyi 
k b bekledigı yem ve daba 
bur, daha mes'ut bir Avıupa 
!llzan.ı kaim olac.ığı funıdi do-ı 

UJapon istilası imkanlarnıın dur. Serdar Sardul Sing bu gru- tur. 
incelendiği toplantı sonunda. A- pun Hindistanda sağ eli meea- ~ Blum, intihabat tarihi olan - --------

vustralya harp meclisi bütün A- besinde idi. Japonlar Rangon'u 23 ~w~35 i~e iktidar mevküne Para•ütçü indiği yerde tutunma•· vustralya topraklarında "lam Bu münasebetle Bang Kok'un geçtıgı tarih olan 4/ 61936 ara- Y ' _, 

tdtır.p'' sivu.etinin t&.tbiki ihti- Hinct mahfillerinde işaret edil- sında Sarraut üzerinde hiç biri arkadan İnecek kuvvet için müsait 
m tlile askeri makamlara geniş diğine göre, Boı:;e'nin beyanna- oı'malı'nde tazyik yapmadığını söylemiş, • • • 
salahiyetler' ırni"tir." m~i Hindistanda derin akisler y baş\'ekilet muavinliğinde bulun durum temın etmek mecburıyetındedır 

Harp ~ husule getirmiş ve İngilizler bir muş olan Chautemps iiRrinde 
Sydney, 10 (A.A.) - Başve- isyan hareketinıu önihie geçmek pus k1i rt u 1 d u hiç bi,J ~~ıle-tı~u kul~ 1 Yazan: Emekli Genes:al Kemal Kc~er 1 

kil M. Courtin şôyle demiştir: için Bose ile alakalı hreketin madıgını ıdıa etmış ve demış· 7 

'"Bundan böyle bütün oiinlük şeflerini tevkif etmek zonmda tir ki: 
ıruyor. . . . ted" ~. .. 

Bunun, m.ihverın ıs ıgı ye· 
oı nızam'' ıle hiçbir alakası yok
tur. Ne olduğunu biliyoruz, on
dan baJıaetmiyelim. Hürriyet ve 
milli hakimiyet diyanndan do
gacak gibi görünen güneşin bize 
nasıl bir bayat sahası aydınlata
cağına bakalını. 

lı:\giltere 1ŞC1i paıtisi sosya
lizm rejlminın tatbik edılmesi 
içın bir inkıJ;,p yapmak, yak-

harp faaliyetleriai bildiren bir kalmışlardır. 
tebliğ neşredilecektir.'' -----------

Diyet Mel-liHI Toplanıyor 1 R. LJ SYA DA 
Tokyo, 10 (A.A.) - Dit .. ı . 

Meclisi 12 ~1:ta içtimaıa da' et 
edilmiştir. Başvekil Tojo bu 
münasebetle bır nutuk söyliye
cek, harbiye "~ bahriye ntı.zır
ları harp 'll'&k'alan hak.tunda i
za.ha.t vereceklerdir. 

Tojo'nun b~yanatınaı, bilhas-

2000 Alman er ve 
subayı yok edildi 

mak ve oldtirmek ıstçmiyor. Za- (lonu sayfa 8 •Utun 8 da) 
ten, bazı kelimeler İıigiltere- _________ ...,,_....Al 1 ' 
de Avrupa kıtasmdakinden bü- hıs ve heyecenhınna tabi olan man ar geniş mıkyasta 

Şehirde bOtOn tesisler 
tahrip edildi 

cava adasının da 
hemen temamı 
işgal olundu 

tün bütün. başka bir mana ifa- coşkun ve §Btkm kafalardan de- malzeme kaybettiler 
de eder. Avrupada size eJinde ğil de dalına Hi .11 ve muhake- Moskova, ıo (A.A.) - Sov- Yeni Gineye Japonlar 
bomba, cebinde hançerile gezen mesini muhafa-.:ı. etmeyi ve a- yet t~liğine ek: hAla ihraç yapıyorlar 

1 

ıe ilk fırsatta memleketleri ateşe meli davranma) 1, müınltüııü dü- Merkez cephesinde yıapılan 
vererek insanb.n katliama ma- şiinmeyi bilen muhitlerden ge- iki günlük bir muharebe netice- Boınba.y'dan tu malfumt ve
ruz bırakan kelimeler İngiliz leceğini görmek istikbali itimat · de So t k tal 2 000 Al riliyor: "Bir radyo vtı'"nnnA 
&dalarında munis, akla yakın, ve ümit ile karı;ılumak için bir sın vye 1 arı · - .T-.T~ 
k ndı·sı'le konuşulnınsı ve müna· garanti · +..ekil eder. man subay ve erini yok etmi~ler göre "Mütıemerkiz hava herek~ 

ON~ dir. Bu muharebe neticesinde (Sonu •Yfa a •lltUn 2 de) 
k şa edilmesı nıiimkün, müsaa- Bu sarşıntısız, kansız ve feli- birkaç kıasa;ba işgal edilmiş ve r------------
deki.r bir vnrlık haline münka· ketsiz bir kıyamet olacaktır. Naziler pek bUyük miktarla.rda Çin SÖZC68ÜnÜD 
lip olurlar. Bir İngiliz sosyalis- 1688 ·de başhyan İngiliz inkıla- harp Mll?.emesi kaybetmişler-
ti hiç de Avrupaıun anarşistle- bı ancak son zamanlaı-da bir dir. 
rine benzemez. Bır İngiliz mu- demokrasi hnklarına nail olduk- radyodaki llatku 
hala· akinnı da A vrupanın en tan sonra, bugünkü harbin ver- * 
k yll libendi, en ileri radikali diği bir ha.mle ile sosyal ısli-
k dar açık fikirli bulabilirsiniz. bati fiile çıkararak gür.el çiçek- Berlin, 10 (A.A.) - Alman 
İngiltere igi partisi dileklerini !erini nihayet açmış olacaktır. oliği~~. başkomu~ teb

ber A.llcenap insanın kabul ede- hıgiliz hükUm.eti, İngiliz asaleti 
bileceği amelt temenıillere ve ve imtiyazlı sınıfı yeni ha.yat Şark cephesinde düşman dün 
değişikliklere hasrediyor. Yal- şartlamıa intibak etmesini bi- de hiçbir muvaffakıyet elde ede
mz İngiltere için değil, . b~t~ leceklerdir. İngiliz asa.Jetinin meden taaıTuzlarına devam et
diınya için hayat eevıyesının mümeyyiz vasfı zaten budur. miştir. 

ilkbaharda 
Rus-Japon 

ihtllifı 
muhakkak 

(Bomı; Sa.. ~. Sii. 5 t.e) 

BiR iDDiA 

Rusya ile lnoilterenin 
arası acıldı 

' ------0--

lngiltere iki şey seçmek 
zorunda imiş 

Stokholm, 10 (A.A.) -
"Svenska .Da.gblad.et" gazetesi
nin Londra muhabki bu sabah 
3U ha.beri vermektedir: 

Son zamanlarda Sovyetler 
Birliği ile Büyük Britıa.ııya ara
sında bir gerginlik olmuştur. 
Sovyetler harbe faal ola.ra.k iş
tirakte devam için harpten. son
rası için bazı garantiler iste
mektedir. Bu garantileri diğer 
müttef°ıkler Atlantik demecinin 
baaı hükümlerine aykın ve aşı
n bulmaktadır. 

Bu &uretle İngiltere biribiıin
den fena iki şeyi seçmek zorun. · 
dadır: Ya. muhtaç olduğu mtit
tefik Sovyeti kaybetmek, ya.but 
da diğer milletlere karşı g:ltjş
tiği taahhütlere ihanet etmek. 

yiikselmesıni istiyor. Kanunen İngiliz 8.sa.ieti, Fransız asaleti Alman deniz kuvvetleri tanv 
ve hukukıuı değilse de fiilen gibi, halktan ayn ve ona adeta fında.n şimal ·buz denizinde ya
mevcut imtiyazların, farkların düşman bir heyet vücuda ge- pılan harekat esnasında muhrip 
kalkm:ısına lüzum gösteriyor. tirmemiş, halkın içine girmi§, !erimiz Ayılar adası civarında 
Bugünkü sosyetede "herkesin hayatına karışmış ve orada 1bir bir Sovyet ticaret vaıpunmu ha;. 
ihtiyacına göre" dünya nimetle- mürşit, bir rebberüve bir t~ ..... ~~~ tırmışlardır. 
rinden hissesini alması, servet tağı vazifesi görm stUr. ~~ __ ....;;... ________ _ 

tevzii bahsınde herkesin müsa- iç politikası kırmaz, koparmaz, ven 
1
• Macar 

Amerilwı büyük elçisi Wi
nan'm Vaşingtonıa gitmesi işte 
bu mesele ile ilgili görWüyor. 

Çungking, 10 (A.A.) - Çin Buyük Britanya, herhangi bir 
hariciye nezareti sözcüsü :radyo karar almadan önce, Amerikalı 
ile yayılan bir demeçde elde edi- müttefiki ile istişarede bulun-ı 
len maılfima.tm ilkbahanta bir malt istiyor. 
Rus - Jıapon ihtilifmın vücudu- ----------
na muhakkak ııazarile Dalnl· D ~ ./ •k t • 
mıya müsait olduğunu bildir- r ası J ı egen l 
mlşür. Sözcü Moskovaya. yeni 

vi olrnaaı ımkinsız bir ideal teş- dikilir, uyar, anlaşmaya vanr .ı ı 
'kil etse de arada dolduruJ.aca.k ve yeni hal ve şartlara uygun 
derin hendekler mevcut olduğu yolu kabul eder. kabı·nesı· du··n inkar kabul etmez. Fertlerde Bugünkü harbi muharebe 
servet farkı vicdanlan gerçek- meydanlarındaki vatandaşlar k J 
taı isyana sevkedecek kadar kadar bomba altındaki fabrika- uru l u 
t>ıiyUktür. Bu aııcnk bir haksız- !arda çalı§all kadın ve erkek i.ş-

bir_ Ja.pon elçisinin gönderilme- Amerikan 
sini, Havay t:aamızlarmdaıı pek 
az evvel Kurusunun Birlegi'k A- k f [ · • 
merikaya gijnderilmeaiııe ben- u v ve er ı 

hh olabilir. Kapitalist ve e~per: çiler kazaııacaklardJr. Bu igçiler Bu~, 10 (A..A..) - F.s-
yalist Avrupa sosyetesindeki bir daha aç kala.mazlıa.r, başka ki Ziraat nazın M. Hicolas de ,..,..."A_..,vv~""'"A""""..,,..,~
bu haykıncı durum b~a~a vatandaila.rdan çok geri kala· Kallay, yeni Macar kabinesini 
şimdiki gibi buhran de"\ı"ll'lerın- mazlar. Pek haklı olıarak, daha teşkil et:miatir. Münhal olan her 
de bütün bUtiill göze çarpıyor. yüksek bir hayat seviyesi ister- iiciye ınazırlığı başvekil tarafın. 
Milyonlarca gencin ölüm~ iş ler, istihsal edilen servetin daha daın deruhte edilecektir. Diğer 
dünya.sı için, ke.nwılann ag~arı ft.dil bir tarzda tevzii yolunun nezaretıeroeı değişiklikler yok
arasından sıyrılıp geçmek ım- bulunmasını isterler. 18tedikıe- tur. Hil.kfunet bugün öğle &eri 
itanını bulabilen bir sürü açık- rine de nail olacaklardır. Çiiııkü meclis huzuruna çıkacaktır. 
gözler ve açgözltiler için efsa.- istemesini bilecekler, haklı söy-

setmi§tir. 
Nevyork, 10 (A.A.) - Nev

york Tim.es gazetesinin V qing
ton mUlıabiri, ~le Hvbour'a 
karşı yapılan taarnı?.daDl>eri 
biriken kıa.filelerin Pasifik deni
zinin. batı cenubunda Japonlara 
hücum etmek için bu bölgeye 
oldukçaı büyük Amerika kuv
vetlerini dalgalar halinde geti:r
dikleriJJ4 bildiriyor. '1.evi servetler ka.zanınıyaı bir liyecekler, mutedil ve makul * 

vcsıle teşkil ediyor. Bu hırs, bu davranacaklar ve yelli. Avrupa Buda.peşte, 10 (A.A.) - Kal-
d~ymaz para açlığı zehirli bir niz.amım .turar..aklardır. Mihver lay hükfuneti 111 suretle tetek
ylU'adır. lfte bugünkü dünya bu işte §imdi hıgilteredea korkma.- kül etmiftir: 

BUGON 

2 inci SAYFADA 

Fıkra 

u..ıı.-rk itleri 
hhta7e delmez 

-00--

~&d4aıı ölecektir. lıdır! Başvekil: Nikola de Ks.Uq,, 
K•,,acak kıyemetiıl yalnız •t1seyia Clalücl :f' ALÇIN fBorıu aaflla S sütun 4 de) · ı..--.._...,..__.._,,..,,.,~""",..,...,V'V'ı..v 

Yazan: Aka GOndOz 
* Camberra, 10 (A.A.) - Ha-

'98. nazırı Drake Forde A.vus
iralya hava kuvetıerinin Japon 

(8oau: Sa. s 8ti. a dıe) 

F ransanm Alman isgali al· 
tındaki bir kıyısına. İngi

lizler indirdikleri pars.şiltçil bir 
birliğe bir dinleme istasyonu
nun tahribi vazifesini vermişleı, 
bu birliği vazifesinin hitamın· 
dan sonra donanma.ya geriye al-
mıtlardır. 

Geeeleyin havadan :va} ·ıa bo 
b.-tskınu muvaffak oıu,..,uııu Al 
man teb!~gin le para ütçiw riD 
çekilmış olduklarına ciaır ı-ıara
hat vonlmiş olmasından da is
tidlal etmek mümkündür. lnetı 
knvet ne kadmdır ! M"' i 

(Sonu sayfa 3 

Yardım Sevenler Cemiyeti~~;J ----Dün Genel Merkez İkinci Un 1ıı11 i 
Kongresi toplandı, Mmumi ~erke2' 

Heyeti azaları intihap edildi 
Ankara, 10 (A.A.) - Millt 

Şef ımizin sayın eşleri Bayan 
Mevhibe İnönünün yüksek hi
mayelerinde bulunan yardımse
venler cemiyetinin genel merkez 
ikinei umumi kongresi bugtin 

saat 15 de ÇG~ Uli. E.m gem kıı
rumwıda Aııtalya m~busu :S.. 
yan Türk n ( ~·z Un rrn,1ig"ı1de 
toplanmı~tır. 

15 kişilık umumi merkez be-
(8ottt~ 8n. :J ;; 4 dd 

lsviçre ile ticaretimiz 
~---~---111111~~~-~ 

Müzakerelerin devam ve yaktnda 
ir anlaımaya vanlacağı bildil'İlİ)ı() 

Ankara - lstanbul tren yolu 
Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

* lmçre ticaret heyeti ile müzakereler devam etmdktedir. 
Bir anlaşmaya vanlacağı ümit edıliyor. 

Diğer taraftan Bulgar DevJet Bankası umum mü 'ilrilnün 
reisliği altındaki bir Bulgar ticaret heyeti, bazı temaslar yap
mak ilzere Ankaraya gelmiştir. Çok yakın bir zamanda bir Ma
car heyeti de şehrimize gelecektir. 

Ankara - istanbal yela * Ankara - İstanbul arasındaki tren J olunu kısaltmak mak 
sadile yapılan etildler sona ermek üzeredir. 

Ankara - İstanbul arasındaki mesafeyi 7 - 8 saat gibi 
mühim surette azaltacak olan bu yeni hat Bolu belinden ge
çecektir. 

Yeni Lokomotifler * Son günlerde İngiltereden yeni baştan vıagon ve loko
motü ithal edilmiştir. Bunların, montaj ameliyesi biter bitmes 
h~tıanmn,da çalıştırılmasına başlanacaktır. * Ticaret Vekileti bir deri standardizasyonu kul""lla!: ka
rarını almı~r. Bu maksatla sapmış olduğu tetil:~r t... 
mamlanma.k üzertdir. 



.Aft& .t D2Q SABAH 
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J Giinün Coğrafyası 1---- (~~~E-~H~~~· ~~-H~~~E~~-L~~~ü _)~FIKRA~ 
=AVUSTRALY 
'En münzıwl kıt'a - Büj'iMöğti - Kıt'a.mu bulunuşu - tık 
~ • 11'M?eider-..Ni\fm; -.Mejhlll' §ehirler - Avustralya 

FenF.akiiltesi 1 İRİNÇ GELİYOR apuku~ede Uzakşark işleri 
yangını _______ kalan ithalat üzüntüye değmez 

tahkikatı bitti ficaret Veflaleti, Anadofudan şehri-
mize pirinç sefJkine müsaat!.e etti 

'h..l...:......cl • 
~ ....... mallarıimız 

A vustraıya meSkUn kıtala- ..zörilen, aon :sistem beş destro- 28/2/942 Cumartesi gecesi ıAıoıwamn ~ımihtclif ıyerlerin-
Jarln miinzevisi v:e "tecrit :ıyerle, müteaddit ganbot, . ka- .sa.at 10 da içinden çıkan bir Bundan blı:kaç a.y evvel :rica- taka.l.anna .bağlı llmanlard'3n den gelen ithalat mallanmızdan G uetelor, ajanslar, demeoı 

~Jttmis :bir halded>ulunanı, dün- rakol gemisi ve muavin gemıler- yangınla 'iamamen 'Yanan thıi- ı:ret Yekô.leti bir emirle Anadolu- İsta.nbWaı millteveccihen !kalkan mühim bir kısmı Svilingrat 'YO- ler, meclisler, zümreler, 
ymım faaliyet merJıezinden en de~~::fn~~ bu gemiJer.. ver.s.lte.fen fakült:esinin .bulundu dan İıitanbula pirinç ihracını vapur.lar .külliyeW Im.ilrtarda pi- lu .ile EKapukıı.le'y.e gelmekte, o- tmemleketıeı·, fer:tler ••. Jler şey 
uzak olanıdır. ... ....... _t' :,J- ~-......·" Jcru ·· ğu ?.ettnephanım 'konağı yangını -me:ıctnilŞti. O za.manöanberi 1s- rinei limanımıza. getirmektedir- radan da peyderpey muhtelü ~herkes Uzak§ark i§letini ko-

Av .. ~~-ı~:nın şı'm.alinden -'Uen-yepyen.i ·~sy""""'' vazo- tahkikatı dun·· ... a ..... ,,,,,ı.ı,,,... ..... ;.,tir~ .tanbul .mev.cut .pirincle., .ihti- 1 ~-. Bu suretle gelecek pirin,. na.kil Yasftalarlle .1.Edinıeye ·g&-
~ .J-· ıriinün ..*'7ustralyıa. açıklarında n: __ dahilinde ·d~un·· -""'-~"-ı.. keşif ·-· -~ - ..ua: ııı tirilınekt~ır· . .ı. .n'U§U_yor • 

.J'1p(JDY"\Vll kadar olan mesafe !bir A)mBn korsan kruvazörü :ta- .u.ı..wa. ~ .Yacını karşılanııya ça.lışın1§tır. miktarı 4.00 ton kadar tahmin cu .B'1.tii bugünkü .:A.vııwa bilel 
11ikriben (~000), Hindistana mfından b:rtırılmı§ olduğunu :.icra eClen Sultanahmet ı:birinci ı:Ha:ber aldığımın ,göre, Tica- edilmektedir. !Böylelikle piyasa- Sv.ili.ngrattan..Kapulruleye gc-; delik dejik edilen yıa.kasmı, pa-
TZ300), yhıe~"VUStralyanın şar- tng-=u.--~ amıra· llik d .. ı~ ._.,_ sulh ceza ha.kimi 'B. Reşit "'No- ret VelCfileti bu yasağı kaldır- ının duyauğu şidd~tJi ihtiyacın lan malla.rmwıa. _günü gününe 
landan cenübi Amerikaya ka- m='bildir:mWti. B;"...,..gem~ mer ile C. M . .muavinlerinden mı_ştır. B~erde 'Karadeniz -güıerilebi..li.ceği ümit olunmak- vesait ıtedarik edilenrediğinden -&asını .unutmuş da. Uzak§er.k'lll; 
clar olan me&fe (7880) ôen.iz diğer iki l.eıJi olen "Perth" ile B. Necati Kütükçüoğlu lhazırbr selııllindeki pirinç Jstihsal 'mlll- tadır. Ka.pukulede stok edilmektedir., taHsına dÜ§müş _:göriinüyor. 

-milidir. Gadli Avustra.1}'13.dan ".floba.rt.. Jaııvazörlerinin de dıklan raporu bugün adliyeye Bur.ailarmallanmızıJroyaca.k bir Nesine? ,.'Nezili.e? Neyimize! v9" 
)'lllq,p Afrikaya varmak için Wtırılnll§ oldı,ığwıu Jnporilar vereceklerdir. - depo bulunmadığından biriken .nelerine gerek? 
!!~? ~k ğı yk~~~<JerOOO) deWZ iddia -ettilerse de bu haber res- ..... ~-- ti il"D'lda ·r r01·r katı·ıı·n dıithalat ~1 açıkta kalmalü:ı.- BuMinLü dünyada Uzakşa.rlcl 

1 çı neme .u;e&.Gı.~ • :men t-oau...ı1t "tm'IR tı,_r,.;1dı·r. Ofı"sten ç••vat ça"- bı'r il.Hll ll ;o r. 
Londratl:ın kalkıp, Silveyş -.3.J.... "'*,.. ~... u .ıaı' Gliım:Uk başmüdürlüğü. itha- işleri, üzüntüye değmez olan iş-

hnalı yoluyh Avustralyaya gi- .l\.vustnUyalha.briyainin 1938 hamal ıyakalanCJı ~o!andlncın 'muhakemesine 18.t yapan nakliye şirketlerine lerin en ~da. gelir. 
decek bir gemi (ll.OOO) mil ka- - 39 1116u yılı bü~i 5.67:7.300 Bundan birkaç gün-evvel IY~ Kupukuledc sundur.malıır yapar Japonlar daha .nereleri n~ 
teder. :J\yni gemi Panama kana- ibJgiliz JinHn idi Bu miktarın kuo\Oalgıçisimli bir hamal toı>- 1 muhıkemesı• ilaşlandı ra.:k mallarını muhafaza. etmelo- lar veya alacaklar? İsteclikleri 
h }'.Olunu ta.kip ederse bu mik- ı. ....... ..20 1 ....... sı·ıe .!7W-..:ı..ıeş .. :" ... a-:.. rak m-·'ısulıen· ofis1.·ııden 57 •-- ı"':u· bildirmı"ştı·r 
ta (12 7!.l.A) -:ı-. eıkar t ......... bu uu..u- u ~· -g-ifoUCI ı .. ınuıu,,, u.ı L4 ~. • verleri, diledikleri biçimde ala-
~ VA~~~Ya ~~ nlacağı ta.bildir. "'.Müreti"eb:tt ba- ne boş l.Jcepek çuvıtıı çalarken :Adana, (Yeni sabah) -:Şeb- İkinci ;ağır eeza mahkemesin- Bunun üzerine muhtelif n!lk- bilirler. Mesele teŞKil etme;:;. 
dünyanın medeni merkezlerin- kırnmdan da~ deniz yakalanmıştı. Ya.kulr,·b Kadı- timizde kitapçı Sabri, tuhafiye- de dün bir katilin muhakemesi- liye ,§irketler.i ~kulede sun- .Amerik&lilar harbe :fiıı v& 
.den ne kadar uzaJtm eulundu- kuv;vetleri su~ Ne er olarak .:~.~~a J::==i::: ci Hüsnü ve DilberkardeşJer'i ıne başlanmıştır. durmWa.r ıiışuıme ıha.§Jmnı.şlar-
.ıı;.,,nu go"stermiye kifavet eder. (6..1'10) ~ istihdam eder. iiolandımuiktan 'BUÇlu ~et Bundan bir müadet evvel bir dı. lnşaa.t bitmek üzeredir. •maifüe 'lihrrıik girdikle!'inin för-
.... J .,.\ynca deniz ihtjyat ..kuvveti "Dtmda tevkifine karar~ Hamalıiin mlihıikemeSine aün Ek Unk Qonda mıdırlar, henüz değil mi-

Awstralyanm nisbeten ' ya- (5.066) kiPidir ki b;.,_,,.t, kü,.ük ttr. ..ı~.,..,.... oAH ..... :ntir. gün Hakkı ile ı......:em . uü;fua.- Bundan sonra Avrupa.dan ka- ..ı: ... ., t~-- olswilar ı"ster olma 
tın medeni k~u 'CBw' ıa.- ~ ·~ ~ ugy ....... --~ "ll.mda bir meyuw:uede ıç r- ra yolu ile g9leıfe§Yalarlmız .bu w.ı. mteır • -
4a.sıdır. Nisbeten y&1tın uiyo~. Avrupa devletlerinin ..deniz büt- !A:hmet Hamdi buJilan dolaa- filr. 'Bu :ımırda Şefiğin caddeden depolarda muhafaza edilecek, aınlar. Fransız, Hollanda Hin-
lira bu Ma. He ~vust.ı'alyaı..ara-,_-çesın=~·,,,e8'fer.alktir_!I::!·.,.·~-~-~~ •--- Müsteş:rının dınrken he.r birine ayn lhüvi- geçtiğini gören Ekrem onu da ve burada stok edilen mallar diı:ıtanlar:ının, 'FilYılnlerin, A-

nan _:ı...ı~- ı~ ~ - yet vermi§, bu arada.Dilberkal"- of da. · · B" · · 
smdnki mesale (1.vvv) ~ • 4'."6k"ı' ... ıerı' d~lere de ~ ... ..:~ara H·· 1~-ı.. Fa- 8 1'IQl& vet ebm§tir. ır peyderpey §ehriniin getirtil&- ;vus+--•·~m .:Jı!1Y\l\n .olmaıları 
....... üı aeğildir. :ıc ~~ . .-an ,ıc;, r\ ~ .tU1a UAUA mUddet beraberce irTnh•lcr ve cektir. '"1-+.7· ~n-~· 
_..,.,. ~ ttK.1 ~.c::n ~ Şclniırtiztıeaetırikler .:y.p.mak- !.%:~ taıebeai olduğunu aöy• sonra .Şefiğin evine ~;derek !Q-1 da '.hiç .öııenıli ..-yılmmnalıdır. 

~vustralyıa bUyillilOk bakı- ,.. r_ _s.ı_'! tsı olan iaşe müs~arı B. Şilkı'U ~daeitmıunillik Arillıllra Hu- kiye orada da. devam etmi3ler-~ 'Sözlin .m!U: 'Uza.lrşari l~lert 
lnllllian Bir~ ~eri)m dev- ma-rııcu sekmenB1ier, dün sabah iaşe .kuk Rakiiltesindm bu namda dir. Bu~ Şcfiğin metresi Eeledive lJii't:-esi UZtintqye <R:ğnrez. 
letleri topnilda:nnnı htımıi :ıra.- -ı~dur·· ıu··g~un .. e m,.ı,,.._,.k tetltiliMr Dilber ile dostu Fatma da sof- ~ ·~ Çünkü: 1J~k'ın, Uzak-

h · :a ~ .:lll.U BA'"'......_ ' öir talebenin mevcut olup 0~ • Dün Vali ve Belediye'Reisi B. 8a.rdır-vc l\vnıpanın ~_?11Ilc el ~#n". dığını sonnl13 ise de F8JiiUte rada ha2'.n- bulunmuşlardır. Şe- D L- f K d r' . ti garb'ın, .Y.akınorta!n.uı, bütUn 
.hemen hemen ~r. ~in as1 "-!L... ~ı • - k lil'tıs~. Ditttıelikiben villy~ ~österilen numsmu:Ja Ahmet ..fik iÇki esnaamiia Hak.kıya, gi- oktor ut i ır a m nynse dün:yGnın dur.umu İngiliz - AL-
.garip cibeü bu kosk9C":tman kı- .-enuı erım 3"1l a- te gClerek "Vılli ve "Bele<Uye Rei- :DaSta.lsm.inde Dmizlili bir tal~ -dip "1l1e7JC tlm&8ım, ijayet almaz. altında, belefüy.e ı:reis muavini 
1mıın BtJcak (17TO) yılında., ya- 1----k ~-Aiwn si :B. .Ddktor U..frtfi 'Rırlbr'ı Ti- A evi t.erketmesiııi .söyJemi,Ştir. B. Rıfat Yenal, mmhasebe mü-1 man harbine bağlıdır . .'.Mcselcle>-

;:ai, "'bundan 172 sene "9v.Vel k ';- ~,... -.ırt. J - be kay.ıtlı bulunduğunu blld.tr- 'Bu söze hiddetlenen 'H1Lkk.t bı- dürü B. Münttaz Acar ve diğer rln tarilit aruilit.a.rlan Bcrlin ve T?..;:ı.. - ~n6 L _.._çlleri ~-r_. ) 1ayette J'Jiyarct etniiştir. Bu zi- miştir. 'Bunun ıı--....:-e su,.lu Ah- belediye mu··dü·~....-:.....in ;atir· ak·ııel 
fedilmhj olın381dır. ~mu..ı. .ı.uu .UCM. 0üıme ~NpMDUnda ~r:bı uımrmd met -flamtu lffÖJ.1.1-;puÜlteeine çUım ,Q&erek Şefiğin üzeri- nc.nu ~ Londra genel kurm~)l1a:ı-ı.run eı.. 
J1lında Peru'dan ftıareket ~ iaşe meseleleri müzakere l8dfl- ne atılmı!) ve blıçaklıyarak öl- mWıim bir topıtmtı :yapılmL5ttr.1 lerindedir. 
den :ı..ollİs de T~ He CA»- ııte"hdit ~er miş ııe ~.\Dazı kararlar'111ri!-1 :939'aeaı.yilmda :tmyıth olduğu- 8ürmijşti.tr. Toplantıda bcleözycnin yeni se-1 
'aan iralka:n flc5ll:uıd8lilar birlQl:f . .. . . . -~o+; .. , _!:1.vebir:Mtn:~ ~~ : ne bü~i 'lllevzuıilnrhs edil- Dawyı ':A:lmanM:ı· .mı kilıan-
kere Avustrnlyamn garbinde İki Sıırtli h~ «!ün lK.11- ..,_.,_.. 'wa.kencl.iStrihı---;, ~~-- Hakkı .dünldi duruŞDl8Bllld& m.iştir. Öğreııdiğiılme göre büt- dı? 
ve şimalindeki topraklanbnr -c;iikpamrda -ei; ~ıye lx&6k sQjtemediğtni ..;;:' «m--- .tııu ili ai'b01JIWra yapüğını iti- çe, '1:5 martta tetkik olunmak 'lşte o mı matlBi ilgilileri 
~~işler ve burilarila-Çtphn~! ' çeia~ tft~ atmak su.uei llltiku sa1calan 1'&vacılardan lWlft lf#anMJ:o Tli ~ilfu'. Mahkeme "Pblt~ üzere belediy.e claim1 encümeni- tçin U;ı;ak§&.rk ve her IJe.Y üzUn-
7abani, zalim ve :aimstyıih yözll\ -teca.v.uz..tmislemtr. Jfttmın OtiJufmıdan mabkft!llA riıı oolbi için bagD gttııe tura- ne sevkoJu.nacn.kıır. !tüye d~ .vıe .hiç{bir «Y tamir 

..barbarl&i"' .bulu.atl&ığunu i>ilfilr- m.dise §Öyle 6lnıuıJt;ur: ;:Rtt- -Gala.tada ~icHenlo ~ ~.bir güne brrp)riJmıpır, kılml§l:ır. .... kıl.bul etrnes. 
mi§J.enre de q,ütün -kdıayı JıııuDa- giikpeurdn X&vuz 'Sinan 'D1a-ı ~ılık y.a.paıı ııwstaıta, Miza-
m.ile keafetmek §erefini (1768 - hal.lesinde Türbe ~ında ~ unetıtiu \le ~ ..fazla ~atla. ----------------------- Kasaphk hayvanlar Davayı nıttttefikler mi kn-
1770) yıllannôa .ınefbur kaı>- J»tÇDik )'a]JQlı ~et üün karpit sa.tUJlalı pıı8 ı8nmeJar-ı ffta:!_ _ ,,.] 1.-.!w ? Son gttıilerde istihsal ın.uıt.a-, aandı? 
tan .. Cook~' un 'başkanlığı 1lltın- "düktfimnda. çal~cpt.ken AbaUlm- 'ı dır 'Bunl:a.rdan Muata.fanın su- }Tilra caeft ·tU.'HI \ kalarında az miktarda koyun flaaifik.teki J~nyanın daya-
"1la-.eyaıhat -eden -lngiliz ~ 4if ile AWW&li ..isimli i~i arka- 'ı!iU~bi.t..göriilmU,.;wıJ;O lira pa.- r ~....,, gelmektedir. Fdkıtt. buna muka- ıuş ömrli çok, çok altı aydır. 
heyetine nasip olmuştur. O za.- daş sadıoş ola.ı'a.k gelmişler ve ı ..ra oemai.Je ..:malildmı.i,Yetine ka-. bil muhtelif ;yerlcrtlen fazla -=-- eri d 
mana kadJ:r Avust:ral~yı ~ dükkamn biru ::nam~elti ilti~ nır ~miştir. ~ ıuıpıı.r - --'- • b • miktarda kuzu -ve ıüğır gelm~.1:- 1BütUn Atıe.ntik ,.wvett : e-
men .ziya.:cet eden seyyahlar ve bq.yana sarkıntılık ı"etmıye ~ beı:aa.t «mwür. Eracasmun urtuı..... utiyea ır te olduğundan ..fiyııthı:r dil§.mek- n~leri, kanilan 'Ye havalarllo 
~ieiler bu kıtamn "BaTP ve lmruşlardrr. * "Y-.lildiı:ekte ~ ha- katil&a .ona hır•ızlılda ithamaaa te devanı etmektefilr. Pasif.iğe - teneuühe gider gi-
:>-ıd&ın :losımlarıııUa ka.r~y.a .a - ~ .. ~ti~-:da.1- .maHık ~asman, .ldkaı 201 L-..k L-.:1 Birçok mmhk•hmia kuzu eti bi - ,.geçince ve So~ cephe-
ya.k basmışlardı ve AvuatralY8:: mıştır. Bu sırada 'Mehmedlnı' ı:kunuta ,kömür .sa.tarlcesı :yakıarı UA!j a çare :u.uamam11 l30 - 140 ku~ en iyi cins Sl" QIİ t.ehlik.eaizce hir ~phe değiş-
lllD zengin, müno_:t ve --ınahsula baktiğını gören iki h~"""t'i:. JanmJlbr. lsmaD dün 5 lira pa- Saçı sakalı btrbiri.m 1ıarapq,, tla ~dı. Xccüman .kadın bu ğır eti de 100 _ UO .kuruşa. :k .... - tirince her ~ yoluna r,irnı41 
.,1 i:ür kıta ~l~u!=>~ ~ytlaııa ''Sen bizfm~ze m§.ni olyyor- .ra cerASJlla ımalıkllm .edilmiş- ..üstü ba&ıi.PWik ~bir...._ .&deri hemen tercüme etU: dar satılmaktadır .olur. 
sıkar~. \iedigıma -gıbı, ~ suır• ttiyerek 'Mehru.edin üzerine tir la, umacı ~bi siylıuriie, ;;G11Qbde _ Halandır, :ifti.radır. IXatiyyen · :Onun ..iç.in Uzakprk .işleri U. 
Aıüıok .. 2efeı- heyeti nldu. iiücımı ~ w:-bh· de taJcaıt * .a.ııa1rada LUJecilıeıidek•de peçesi bir kadın suıtanabmtıt lkiDd bbut etmiyorum. Ben :kecarn için Bir yangın ıfbaşiangıcı zUntUye değm~. ı.H-ale bizler "* -atm~aıdır . .J3a .&1racla Abdlilli- etu!'ftll ;ve :giikecide .KöprWU.- ~ a "'t ... ,___ igiıı. lnciliz ~heye~ kıtayı keş- tif ~ Abdülizlz de .haıldıı<derioilik <:yııpan lznıiil ki- -euttı cCeza 4>WD- "1:;;ojle"'tfü şey ımyıetıecHın. Hem ko- Ortak.ö_yde ~heci soka- ı--~ ..... ··,....,,...,,..,.,.,"""VV'!~"""',...,...,..,,,..,.V'V' 
.:fedip .baıitasını çizdikten soııra bıea"'ğını .G&kni1i \ı~e 3clınıedi losu 330 tturuaa kömür sa.tarkeın da ıbekUyarlw'. lılübqliba uveti ıuama Dll!lden i.tt1ra edeyim. o beni ğında Emek çaı'tımanınm dün 
~~~et ~ .. o~-ve tehdi& 1',lamıalaidır. "Teı:u~ii- yakala.nnııştır. !zrail ikindi as- !:::. :.;;::ı .= !ena -vaziytHe düşürerek boşamak bacası tıılu!PXJ.u§tur . .Ateş ~ün-
Amerıla& dahili ha.rbı ~ .len .onı.iJan..,geçau '1.Jeık.ci Ra• ım llye 1!ez:a. ımııhkerrıesinde ?/&Pl- ;~Qka bir .kadın da içeri M ,pı_ isti.yor. ~ mesele bul CÜ katta oturoıı Öjcııni'nin yatak 
Amerika.da ~ gQ'Çfük jşe .müaahale -ooince kendisi- lan di!nlfü duruşmam .aonunda 11.lkmı me Jıttıedllbil :ıaıdu: Kılık..~ız adam bu sözleri dinler- odasına .&ir1t3et etnıiatir. Odada 
cekeııadanlngık"lizallo. muhAa.drlertrali .i\nıe- ni ölünilc tehött eduek k~ış-, IID lira para .:cezasına malırlr.fmı _ ~ an etrafa ıuı.t .ıuhaf bakıyordu mbulunen yananrı'.a:k~ ;v.sonra:e .Y0~ tam1.tfaıı:: rik . P vus yaya lardır. effilıniştir. ~ tt)Jüe demek ~ordu: "Allah w -.u ~ 
gelmive ba.,Iadıla.r. Avustralya- Rasim hemen arka.da.sı bekçi,------'~-------- -..Hanuu lUim ~ lhttı- nzaaı için bir şu kadına blr de be- ye tarafından söndilr.iilmil§ ~e 
da yer~ ilk ~Ylll:ar işte bu ıM. ıAliyi >§'L~'l ve suÇıuıarın ~ I~ J18Cl.DW: ,,-ok. "1ftP ...._ 9llırım. a1aı ıkıblmıa balatm: hanıfmu han tahkikata b.ı1Janmı§tır. 
katmerli .. muhacir~r. ~ ~nlmasına koyıilmuı;la.rdır. - !f .,, '() R ICO dışaı·da be~ tlll'aflar &imizi atlatmak 1Stiyonı7...... Bir amete yaratandı 
bu tek tük 'llluhacır!e:e ngmen f'J3ekçl1er 8\IÇ'ltikUia Değirmen atMdn1 ~ti. Hldllıe pı: ~ Sultanahmet ikhıd sulh ceza hft-
uıl Avuntralya tarıhı 1788 yı- cadd-:-...ı- '-·rsıl .. crmışla•dır. ~ .IJl!A ........... '-"·- bl..,,..ni .-..ıea.ı .Snl*'9nahmetie ~ .:Ku-

cak ıl a:Hli'..W a;.ı • --~· " .wo1~ .... , manian eşyalarını çalıp •lt•ll- - ..uuc• ... aıun - ~;T 
Jmda b~lar. -Zira an ° Y - Bu sırada Aıbdüllati.f sililhrnı . ~ r . kocasının 

1 
il. n il Di.bQ« m.;_ q davanın sıilMıtyet itibarile asli- "11CDJ50kağmda 18ınumaralı ev-

cladır 1ti (10.035) mahkilm, :as- ıYerillien ı;elmıif '.99 llekçilere a- Dün Emınönil Halkevı jlm- et.rafa söy em ,.. ceza :mahkemesine ileYrine ıaa- de oturan lbr.aliim <dUn sabah 
keri muhafaza altında (Syd- teş etmiştir. nastıik salonunda yçılan 'kız o- 'icermwe raıuetnilf .... , ~ kdial . T Joa 
~) e _g•ldiler w bu~~ !Bekçi 'M . ..Ali ae :havaya .bir 'kUlları vole,y".bol 'llra'Çla.cı netiıı&- ..anlattıktan som- - Mdllla ıeı- rar 'ftrili. op pı ~'tamiratında {;a-
ı..aıer. Kıta.nın asıl ınkişa~ el ..ate§ edince her iki SUÇUl da. <leci~: • mi$ti. "Bfık&D1: Umacı 'kilıkh "bdmla pejmilrde jşrk.en askelca.cn ai\şm.li., Ne a-
(l.851) yllıaQa 8ltm 'lDll.dWm- t&baı:d'llrı kaldmtrak kaçmışlar- i - Cmrlhtın.9flt 'L -~ L - ~le .bakaim ..- .. .,__ 1cıyö!tli ~ mıöUawı 1alonun- ğır surette ~lallllll§tır . .İbra-

• ı.. f' d ...ı.- 10 1a:: -un" dlan ~r. "RSUNlıe iUlllllibi!ı an- 1'1...•- ..r. suı .a.eş ıo en aonrauu·. sa da U"•'IL ........... 0..ı- vakayı -'- .- .., • · w.un 4erhal .ıEsncu hastahsnoai-
"-tt- ~ :.r ... - -Kadı& r.-ı pa z da Jile ..,._ 1asılan '...allı allllna ebdmilalillere ""'* vera-ek cfıln al\sam ~e, ;'.f3 15 *' dert ')18111'orilu ne kaldm.lmı.§tlr. 

Maliye 
Vekil etinin 

te'h-9 
:An.kva, '10 (A.~.) - Maliye 

~ekfıletiJUlıcn: 
Yüzde 7 gelirli ?J.941 Demiryo

lu iStikrazmın ikinci tertibine 
Bit olup ih'raç ınUddeti 7 ı 3/1942 
saba.h:mBan '15, 3119U a.kşamı
na "kadar dewm -etmek üzere 
mttıaa çıKıı:rfbln ll> ımilyon lira-
11k l:dlı\til -ıntvnı hti.Bmnızın gö&
terdiği fcv~~fi.de '!'ağltet sa}~ 
.sinl:le ilk aürt. gün ~Dile taınaı-A ~:medeni h1'y.ata .t.es1im ~leraır. :2 - Kız •Öj'. - Qmı1ıca tiılmzt JIU:.ı!QEdu. aaı : 

'kaVU§UIU henüz 200 ')'lh "l5 "1 -'Hat1en ııma idl'Q)&wwwT - Elit DQşmeı tB1kmıız bir Al- v .. • ------------·ı men sa'tı~. 
,.4oldurmaml§ olmaJlla beraber, 15 'fi ~ a&A)llı. M~ °TOrqe lbU- 'Wb. ben nnu tmııdı}ım "Ve ti.i.ına,..e- ~ı em neşrtpl : 

nJı,.,...,,.. ... k A'-M'ın.mo·~ m-""'"· ---an laftt tıdDdL 1he aldi!tm zaman 'ti511e 'miydim :b"""'" hu Juta. dünyanın en~- ~orv vıuuı ::x ........ _ .ıeı"..... ~ ... ~ .... 
~-;n mamur topraklanndan lmıir, (Yeni Sabah) -~ T.Jhbı Mnsam-ere Sorgu terciiınan vasıtu171e 7&pdaa. yat ~imile "]JllnDJn amn var.dl. •rOlo .m~2an 
biridir. -:Her neVi hayvan yetiş- melikte '"kaymakçı s~nd& .o- ~ •bireri hastalıa- i'Eailın ınUtenıatUJıma ilıa:lr ~- Şimdi düştük. o da bu bale yana- l63 'ihıdi sayısı çıkmtitır. 11çtn-
tirm1ye müsait UÇ$US, bucaksız turan Ahmdt kansı lEama. .50 mesinin ti ilıci tibDi ımilBameresi -du. -Sma ,._bl.-. pbt;' Dinle- cntın• b~ aUatrnak itin fırsat .bil- de'11efis l>ir hik'fıyeile Sadri 'Er-

Bu Jstiknmn 'eV'VtilkUere na
Arlıll .füiha kma bh- '.ZamandR 
muval"faltjyetle lmp!uınıa.sını te
ııniıı eaen yı.ırttaşlımmıza teşek
kür ve ilmı.cnı 10/3. "IW -akşa
mı .sona erdfği tetiliğ olunur. ewlan, ormııflan ,,_tabii -.m- yaıpn&aki 'Baticeyi .ıtaverek ölt1- 10/3/942 ..ı. ıci1nü Bıwtabib .nen lki,lllhit t.e lmdDn lllırble to- di. Fakat Allah .Yanın& kQyınaz. le- 1tem.in 1hasôi!Pili, 1Fechli casıuU&:r 

-o..ını,ı ... .ö yiizündeıı A~a mihnt Sllibebt__.. ~ermll ve~ • "-- °""=*ör &ahit Taluıı'mı auauıı ..,.o.mu o9IDanik saftalmı 1e böyle 'huzuro ....tııı~ TeZll olur. l"ODIBlrl1e "Sinema-~ ve hltbt>r- ------- --~· ~1.. b. -:ı- . r- ~ ~ sövı·..:uı.:ni bUdirdDer. ltadam ne !Jlem yarın Haı. ~tı: "blftflkeme- J-·· .,_ ________ _ 
akla dU(gUllluk ·Y- ır-- .dan m08iıllumwri1llk haber:dsr ftietijiMe tqp1M11111 w ~ vak'a J ~ leri, Ertuğrul 'JiltfhBinin ve Ca- .. 
atle gelişmiştir. Hele altın ve edilm.iştir. Tahkikata d6'1am ~ #ıainde ~ w •im"eft\ dı,ıtadli son&hlL 10• ,.. :mdJ " de delile ~ 1dnı *-ldn bidenin 'RıSkanç filmiJJdcn 'bir 

gümüş maden}erhıin ~~ttıı;!!m!elct~eru~r!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!;!!mqpn-;!!;!!!'!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!~~89llbl~~:v~apça!!!!!tirllpşi!!!!! ... !!!~!!!!!!!!!.ıtıııfblll!!!]!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!;!!!!!;!!!ta'tj}!!;ns!!!u!'VBJ'dır!;;;!·!!!!!!!!!ll .. ~• ~ ina.nıJ.amıYacak ser- ~ 
~ meydana ÇJlmıışUr. 
~a ('l:Z.o3.000} .kilır Q :ıarad& ~ 8eli8lz eibm· 

metre murabbaı mıesıihai sathi- larla diğer U§aklar giımWti. 
)'es.indedir. "Ntttusu (6;600-.lJ90) "'Bunlar saae torpaktan bir1WÇ· 
dE..ı ibaretti!". (1900) yılında dan ve eaki penbe poraıüeden 
mi.iatenüıikellJtten çikı_p apjı iıki bijyilk ':fincan getirmişlarfti, 
yukan 'lailstlHill ttir illlre .halhıe Çeu.:PeJi: 
~ ıııi\.vw~ıma~..mer.... - Bu~,-4e&i. Pekinien ha~ 
lısl ; tJrirrilternr} ~&ir. ~ mSket .Heıa ™etli bttytl

..llca ..jıehlrleri ..0U.dneyl, (Mel- .ğün (1) .heD1 ..kabule medlMır et
~um), jAdeıaid), (Brisbıaıne) .tikleı:i ~y.dır. 
lPerlif), (Hoba:tt), eBalJ:arat}l :Bu mayi,:pek berrak ve hafif
,j:NewcasUe), (Oaira&) ·pılittı&- '8 NÇjil J"ell~ J~de kiiçücük 
:Rair. dru:e umıı ,.yllJJr9kların _y.UzdUğU * lair .su idi. 'lÇinHeıı, _yeni .. çılııug 

'BugıtııkU :A.vum.lya om ~ ~ .w,-e_iin 'kdkUSU ~ kuvvetli 
?ek.iline, ordusuna ve dommma ~ tue bir kôku -yayihyordu, 
mna sahip ve a.naek 1iıl sb = ~i içerôk: 
1aaJumıadan ~ tBribuwa. -~~. kayahlcaür 
imparatorluğıma :he.ğlı, :iaeta pumr BUyUDda -bu :BU .bailı "bil' 
-mıüstakil bir .mJredir iltnwik, atf:lte;Jmynad•kta.n sonra--;&n
hıdif,Jrruv.azOrler de.ialıil .cilihı- ..jenmek Ulmmdır . .Mina eaıı'lifi
iu halde destroyer gili, dıoriiz- nin keşfinden ewel~ ~ 
altı gemisi gibi nisbeten hafif. _pınar sularında çalkala.yan 'iedlii 
tekneleri inşa edebilecek tez.; zaman tmparatorlannı taıilid 
.phları 'Ve -tersan~ -vardır. eteli. Ça.yı, oiftçilerin ça.yfta-

'Yeni _cihan .harbi haptdığt :nuıa :henziyen bö1le c;g)'danlar
vakit, yani 1939 3ıh -eyi~ :da 1Jişirmek muvafıktır. 
:Avustralya doııanmuı beheri Göilerini kapadı. Sarı par.şo
(.6980) toıiluk ''Sydney'' smıfı men yUzU :fimcii sakin, lfila\ylt 
\iç yeni kruvazörle, (10.000) ve iyarl uyku halinde idi. 
tonluk "Australia" sınıfı iki Yanı başında diz çökınfu? .olan 
lauvazijı\ da.ha eski lld kruva.- pnç GrAQn ancak g6ıiile1lilen 

SAVA$ 
bir işarete3İiaat ederek~ 
pabqğun1111 ~ ~mn1 ~ 

-ıı --
malı bir çubuk koyau. .ı.ı....a... __ ~ ..... ---.. 

Oila ~ aiu' lllokulu lir si»- --. _..._ -.,vu 
:ı... .;a_-._,...._ ... ~ bu -1 .. :::.....n. ~ bir~ ıiçmiıfti • --
- auun....,_. w u.,eawa ::mi tıablnlaı:ı '1) -..mı•ıdwrııı tari-
efy&Dln vuzuhu ~bolmuş, cm- ihiıii!Dfır_#.likatı:bir d mın ya 
_.,;ı911; .. )&clelil ~.,:ı..r WlelliYf~mJi!Waez'8e çok 
zayff renk1erle parlamağa Ô8.ıJ- zinde olsun ~ ıbdmmın 

-hamp. Ylthm ~i dokus :birini .ae;ç~ .mec~ 
ın-nNıra!iıaım-ıçnia-dak tly&- dir. Felze afyomı ..,,,...mffi,. 
wı döiıü&rDdalllı. QinkB~onun 
ı-dumsnı aCadır ıve ~kal- Ve işte terketmen l1yua 41m
sin 'anM ...ıı tat 'b4rila yü.. dl giZlice hithımm alıyarda. 
<mbillr. Ah ! ·- '.Alkol içerilerin saıiullbı-

CFelze dftrdftncll liefa olarak ta bbaca :verdikleri mbada 
.gttmttş bkmah pbuğu çektL.. bir sarlıQtSluk değildi btL_ fn... 
!DördUncfi defa mı, y.oksa beşin- nın iliklerine ve adelelerine işlt
cl defa cmı ?-. Pek emin değil- yen, onlara kanlan 'bir histi 
dL. liele kül renkli bağa çllbuk ..tlilder eriyor, dağ:lleyor., .adeleler 
tan ne kadar içmişti? Tahta çu- caıilı, geniş ve attan bir zindell
huKtan ne kadar? Artık hiç ği karınca.1ayor gibi idi. Felze 
.bir ll8Y '.hatırlamıyordu!. Onda haroket.<Uz ve gözleri ılcaptilı, ör
lıafif bir baa dönnıesi kendini tülcr' gömillen vUcuaünün ağır. 
göstermişti Bir zamanlar~ '1ı'ğıııı nrtı"'lt lii ~ivorihı.. İD-

-Cevircıı: 1Ihami 1Mh ...:::· s~·~ 
san l'Alimm saran 'bir çok 'fJ'!'l"
ıaeı.- dtı!Sfım1a ~hrken ~i 
filirler beyninde .iz bıralnyol'Öıı. 

• • 
~.Pe-i 'nin kwk ve ağır.., 

m bin1erlbil".e 'llWdltu yırttı.: 
- Fen-Ta...Jen, .an'aneler ı:mı

mirin ev sablbiııe':tmrgll sorme
B!Ill yasak eaer. ~jzrn maku1'11e
'Rkct!rıiz ae an'antilePe eeyğııgös 
'tennt3itedir. IIPakat ev:adlı ibi lbu
'Da. •nnikabll rıı:ıisdire evinin llnı· 
pısmftım :SO!Jl'a J.rdhun llcı\'PIBUll 
ı:agmçya .mecburdın-._.JKenfüleri· 
111ıe cevap "vemıedu dirllenmeı 
muvafık ::olan :.kaiimlantır. IFcn
Ta-J f'n. pek meşhur karbmz'ba· 
.na sunulduğu zamanc::ka.lbim bü
aük bir sevincJe ~mLqtı. 1Bıı 
r.eviroç ydlnız on beş ..serıcaen 
sonra benim sayın :.karde~iml 
t.ckrnr görmek gibi .hodbln hi' 
zevkü•n ileri ıreimiycrdu. l<., kut 

dah-a ""Ziyatie, ..suçlu ~!!r dôlililln 
tiünttm süratlğii ~ :filozofun 
(gözlerine bozttk 'Ve acı "bir ma:ı
znm a.17.eilen 'bu illke<le nna ~ 
zanı> fzyaaıı o!me:k ibtiidi benim 
~vincimin amili "ifil. 

Ff l.~P agır şğır .sol elini kaj. 
tlrrllı ve: 

.. lnftı..HC 
'a AYL;HC 

"I ~VLJHC 
1 AVL!Mlt 

,,.., """ el'700 ~ .... 
'7A ., 1iHO ıt 

"480 .. :aoo " 
,.. .. llOO .. 

- !P.e-.i'I'u..J.el\, deai. Si:1.e .ne ~ f(..,.. .l24 G(ı~ 7V AY ~~ 
kadar .teşekliür edeceğimi b:lnu ·ıı---~. 

1ı 1357 

-Şubat 

yorum. F..akat illalökat.tc sizin ! 
,ilğınız; '.benim &arıuılıklanmı 
muhteşem bir sıu:et.t:c nydınla
.ı.ıcaldır . .ı:Bu gece, lıenim Jıwon-
ıYada ancak Jkincı gecemdir. 
J)ijyle :.olduğu .halile Japnnya ba-, .. ı..----ı 
na ..o ka&r ÇOk ~...Yler ~öflterdi t"'.~c:.a M&A 

~6 

~-·.ben Jıuıilatı ·-"ı .... ·:amarum v~ v-""~ 
~ tlitnw (QI• ~er .ffcmsetiniai Jlana lıaımst-! lldalll 

.mekJfttfaııWı .bulunurswnz bu~ 12:1T8 'fi.'l'S .:S.ö'l Ezur 
15.4~ v ... u lan bana Lizah ..ede~ainiz. 6.19 12.24 

Çeu..Re-i'nin dıillakiu.z ap IClllm VMlı ıaua1c 
yan .bir gfilli81e gw:ilai: 12flW 'l.BO J0..29 

- uapoııaa .size .ecdada hfuı.. J ll '.111 ... l'I ... ,., 4 ı.A.11 \/aut 
meti unutan bir adam :v:e icadın- ~0=·=~·==.11=.J=, ... = ... =·=·-===-:=a:;ı-==1 
lık teva.munu ihmal eden bir ka
dl.n tanıtmw bu 1 wıqym:. 

( A rikıut vwr) 

-Dİ-KKAlf-
G...tmıı. ıSilnderilm ya~lat 

..,.all&in edilmesin Jade olu•• 
mu ve~ --~et ka. • (1) A;;amotli bü!fii.k Çin Wı--

'>ll .:ı <r • n ni7""' isimdi.,.. ~.Dul:=;;;.:...,::":mtm:_..,,, _____ _ 



1 Har n ru 
(Rastnrnfı 1 inci snyfndn) 

ne gibi bir kuV\ etle müdahale 
etmişlerdir? Kayıplar neden i
bar.ettir? Bunu bilmiyoruz. 
Paraşüt birliklerinin alacak

ları tehlikeli rol hakkında hatta 
bu harbe takaddüm eden yıl
larda ve bu sütunlardn. da bir
tok yazılarla izahlar ;v.erilınişti. 
Bu vesile ile, bugün de, bu ko
nuya dokunmak faydalıaır, sa
ıııyorum. 

Kızıl ordunun 1935 IGyef IIlllr 
ııcvralannda geniş ölçüde para
§Ütcü birlikleri denenmi ti. Bu 
ınııncvralara yabancılar da işti
rak etmiş ve bir çokları ör.. 
ve takdirlerine göre bu h~ t
lere dair yazılar da yazını -.. 
dır. 1937 de Alınan askeri ede-

•biyat4 bu denemelere uzun ma
kaleler tahsis ediyordu. 6Uphc 
yok, Kulis arkasında te d.llcr 
kuruluyor, yani ve önemli ..bir 
111D1f da vücut buluyordu. 

Bu Rus icadından en büyük 
faydayı Almanların çektikleri ü 
olayların gelişiminden öğren
miştik. Daha "Prag" istikame
tinde ilerli~n Alman ordusu bu 
eclıir civarına paraşü~üler .indir 
mişti. Polonynda da. pmnşütçıi 
taarruz ordusile elele çalışnuştı. 
Hollanda seferinde Alman or
dusu ilk günlerde Rotterdam'ın 
8 ikilometre uzağındaki hava 
meydanını hava :ıbaskmlarile el
de etmişti. 

1Yüzg ri eden Fransız orduo:u 
gerilerine inclirilmı paraşil gu
lcr, çekilen asker ve halk kafi
lelerine bozguncu ruh aşılamıya 
muvaffak olmuşlardı. 

Ciridin işg tinde paraşütçU 
birlikler en muhim l'ı.millerdi. 

Alınan - R .~ cephesinde pa,.. 
ruşiitçlilerin ~ uyük bir haşan 
gösterdikleri bilmiyoruz. Hal
buki, Alınan' ı gibi Ruslar da 
zengin para tçü te§killerine 
eahiptirler. 

J ponlar, p 1"88Ütç.illerle nda
~an adaya sıcr.amakta 1m vaf
lakiyctler gösteı1yorlat'. Swnntr 
rmun Palenbaııg petrol kayıınk
Jarına ilk ön ~ pn.r~iitçüler iıı
~i ilmifftj. 

Para§ütÇfi birliklere u vui
f:eler "Verilclrlir: 
1 - !rii.hiye n<la: 

A > Bir .kqprünün, biT ccplın.
neliğin, auv -age'm, mühim bır 
silahın (me,;ela kıyı bataryele

i) , vı' ilih.'run tahribi. 
.B) Bir g ~din :tutıılm:ısı, blı· 

.kqprü ba_şı tcs:si, .arkadan v.e 
yandan ateş yardımlar.ı ifası. 
2 - Sev1.üloe)ış sabada.: 

A) Yülliın tesislerin tahnl>i 
(ha va mey· \anları, istasvonlar 
gibı). -

H) l'.:fldinn te§vişi (haya
bl kan511rul<) . 

Cı Su k.~t (harbin se\k ve 
idaresinde müessir olruılara. kir
fll, 

I>) Casusluk. 
E) Biiyük ôlçilde indirmeler 

\çin Y.eminin ihzarı. 
lııJiı me hareketlerinde ""IDU -

vaffakiyet t<>mini için ılk şartın 
hnvalard l akimiyet olduğu 
kabul ed ltni tir. Fak:tt, ufak 
ölGüde mdırme teşe bü.alerinrle 
buna hicı de lüzum yoktur. İn· 
gili7.le?''u JD ba.Skml büyfil.,, bir 
kı v e yapmadıkları anl şıl
rn :,t dır. 

l>tlyiik kuvvetlerin indirilme
lcı i 4ç"n bnvnla.rda üstünlük el
temair. Pımışiitçü, jnfüği mm
takada tu urunak, arl ad~ ine
cek kuvvet için milim.it bir du· 
rum temiıı 6tmek m unye-
tmclediı. 1 

rarnı nin en z:t) ıf z:unıııu, 1 
ha ahu da, yere inerken, hatta 
in •kten sonra mulı rebe terti
bi alırken :ıgeçrrdiği devre<iir. 

Hava taşıtları, hatta para~ilt 
bh ilkleri bUyük emek "Ve ma.s
ra.tla vucuaa. ~ctit lıriislerdi.r. 
Bu hususi sınıflar t'j muvaf
ftı ·ıyet vruideden m uı"Cbe af-
b. l mnda faaliyete geçirılırler. 

l' ırasütçü birlikler, hedefleri
D J alnn Dölgelere h1erfor. n
;ak, ormanlıklar, bats.klıklaı, 
~birler, sn.rp ve kayalık dağlar, 
b ek lcr1ni güçleştiren nr.nzi, 
l'olleı ini it raya engel >te kil e -
der er. Duııa rağmen, Hollanda
da ine>: eskfın bölgelere 
Alman paıaştitçiiler dirilmiş -
ler '\ie her yerde desteklenmiş -
lenli. 

Paraşlitçil ttilimdı, her mUbim 
oıevlti ve manzumenin esaslıca 
.ınüdnfn.al -rmı zan ı ~ ulundur
ıuaktadır. Mevzii i.ıtıs:faalar 
birçok ku vvetıerin ıı:ırafım ve 
cephenin ımfmı mtn.ç eder. Her 
önemli te: ;ain Uhkirn cdihne
fti artık b meoburiycttiı . Ya
kın emni. t, bugün ıbir k rde
dh-. Faka . herhangı bir isin 
baskınlar \ka.ıtşı at ş ktıvve.tile 
fkcn-unımu; e de ikt fa efülemez. I 
Yurt içlerinin müdafaa bölgele
rine , }':rılmaları ve vazife ve 
m.csuliyet tertibi ica.b dur. 
8 - lfonumıa i5i: 
L :A.) Ha.va Jruvv tlcrine, r B) B1.4yük .:hare! t '\ie manev. 
;ra .ka · ıyetini lı.aU l eı • 
1 C) l.1 r:W ,cmru e bırlik ı i
ne, 

Rodos w-e Sisam 
daiarile tina 
bombardıman 

e • ai 
Roma, 10 (A.A.) - ltaıyaa 

tebligındc 'deniliyor 'ki.; 
Mıhver hava teşkilleri Malta 

.ilzerine tahri_pkar taarruzlnrına. 
:devam ederek yerde bttlunan bir 
:taJryarey.e ateş vermişler, ada
nın Beniz ve hava tesislerine iıir 
çok tam isabetler kaydetmişler
dir. 

"Bir İngiliz tayyaresl :Rodos :v.e 
llisam adaları iizerine ras~ele 
blı!kaç bomba .atmıştır. Hasar 
yoktur. 

Ati na şehri llzerine ve civa
nna da dü!;o-roan seri bir akın 
yapnuş iki evfo yıkılmasına ve 
iki Yunanlının ölmesine sebep 
olmuştur. 

"'* 'V.nlettn, 10 {A.!A.) - ~hnan-
ltalyan hava kuvvetleri dün 24 
saat süren bir akınla Maltayı 
durmadan :.bomb:ılamWtrr. 

Birmanya'da 
( 1 in • e) 

ti" ismi verilen bir hnrt'ket yü
zi.inden Rangoon'da.n şimale ;gi
den dernirydlwıun mühim bir
leşme noktasındaki bütün Ja
ponların püskürtüldükleri söy- ı 
le~ektedir. ~yo spikeri orta ı 
Bırmanyadaki 1uharebeye ait 
resmi hiçbir :;rcnı haberin gcl-ı 
mediğıni ilave etmiştir. 

Rangooıı'un kaybım .bildiren 
ıwkeri teblığ söyle demektedir: 

"Rangoon tahliye edilm"stir. 

Essen şehri evv ı i 
O"Ce şiddetle 

bombardıman e ildi 

pnn 
TGjo bir yıldönumO 

aotayısile nutuk söyledi 
Tokyo, :ıo {A.A.) -1.lukd 

mu.mrebesinin yıldönümü mümı. 
::seb~le . "ylediği nutukta ".baş
v:ekil ToJo, bu :zaferin ncya .ıs
tikrarının sarmlmaz temelin\ 

Locıdra, 10 (A.A.) - iHaber t:cşkil ettiğini ıiliylcmiş e de-
riluı<lığına göre, büyük !{rop nıiştir Jd: 
c~hane fabrikalarının bulun-

4

Şi~di bile Japonya, iınpara
dugu Essen şehri İügiliz bomba torlugumm bekası <için -çarpışı
ta.y.yarelerinin dün geceki baş- ycrr. Jaı ~ kuvvetleri doğu A:s

.hca hedef ini teşkil etmiştir. 1 
yada ~ıtbıri ardınca. kaleler fet-

Lcndra, 10 (A.A.) - Havıa hettnege nıuvaffak oldular. Eu-
,ııezareti bildiriyor: munla beraber tbiliyonız ki J.ı~ 

Pazartesi - salı gecesi bomba iPOJl in:p ratorluğunu:::ı akib ti 
tayyarelerimiz Essen <>ehri üre- anc&k isl ı khalde takarrür ede
rine b~a bir şiddetli.. Uı.anuz cektir. Bu •. nparatorluğu:rı 100 
daha yapmı.~kırdır. Görüş ş:.ırt- m.lyon nufusunun bin yıllık san 
lar.ı 4yi olduğundan taarnu.z es-' lı Japon tarihi hiç bir leke ile 
~usmda bazıları mühim ıo1mak kirıenmemesi için gayretlerini 
U?.ere:hir~o~ y.angmlar müşahe-- art~ra~k~arına ve imparatorun 
.x:lc :eclilınıştir. 1Ruhr'da ba.zı he-- e!111rleıını. sac~.akatle yerine ge
df:fler de bombalanmıştır. "Bom- tıreccklcrıne umidimiz vardır..,, 

!~. tayyareıerimizin üçü kayıp- Yeni iacar «sbin.,si 
rAasJfkte Amerikan ayni ~da- rar~1~I 

uvvefleri ~~~ye ~aretini idare edecek-
.Dahilıye ..Na.mı: eresst;es 

(Ba.~tarafı l nci sa1ı.ı/c8e) 
.klbi.ların!n eni Gine'ye çıka
rılması işini ehemmiyetli Buret
tc geciktirdiklerini söylemiş ve 
Timor'dan Yeni Brita.nyaya ka
<Lır ~ın yapan bomba tayya
relennden başka Avustralya pi
lotlarının Salamua ve ::Leiye 
diişman çıkışlaıından vvclki 
ioss. ôevre esnasında '25 bin nıil
~ 6.e\'Tiy~ uçuŞları y.a;ptiklannı 
llave etmıştir. 

Fisalıer . 
/Harbiye ?-Jazın: General~

tha. 
Adliye JNazm: Radocsay. 
ıro.ııye vıeı Tutis.a.t azın: Re

a:nelyi Schne1ler. 
Ticaret ve EndiiSt:ri azırı: 

Varga.. 
İaşe Naınn: General Gyorffly 

Bengyel. 
~afia 'Nazrrı: Valaıntin o-

• er. anın 

Londr.a Elp'SJ 
öyle uy.ur 

Vaşington, 10 (.A.A.) - Bir
le9ik :A:merikanın Lonı:iı:a.bü r.iik 
el .. M v· ~ ~ıs. . mant, dün reis P.oose-
v.elt ile il:.i saatlik !bir görü.:'iIJle 
'Yapmıştır. A~umaileyh bundın 
son~ ba.aına yaptığı demeçde, 

.. lngnız milletmin Çöı:Çll'e itimat 

Bir Fin ~azetesine 

' 1 

Helsinlti, ıo (A.A.} - Usi 
uomi gazetesı b:.ışmaka1esinde 

İn_gıltereııi.n Sovyctlcr Biı:±İo<Tılle 
karşı ıttihaz d:t;iği hareket tar
.zı hakkınaa. i:efrurlerda bulun
:makt2rlır. Bu gazete Cripps'ın 
kabineye atımnası .ile Lcmdm
nın Sovyetler nczdindck:i itima
duu arttırmı;ra çalıştığını yw
maktadı:r. 'Muttefilderın ırtr<tte
.iiik ....aziyetleri her tarafta va.

et~J?:i ve ~gı~ iJaşvekilinin ~ kcsbeiımiştir. lngiltere
dUJuru~esı ıhtimalin.c dnanma- nın ~ &aha.la.ı:d~ Sovyetlcre 
~ ..soylenıi!?tir. .Bijyiik elçi I oldu~ .mülıim imtiyazlar ver
V.a§mgto~ yo:.-ıi .bir memuri- ı mek :wnında..bulunduğu aşlkfu-
yetc tayın edileceği hakkında .dır. lngiltcr.c Sovyetler Blı1iği 
çıWa.n rivayetleri atiyetle ya- ı tarafından In39 'e 1910 senele
lanlamış ve pek yakında Lon- rinde takip edilen genışl ıne si
draya dönmeyi Umit ettiğini ya.setini tasvip ettiği:ni bildir
ilave etmi§tir. ıniştir. Bu itibarla. ki.içlik millet-

Riom 
(Başt:arafı 1 incide) 

rr_ Hususi kanunlann silah. 
imalltını geçiktirmediği kanaa
tındeyim, program vaktinden 
evvel çıkanlmıştır. Fı·ansaya 

emniyetini temin kaygısının i
cap ettirdiği silihlan verme
mek1e ılham ediyorum . ., 

Blum, genel kurmay tarafm-

lerin haklarına riayet edileceği
ni taahhüt eden Atlautik beyan
namesinin hükümlerhıe aykın 
.bir .harekette bulunmuştur. 

gü 
glfterenin 
lök naödafaa 

masrafı 1.4.5 
milyon lira 

Doklar, petrol tes\1·~.clıan eri 
ve fabrikalarda ta mıı~unıya.n man. da ·ı 'Ziraat azm: :ron Dmiie1 n verı en ve "14 milyarlık 

Londra, 10 (A.A.) - Resmen 
bildui!diğine göre, son altı haf
ta içinde milli müdafaa masraf-
1an günde JA bnçuk milyon İn· 
pEz Jimsını bulmaktadır. Harp 
ın:;ıltcrcye günde 12 buçı.ık mil 
yon Stcrling'c mal olmaktadır . mak.inel"'rlb biltfüı .te..'isler ta- ait 

..mamen tahrip .ed.ilınlli.lerd.ir. ._ 
~a.Y.gon'daıı bil:1irfü~or: "Son g 

gelen haberlere giire, Uava. a.dJV J.\yam, O (Hususi) - Sılihat 
sının hemen tanrn.nu J:ı.po.n lruv- ve çtimai 1navenetVekili Dok. 
vetleri .taıı.Uıudan İfü~al OOilmi~- ~r~ublsi A:lat~ bu abalı Na
tir. :iillıy.e ,gel.mis :\Ce M~y.a hare-

DUn umumi vali Van :Mook'un .ket ~tmiştir. ı 
..RCic.monk Hhrdistmıından :tey
yarc- ile a,ynldığı ve .A.rlelaid'e * Tokyo - Gwen senelerde giu..ı ?i ö_grenilmistir. olduğu gibi aponya bugün 371 
Şydney .ra.dyoımna gör:e, F&- sen.0c evvel .Rus :or.dusunun ma~

JemCk umumi valisi, Bandocn- liıb'y.eli ile ~eticelenen fak~ 
kin .uiı.c;tıigünü, fakat müttefik- muharebesinin y.ıldönümiinU kut 
Lrı ı adarnn diğer kısımlarında Jamaktadır.. j 
.mukcı.vı:.mete devam ettiklerini ı*.Buda._peşte- Beş yüz .nıuh 
söylemiştir. ta~ Sırp çocuğu_:Pek akınc'kı. !s-

Batavyruı.uı ::tbaıya xle- V!çre tarafından kabul ;edilecek-
ıniz ii ünün ·şgıilinr.len !60111'a, 1 tir. 
'adaya~ on kitııların- * Stokholm -.Böbrek.ame
dan mlirekkep üc; kol hedefleri- Jıya.tı ,.geçir.en:l"sveç kralının mil 
ne ;iriemiş blllunm ktadır. Be§ d~vı <.loktorlar.ı ~şağıdaki bülte· 
bini 1ngiliz, Amerikalı yahut A- '1ll "11eşr:ctmiı1!~rdir: 
yustı'alyalı olmak üzere, ..Ban- .. ~~· _mnCl~ya~tan soııra gü
doenk'iıı etrıifında çarpışan tak· nunu ıyı geçırmı tir. Sıhhi du
riben 100 bin kişilik bır ktı\Tet rumu memnuniyet vericidir. Na
kayıLc;ız ve sartsız teslim o1mıya. bız ve hararet normaldir. 
mecbur luı.l.rnıstu:. * Va§ington -Amiral Stark, 

Bariffly. plan,, ismi ile anılan planı mec
lise kabul ettirdiğini söylemiş 

ıardım $BIBnler ve demiştir ki: 
"- Bu 7aptığım her halde 

----··il«----

Avostra ya flBID iyetinde mtihim bir iştir.,, 
Celse bundan sonra saat 15,10 (Ba~ tarafı 1 inci uyfad•) 

~..J :bliide) dan 15.40 a kadar tatil edilmiş- sa .Janon hüklımetinin Hollan-
yetl seçimi yapılmış e ba:,Şta tir. da Hiııdist.anı, Avustralya ve 
Millt Şef ve Bayan nönü plmnk Yeni Gine'ye kaı-şı 'tarzı hareke-
üzcre Büyük Millet Meclisi rei- .ze tine dair söyliyeceği sözlere bü-
si Abdülha'lik Renda., L'.BaRwkil ,lzel..e yük bit· ehemmiyet tltfedilmek-
Doktor Refik Saydama, Genel- .Muğla; . 10 (A.A.) - Şehri- tıedir. 
kurmay BaŞkanı Mareşal F.evzi mizde hın saat 21,30 da diğeri Telulide Kl\l'Şi 
Çakınak'a Parti Genel Sekrete- 2 de olmak üzere iki yer sarsın· Cam'bcrra, ıo \A.A.} _ A-
ri DoktorlFikri Tu7.er'.e.taziın ~ tısı olmuŞtur. Hasar yoktur. vustralya hava kuvı.etleri şirn-
bağlilık telgra'.fları çekilmesine * di Yeni Ginedeki üslerden A-
ve !Ankara Yali ve 1Belediye:Rei- vustralya kıt.asını tehdit eden 
si .. evmt T.and~ana cşckkür Çankırı. 10 (A.A.) - Saat Japonlarıı. taarruz jçin bütün 
edilmesine karar verilmiştir. 1.10 da şehrimizde şiddetlice imkanlarım kull:anmak ve mü-

Yeni teşekkül eden umumi bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha.- dafa.a.da kalmamak e.mrini al-
merkez heyeti iı.za.la.:n şunlar.dır: I E>ar yoktur. mışlardır. 

Nevber:.Sevüktekin, Nihal Ak •••--•••-••maam_m .... m .. ıırı:aı ... ı 
kaya. Mebrure Akseley, Nimet r-
Yazıcılar, Meliha Evcan, Seniha 
HMtman, _;Şeref Uluğ, ~elahat 
Tuzel, Bedia....Biga.t, Zeynep Me
nemenci, Doktor Mrdiha Elden, 
Feride Elgin, Türkan Berker, 
Veli Ulusu, Seza ıLostar. 

Bugün MELEK sinemasmda 
Senenin ........ nefı·s, ~ mu" k ı ..nı.,eı ....... ...... enune v~ en 6~ 

Tl'Kyodan ver.ılcn bir hao~re Birleı:;ik Amerikamn Avnıp<ı. sıı
göre, Cavadaki sili1hlı kuvvetle- ları,ıdaki deniz kuvvetleri lru
nn teslim olması münasebetileı rı.ıaııdanlığına tayin edilroi~tir. 
ımparator b• gün Çğleden sonra --------------------------
Japon ordu ve donanma. şefleıi-1 .----------------------··--.. ı 
ni jıususi surette kabul ctnıiştiı .. I 1° nhı· sari ar U. Mu .. du·· yıu·· aun·· den 

Sidneyden su malfımat verili- a • b ' 
yor· "Japon ..ltuv;vctıeri Yeni Gi

ŞK ROY 
Şaheserinin 

2 nci zl!fer haftası başlıyor 

LESLIE HOWARD .. ne'de Lae'nin 95 kilometre gar- ı - 27/2/942 Cuma günü pazatlıkla aıornı:aaı llftn <e(ldcn ll6 .kalem 
binde I•iııcshafen'e ücüncü defa en.ayı tıbbiyenin ihalesi görillen lilzurn fü.erine 20/3/IH2 Cuma günü sn-
olarak asker cıkarnııslardır. rıt ıo a bırakılmı~tır. 

Fınschaieıtin .kUçük bir hava 2 - Pazarlık Kabataşta Levazım ~beıfutde Mel'.lret: Milbcyaa Konıls-
limıtnı ve ortn tonajda genılle- yonunda yapılacaktır. t 
rin girebileceği bir limam var- 3 - Eczayı tıbbiye listesi her gün adı geçen 1'Ubedc görilleblUr. dır. 4 - 1stekliledn tayin edilen gün ve ııtte tekllf edece)ı;}erı fiat Uu- ===============================~::;;;;;;;;;;;;;;; 

Japonl rııı P.oı:t - Morosby':v.e d ~ 1µ; · b .. r j yeni t>ir akın yaptıkıarı öğrenuj r.n on ınıv.enme parasiyıe 1 likte meU'fır komhıyona 7aı~r;;;~atıarı. 1Vaf ia Ve haleti slanbul Trakya Yolları 
miştir. 1..-~---------·----~l• dnşaat Miif ettişliğinden: 
Hong 

- KonQ' ı·stanbul Bel,..dı·v.esı .. ı:İ}a.--. -'1~-.. .J!lı d )2fı/Std9'2TPeı'§ernk be günü saat 15 de Ankara caddCSlnde Kohrnrnanza-- ~ ..,. :l Wa:.n:ı "il c rnnın a rıı ya yolları iıı,~at ınuıctt~lıği rırttıım,ı \C eksıltroe komis-

"• 
0 

IJı•••BffiP"liE*El•••••iıllmwww•i'i•••••••••• .. •I yonu odasında yollar ihtiyacı içın saçı mtltcttişltk t~rııfından \erilmek meza1J nı Kaza belediye muhnsebclerlnde kullanılmak Uzere liıztımu olan Sl u:;e bclıc.:. losu ~6 kuruştan I3
4
3 det k rck ım li çık eK1o.IU eye l.o-

Yeni 'Zambr lcarşrs:ndc 
kşamc larla tirycı.l(i , 

--rl>-

Yazan: A. C. :•·ARAÇOGLU 

!hm.et .Rn.sim merhum ~ 
olmalıydı, tütün ve ll has· 

· kiye iYı pılaıı on zamlar 
üstada kıınbilir ne 'lıatımlar ve 

!1tkrn.lal- ilham merdi? . r tı:ı.
raftan bu .zanun n akşamcılar 
~~nde yapa.o~ ~iri de göz.. 
:onune getirmek fay!la.dan hali 
eğildir. gız çarpık, .,gozler şar 
, :alpalıya yal aJıya .cvınuı 

yolunu bulnııya ç_~n ::m
cmın, t.a:mdık bir haha .dostu-
mun:: 

- :Bu zıkkımı '.bu -kadar ·l90' 
cek :-ııe Ynrdı . 

Yolundaki haklı ilitarma: 
- Da.nlmn hey,b:ı.ha., bir sJ.t. 

mışlık yuvarladım! 
Y,olun aki Jtısa atlatnı&sıua: 
- lçtığiın altını lıl. · 

rine mey.hn.ıreci .sessan 
ca Takı 1>cyrume w.w:du! 

Cevabını vermesı -pot muhte 
melillr. Şu lruaiar Yar .ın · ki · 

aUarnun y.ülmolın i 
az para ile kafayı 1. 
-:istiyenlerin yıları ihı. 
"!Cağına göre, igküeri ıxı. ır 
Jtarıştmmılc kabilinden, b · ı:. -
kını buluşlarla yıne gliul ıı ı 
gün etmek istiyecek chlidıl ue 
görülecektır. 

(?,.Iilli mücaClel.e senele~mde ic
~itıitı 1ıa.manı1le y ~ :ık 
sıra.ln.r.da bazı muayyen 
ôukk:inlarma ıığrn.)'1.p ibiı 
bardak şıra yuı.· ·um 
Ta -çakır keyif :evlerinin woı 
tut. n aKşamcılar az d 
Kimbilir, belki de bu nevi 'llSul
ier -yeniden :revaç bulur. 

Arbk: 
Ehli slıın ım "e;.."iüu ltlistıi 

nı yluuııOOir 

Diyerek postu m!(Yh ı ye 
sermeli: her babayıgitin karı ol
.ıy.tcn ttır. 

Tittün 'e t.it:\; akılik b 
g-elince dıi.ha ucuz olur 
zasilc sıgara tlcgi rt.iı 
scrlcldocy 3n . erin11 u i 
yi tccri\beye 'k .ı~ır lm\!:-re..-n.,.., 
boğulurcasına ol.::;üriık rl 
rı ık: 

- N:ifile, ka1iba all..:;ıım 
ğnn ! Bir .. efes,qeker rekmP"l'. 
ğuluyorum sandım.. <l ve 
~ye düı?ec k Ury~"ıler 

rülecektir. Yahut d:J: 

ğım gôriinc~: 
-D" mm'<' ile eskism 

la icmisim~ bir paket. 
şum kadar v 
lammlara da 
mu kkaktır. 

adel yazı mıısaı.ı, 29 adet yarım tip koltuk ve 7 adet dofap ıı<:ık eksiltme- 1 n n~ı;tur. Bunun ımalıye bcdelı ımıhamıncnı olan 800 lırıının t mın:ıtı alt-

(:Bcı tarafı 1 inci sayfada) ... c .Jrnnıı!muştur. Mccmuunun t hınin badeli 1440 lıra ·ve 1lk 'temınntı 168 
1 nuş lıraclır. j.•.-;;m•!!ı?i!~~llZr.:a:i!C'.llCl!ml:~Z':ıB 

bulwıduğunu, 50 subay ve erin luadu·. Şartname Zabıt ve muamelat müdüı h\fj:u kaleminde gorulebllir. . . Ş:ırtııaın.c.sini görmek ve fnzla iz:ıh;ıt almuk ıı:.tıyenlcr bc:r gun miıfet-
clleri ve ayakları bnğlnnara • Uıale 2G/3/!l42 Perşembe gunU saat :t..4 ele Daimi Endlmenae yapıhıcaıttır. üşlik kalcırune muracaal edebilirler. 
sUngülen.di<nni. kadınların ırn· 'l nlıplerin ılk teminat ınııkbuz veya mektupları ve 9U yılına ait tlcoret ı İsteklilerin yukarda yazılı gUn ve saatle müfctüşliğiınizc gclmc-11'.'ri. 

mtıslarına t~cavüz edildiğini, bi--1 odnSJ '~ikalarlle ihale gi.ınil mwıyycn saatte Datm1 iF..ııc:ümerld~ bu1unrna- i..=:===========================================;<;3219) 
naenaleyh Japon kuvvetlerinin lan. (3217) ı ==:------
yUksek civanmertlik lıislPrile ================================================-11~~--~--l!:•••••ımm:z•m••.;;;~;;;;;;~ meşbu bulunduğu hnklmıBaki : 

1 D 1 D 
Japon iddiahırımn i !T lC bir ri- lstanbul Nafia Müdür/ününden: ev .. et emir yol arı ila"' "I 
yakarlık olduğunu bıldfrmiı;ıtir. '» -

Edaııiıı S(i"l(\ri 
A\ am KamaraEında M. li.:den, 

bu tebijğ .Jıakluııd.a izah t ver
miştir. Eden, bu mezalimi yapan 
Japonların tamamiylc mağlup 
edilmesi Jfı.zım geldiğini, hUku
metin tebliği neı;relıneden evvel 
eı:; sh t<>tkikat yaptığını il:ive 
etn iştir. Milli Jiber.al Percy li.ar 
ris bıı ID"7 nlirrdcn yalnız J@on 
ordusunun deP.ll, ır •)arator ve 
hii.kumetin de rucsul ~lup olma
dığını S<lrımıst ıır. 

E<len bu ıdan ı:ıonra Singo.pur
tl, ki dm mm ı.: :t ı~. --den de destel len·y,ordu. lılı:lmt, 
sürekli ' e ızimli indirmeler ltar-
şısııı.da u mahkfun oldu. 

.M.nl g lince, bugime .ka-
dar 1 O defa hava taarruzunn 
maruz kalmakla beraber, yacı .. 
m kiadır. Bunım sebebi, tam 
m:ınas·ıe asrı tnhklma a salup 
olu ında at·amalıdır, .za nede-
rim. 

26/3/~ !-Perşembe günü ~al 15 de 1stmıbuldn iWa Ulıtudürlijğü ek
slltme komh;yonu odasında (647.60) hra 'keşi! bci18li "Kaıülilli :Kız lisesi 
Uııniutı açı~ eksiltme.ve konulmll§tur . 

Mukavı!.le, ekslltme Bayıııdtrlik iŞlcrj genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keŞif huliı:asi:yle buna mOt<>ferri ~· r evrak d:llnısinde görü
lecektir. 

Muvakkat teınlnat (48) füa (57) kuruştur. 
istekli1erin en az bir teahhlitte (500) liralık hu i:ı-e bcıızeı iş yuptığı-

na dair ldnreleriuden almıı; olduğu vcsilwlarl). ıibuı 
ne ınOraaoıaUa e.kslltmc tarihinden tatil ~üıilcrı b 
ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret Odası vesiknlnr ~le 

Trakya Yolları inşaat 
Müf~tti:ş1ifjinde 11 : 

Muhıunmcn lx..'tieli 6574 lira olan 25 det perferatör çeki k 
31/4/1942 Salı günü saat 15 de k:aı;ıılı znrf usulu ile Ankar;d:eı:.,/:;~u~ 
nası~ıı .toplo.nıın M~~cz 9 ~ncu Koını'lyonca satın alınacaktır. 

u :ıedtll:ınek ~eı\lcnn 493,05 liralık ımıvak1."<!t tcmlnnt ıfo k.-ımı
.r.wı tltyın ett l!i vesikaları ve t&ı fl•rinı a,>nı güu sa.ıt 14 e kııd.r adı 
ıeçen Koml:;yon Reisliğ'iııe vermelerı la7.Tt:ıdır. 

Şşrtnnn·c;~ parasız olarak An:uırndn l'.~nlze.'Tl<: ~airesınd n H. ydar-
~d.a T~lluın ve sevk ı;clli~ndcn temin olunur. (3027) 

. M~hammcn bedeli (3700) lira >lnn l75XG5 mim cb'adı d. \'C lı _ 
iı_cı:ı l ,a volt .,. e 35 Ah: t katmdu 200 r.det kurıı pll ( 23/3 ı fi,.. p t 

l!'.•ınü saat (14) On do.tte Hııydarpas da Gnı binası d hffıld ı l'" 
t 

~ " 'ı "om s-
,-on ara.uıdan açık cl.s 1t e usulıle catııı alınac:ıl,tır 

Bu işe irın ' .., ılcı ı (277) ' ı·o (50) J,urı 1°ık mu\• l:k t tc · _ 
nt ve kanunun ta~ hı ettil!l vesu klc Lırlı kte ckstlıme g!ınü sn t r e k d~ 

komisyona milrncaatları Uızımdır. 

Bu işe oit ş:ırtnameler Komlsyonrlan param: ol. rak 



FAZAllı M.&K-.•I nnlJrA ... .u 

ÜKALI 
...... Nakil ~• lktlbaa haldu mahfuzdur .._ ..... , 

Çalak. 11*1 girdi. Selim ..... , IOlıılaet ..,... n.11& Wı\lda 
.. - ptaDvanlanll elinJ 8lktı. etmemlllerdi. Onlann cJa ....... .,.._u fU auretle tılrdtm etti: oldufunda.ıı af1e yepıei1 ymd-

- Bmhn, Yörllk AL ~ 
Kavuoifu Koca İbrahim hea Yörik AD, çadlrdul ileri li-

men mntabele eW: rbıce aelAm verdi. Kavuoilu-
- Ha! .. Şu kUgllk ortaya gll- nun g6zllDe Dk olarak llilelı 

J"f4eD k~ delil mit Yörllt duraJ8dı. K&vuojlu Jb. 
- Evet ustamı.. rahim: 
Yörük Ali, bq pehlivuılamı - Köelk pelı)lvua, a'8l --.. 

elbıl öptü. Bir yere de onlar o- bm.. 
turdu. Yöriiğlln görJeri Arnavut Deytııce, Amavutotıu, lıqmı 
Gğhmda idi. geriıdi. Y&1lltl görünce: 

ŞOSE INŞAA Ti 
Na/la Vell•letlııtlen 

J, - 8ID\ ~ M'Hnde)d JlurtaJa • Sih1 • BQder k6prtlllıl 
)el•-..m-ıan- tesvb'el tllralJQe llDd lmalit ve müıııdem .- •e OcQDcü kwıa 
lnpata N.000 lira kellf bedeU ~ kapalı zarf UIUlle elrt"-1e cı
Jmrdlııulbr. 

1 - 'Da'Jtme 20/llld tuBüne 11riiaadlf Cuma t6ntl ... 15 de 1'.ıta 
VeklleU ... Yo UprDler Nla1lii eblltme ve uttırJna komlQ'Gaunda 1•
P' ... ti. 

1. - J:blltme .......... ve "- '-Ilı clller evrak Kda Velliletl 
.... ,,. lı6prQJer r+»llnde ~ .aıı a lira muJuıbDind• eoee vo 
k6prlJe nlllllbıden aJmeJıQecelrtlr. 

f, - l:blltm97e lfrebUmek Jeln :lateklllerln ekllltme tarUUnden en 
•le cin evvel bir latlda ile Nafta VeklJetlne mtırecaat ederek bu dıi 
ltkrl 7epeblJeceklerine dair ellliyet vesikam almaJan Jhundır. 

1. - ı.teklDerln Tleant Odası •eslkNHe 8'1/&60 llrahk muvakkat te
IDlndanm bavl olarak SllO l8Y1il kanunun tarifatı datre.lnde buırla7a
nJE'len bpah arflan iJdnd maddedeJmab .. u. bir 1Mt ene1bıe kadar 
ıu.ıı.;,on nılallllne maldım muJuıbWnde nnneleri muktul olup, pasın 
He &lnderDdlll tekdirde pıstada obcak .le(lkmeler ve mtih6nüz zarflar 

kalıuJ edDnw&. (2861) (H.f7) 

KATRAN HAKKI EKREM 
Pa1rat Arnavutojlu, tab'aıı - O, pi baJr•lım bqpehn.. 

lok az konuşan adamdı. B1tün vu. Bot geldim çocupm, &'li. 1 
,ehlivanlar çağala çuğala konu tıöJle otur bakalım,, B R Dl$ T l ERE 
.-ıyorlardı. Arna\"utoğtu iae yal (Artllm wr) 
Dla dinliyordu. 

Bir aralık, Çalık .. Amavutoğ
luna: 

- Ustam! .. Bizim kızan Bize 
meftun .. 

KARTAL KAZASI iDARE HErETiNDEN: 

Deyince. Arnavutojtu: 
- Çok beğ8adim onu.. Güre

ame dikkat ettim .. lyi ~ışırsa. t7s.
._, pehlivan olur. 

Dedikten sonra. Yörük Aliye 
iabrak: 

- Yörük!.. lamin gibi ol! A
ferin ana! Elin gürepe yakJll· 
yor .. Pehlivan ol! Hamal olma!. 

Dedi. 
Çocuk değil mı? Bundan yüz· 1 Ho.-

alan nriik Ali: 
- Ustam!.. Çok rica edenm .. 

Sarmada iken hasmını nasıl dön 
dSrdUn? 

Deyince, Kavas oğlu Koca tb
nbim, Jrehkahayı basb. Ve. 

- Abe! kızan! Hıç söyler mi 
ODU O be?., 

Dedi. 
Y&iik duruyordu. Arnavut-

eilu kemali cıddiyetle 
- Oğlum .. görüyorum merak 

bam.. Fakat bu, tarifle olmaz... 
Ve burası da y rı değil.. Sana 
eoııra öğretirim onu .• 

Dedi. 
Kavasoğlu Koca lbrahım da· 

ha ziyade yUkaek sesle kahka· 
laayı bastı. Ve Yörük Aliye hi· 
taben· 

Gördtln mu oğlum? o ~ 
adam oyun mu öğretir" Öğre
tine sonra ha ımlannı n sı1 
'yenebılir? 

Dedikten sonra Koca lbrahi
me donerek: 

İbram!. k yf n yennde .. 
Allah versin 

Dedi. 
• • 

Yörtik Ali, aynlırken Ar ıa
vutoglu, Yörük Ah ehnı oper
ken 

Sabahleyin gel . SaR o, 
oyunu öğretecegım. 

Fakat kimseye ogretn ıye k 
ve ylemiyecek in. Hatti ba· 
bana bil ! .. 

Dedi ve aözlenne şunl n da 
ilive etti: 

- Ölünceye kadar konseye 
öiretmiyecekam. bir dıı 
oyun verecegmı sen de benim 
gib ha.fıf okk d b r pehlivan 
olacaksın!.. Sana bunlar lizım 
olacak ... 

Yörük Ali, babaaı yatmak U· 
sere hana avdet etmişlerdi Ba
bası Y rUk'e soruyordu: 

- Nihayet dediğin oldu işte!. 
- Teşekkür edenm baba!. 

Arnavut aşıuna sabahle
yin gidmdn ! .. 

- Tabii, sabah, sabah gide
ceğim. 

Öğrettiii oyun lan bana 
da mı göster mıyec lrsın 

- Elbette ... 
- Bak hele, uıaan lJ&&ıam .. 

daıı saklar mı? 
Amma, uaı. öyle söyledi. 

Hatta ö üneeye kadar kim8eye 
ögretme, dedi. Tabii. kimaeye 
aöylemiyecegim ve, öiretmiie-
eecım .. 

Pekila.. Kabul.. Bundaa 
llODra ben, oyunu ne yapaaıı
Sen gtketirken tatbik ettiibı 
aman görürüm. 

- Tosun köylüye tatbik ede
ceğim •• 

Deli mi oldUD sen? .. 
-Neden? 

Bır ınaan öğrendiği oyunu 
derhal tatbike geoer mi hiç? 
Oğr diklerini idman yaparken 
müteaddit kereler tatbik edip e-
nı alıştırdıktan IODN ıapar •• 

Ben ~ Junma getiriraem 
Tosun köylüde deneyeMilnı .. 
B r kere oyunları göreyim •. 

Dedi. 
~ rilk Ali, o gece güç uyudu. 

Rü alanna hep Aruııavutotm 
ginti Sahtha kadar onunla uf· 
raştı Yörtık Ali, ubah olur ol
maz kalktı. Abdeet-alıp mmam
oı kıldıktan llODI'& bebeeına: 

- Baba •• Gidiyorum ben.. 
- Oğlum, kahvaltı edelim ele 

llyle g t! .. Öğleye de yemek ye
m yeceksin.. Çünkü gtbi!lbt var. 

Gidip geleyim öyle ;perim 
baba.. 

Dedi. Ve, yolu tuttu. Arna
fttoğlunun cadJrma 'V'U'dı. Ar-

vutoğlu da herlles gibi aabah 
NiM•• kalkmlfb. Abdest .. 
~"**'Tan soma lıir 
IÖfJl')'e çeki_ Ka jlu it 

len.t l~h11nın .. , Gayr• ... k111lll11 
Ne: ve...., •111tu114lul111 ~.,. Mevıcıı Mtktar1 CiMi 

2'1 &'l Tarla. 

" .. • 11 - 2757 .. 

•• •• • •• 2757 .. 

• • • 1138 • 

" • • • mı ,,415 

• • • • 119 .. 

il • • n 1'15'1 " 

• ,. • 113 
" 

• .. • ., W.6 " 

". • • ...,, .. 

• .. • .. ili • 

·- • • -.. 
• • • Mil " 

• • • .. ili n 

• • • • 

• • • lllt • 

~ • • • • -·. 
• • • 

" 

.ii .. ili • 

.. 
• • 

HUDUDU 

Şarkı Hacı.u Bey, Şarkı ibrWl Sallb 
l•qo Bajı, Garbı Şerif Ef. Tarluı, 

CeQUbQ Ali Tar ..... 

Şarkı lnlEi .. Tarlası, Şimali AB 
blılJ. prba All -- Cenu!Ml Sa
lih balı. 

Şarten Aı1ln Karama~an tarlall, 
prben F.sai bap ve bazen sahibi 
reaet &arlasl, ımuılen Artin boslanı, 
Cenuhen ıarik. 

Şru ken yol, Şimalen Emin ve Ynka
c.:ıklı lıanaıl ve Emine tarlaları Gar
ben ve eentıben Bo&tancıojlu Mua
tala kw Emine ely~ m Ahmet Be7 
tarlası. 

Şarkm Anıe1I tarlaaa 'e bazen Ah• 
med Et. Terlul, Garben Salvago 7.eY· 
tiı iti w l'.lai vereaı.eesı bostanı, Şi
malen Abmed Er. tarı ı, cenuben 
tarık. 

Şa en Aılmed Bey ta l ı "e bazen 
Kartallı KaMi wreses Ancell 'lie&a

tre arı. ft "8elı M tık Aga bos
ıanı ıuben tarik 'e bazen Mıstık 
Aia ~ llm len Ahmed Bey 
ta lası Y* ._ Tarık cenı.ben Mıa

tı Ala lllftinlill. 

Ş: ken tarik, Cenuben Ahmed BeJ 
t rl< , Şimalen Ahmed Bey tarlası. 
Cesıuben lll8bk Aia ~-

Ş k Ahmed ~y tarluı Ga ben 
Zabıl ve Hacı AIOP bostanı '11 e dut
luıcu 'e bazen S ıh. gor zt'.'ytınlığl, 
şımalen Ahmed Bey ta la ı Cenu
~n tarık. 

Şarken Ahmed D. B tı arben To
do ı tarlua, 11aaJen H tıc:e ve Eme-
ti laaı. 

Şa ke '\ aJuıeı1dı Ali Et tarluı g r
ben t rik, .-... Şevk Bey Tar
lası, Celltlb9ı ı.t1mat ot ManullkL 

Şarken ' 1, ,.rben 1&hibi senet tar
ı.as nuı'lell Abbas Pehlivan tarlası, 
cenuben Hatice damadı tarla . 

far en Ahmed Bey tarlası 1 ben 
ve $fma!rn teik, cenuben Bmlrliot
ıu tarı 1, 

Şarken Kurtifotla Hrıııto tarlaaı. 
ıarben Arnavut taınail tarlası fi
malen tarik, cenuben sahibi senet 
tarlası. 

Ş en tsUraaı tarl garben Hacı 
T aş tarlul, sim 1 ahib et 
tarlaat <'ftluMa KartaU Yanlto tar
Juı. 

farkerı del-e, prben Sotrakl tarluı. 
malen Baca Jluataf ~ ce

nuben sah4bl 8elledin djjer tarla11. 

Şerken dere, prben 7ol, şımalen ta
bibi seaedln diler t!,rlası cenuben 
Hacı Tanaş v--" Apcstol ve Ml-
Co tarlalan. 

Şerken KaraMen78Jl Artln tarlası, 
ıarben Esai beli. pmalen Artln bos
tanı ve baten sahibi senet bajı, ce
nuben tarik. 

Şarken Tan.- .... tarJuı, timelen 
LAbi tarlası, prbm Fistar otlu tn
tq bostanı, cenuben tarik. 

larken Yüıacddı BeleD Kaptan tar
Jua, prbeıı J'lclOI cıllu balı. fima• 
Jen 18hlbl .net tarluı, cenuben 
H,tlce danaadı '8rlMl ve tarik. 

laken Şevi lal• tarluı timaJen ve 
prberı Hacı W.,mlleh veresesi AU 
,,. .Bekir tm laat, ceıııuben Oastarol-
lu boel.nı. 

... tarik ..,... ~ firnalen 
llmılt ve ba.ı Qlretlotıu btipan 
9. Hipn teılulo 

luJmn aablbl .... Ahmed Be7 tar
.... -- Antlmlk. elmalen Ha
- Pebllnn, oemıbm Hacı Ahmed 
.. NleklWdlr. 

•1t.,, 1'-.tAI 'liiı 9~ ,~~"4fiiıb."I 
~bamlar..revrniJJı~.u.~~ 

Evim" ~n8' şuaları gibl perıak .meıhur41:.UNGSR9AMI 

\ttgıl ~ydmlanıyor • .Pıtehk bu IAmbalaua>ıze_cşceun: 

8'Mfndanıd&UIHt~~·ttırıyor1ar. 

Z.& Yt 

Kol.ordu '1. Tilmen. 2. Alay. J. Ta
bur 2. B6lük S ten 1931 senealnln 
NMıan Ql ICIDunda aldJlun askeri 
teı.kenml ZQ1 ettim. Yenl8lnl alaca• 
jundan eüWnfn btuuntl :yoktur. 

822 dolu•lu Çerk ... n Bal,.. 
köyOndea H-n ot. Ce"'ll Aalan 

ZA YI 
80 sayılı 4/7/Hl l(lnlü muvakkat 

muaflık bQennameline aid ~r
PlllA G6DırUIOnden alınan 18880 li
ralık aı aqa 10/'1/Hl IOnlü mak
buz D7i edllm11Ur. Yenlııl alıaaca
lmdan eül .. nln hruanG olmad.tı 
llln olunur. 

MITHAT NEMLi 

== t 

-------
Sellnılge Tümen A•kerlllı dairesinden 

Dairemize b tlı yabancı K dıköy, Kartal, Adalar, Şile ııubt-ler_. 

7abollCJ ~ bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 dofumlı J 1-ıds
ma ("'1 .ıım l~ı :ilAh altına alınac: la mdan acele kayıil bul d kJe-
n yubancı askerlik ıubelerine ikamet dı \ e nur eü7.danlanh> ..._ 
bq \'UrD\A1arı ve bu ıtan n eelp y rin ım oldu~ımun bil 
davete leabet etmiyMlcr hakkında ask 
ııın tatbik edilece(inın bılinmesi. 

Nl(/de Valiliğinden: 

lahlbt A. Cemaleddln 8a,..çollu Neırlyat MUdUrü: M. &am 
8M1ld,Oı yer. (H. Bekir GU,..ylar ve A. Ceffteleddln 8ar.N• 

c 
Muham•t11 
lcıy~ 

leRet •orthuıun adı Gayrı .lff'.lk•lift 

.,,_ 

f(IO.-

··-
HM 

No: ve aclreel lnalund"'u yer '-9'1kil MHctart CtMI 

il Kartal Yayalar Kartal Y - Ka ak 4596 ,, 
..._ ot Hiıintl ~ pman 

, 

• 

,, 

" t• 

•• 

,, 

,, , 

• 

8arıotıu 3171 " 
pnan 

Kuılıdere 2'Jl'J. .. 

Kanye M>H ,, 
civan 

Ka)>ehdere J ıt21 ,. 

• Kartel Şıbb Kartal (bbb Xm17er 2'1&7 ., 
Ahmet ot. ı.mau 

" • n 275'1 " 

• .. " 

" 
., • ,. ~5H 11 

" 
,, • , . 551f ,, 

" 
,, 

" " 2'157 " 

" " n ,, 2'1'1 " 

}il Raaim Oi. Ra- KartAl Dola7 Okdajı 1171 ,, 
llP Rıfkı e>N 

" 
'° tbnhhrı oı. 

Tahir 

" " 
Kartal 
Pendlt 

Baelamış 3&'11 ,, 

Şaı ken Seyi\ e Osn 
malen birad ri M tun 
lun tarıa., ııa ben y 

Şarketı yol, fimalen Hac 
yevm oiJu Jzzettin Ef H pr 
~e cenuben :rol. 

Şarken tzzeı Ef. Tar eenubea 
Mehmet Ef. prberı AUy• Et 
hem harmanı. Ş :rol 

Tarafları sahibi senet ve l'ev ı vue 
ve Hasan Pehlivan uvceli. 

Tarafları Hacı Kaptan ve lmıail ve 
Hacı Hasao Ala ve IZMt Bfendi 

T..-a.Oan Ahmed Aia ve .._ Ca 
VU1 ve T~ 

Tarafları Pavll " Aım..t w ~ 
ve tarlldlat. 

Taraflan F.min Rell ve 7ol •• ibra· 
him Ef. ve Mehmet. 

Taraflan .abll:ıl _. •• llehmet ve 
J'Gl ve Kolayz MUltafa. 

Hacı :Resillaja ve Ethemala ve 8" 
llm tarlalan ve tarik. 

Şekeret Olman ve Şeked llnWl ve 
Aaım~ tarlalan ve tarik 

Şarkan bıkele cadcleal, prben esiri 
tstaqon caddesi, Pınalen mukaddem 
Zanrl, ~ Goec>Yalı olullen Pa-
nQC)t ve MGnibe feral .W.. mtlf· 
rez ana. 

T. C. Ziraat Bankaa lstanbul Şu1*ine 2814 u11h kanun f{bnultıne dahil lkı'lzattan borçlu bulunduk a
n meballtm takaltlerbıi muayyen vadelerinde ödarıedilderinden borçlannın tam mı Mua~et keebeden 
borçlulann JU)amda cins ve evaafı ..._ :rmık ft lne2kGr Bankaya ipotekli gayri menkulleri tahs ıı emval ku 
nununun 11 OneO maddalne tevtıkea 21 ıün müddetle açık artırmaya çıkarılmı~r. 215/2/942 tarihinden Jtihn-
ren m )'ede7e vuecli1en flbu P7rl menkullerin birinci lhal 18/3/942 tarihlnf' t düf eden Çarpın a 
18at H de, mOft,eri çıkmadJtı ven sllrillen pey haddi JA71k (lÖril)ilmedlıJf t kd rd 10 gO uzatııara. k 
PıaJelı IO/l/9'12 tarlh1ne rutlayan Pazartesi ıOnü ,.ıne saat 14 de Kartal idare Heyet nce ! cakh 

Açık artırmaya lştir&k için taliplerin 2490 sa7lb kanunun H ve 17 nci madel r nde ıösterilen 

dalreaiDcle ve prtnam.ınde 7azılı Jı:ıJmetin " 10 nu nlsbetlnde muvakkat 1emın t akçesini T. C. Z raat Ban 
s.tanbul aubettne 7abmıalan lhımdır • 
~ feral barcı v818ir bll'lmanl TOium ~ttlr. Daha fazla zahat almak l!tfyenlerl her COn 

T. C. Zll\et llanbll latanbul llıbell ZINI tkmlle Ml'Tllllae tn r eaatları l1ln olunU1' (1217> 


