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Planlar 
hazırlanıyormuş! 
Dünyanın şurasından burasın

dan arasıra öyle telgraflar geli
yor ki insan bunlan yazan ve 
gönderenlerin kendi kendilerinl 
mi, yoksa başkalarını mı aldat
mak istediklerini bir türlü kavn· 
yamı yor. 

MeselA. dünk-ü gazetelerde Va· 
pngton'dan gelme şöyle bir ajans 
telgrafı okuduk: uVa.şington'a 

gelen Avustralya haberlerine gö

Cavada'ki 
kuvvetler 
şartsız 

teslim oldu 
Teılim olan kuvvet 93 bin 

Hollandalı, 5 bin de 
A vuıtralyalı, İngiliz 

ve Amerikalıdır 

BU SABAHKİ 

Şimali Afrika' 
ya karşı bir 
hareket? 

tn.iltere, Amerika ile 
birlikte aıker çıkarmaia 

hazırlamyormut 

'l'EL&BA.l'LAB 

Avustralya 
tedbir 
alıyor 

Dilndenberi A vuatralya 
muharebesi baılamıt 

sayılıyor 

re, Avustralya ve Hindistan üsle- Tokyo 9 (A.A.) - HoHanda ai
rlnden başlamak üzere pek yakın- lihlı ltuvvederi saat 9 dan •onıa 
da müttefiklerin Japonyaya kar· muk~~t .etmekten ~l• 
vı taar~a geçmeleri için plAnlar ve Doma a.ıanımın emm bir men-

._. 10 CA.A..) - Olmlıll AfrUtt.'- CaabaT::ı 1 O (A.A) -AYUıltnl-
dald l'raıım mDltemlekeıeıtDe lıcarfl ya harp meclili düın toplanaMk Ja-
pelt ya.tında. bir tncws • AlM- l ~-- L _ı _ V ' C' ' 

Japonlann uker çlkarchk1an Yeni Gine adasmı n Avu*aJ. 
yama fimallnl gösterir hartta 

rlkan barebU :vaPllacalı b9ber Yft1- pon ar uuann~n ~ ıem ıne 7e ... 
11yor. Hal'eketbı neteye tup J&Pl- iter çıkantmaaı uzonne alınac.-k ted· 
tacatı beW detUm de bun& tetebbll birleri aörGtmÜftllr. SJdnt:J Sua p· 
edllecettne da!ı' Vıctı:r htlldlımetlntıı zeteai yazdıiı bir makalede diyor ki: 
elinde mft.hlm. delUler n.ıdır. Slyul cAıvuıtralya muharebe* buaün 
ma.hflller bu ha.berln ~ac&ll teslı1 ba§lamııtır. Bu muharebede iki lmi
allka lle bekll)"Or. lin tesiri olac:ı.kbr. 1 - Amerikan 

yardun, 2 - AYUı1tralya halkınm 

badan öirendiiine göre Japonlar 
hazırlanmıştır. Japon cephesinin tarafından talep edilea veçbile U.. 
çok genişlemiş olması, müttefik· yataız ve pıtsız olarak tmlıİln olmaiıı---------=-======-====::::::::ııı--=-----=--• 

terin işini iyice kolaylaştırdığına kabul etmiılerdir. ru·· tu·· n ve lçk·ı 
Vaşington'da işaret edilmekte· Lonclra 9 (A.A.) - Reuter ta-
dir 

11 
rafından zikredilen bir Japon telgraf 

:Bu te1grarı yazan ajansın: bu· t~~;ıia:~. {1~5't r...::~;:l , 1• atler•ı arttırıldı nu baştanbaşa uydurduguna lı. İngiliz ve Amerikal111m saat '' Bl·rmanya'da cesareti. Şimdi ırkımmın enerjisini 
kullanması lazımdır.> 

Viclıy 10 (A.A.) - Avu.tralya· 

Zam 
inarunayı, Amerikalılara karşı de kayıtsız ve ıartaız o'larak teslim 
beslediğimiz saygıya daha uy~ olduklannı hildinnddedirler. 
buluyoruz. Çünkü Yeni Dünya Aclelaide 9 (A.A.) - Cava va- " -1 35 '1 .il. -1 
bu cetin savaşı nckadar hafifte~ liai Vsı. Mook Bandoeng'in Jap~ )'V zae 1ıe yu.zae 

Japonlar ileri hareketine 
devam ediyorlar 

alırs·a alsın, Pasifikte bugünkü ~~İa~'!":.~=~:f:;: ;;,~l~:t~ 50 arasındadır 
acıklı durumu, işleri kolayla.ştınr bildinnittir. Vlelty ıo CA..A.> - Japon kUvvetıerı 
sayacak bir gönül saflığına düşe· Adelaide 9 (A.A) - M. Vaa Rangon'u aldıktan eonrt. Blrman71.'-

da nükUmet taarruza ttar11 müdafaa 
tedbirleri almaktadır. Syclıney, Bri9-
ban. Melbum' da ve mier büyük te
hirlerde hava taarruzuna kal'fl ted
bir alını,.ar. 

mez. Moolc ile refakatinde bulunan dox... Şehıtmlad• bulunan Gtıımrük ve meıte ~ hb& mal.l7K beclel- da. ileri. harelteUnıe devam edlyorlar . ... •---·--•-• v-... 11 B. ...,_,. _. __ ,. __ ._ ı rll -- ._.,__ ....... Ra.ngon'un şlmall prb\dnde Mhı-
Gerçekte, Pasifikte Japonya Felemenk Hincllstanı idare meclW ~- c;;;.. ~ AA.IW:,ı;uu. e e - ............ aıurn n--.- garade!ı mühJm Osılüne TUll olmat-

kendt i.51erlnl 
bitirmek üzeredir üyelerinden 14 ki1l ....._ yolu ile ::,~ ..,.__ m._ ... ~ ofela. _!1~ =-~~ .!!_m~ ~ tardır. Blnnany&'da. h&n. hf.kimtyeu • 

- · Bandoeng'den Addaide'e gel:nıit- ......._ .,._ 80nra ~r- ·-.... ...uu. ~ ~ tamamen Japonlann elindedir. 
Karsısında, biraz olsun dayanan leTdir. Iarda mefCUJ Oı1maitur. Vekil, dün elen betledlll n.ridM prllemete 70s 
hiç bir düşman yokmuş gibi, üçb ıunmlr ~!1.1'turarri.· riml98 fU beyanatta bu- tuttu. Rangon'un tahliyesi 

Roosevelt'in 
bir nutku 

Taksi
• ...., Bu vuQe\ karfı8lnd& tnhlaar mal- Londra 10 (A..A.) - Ra.nguı'un tah-

ay içinde A vrupadan daha geniş c- Dünya durumunun her memle- larmdan J'&)nıl tO.tQn Te ic;kt na.tıa- Uyeatne dair Mandalay"dan resnt 
ülkeler aldı. Şimdi Yeni Gine k. kette old$ gl>l bizde de iptidai nna zam yapmak mecburtyct1nde haber gelmiştir. Bu habere g6re dok-

cÖnümüzde güç, zah
metli günler var, çalıt
mamızı arttırmalıyız~ 

adasma çıkarak Avustralyayı ele ırahyanlar .madde, yiyecek. ve gi,.ecet. fiatıan kaldık. Y~ bu zamlı fl&tıa.- lar, bütün tesisler. ta~a.neler, 
ııe işçilik ve nakliye Ucretıerlni art- nn ne olmaları l!zım ge~e~ tes- k:a.çınlamıyan makineler t8lırlı> edll-

geçirmeyc hazırlanıyor. Bu sıra- _ _ tırm.ış olına.!R bli vakıa halindedir. bit ederken önilmümet:l mali yıl için- ml.ştlr. 
da, Japonyaya pek yakında sal· Milli korunma kanunu Yurdmı mUda.taaa ~in lüzumlu bü- de hazinenin 1nhlsa.ı1ardan beldedlti Delhl'de ne,ıredllen blr tıebllğe gö- Londra 10 (A.A.) - B. B. C.ı dınnnk için Amcrikada plAnlann tün tıedblrlertn almma.sı da hayati varldatllll mal~ bedellertmhılın. ne re Rangon'un ta!hllyesine cumartesi Amerika Cümhurreüıi B. Rooaevclf. 
hazırlandımnı bildirmekte ciddi hükümlerine göre blr zaruret haUndeıdir. ltte bu 1ld olacaklarmı bir aradı& iyice mtltalea günü karar verllmtştlr. dün bir nutuk aöylenüııtir. Cümhur• 

0
• 1 d l ki sebej>ten dolayı deTıet nıuraflan bir ve tetlcik eWlc, Te yeni bir atat ta.- M k " B' d reisi, Amerika halkının harp gayreti-

havadls vermek, yahut insanlan ceza an ırı aca ar hayli çoğalmıt bulunuyor. Bunlan rlfest meydan& getirdik. Bu taıi.fe- er ezı ırmanya an ne iştirakinden citayitle bahsetmİJ ve 

aYutmak ga)Tetinden ziyade bir Ankara 9 (Telefonla) _Alaka· karşılayacak olan hazineye yenl gellr nin derhal tattıltlne tatar vermıt bu- haber yok demiştir ki: 
eğlence çeşnisi seziliyor. dar makamlara gelen malGmata gCS- kaynaklan bulmalc zorundayız. lunuyoruz. Bamba7 10 CA.A.) - Milttdikler «Amerikanın muharebe sahnele· 

Japonlar, Pasitlktekl bütün re, İstanbul 'b.,ıa olmak üzere bazı 942 malt yılında. devlete lA.zım ola- Yannkl alı günl <bactln) .z.. Japcıınlan Bt.rm.anya'nın flmallnde rinde vazifesini hakkile yapmuı .için 
'I& eti · · de t k ·1er h t calc paralan temin loln heaaba k&tl- hından itibaren tQttbı Te tıçtd n"lle- mühJm bir 1.stas,yoodan çııc&ımıflardır. çok çalıııılıyor. Fa.hrikalarda, maden• 

adalan ele geçirerek, ilerde Ame- va Y enmız a 91 ", usu• • ~ lan muhtelif Jcapaklar ara.sınıf& ın- r1 yurt IQIDde ,eni tarife tı.ertnden Bl 'k h h gi bir h k t l in hu taraf:ndan UZ\.M\ mudcletler IÇlll hlsar re8fmlertnJn alttlnJm.&81 da dil- satılacaktır, Tm fta&IM'ma zam n- rmanya'nın orta kısmlnchn haber Jerde büyük bir faaliyet vardır. Çif• 
t'l a.yı er an .. .. are e ç kiralanmakta veya hu'1191 bir muka- şünülmllştllr. MalOuı oldu[tu üzere tur. yoktur. çiler lüzumlu yjyeceğ:i temin için her 
rlt:mzlcrde her turlu konma ve at- vele ile satın alınarak hUM111t otomo- inhisarlann sa.ttılı her matın maıı- Talıblılc za.ma.ruıun mall yıl ba.fuıa A 1 9 tafı kaldınyorlar. Emin olabileceğirn 
la:na yerinden yoksun bırakmak hiller gibi kullantlmaktadar. yet bedeli ne 11.bf fiatı arasındaki kadar teh1r edllmemJt olma&. lnh1- t antik te bir ıey vana, 

0 
da Amerika halla-

istiyorlar. Bu planı ba.şanp Avus- Halbuki hususi otomobillerin ça· fark. inhisar resmbıl teŞkil eder. Bu sar1ardan beklenen fazla varldattan mn hiçbir zaman gözlerinin yılmadı· 
tralyaya da girerlerse, Amerika, l~,maktar:. menedilmeli benzin. l&.- farka ticaret llemlnde (klr> derler. bir kısmını malt yıbuJl olan haztl'I.- iıdır. Amerikalılar onıruııun bir an hazırlıgıw ve plft.nla.rı ne çapta ttk .ve aaı~ed~ taı~rruf ya..Pılnlak Arttınlması dil.şOntUen inhisar resmt na kadar temin ederek mamulAtmu- Büyük bir Brezilya evvel yapılmasına çalıpyorlar. 

ftknnden ılen 1relmııti. Aldıgı ka· budur. Halbuki d.lter taraftan 1nh1- zı daha ytıbek btr zamdan kurtara.- vapuru batırıldı Önüm\nde güç, yorucu ve zah· 
olursa olsun bu yerleri geri al- rarlann mUsamahasm bir tekilde 119:r mallannın mallye1. bedelleri de metli günler vardır. Bu gÜnlerm n• 
makta çok güçlük çekecektir. Pa- tatbikini daimi bir p... edinmit olan yüDelmlftlr. (Devama sahife 

2
• aübm 

6 
da) Londn ıo (A.A.) - Reıml.l bir teb- kadar ağır ve güç olacağını tahmia 

slfik savaşında iş görebilmek, hüUmetimiz, alikadarlard1111, tak· Blldlllnltı g1bl •ı:t>es piyasaya tabi lite göre 8000 t.onluk Ambutan adın- edeme)"iz. Ancalc çalıımamızı har-
Amerika icin artık sonu gelmez si otomobillerine bu aıretle te.ahup olım fapra.k tlltthı natıan ehemmi- B. Stalin, Pap.a'ya daki Bre?;ilya. vapuru Amerlb. kıyısı bin kazanılmasına bağlamalıyız.> 

etmekte bulunanların eüratle teabk yetil al'tJt ıröstıeı«. "Ö'züm. incit glbl açıklannda, New Port'tan '10 mll --
yıllar meselesi olacaktır. d'l de Milli K k h bl.ID iptidai maddelerle ımaıAtt& mektup göndermedi uzakta toı1)lllerunlftlr. Vapur kômtıl' A • k f • ıt 

Daha az ehemmiyetli olmayan ~ .. ıelr . d • . odru~-' andunul ~: lrulla.ndıtımız diler mabıeme fiatlan. • --~-- 10 (AA.) B St Jin'• Yüklil kil 51 Jdt1llk ü merı nnı ere d 'd um en aıreaın e ccr&al&n ırı m~ bunlann yanında lılQil1lt ve nakliye .._..... . - . a tn tarıl11l.11Jtır. m retteb&tı kur- • 
bir kayıp a Ran?on ~r. ~apon- üzere adli makamlamnıza teeli.minl ücretleri de &rttL Şlmd1ye kadar bu son güıd• zarfında Papaya bir - - - ,---
yanın bu şehre gınnesı, Bnman· iıtemiııtir. artişlan satıf rıat.ıanna abettlrme- mek,tup ıöndeMili duyulmUJtur. İngiliz • Yunan ittif a~ Amerika, kiraladıgı"' yer-
yadan Çine giden tek yolu kes- ~apalığın l..ondradakl vekili B. Sta· Londra ıo CA..A.> - Londr. ı ın- I . . uk . 
miştir. Çine yardım etmek için, Pearl Har- Von p !:'e~tg .. ~ .PaR~~ hi~bit m~~j)! g~l- glltere ile Yunanistan arumda teda- erın ıcar m avelelerı 
Şimdi Hindistandan Ve Tibet apen tir. mı .,..,..,r aj&Mlft& Dl <Urnuf- ftlt ve tecavüz! b1r ıttllak lmzıaJ&n- nİn UzatılmaSmJ İstemedi 

:Y~~ı~n:O~y!;~1~~~0!ı1:~::;~ boura yenı· bı·r Berıı·ne ......................................... :ı::.:·................................. Londra 10 <A.A.> - Karaıp cıcnı-zlndekl Amerikan - İnglllz mevklle-

r!a. bu yeni yo1 bttlnceye kadar rlntn ikt13adt tşıbtrllll için komisyon 

Çin millctçilerl yardımsız kala- baskın yapıldı gı·dı·yor tefkll ed.llmltUr. Amerikanın, garp 
r.aklardlr. Halbuki Amerika ve yarım klirreslnde 99 sene müddeU• .,. İngllteredıen klral&dılı yerlerin klra.-

Jngiltere, Japonyayı lurpahya- 18.lll!\ mub.veıesınln müddet.sis uza-

cak kuvvet olarak Çinlilere bel Japon tebliği tersane Alman elçiai hükUmetine tılmasını ıstedltı tekzip ediliyor. Bu 

bağlamışlardı. Çinlilerin Japon- yolunun yeniden hasara izahat verecek hususta çıkan tet>Utcle: nAınerlb ba 

yayı ınkıştı~iç~.~ ~~~~· uğratıldığıru bildiriyor lildlr.• den1llyor. 
flklerin birkaç yerde süreklice --------S-lin 9 (A.A.) - Yan renni f k 
dayanmalan gerekti. Müttefıkler Tobo 9 (A.A.) -İmpara.toduk bir ~ynaktan bildiriliyorr Alman f80Saya 8 İD 
hiç bir yerde tutunamadıkları gl- wnumt karargahı bildiriy • 41s Hariciye Nazarlılmda. bir eualo ve
bl şimdi de Çin, kendisini koru- mart gecesi Japon ruOSUO:r~enaıup rilen cevapta. Almanyanın Ankara 
yacak yardımdan mahrum kaldı. tayyareler Pearl Harbour'a bir bu- Büyük Elçisi M. Yan Papen'in izahat 
Plftnlar hazırlanadursun, şimdi· km taarruzu yapmıtlardır. Ta.mir ve~elt üzere ~nUmüzd~ ... ~a~ 
ille aklın ennediğ, şey, Amerika- oclilmek~ olan teraaııe 7olu yeniden ~~lin~ _f"elmeeinin beklenildıgı bil· 

.. i • • J hua A " ... r'\.-:-- h dırthnifbr. 
run neye guven p, nıçm apon- r ugrama .. ~r. u-.,....-n ava ==ı----------==~ 

Y
aya Çtnden çıkmayı şart koşa- k&rflkoyma atewinin ti~etine .rai- .... •- •- , I 

. men, Japon tayyarelennm hepsı üs- - ........ - ., er. 
cak ve bu aralık ingıltereye kıya· ltti.ıe dönmUılerdir. 
cak kadar sert ve atılgan davran- ,.-----------.. /nal ettiğimiz 

kıymetli maddeler dığıdır. 
Necmeddin Sadak 

Demiryol tahvilleri 
2 gün içinde aatıldi 

Ankara 9 CTe\çfonb) - Maliye Ve
kAletl tarafından P ynroya çıko.nlnn 
15 milyon ıtro.lık o/. 7 faizli 941 demir
yolu tnhvlllerl iki ~ün lçlnde tama
men satılmıştır. 

BÜJ"lik ubıta romanı 

Perili Konak lngiiterede kallaıulmıt kiiıdı is· 
raf ebnek cürüm aayılacakmlfo Rad· 

sızt meraktan meraka, heye- yo gazetai: chıtimal bizim ele örnek 
candan heyecana. dilştlrecektlr. almamız a-ereken bir tedbirb dedi. • ı • K k Diğer taraftan, .okaklara. denize, 
Perı ı ona çöplüğe atbğmm konserve kutula· 

nndan, eski jiJetlerden ve diğer ına· 
Son zamnnlarda yazıt.m.ış polis deni hurdalardan nice zaman evvel 

Münhal mebusluklar romanlarının en çok okunmuş ve bu ıühmda bahsetmiştik. Demire, 
Ankara 9 (Telefonlı:ı.) - Münhal en beğcnUmiş olanıdır kalaya bu derece ihtiyaç duyuluyor; 

bulunan mcbusluklnra namzet g5ste- Yakında AKŞAl\l sütunlarında bunlar asla dikkatimizi celbetmiyor. t:ııeceklcrln bu ayın 14 üncü cumnr- Her halde, israf ettiı>imizin (arkı· Aşçı - Bug\ine bug<in envayi türHi pasta yapmak, efendime söy-
okuyacaksınn:. ı J h' ' ı· h · b test gOnU U!\n edl!ecekler1 '.Ahmtn I ~ J ~ < a ı. vannalamn pek çok ,eyleri 1 ıyern, er Çetıt örek açmak elimden gelir ... 

tldllınektedlr. 
1 
~'------------- asra( edıyonn. Ba.y911 - .laememl .. Biz ite yarar b.ir adam arQ'oru&I ... 

Betun civarındaki mües
ıeaelere taarruz edildi 

Londra 10 CA.A.) - İnelllll h&wa 
tunetıerlnln Fraua'da Almanlar 
hesabına ça.lıtan mtlemeeelere taamı
zu devam ediyor. DOn gündO. &ftl 
refakatinde tayyareler Şimali J'ran
a'da. Betune yaJcnmda bir eıstıt 
sa.ntrallru! ve sanayi mUesaeıırelerine 
taarruı etmıştlr. 5 Alman a'fCl ta.J
yarest diltfirülmü,ttır. 4 İngU1s &TOi 
tayyaresi gerl dönınemJşt.lr. 

Sovyet tebliği 
Moskova 10 (A.A.) - Gece J&r• 

~rodllen Bovyet teblll1: Martın do-
1t\mmcu gftnü t:ıtalarnnıs dQıfme.ıım 
muka.vemetını kıraralc ileri ha.reteti
ne devam e~. blrçdc m~ yer
leri gert atmıştır. Pazar gfuıil 10 Ekrl
:yet tayyaresine mu:1aıl:!l 3' Aimnıı 
tayyaresi tahrip edlh:>~~:. 0eçıen 
perşembe günil bltıon :!'ıa.ft.a z:ır
fmda 3S8 Alrn.an tayyn:esl tc.hrlp 
edilmiştir, Sovyı;r.Jerin kayıbı 85 tay
ıaredir. 



Sahife 2 ABf.&M 

(: .... ~~--~·~~~~~-----------a~b_a ___ h_k_i ____ a_b ___ e~r--Bzmm~~ 
1 Harp tebliğleri 1 

Alman tebliği 
Bertbı 8 (A.A.) - .Alm&u ordulah 

bq1rum&lıdanhtmm blld1rml1ne S0-
11, a martta So9'J"9t btaları taratJn.. 
6aıı LMSoga IOltl De VoJlx:ıl uuma 
JaPtlaıı taarruzlar ııc n.n .-ı1ı1ı1ann 
teblf edllm.1§ a.teoı tarpmıda aldzıı 
~. ) 

Şark oephea1nhl oezıup ~ 

Japonlar 
Pegu'yu da 
zaptettiler 

Birmanyadaki lnailiz 
kuvvetlerine yeni bir 

kumandan tayin edildi 

Jelli müdafaa muba.rebelett omr;y'll1 ... ...__ 9 (A.A.) 1m to 1uk 
mnektedlr. DQfDıaı1 cephenin 41teıl •~o - pva. r 
lreshnlerlndıe de 111~ • wmmı! liiuwatlunm t.eMiiic Japon 
mmızlanna devtm ~. Tan.· btahrı ~n do~ diit
fnnı?ilan ya.pılan tunıız ~tleri man ku"lllNtleıriııi .... 1mmını yok· 
netl.ceslnde mevztl mu~ eCıdben 90nra 8 Mart -.at 1 O da 
elde edllm1'tlı'. ' .-mı ftlallni bımemla.mıılard.u · 

a dan a marta lı&dar bfetıer a Rımsoıı·-. so mıı ••lindeM P• 
m:hlı ara.ha kıqb8tm.tflerdlr. sa. 7 Mıuaıa Biledmı eonra alın.-

Şl.ma.ll Afrlbda btlf kollan ıei mlfbJ' 
pt\Skiirttllm1iştilr. BllhUla Tmruk ~ , c1~~ Birm&nya l 
tııısı&eriM k&l'll mOıesslr ~ gon UA u e, · ı 
J&ı>ıl~. aa.m:btrt. hal'& meydi.· ~dek' Japosı lıareklb hedefi-
nmda 4 tngnı.z ~ 1trde ıahrlp ne ulaem.11 bulunmaktadır. 
edllm.1ftlr. Malta adıumıdAkl ~ Londra 9 (AA.) - Bugün Bir· 
hava meyda.nlan cft,ndim ~ gece uwıyada Tu:İyetin nazik olduğu T• ı 
IM>mba.rdmıa.n ed.llın1$lr. Japocılarm .IPne yaıayabilecek lı« 

D mart gecesi İnc1llz bomba ~- ..,m tahrip edilcliii burada .a,lcn
relert garbt Alınan.yada bul mahal· ~. Japonlarm Re.nııona apt• 
lere taarruz etmışlerdlr. Sivil halle ettllde-.; Lı:.nclTada t.yyüt ~ 
arasında ehemml.yetsiz kayı:pl&r var- tir. p~'da mu.haNl>e devuD •· 
dır. Blıbç ummnt bina hM8ı'& ut· det ·· 
tamı.ştır. on.,mamn 4 ta.)'1IU'tllt dil~ m ve::ıi>c.m 9 (A.A.) - BJım•a· 
tftrlllmttştür. )'adan Ya Delhi',.. selen nporiar. 

Sir Cripps'in 
yeni bir nutku 

cGelecek karanlıktır, 
fakat bu cesaretimizi 

kırmamalıdır> 

Briıanyu im.para.torluk kıtalannm 7 
Martta aMiı yıkıntıları ya.pbktan 
ıonra Raneon•dan çmldiklednl bll
dirmekteclli. 

yeni Delhl 9 .(A.A.) - Gene.ral 
Harlig Aleunder Birman,adaki 
imparatorluk lr.u"'"9tleri Bafkuman· 
dmılıfına ta.,tıı edilım,tir. E-nelce 
ba mevkii senerel Hutton ifPI *' 
mdct.e idi 

Çin yolu kesildi 
Londra 9 (A.A.) - Nazırlardan Tokyo 9 (A.A.) - Dom.el aJ.an· 

Sir Staffard Crippı millt t:a.sarruf G, ÇunJcits için hayati gnemde bir 
lomites:ind:: bir nutuk a<Syliyerek iate yolu olıan Birmenya yolunun bu 
demiftir ki: cGeleceğin manzaruı yolun cmup bölgelerinde Oerliyen 
lraranlrktır ve ortalık aydmlanmaz- Japon önc6leri tarafmclan Ranaon 
dan evver daha da kararacaktır. Fa. yalmındl1 fiti noldad.an k.~ldiifııi 
kat bu cesaretimizi kırmamalı. az• blldirmektıeclir. 
min.izi a.za!tm&mAlıdır.> -----

Sir Crippı, yalnız ltendiıll duou.n- Makara gel dl 
men.in ft israfın aleyhinde buhm-
mll§, vapurlarda ifgal ~bir çok Ankara 9 (Telefonla) - ötnndl-

l ha ı _ 1fm1ze göre, memlebtJmlze :tOlllyetll 

HARP DURUMU 

Bir günde 3 Japon 
muvaff akı yeti 

Cava'da muharebe bitti, Yeni 
Gineye asker çıkardılar, 

Rangon teslim oldu 

Uak doladaı 

Dün Tokyodan gelen bir tıel· 
Sl'Ma göze C..n. adaamdak:i F el .. 
JDenk kuTVetJeri uyıtsuc p.rtaız 
teelim. olmutJ,ıırdır. Bu haber he
nfiz "'81Ilen eailamlapnlf olma• 
malda beraber adadaki muhare
be ,ımdiden 'bitmio Ml)"llaıbilin 
Çimlrli Felıemenk kuVTetleri tee· 
lim oJmualar Wle artık burada 
mvvaffakiyetli 'bir mUda.faada 
bulunarnıyaca.klan anla§llmakta· 

' -dır. Candalci Felemenk umumt 
...,..._ yUbek memurlula biTlikte 
adadan tayyar• ile A..,.traıyaya 
aitmift:ir. Bu dt adanın lturtarıl
mumdan ftmidin k"9it<Jilini g8a· 
terir. 

Japonlar C.vaya ,_.~ken 
biç vaJcit kaybetmeden Y e:ni Gine 
aduma asker çıkarmıtludır. Ye
m Gine Aınu.trab·a " Groen• 
llndduı ıom. dünyanın Uçilncü 
bnyijk aduıdır. Meaahan 804,500 
ltiloınetre kantclir. Buna mukabil 
mıfuau J)4'k u, 700 bindir. Bu 
adanın iç tarafları dünyanın en 
az bilinen yeridir. Buralarda 5000 
metre yUlcaekli1rte clailar vardır. 

Yeni Gine adumın yarlıBl F ele• 
menk'in yann Avust:nllyanmdır. 
ATtDtralyaya Ut tark lomu claha 
kaW>alık.tı. Burada deniz kenarın· 
da oldukça blV'Qk tehirler vardır. 
Japonlar bu bma aaker çıkar• 
mıılucl1r. lhrq yapılan yer }iuon 
k8rfezi sahilinde La.o ve bunun 

ralara mübim k~ pbn!. 
uııım. Lae ve Salamua adamn P:· 
mal Ph:ilinde obn*la ~er 
Avustralyanm eıı pmal llobuı 
oJan Y ol'k bumuncLm anca.1c 400 
mil u:ı:a.badır. Japonlar cenup aa
Ju"line inince Avmtrelyaya 200 
mil kadar yaklapcallardır. 81> 
radan Avu.stralyaya açramalan 
çok muhtemeldir. 

Binnany&da Japonlar Ran8on• 
dan eorıra Pegu'yu da .ı. ~
miılerdir. Şimdi firnale, Man.da-
1.ya doğru ller}İyorlar. 

Diln J411pC)nlum Hawai aıClala
nndaık.l P.d H~ INOııe ye.
n.t bir l>askın 711pbklan haber Te

ftlmittir. Japonlar bura7a tonlar
la bomba attıklarını, adadaki ter• 
unerım 'Ve tamir edilen tesisatın 
yeniden tahrip edildıiiini bdldfri.. 
yorlar. 

Doiu cephesi ı 

Bütün cephe l:ioyımca. '6mluea 
timal ve cenup burunda kanlı 
muharebeler ~r. Ru.lar ,_u. 
den bazı yerleri seri aldıklarını 
bildiriyorlar. Alman tebiği ille 
ıimalde Ladoga ile Volkof &re.

anda Rwı ta.arnızunmı ta.rdedildi· 
ğinj, cenupta ymı.I mll<Jafaa mu· 
harebeleri cereyan etmekte oldu.· 
iunu bildirlyor. 

Libyadaı 

Devriye kuvvetleri ar.aaindUi 
prpı§madan haık.a m.Uhim bir 

biraz cenubunda Salamua.dır. Bu· ....Jı:a olmamıttır. ~rlerin, inMJl ann yatını ~urlara• m.Bı:tarda. makara ithal edllm11f,1r. 

cak ola.., cephane, top ve a.v tayya• B ına.k&ralar vUA.yet.ıertmızın Sbtı- '"'--------------------------
releri nakli hueuaunda lmllanılabi- ~ p rm:Qı:;de bulundurtılnıal: lfU-

Milli iktisat V ekileti Jeceğini aöylemiştir. ıetne bugGı:ıl~ datıtılacaktır. 

Japon donanmasının Kuru bakla fiatleri 1-2.5 
kayıbı kunq artırıldı 

V~on 9 (AA.) - Real'Mll Ankara 9 (Telefonla) - Bazı Ziraat, lktiıad ve Ticaret Vek8.letleri teıkillerini 
ba.b~r verı1diğine göre. Amerikan lru•Lı.r ile Mersin,. Çana5ıblo Te kadrosuna alacak bu yeni Vekalet dart 

Avustralya'ya inhisarlar 
hücum Vekilinin beyanatı 

(Bqtarah ı lnel l&b.il'ede), 

hazırlığı ~ millliha~da.n ileri gelm!ş-

Japonlar Yeni Gine' de 
bir kaç noktaya aıke:r, 

çlkardılar 

Depela.nrnız1a ba.yller elinde bulu
mn me~utıa.r t"OOte'Jli.nıCere kadar 
19J11 f1atla.r paket w fi§ele.t üzerine 
JUllama.yacatmda.n lteyi'lyetten her 
bsin haberdar Olma"1 için satış ta
ıUelert p.setıelerle, olma.yan yerlerde 
di'9r TUJta.ıaıta llAn oıunacattır. 

8Jdney 9 (A.A.) - Qen.enl 'hı1rd1ı' buyo.rummuz kl tıa.t zammı 
B....e:t 116yledlil tur ıwıt*tıa dem!,- h&ttmda gazetelere beyanatta bu· 
1& ide cA~• J-.pon'lada Jan:ı:na.k bir Vetıı Jçln tıevkll bir oeJ 
ıt.--1---- ll----- emin.bn. Bdz. ..., 4etlld1r. Ancak, fevbllde stınıer 
.._,........a .... ..._ lç.lndeylz. Dünya.mn bu buhra:nlı du· 
tim olmı:Yacafıs. .&land)o. kadar car- ıumu ıtıı>hestz geçecek ve normal •
~ AVUlıttaly.ldann Cfayaa• lllMllar er Vt!1'& geç, fakat muhakkak 
maa !bmıdır.> avMt edecekt.lr. o nkit llu fla.t ar-
Avuıtralya Japonya ile tlnflan da. <H#er fntaılde vergilerle 

1 . btrllkte ortadan kalkacaktır. Vata.n-
an aıma iıtiyormuı &tqlanmın hemen dalma bir keyif 

Berlin 9 (A.:A.) - '.Avusmı.l;ra· maddesi ol~ kullanmakta olduk· 
mıııı İngiltere bparatorlufundan a;y. lan bu mallar mukablllnde ödeye
n!m.Ha ~ Japonya ile ayn blr eulh cekleri fazla paranın hassaten yurt 
elttetm.~ lebmde 1m blada. 1:ıe.u mtldafaasma. sarfedUeceğinl d~üne
ıealer yübeldiğine dair Şa.ng-haydm l'&k, saruretıer icabı alınını§ olan bu 
ahnan haber ile buna benzer haber· karan yerinde bir tedbir olarak ka-

l .., __ .., · .ı.. t a.. RHelfııd. all bul edecf!klerlnl tl.mlt etrnekteybn. 
er, Dnnnsı. .. ,.u man • - Bu znm, acaba, ıst.lhlAkl azaltır 

klı. uyandırmaktadır. Bu mfinaaer'bet· mı? 
le eon zafere kadar had>e mliflere- - Tütün va içki ba.kkında.kl &lya
lcan devam eıt:me'k hu.uwnda tl«;1ü aetiml.zl Mlllt Şef açıkça tesblt et
pdb imza eden devletler tarafından ml§tlr. İçenin parasından, lçmlyenln 
"Ndlen azimklrane brar hatırlatıl· .sıhhatinden kazanl1(>ruı. İstihllik 
~ır. azalırsa devlet yine k.a.zanaca.ktır ... 

Tahribat salahiyeti Yapılan zamıann nlsbetı muhtelif-
• , . tir. ll'latt )'iHl'.8'ek olan tütünlere da-

Stolıholm 9 (A.~) - D. N. B. ı ha fazla, az olanlara daha az za.m. 
ATlllltralyada ukert malmmlara lU· yapılmıştır. Zam en az yüz.de 3~, 
l.umlu ı8rülecs talıribatı:n :yapılma· en fula yüzde tllldir. Öğrendijttmi
• loin .Iab.iyet ~. Demi .. rıe ıöre. tUtlln Te müskirata yapılan 
J'Ollan. yollar n lfman t.mialeri ble bu samlar, hazineye, İnhlsarlar ve
:lcap edeT1e talırlp edilece!d!r. tAletdntn varidatının yüzde 50 .si nts-

Ekmekler 
Bugünden itibaren 

bayat olarak aahlacak 

Busünden it!Ouen dımelder bir 
gün bekletilmiı Te bayat olarak sa• 
tılaca'ktır. Diğer taraftan ekmekliC 
un halitasına mısır unu ~tınlma• 
a1na karar IY'erilmiıtir. Kanıhnna ioi 
değirmenlerde yapılacak n 1 O çu
val huğda:> ununa iki buçuk çuva.l 
mısır unu kanttırılacaktır, 

Gülcemal 
Demir abamı sökülerek 
Karabük' e gönderilecek 

bı!tlnde bir fazlalık t.emin edecektir. 
Tlltdn ve müsklra.ı flatıanna ya.pılan 
am, taf.':lilatıle llAn sahih!mlzdedlr. 

KOÇUK HABERLER 

* FatJhte oturan Hatice adında 
ihtiyar bir Jradm :mangal ba.şmda :ıa
nıı1ren entarisi tutuşmu.ş ve vücudü
nün muhtelif yerleri yanmıştır. Ha
tice bu yaraların tesirlle ölmüştür. 
Adllye doktoru tarafından yapılan 
mua~ne sonunda cesedin gömülme
s:tne ruhsat verilmiştir. 
* Bisikletle Tara:bya caddesinden 

geçerken Aristıdl admda. birine çar
parak yaralanmasına sebebiyet veren 
Niko dün altıncı cezn. mahkemesinde 
muhakeme edilmiş. iki ay hapsbıe ve 
83 lira para cezası ödemesine karar 
verHml.ştir. 

Motörlü vasıtaların 
muayenesi 

clenızaltıları geçen hafta bir Japon BandırmaD.lll belediye hudutları için· • • 
torpid-. muhn'bile bir petrol gem.iai· de hını bakla a1mı &atlerl kioda 1 mtisteıarbkla idare edılecektir. . Umn ~danberi Haliçte .. ~ih 
llİ babnnı~lar, 3 Japon kruvazörile kurut~ l.tanbuı T• İz.mjrin belediye duran ~ülcemal vap~un •.ok.ulo-

'.Belediye fen heyeti müdürlüğü 16 
mart pazartesi gününden itibaren 
oehrlmtzdeki motörlü vam.taların se
nelik muayenesine başla.yacaktır. Mu
ayeneler, Aksaray tramvay deposunda. 
Kadr'k.öy ltfatyesı önünde yapılacak 
ve 10 günde tamamıanaca.ktır. 

blr tayyue gemisini haaara uirat• hudutlan içinde de fiatler kiloda 2 Ankara 9 (Telefonla) _ Pek Tü k İ gil" iktı•sadi rdc demıu· ah.mmın lil~~ 2?ler
8
d• 

sıı§lardır. buçuk ktı:n11 arttmlmııtır. , h • • • r • D iZ kullanılmaaına karar verilmiıtir. u 
Bu husustaki kararname ~/12/ yakında. bfr Millt 1.1disa~ V~A.leb;:; münasebab t:adı.t geminin hurda paıça!arı,· KA· 

Japonlar 8 günde 52 19-41 tarihinden itibaren mutebercllr. ~~caiı esmı~tır. daye~: Ankara 9 (Telefonla) _Ünay- ralbUk ~mnir.n ÇeJ;k fabrikalanna Arabalannı muayeneye getlrmlyen
J..ere ceza verilecektir. 

gemi babrdılar Münakal" v kil" dtin den cuıl~mı hr Si:> ı:::ne ~öre ted Kinı Don namındaki lnaıiiiz ti~ a8ııdenleceı_kti_r_. ---
Tobo 9 (A.A) - Japon filoeu at e 1 

• • lmrulacak Mifu İk.ti~t Veklleti Zi· car~ tidtetıinin um~ mü?ilrll v~ • • • Dün İstiyenler hrınlar• 
1 sün içinde 210,000 tonilAtolu\: H aktam Ankaraya gıtti raat, İktisat T" Ticaı-et Velt&.leti teş- 1~.liz ticaret nezareti bedi daireSJ Çeltik ekimi 
411ti§man gemisini hatırmı,ın. Bir üddettenheri -ı.rimizdo bu· kili rinl 1.. d J celt d" t reı8l B. Fraıık bugOn Anlkaraya ıel- Ankara. 9 (Telefonla> - Çeltılı: eti- dan un aldı 

m re"• e .. a r<MIU!Nl a a ve or mi...:. m1 kanunu tallm&tnameslnln 9 uncu Dün hrlm'_. bul b"tün fı 
baan ~Unaıkallt Vddll Amiral fah· mu.t.e,arlıkla idare edilecelttir. Bu M:İUnı oldufu üzere B. Frank Uç maddtll'll fil felı:ilde ~tir: rınıe.ro:el3tl~~ ka~-illn~ 

Amerikada yİyeceJC n Engin. din ~amld ebpr• ile mila~ef".rlıklar ticaret, ziraat, iktisat ıene evvel de, fngıtltere ile Tilrkiye ıQeltıık ne vakit crklltnıe e1dlsln ko· un ver1lm1ştfr. Belediye ve vtllyet, 
meselesi Ankaraya .,k:ıniotir. ve Jate iJleıile me,gul olacalardır. hülı:Uıneti araaında bazı mali n Ü· misyonlarea llAıı edilecek oeltlk eıd- fınnlan bu hu.su.sta 1lzım gelen b11-

V&fİnlıton 9 (A. A) - Refıi lıtanbul liman reisine Aynca tek elde h>planacak olan fah· ti~dt temular yapıldıiı zaman ~- 1;1i =:1 ~~il hiçb1r yerde :: ~~~= =~= e:~~~; 
Rooaevdt, ia§e metelderini incele- fazladan 100 lira ücret dkalanmız da bu VeUlete bağlı gı~ı~ br~ası olar~ dnıe~eketl· Çeltik eldcUert buna nuara.n ekim cereyan ~mtş Te hiçbir §fklyete tle~ 
mek lçhı Harp meelisinf toplanbya ril k mü.ta.kil bir umum mildiirlüklcı ida· nuhazti' de ~ ~lmuotur~....L!..-• a ııt.~~:da: m1!Aadesl almak 1çtn lı:anJısJon ba§- bep olmamıştır. 
Clavet etmittlr. B&Jepk Amerika Re- Ye ece . . edkik e mgı tere • •~ye m.=- ı b.nlManna. vemıekle mükellef ol- -----
lıd milli r:iraat knık&nlarmın Devlet Ankara 9 (Telefonla) - Mesai re edilecek.ör. Bu huauataki t .• münasehdinin daha geni,letilmeai duklan dllekçelerhı1 llA.n edlltn oeı- Yık ıJ b• l daki 
tarafından ku~un ,üdönUmO. .. timi baD::lnde gaılqmalarma mu• lerin hayli ilerlediği ve muhtelif ve memleketimizde bulunan İngiliz tık et.imi nktlnden ~ ay evveline .tır a!1 • ına ar , 
miin.uelxıtı1e aalı Ü§&DU railyoda blıın l.tı:nbal mıntaluı Uman reiaine ı projeler hazırlandığı ileri .Orülmek· şirketinin muaınelltmı yakmdan ıör- kadar çeltik :t:onıısyonlanna. verme- demırler ıyı aaklanacaJ< 
Mr konu~ yapacaktır. 100 !ra a,Mt Qcret Yerileeektlr. tedir, mesi ile alakadardır. leli p.rttır. Belediye, bütün kaza kaynuııka.m.lık• 

laıına bir tamJm göndererek belediye 

BT KADER! 
. . tara.tından Ylktmlan blnalardatl de-Aalan bey, kağıdı dikkatle okuduk- ır.erasimi lumunıyeıun ifasından son- yazdı. Mektupta, kendisine ıö.ter- mlr>eım çoık iyt blr tarzda saklanma.-

tan aonra: ra tahliy" edildi. Kuvvetli iki beygi- mit olduklan, yardımdan minnet ve mu 1Btemtştlr. 
_ Fahri beyin bu itirafından 900• rıe koaulu, hususi bir konak arabMı, ıükranmı bildirdik.ten eonra, , haya• Kaza kaymakamhkla.rı bu deınirle-

Aşk ve macera romanı ra meselenin mahiyeti değişiyor. lc~dis:ini tevkifhane kapısında bek- tında vuku bulan beklemn«lik bir ı1n evsafını gösteren bir Ustc buır• 
M~eleyi keınmUl edeceğim ve ka· liyorc.-. :ev<1et, Melihayı bizzat al- değipldilcten dolayı, fal:irikadaki iti· layara.k beledi~ reisllğlne blldlrec~ .. 

Ttfrika No. 193 Nakleden: (VA • N4) ranmı vereceğim! mağa gitmitti. ScwgilLsini arabaya ne dewam edentlyeceğini bildiriyor, lertıir, 

. _ Ha.kim bey, bu ltararınızı •ür· bindirJikten sonra, arabacıya: arkadaplanna ve bilhusa uata.baıı İstanbul Matbaacılar 
- Var efendim? n'a Pte·:İTOI', ·'- · • • __ , • B;,.a- -1-L..mmı 8-..!Ltaata, Güzelbah- Hasan efendiye "-ekklir ve ul&m· 
C _.ı L -- _1_1..ı1 • _n • • eti )c aue vermenızı nca eaenm. ..,, .... • "'9 ... _ """9 

eYQet, bu a<Szleri •&yİemekle uo- - MG-.uermn nıuer~ uru koz, tevlCfhanede inliyor. Hadisenin 90 e..Jcağına götüreceb:iniz; dedi. lannt bildirmelerini rica ediyordu. birliği toplandı 
~r, noterce muaddalr. veklletna· bir zandan :l>aretdr, Melihan~ Fah: en bellibaot kahramanı, mUekk.ile- aon~a Mdihaya dönerek ilave etti: Genç kız, bu iti bitirdikten aonra Ma.tbaaeıJar BlrllRt mnuml h~ 
~ çantumdan çıkararak •orgu ~~ d°'~~a dafr orta mU. min bı. iat~ hiçbir mçu olmadığım - Öğleyin seni, Galibe hanımı ve evinin önünde beltliyen arabaya, tal'a.f:ından .eçllen idare beyeU. ut.-

~~c ;:~ttJ. HJ tnameyi olw l\._t• 
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tur. ekk.il . teyit ettikten ıonra mevkufiyetinin Rüsuhi beyi,eıvimde bek.led.iiimi hemşiresi ve Rüsuhi :ile beraber bi· la.rı, di1n ilk içt.ımamı YBPDWJı:ı: a.ra-
ucy, ve • e • - vyıe amma, mü ' eJJU •:>r· temadia.in~ lüzum kalmamıştrr. Ka- unutmayınız. nerek Cevdetin NiıantllflJldalci ko• l&nnda rtyasete, Omnan asası. 

duktan aonra, tab.lcikat do.yaaı ara- -•--- cnap vermemek aureble, Tannı ü k'-'l . •. uha p k"'l"'t umumi kAt4plllte M1tbat Dördtlnctl" 
k •~MUA zın m e u enun men J m • - e a ~ v • • d bUt" d ti ıhnı mıa yerieıtirdi; aonra avu ata ba c:İnaytette rolünü ay<lmlatmak ie· k eei ' . d il" • . . nagına gıtti, ora a un ~ a.r veznedarlıla da Ahmet Salt Onuk. 

f.lıSndü: temedJ. SanJ,..n yarasının vahameti ern ~ .ın..retm e tece 1 etmes:mı n• ~.Ara~, ~ alıp getirecek, Cevdell:in yanında to~laıımıo. buldu. azalıltla.ra da rey sırasııe sı.na.ı;ı Onur 
- Sizi dinliyorum efendmı. yüzünedn Fahri beyin ifadesini he- ca ed nm. emnruze tahS'ls ~dıyonım. Yüzbaoı Ragıp bey ıle Ali Kadri ve Kenan Dlnçman 1ntl1ıa.p eilllm!t--
- Meliha hanımın tah}jyesini ta· nGz alam~ık. Saliaenin tabibi adli - Meseleyi teemmUl ve tedkik Mdihe., sevincinden hüng{ir hün· kahya, iki gün evvel Cevdetıten al- lerd1r. 

lep ~ğe geldim benUz kati raporunu vennemiıtir. edece~ tdrntr ediyorum. Adalet gür ağlıyordu. l1Uf oldukları müstacel telgraf Uzeri· Relsicüınlıura., Başvekile ve Dahi~-
. ı · · · ve hak ieaba.ıtı n · ya aca v ımdan İs b ı el · l CÜ Not o ye Veklllne ve M&tbuat Ummn Mil• - Maalesef, ıimdilik buna iınk&ıı Bu prıtlar atında, müek.lcilenızın • l b'I' .. e ıae, P g Fahrir:in yarası ağır olm.a<lığını, n~ tan ... u. a g m!ış er · d Cr vd a· dtlrlüğüne ta!tJın ft ııaygılannı ıeı .. 

rok.. . tahliyesi haltk1n~aki talebinizi ma· emn ° a ı ı~z: . . jyileştikt'!n sonra memleketten çıkıp nış ve tabı Refet be;I~ e 0 et gra!la arı: ve Blrll~ Ugllendlren me· 
_ Sebebi? aleeef reddetmege mecburum. Cevdet, hr.k1mln hu katt sözlenn- gjtmeğe ve ecnebi memleketlrde ye• tarafından konak.takı zıyafete davet seleler üzerinde götnşmele]3 yapıla.ralı: 
_ Tahkikata yeni el koydum. - Ya mUekkilemin masumiyetini den . sonra; kalbi ü.~tle dolu olarak ni bir hayat kurmağa karar verdiğini edilmi~l-erdi. Cevdet, eofraya otur· bazı kararlar veı:llml§tfr. 

ıluçluyu dün getirterek sorguya çek.- göste.rccel· delilleri cize ibraz eder· Adlıyetlen çrkıp gıtö. Cevdetten öğrenm.i~t.i. Bugüne kadar maıdan evvel, davetlileri, Meliha ile 
ıoek istedim. Hiçbiı suaüme cevap ıeım~ Aslan be:r, dediği gibi, o gün doa- çekmiş olduğu sefalet, ıztırap v-0 Galibeyi ve Rüsuhoiyi büyük aalon
~ermek istemedi vo muannidane bir - O vakit iş değitir. Fakat bu id· yayı tdc.rar tedkik etmiş, Melihanın mahnnniyetler arb.k aona ermi§ti. da topladı. Ev sahibi, eüru.r ve nete 
lllikut muhata:zn etti. Cürmün mahi· dianızı teyit edebilecek kati bir delil mücrimiyetini müırbit delillerin .fik- Meliha. evine gidince, hempresi içinde yüzüyordu. 
Jeti henüz tevazzuh etmemoltle be- gdstereceğinizi hic aanmıyorwn. danma V<. Fahrinin tahrirl itirafına Galibenin kuaima atıldı, Rilauhiyi Cevd ,~ .. b I k l" R" 

• • _..ı -'- •· _ı _s_ i d h '-'k b' , __ d • • ,_ ..... soze aş ar en cvve a u-raber. Fahri beyi öldiirmek kas-dile Cevdet. hakimin bu cevabı karşı· ıstınat coero.ıı; mıen ı munaxeme$ ne e aıu t ır JUı.r et aaminuyetile 11.U• uh' hit ,., ..t+:· 
yaraladığı muhakkak. Had' enin ce.- ımda, Fehrinin el yazısile yazdığı ve trh'iiyesine karar venniJti. cakladı, aonra maaaya oturarak Yıl· 8 :r.ve .a: -· 

J'eyanı ve şdutlerin ifadeleri de bu- Uğıdı çı.ntaıından çıkararak uzattı. Ertesi sabah eaat onda, Meliha., maz biraderlere ~ bir ~e!ı;ıtup (Arkası var) 

Y unanistana yiyecek 
Londra 9 (A.A.) - hıguızıet ta.ra

fından kiralanan Heleren lsınlııdeld 
İsviçre vapuru aldıtı miisaadename 
lle Bo.ltıktan çık:mışt1r. Vapur Pire
ye götiirmek üzere Ll2!>onda 3-000 tep 
ziyecek yilkllyecettır. ._ 



10 Mart 1942 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Erkek kıyafeti 

;\.jaQa babelrerl arumda rulada
• Dili Aınerikaldar erkek kıyafet
llrind• ufak tefek bazı detifldikler 
fllPmalıı: aaretile senevi fU kadar ton 
,&a tawruf edecekl•t bamınl• da 
orclulanmn lıtlracma 18.receldermit· 
O.ha darbk bluetmedaı, ~ 
-ıya ..ımeden ba tedbire lüzum 
alrmiitl•. cH• halde ımıvaffak .-1ar. Zira, b!yle bir mod9P na. '* bir nevi ntanperY .. ...,. .... 
........ dmiyor. 

Deiilidilder. pmlar ı 
1 - Arb.k krmk pantaloa pq&• 

• olouyacak. 
2 - Fantai cepler ktJlandnuya· 

a (Anladığımı Spor elbirel.min 
lstten cepleri. ) · 

3 - Knıue elbiaelerde ,.eWı iM> 

~ak ve lauaze unokiıı cli
ldl.miyecek. 

iaşe müsteşan 
lstanbulda 

late leıkili.tıni tetkili 
edecek 

1 Nişan hediyesi mi? 
Davacı verdiği kürklerle 

elmasların iadesini 
istiyor 

C>emaleddhı adında biri aallye dör· 
tqe müstefa,n bey (Mlkrtl M1anen- dtıncO. hukuk mmır.em~!ne m'IUaca

ller, d11n feb,r1uı.1ze ı~ Mftste- &t ederek Hl 7ılı başında Benli Bel-

ihtikar la 
mücadele 

İki kİ§i mahkemeye 
verildi, bir kişi mahkôm 

oldu • 

IU dotruca bölge ı.a.,e mt\dürlQ'\\ne tıs adında bir b.dınla. n1şanla.ndık- Ahmet admda. b1r tacire sa.ttılı al
lidıel'* ıaşe mildürO. B. Mlbntas Rek- la.rmı, kadına. nı,a.n hediyesi olatak tı andık ı~ 165 lira fazla lı:Ar 
tal Jzaha.t ~tlr. Ölleden ltm?a 23 ]J8.11:a kıymetli kflrkle dört bin ll· tem1n etmek Buretlle 1hWtlr Jap
l'lll 1le Beleıdlşe RıeJal doktor LflW ra t:ıymetınoo mücevherler verdiğini maktan maznun Keğam adında. b1rf 
lCJ::rdai1a vall mua.vl.nl Ahm~t Kmık'm n IOlll'e.da.n bayan Belk1sin bu ni- ulJye !kinci ceza ~e "Ye
ve ıqe m11d11r1llıün 1ştlra.ktle btr top- f8.%ll bomutu &'ibl k.iirklert ne mücev- ~. sorgusu yapılarak tevki! edll
Janh yapılarak tıehrln 2afe iflert et- he:rlerlnl iade etmediğin! 1ler1 sür- m13t1l'. 
ratmda ~üştür. Müsteşar, mtMJ, bunların Jrendlslne 1ade3i fıçln Yük9ek fiatla maydanoz .-tan b-
OQ!eden 80D1'& topla.nan l'!a.t Mut'a- karar v.ribnesin.1 tsteınıştlr. mail adında bh1ntn ti llr& para~-
bl>e ıtam.!symuna da re181llı: etmiş- Dün ınuh.a,kemeye başla.nmı§, da- m Memesine ve yedi gün df11r1cAnmın 
Uf. vacı cemaJedd!nJn Teklli daV'll.&Ull yu. b.pa.tılmamna karar ve~ 

n• M~. dikı, b1r ~ kanda yazıldığı ~kllde anıa.tmıştır. Ha.yik adında. blı1 aoo gramlık .ıt-
Bundan üç sene kadar evveldi. 111 beyanatta balunm.u~: Da.va ed.llenın ~ıı ı.se bunlann nt- meet 10 kuru,,a satmak: suretUe 1ht1-

ffarp henüz bqlamamı.ftı. Loa.dra _ ~ toıerlnln İstanbulda ne fe- şan hed!yesı olmadığım, bayan Bel- kAr yapmakta.11 marmunen ,abl&n
lerzileri aralannda topl.aımuflar 1 kilde cereyan ettiğl.n1 ,akından g~r- kisin Oem.aleddin_le ntşanlanmadıR"ını, Dllf, tıdncı ce?-.a ma~e 1'ftll
IU yeknasak ve can sıkıcı .keli: kılı· :mııııt Te bu 11 iızerlnde oaJışa.n arka- Cemaledd1nln bunları yılbaşı bed1ye,s1 mlşttr. ------
imda bir inkıli.p meydana ptirmek dBfla,l'la temas etmek ımretne tenev- o~nrak Be1kısa verd1ğln11lert sürmüş-
için çalı lann.at di et 1 d Tt1r et.m~l ta.ydalı buldum Bu mak- tur. 

ııyor • • .Ye ~er e aatla 1sta.nlbula. geldim. Btr !k1 aün Belklsın gö.sterdiğl ~iUer dinlen-
olromuş ve !~tım. ga· blaca#ım ve btı i§lerle nonnal olarak :mlştir. Bunlarda, 1llbaşı gecesi To
liba fel~.Y~ olmad!~· hemen ~~P m.e§gU]. oİacağım. katlıya.n salonunda. oemaleddlnhı 
cıkıverdıgı ıçm bu guzel t.etebbüsun l!:lı:ıneit .,.. ekmeklik ıoı. mutlaJt su- 'ldlrklert ve müceVJ.~rleri Belıosa ge-

Cemiyetler kanununa 
muhalif hareket 

lot neticelerini göremedik. rette emniyet altında.dlll. ctimhur1yet titerek: 
Bununla beraber bazı deiifiklik hrudhnetl bu mevzuda her ttı.rlü ted- - Kürkleri sana yılba.şı hediyesi • • . . . 

laitaneletile ka.rtılaştık. Artık bile- birler:!. abnıt bulunmaıktadır. olarak veriyorum. Mücevherleri de 6 kitı bu suçla muhakeme 
mem. Londra terzilerinin ilhamı mı· al, §lmd.lllk kullan. Bonra ben1tnle albna alındı 
llr; yokıa plijlardan •ehir caddele- y b J d• n!tanlanırsa.n nişan hediyesi ola.rak 
rine doğru yayılan modanın cilnleri unan e e ıye sende kalır. Nl.şa.nı ka.'bul etmezsen . 

·d· mtleevberlert bana. iade edersin. Galatada. ~ k1Ubt1 e.d>ndaki 
._.ı ar· 

CEMAL SAH i R 
Kıymetli Operet San'atkinmızın 1942 OPERET GECESİ 

Bu akşam: Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
ÇARDAŞ (Potpori) Şehir Tiyatrosu San'atkarlan 

KONSER: En kıymetli okuyucu Müzeyyen Senar 
SALAHADDiN PINAR, NECATİ TOKYAY 

ZIRDELİLER, opereti (tamamı) TOTO ve 
HALK OPERETİ tam kadrosile -ua 

YARIN 

iPEK 
AKŞAM 

Sinemasında 
Büyük sinema müsameresi olarak 

1941 - 2 Sinema yılının biricik 
TÜRK FiLMl 

Numaralı koltuklar bugünden itibaren 1 P E K ainemasında 
eatılmaktadır. Tel: 44289 

1 • Erk k lb' l • • bezdann., urlan Dedlğlni, Bel..ldmn b1r nlşan taa.ıı- cemlyetbı idare heyetini t;eıfk!l iden 

iıl - 1_ e e ~~~~dınld C mem h1ldti altına girmemek için mftcev- Balom.on, Elyazar, Nesim, Jıl.işel, ""------------------------.. an o. uzumauz YaKa .ıuu , L e. herlerl ka2lul etmemek tstemesı. 1lz'&- :e:a.nrı ve Mordo adlarında alb. kl§i • 
btlft'm boyun kumı yel« tertibi r1ne Oem.aleddlnln: oeımiyıetlel' kammuna. muhallf hare-
oldu. İstanbul belediyesine - Sen §lmd1 bunlan al da kullan. ıır.et suçundan ma.znunen. asliye altm-

2 - Yalnız yaz lı.uslümlerinden Diye l81'8.r ettıtml söylemtş.lerdir. cı ceza mabkemESbıde muhaame al-
iaeğil, mevsimJiklerdeı.:ı de yelek J.ağ. tetekkiir mektubu, bir Cemaleddln1n vekili, Bellru!8 müek- tına. alınmışlardır. 
•ediJdi. tablo ve albüm t1l1n1n o zaman nJşanlandıklannı ııs- Da.va eYl'Ülila naa.ran, oemıyeuer 

3 _ yazı erlwk!erin çoiu bo- bat için beraber çektl.rdJk1ert bl.r fo- kanununa tevfikan bu tlübün ena-
w an. gönderdiler totratı da m.a.bkemeye vemrlştlr. Dt- ın tetkik edillı'ken kl1tttpiıa1*hldelt1 

ranbağı lullaamıamak yolunu tuttu. tEr p.h1tlerin dinlenmesi :için muha- Jı:1taplar da gözden geç1rllmif ft bun-
4 - Sayfayelerin hafif lohklan keme başka güne bıtaJalmı.ştır. lar a.ra.sınd.a siyonlmıe ait ll1taplar 

,dı.ırlenle çoğaldı. İatan.bul belediyesinin Dumlupınar bulunmuştur. 
S - c:-pkuızlar ,.ogw aldı. Müfrit. vapurlle Yunan beledi~ memurlanna Yeni belediye bütçesi Klübün beyannamesinde Ye nizam. 

YA "' 1000 kol1 g6nderd1ğin1 yazmıştık. Yu- namesinde b hususta bl kayıt ol 
hri kıtm bile bq açıkJıkta inat etti- nan belediye memurlan beledlyemtzln &42 mail yılı belediye biltçeslnln madığından :ıtaplann o~da. bulun: 
&er. bu ınsanl ha.rek:eUne karşı blt te~k- hazırlanmasına devam edlllyor. Bütçe ma.BJ. kanuna a.ykın görillm~iir. 

6 - Daha sıcak memleketlerde ki1r mektubu göndermlşlerdlr. Tarl- maı:tm on beşinden it!bıı.ren da.1mi Dün a ılan muhakemede un-
- meaeJa bizim lskendermıda da- hl btr tatılo lle Attna beled!yeııinf alt encumende mft7.akere olunacak ve lar klü~~ ıılYQnizm lle m= ol
llirazlara rağmen, tortlular ça11ada, btıyük bir a1bfun hediye etmişlerdir. 1 nisanda Umumt Mecll.se verilecek· madı~ı bu ltl~la.rın bil." teadiif 
pazarda geziyor ve çoğalıyor. Belediye Dumlupınann 1klnci sef P.- tir. 1lıe kütü~haneye konmuş oldulmıu 

Tasarruf yıllarında bütün bu alb rinde de Yun~ belediye memurlar- C . ııert sürmilşlerd1r. T&hldkatm ge-

tlıtlıfunı ballan ıirdtthıi kanıqtıraeak bir ftlmM. Sinan&mn ta.vire 
blktıtı en Bityiik Menu ... 

AIK". SAN' AT... ve İHTİRAS ara.sın da mücadele eden BİR KADIN 
«A.RABACJNIN KIZLı Filminin Kahramanı ··• 

HiLDE KRAHL 
UTBE DORSB H HENNY PORTEN 
t&ra.tından 1&hane bir surette temsil edllen 

ARTİST IZTIRABI 
(IW:\IÖDİAN'l'EN) 

Regieı G. VV. P ABST 
Btı:yt!t bl! h~yeca.n... Jıde&!r bir dram... MJizlk -re .. GL!z Y&flan, •• 

Bu PERŞEMBE AKŞAMI Büyük •. , 

Gala müaameresile ŞARK ainemasmda 911Bdde teşvik edilecek ,eylerdir. na 1000 koll gonderccektlr. 1 anlı koyunun kilosuna nişletılınest için muhakeme b&tka 

;Amerikanın dört maddeli tasarrufu· yardım Sevenler 2 kuruş zammt!dildigiin ...... e•b•ıra-kı•lmı.şt-•ır•. ----- ~---------------------~ 
nu da tatbik etmesek pek tAtdacak • • • Sakatat ve deri ftatlan yükseldiği • 
Wr teY yapmq oluruz. Cemıyetı menfaatine Içln Fiat Murakabe Kom~onu ce-

Kıı içinse, kayak pantalonuna müsamere· leplere, canlı lcoyuınm ki.lamı başına. 
Lenzer paçalan kemerli pantalonun Ya.tdımsevenler cemıyett Fatih 1.a.- 2 kuruş ıı:ım yappuştır. Bu zam ko-
- az ütü istediği, kolay kolay es- 2'A!l tarafından bu &qa.rn Çemberli- yun b:l4llla 1 lira tutmaktadır. 
IWnediii ve çok kostüme ihtiyaç do· tq 111nemasında bir mftsamere vert-
yunnadığı için - giindü.z kılığı ola- lecettfr. Kıymetli sana.tkft.nmız Mü- aenentn en nefis ... En miilreınınel 
rak gençler arasında teammi.imünü ntr Nureddin ve Şehtr tiyatroou lto- ve IUul ftlml 
temenniye layık görürüm. Bunun üs- medl kısmı saınat'ltı\rlan müsamereye 
tüne her ha.nr, bir örme ceket... Her 1şt4rak ed~ekler, bmıda.D l!llJJlm da 
laalde modern erkeğe yaraşacak eıı Tftrlcçe sözlü bir fllm. gösterilecektir. 

ırüzel kılıklardan biri... 1 1 
Yeni elbue yapbracaklara ile ye- Günlük Borsa 

lekaiz wnarlamalannı, ıuvete ku}. _ 
luunalannı propaganda etmeliyiz. 

t Hart 1941 

Londra ftzertne ı at.erlin 
Nnyork berine 100 dolar 
Mad.rld tızertııe 100 pezıeta 
Stokholm ilıerlne 100 kuron 

li. K 
1.22 

ll0.'10 
U.89 
11.16 

Diğer cihetten: Pantalonu Ye ceo 
bti ayni kmna.ttan kostüme kıyasla, 
biri befk~ öbiirii bafka kum.qtu 
elbise .ahibi olamh. Bu tanda rıenk· 
isi b.iribirine ayan, yahut kontras• 
olan üç takımı olanlar, deiiftire to· 
... tura ıiYmek aayesind~ mahak· 

~!!ı:~:.0·tüm ahibi iııılt tesir~ Philios Fahrikalan 
SG YAŞINDA 

AŞK 
Rüyası 
IDLIE HOWARD 

INCRID BERGMAN 

MELEK'te 
GörWmtm.iş bir muva.tta.ldyet 

Jı:aza.ruyor. 

İatanbol ve civan balkmaı 

YARIN 1 

f MARMARA f da 
B~. len.ellin Filmler ttıci ı 

Dilckatı 
BatJıyor • 

Bugün: TA YFUN'un 
~-- •on günüdür .• Her halde. taaanuf bakımından 

iıla. zevk bakunındaın da, 111.deriıı 
mibudea noktaamdan da etki kafa· 

KlettJ:oteaitt sabMmda, büyük bir -------------------------

flSbrete ~ dUnyanın ~ kıtasında J!IA----· B U A K Ş A M ifa. eski uaulde aidemeyiz. 
Ba anlattıklarım benim aklıma are

lm teYler. Daha doirmu. lcatlanm 
WiI ı Ba4kalarmda söriip befen· 
cliderim. teemmümlerinl iltedilde
rfm. 

(V& • NG) 

to den fazla fabrikam. bulunan Pht-
lil» müesb'eseleri 60 ncl ya.şına gir
~. Milessese 50 ncl yılını Jrut.. 
Jarken bu aahada. muazı.am. J.A.boratu
T&l1annda. eenelerdenbetl J&Pılan 
&rqtırmala.nn ve çaıışnala.rm. mah
lıulü olar&k )'elli bil' ~ eeı181 ha-

Kahraman Asketler:İm:ize 
Armağan 

Pangaltı TAN Sinema-

sında 

ısırlamıştır. Suzan Güven - Semlb:ı Ar-

Bu aksam su M E R sinemasında 
dlBO.&DWAY• Dıaıl.s KrallçelıerL.. ~ Mu&l.k B'.all8 Yıldızlıın 

.JIROADWAY GECELERİNDE» ~kamaştıran bir afk, hlkAyeısi 

MAUREEN O'HARA - LUC1LLE 
BALL - RALPH BELAMI 
tara.tından parlak bir tarzda yaratılan 

DANS ve &ENÇLiK 
Lijk,e ve ~tişam, da.ı:wı ft musUtl fil.mi. Bu &Qam 1i:1n yerlel'lnizi 

eneiden aldırınız. 

ARJANTiN 
GECELERi 

Bq Rollerde: 

RITZ BROTHERS 
Ye 

'> ANDREWS SiSTERS _ _, 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Her yerde büyük bir alA.ka. ve tak- sever, temani Nuhar Tek-
dir uyandıran bu radyolara Dk Ph1- et Y ı Bugu"n Beşı.ktaş GU. · REL sinemasında 1lps t.abrlkası. kurulU§UD.un 50 ncl a&- ,a1-Kanunl Stat Ahın & -

net devriyesi dolayısile «Altın jill>ileıı man ve arkadaşlan konseri Mevsimin en muazzam programı =· ==~= .._ AsRr KızLAR Kahkaı.aı. Komedi 4 ... d. 1 1- lsf ikl81 Kahramanı 1 2 - VAH Si ASK 
feTblAde :ren111klert ha.v:ldir. -.•----· Ç1N AR11sn.ER1 - BüyÜk VARYETE ---·'" ı ~--- Türkçe Renkli 

Gece saat 20.~o da 

PARA 
Yuaıı: Necip Fazıl Kısakirek 

Bay Amcaya göre .... 

bil bakalım nedir?-" edildi!.. ... ettı? ·• mi buldun).. olmadığı mı anlaşıldı? .. kucnk odun bulmuş olacaksın t 
- Sana hiiyük bir müjdem yar,\ B. A. - lpcık ~orap yuak mı ı ~· A. - Kasaplar 1renc mi yanm 1 B. A. - Sokakta dandı kameri 1 B. A - cPaıu piyesinin intihal ı B. A. - Buldum. Odunlukta bir 

- hJlah korusun, degilf.. - ljayu l.. -Yok canım. noıde o talih?.. - Hayır, o da değil 1.. . l - Afm.rı. naıııl da bildin 1.. , 



Sahife 4 

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

edilecek ola~ satış fiatleri aşağıda gösterilmiştir. 

Satış fia~ ?1üd~- ISPiRTO ve ISPiRTOLU iÇKiLER 
faa vergısı dahıl 

Nevi • Paket KurU§ 

Sipahi 20 Uk 55 
Sam sn 20 » 50 
Yaka 20 • 50 
Çeşit %5 • 60 

L )t 50 • Ut 
)o 100 lü.lı: 240 

Botau~ 2t lik tO 
Yeniff 20 • 31 
Serlddol'JSll 20 • 25 
Baframadea 20 • !5 
Gel incik 20 • %5 
En ali. !O .. 25 
Tiryaki Kalın 20 .. 2t 

" ince 25 • M 
Birinci Kalla 20 • %! 

İnce %0 • 20 
ttçüncü ince !O • 15 
Hanl.Dleli 20 • 11 
Halk Kalın 20 » H 
Köylü Kaha %0 • 11 

tnce 20 • 11 
Do;;u zo .. 9 
İkiz 20 • H 
Yeni harnıan 20 • 55 
Subay 20 • 11 
Asker 20 • 3 

TUTUNLER Eu ıilıl 20 Gramlık %5 
Bafra 20 )) H 
Tatltsert Fabrika 2~ • 18 

.. Atelye 25 .. 15 
V inci Fabrika 25 » H 
V inci Atelye %5 .. 1% 
il inci Köylü %0 il 1t 
Yerli enfiye 25 • %1 
Türk pip0 ti~iin6 20 .. 45 
Pipo tütünü 100 » '15 
~sfaban bohça 1000 • 13ot 
Isfahan 1 :?!i • 21 
İsfahan U 25 • 1-5 

OL Toros Aitedl 17 
Esmer )) 8 
1''loda » 20 
Flot-ya il> !2 
Marmara • 25 

ş 

Satış fiati müdafaa 
vergisi dahil 

Nev'i 

500 li.k Rab •••• , , ••••••••• 

450 Uk Rakı 

uo lik Bakı ............... . 

Votka 

Kanyak ..................... 

vermut ..................... 
Sofra şaraptan 
(Şişe depozitosu hariç) 

Misket şarabı 
(Şişe depozitosu barL;) 

Fıçılı sofra şarabı 
1 Suma •••••.••••••••••••••• 
Il Su.nıa • , •••.••••••••••••••• 

Bira şişeli ............. , ... . 
(Şişe depoıltosu barit> 
Bira fıçılı ....... . ............ . 

Birinci sınıf likörler 

İlı.inci sınıf likörıer 

Saf ispirto - Fıçılı ........ . 
Yakı1acak ispirto - Flfdı ... 
Kolonya ispirtosu - Ftııılı " 
Kolonya .................... . 

Saf ispirto - Şişeli 

Santilitre 

( 100 
( H 
( zs 
( 15. 
( ıot 
( 51 
( 25 
( 15 

( 109 
( 59 
( 25 

( ıoe 
( 50 
( 25 

( 'Ti 
( 35 
( 15 

( 100 
( 70 
( 51 

( 340 
( !09 
( 70 

( 2Gt 
( 78 

Litresi 
Litresi 
Lltreıd 

( 58 

Litresi 
( 190 
( 51 
( 25 
( ını 
( 51 
( 25 

Litresi 
Litresi 
Litresi 

( 50 
( 25 
( 
( 
( 

Kurut 

440 
231 
125 
78 

315 
165 

85 
58 

%45 
130 
70 

270 
145 

71> 

245 
135 
70 

180 
135 
119 

160 
ııe 
50 

150 
70 

49 
(81 
401 

30 

5Z • 
360 
!09 
100 
308 
175 
9t 

130 . 
65 

Ut 
129 
70 

170 
85 
52 
'70 

Galatasaray meydanı Köşe apartıman Telefon: 49010 
Her kiymette iyi iraclll emlaki, kıymetli arsaları her sınıfa uygun aile yuvalarını ancak EMLAK l Ş vasıtasiyle temin eClebilirsiniz. 

Küçük, büyük, hiueli veya laissesiz her cins emlakinize günü giinüne ve değer kıymetle müşteri temin edecek yegane teıekkül, 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 1 
~ FREN G 1 ı zayi - Ankarada eski Utlfe Gazi.' Sıvaı Nafia müdürlüğünden -t?j ~. mektebinden 1341 senesinde aldığını 

'~ ~ ~ ve şahadetnamey1 zayi ettim Yenisini ı - Kapalı zarf usuıtl ile eksiltmeye konulan 1ş: Sıvu Kışlalar yolunun 
• ~~Dıı..:.~ Belsoğukluğuna alacağımdan esk:lslntn hübnü yoktur. O + 000 - 1 + 450 kilometreler arasında parke ferşl ve sandüvlç şose işidir. 

1 r ,J • • Yenikapı Tülbentçi Hüsamettin Bu işin keşif bedeli 59552 Ura 20 kuruştur. 
ı cr,I.. _ tutulmamak ıçm mahaDest, Hisanllbl sokak No. 6 2 - Eksiltme 16/3/942 ta.rihlne milsadlf pazartesi günü .saat 15 de Bıvu 

Jti "llıIP':· EN lYt İLAÇ: da Melihat övüno hük\ımete ibnası içinde na.fla müdürlü~ odasında müteşek1til komtsyon hu Memur va Daktilo alınacak 
1 - Bankamız merkez teşltllatı hesap i§leri, muha.bere, muhasebe, 

satış .tşıerl ~ zat itleri servis ve §ubelerinde münhal bulunan Barem 
da.hm memuriyetlere lise ve yüksek mektep mezunu alınacaktır. 

Askerlik ödevini yapmış ve evvelce devlet dairelerinde veya ban
kalarda çalışmamlŞ olan tallplerden Use me-zunlan için 1G Mart 1942 
pazartesl günü saat 10 da yüksek mektep mezunlan için de 1'7 Mart 
1942 salı günü ayni saatıte müsabaka imtihanı açılacağından alft.lta-

~ 1 .... ~ .. DROTEJİN'd" zurunda yapılacaktır. · -~ , ~ ır 3 - Bu ışe alt evl'İllt şunlardır: Keşif hillAsa.sı, fiya.t bordl'06u, metraj 
Her Eczanede 50 Kr. İŞÇİ ARANIYOR cedvell, tesviyei tura.biye~ şose ve köprüler ve kA~r inşaat fennt .p.rtna-

1 - Tornacı, ~ecl, Plinya- mest, bayındırlık işleri genel şart.na.mest, eksiltme şartnamesi, mukavele su-
aa~ılır. cı erkek l'!çl r<.tldlr. İsteyenler bu evrakı her gün nafia müdürlüğünde tetkik edebilırlet. 

2 - Makinelerde çalışmUJ ka- 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 4228 liralık muvakkat teminatı 
dm l~i alınacaktır. Sıva.s . mal sandığına ya.tırdkılanna. dair maliye makbuzunu veya bu mlk-

İsteklllerin İstanbul Hallçtıe darda. şayanı kabul banka mektubunu ve 942 yılına ait ticaret veslkasile 

Pamuk zerlyatı 

ORTACI ARANIYOR 
darlann bu tarihlerden evvel müsbit evra.klarlle birlikte banka. umum 280 hanen köy clvıı.rında. Aydına 1 Şakir znmre Tilrlt Sanayii Har- eksiltme gününden en az üç gün evvel Sıvas valllğine mümasil işleri mu-

1 

biye Fabrikasına vesiblarlle vaftakıyetle ba.şardıklanna dair referanslarile birlikte müracaatla alacak-
birlikte müracaatlan. ları ehliyet vesikasını teklif mektubu zarfile birlikte clı.'} zarfa koymaları ,,.. •••••••••••••i keşif dosyalarım tedklk ve imza etmiş bulunmaları llizımdır. 

ınüdürlü~ne müracaatları 15.zımdır. 5, Menderese ı kilometre mesa-
Ka.nunen lmtlhansız memur olmak hakkını haiz tallplerin yapa- tede 2000 dek.ar gayet mümbit 

c:ağı müracaatlar n.ynca. incelenecek ve bunlar imtihansız alına.bile- arazimde sulama pamuk ve her 
ceklerdlr. clna yaz ma!lsulü zeriyatı l.çln 

2 - Merkez teşkilitımızın muhtelit servisleri jçln daktilo alma- ortak aranıyor. Müracaat poota 
caktır. kutusu No. 6 Aydın. ••• 

isteklilerin evvelce çalışmış oldukları yerlerden aldıkları vesika.-
farla birlikte 12 Mart 1942 perşembe günü saat 18 da yapılacak 1mt1- Zayi - İstanbul llma.n dal.resinden 
hana girmek üzere 9 Mart 1942 tarihine kadar bankamıza müraca.e..t- alQ.ığunlz ma.ldbuzla.n zaıyl eylediği-
ıarı bildirilir. mWden ve yenWni aW:atımızdan 

•llll•••••••••••••••••••••••• hükmfl olm.adı.Aı U1n olunur. 8/3/941 78210 

Nafıa Vekaletinden: 
19/ 3/ 1942 perşembe günü saat 15 de Anbrada Nafta. Veü.letı blnuı 

içlnae malzeme müdürlüğü odasında. toplanan malzeme eblltme Jaımı.,o.. 
ı~unda 5000 Ura bedel tahnltn edilen blr sondaj takımının miıba.YaaSl ~ 
eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. 

1413/Hl 78Glfl 
'7.13/Hl 7802fl - 99lfM> 
6/3/Hl 99941 - 99948 
Galata - Ba'Q'M' han St numara
da sablre '4ler1 De milştegil Nu-
mJ İanafl Ye Şeriki 

Zayi - Taksl.nı nahiye müdürlü
ğünden aldığımız bet ldşll.lk btiyük 
karneyi ta.ybettlk. Yenisini alaea~
mızdan esk.Lslnln hWtınft yoktur. 

SıraservUer caddesi 170 No. da 
Ömer Atılasay 

Zayi - Kasımı:>64& nahiye müdilr
lütünden 8 k1$11k karnemizi kaY'bet
tık. Yenlstnl aıacatmurom eski.sinin 
hWanü JQktur. 

Kanmpaşa Mehmet PehJlyan so
kak Mahmut ata yoku.ta !/t No 
da Mlıon Morled. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüa.tı bedelsis olara.ıc. Jn&lzeme müd.Qrlll
ğündeü alınabilil'. 

Zayt - 941 - H2 ders yılı lçi.n TıP Zayi - Alucra ntıtus memurl~-

5 - Tekııt mektuplanna ııit lç ve dış zarfle.rın ve vesalkln dördüncll 
.madde hükümlerine ve kanuni tekllflere uygun bulunması llizımdır. Pos
tada. vak! geçikm.eler kabul edilmez. 

6 - İsbek:lilerln teklif zarflarını ikinci maddede yazılı tarihte saat 
14 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukablllnde tevdi etmeleri 11ô.n 
olunur. (2305} 

Ankara belediye reisliğinden 
1 - Belediye yollan 1.htlyaçlanna sarf edilmek üzere alınacak olan 300.000 

adet puke taş. 15 gihı müddetle ve kapalı zarf usullle ekslltme1ce konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 30000 liradır. 
3 - Teminatı 2.250 llradır. 
4 - İhalesi 17/3/942 ae.1ı gfuıü saat 11 de yapılacağından şıı.rtna.meslni 

gôrmek isteyenlerin her glln cncllmen kalemine mliracaatlan ve lstekllle
rln de ihale günü olan 17/3/942 sah günü saat ona kadar 2490 numaralı 
kanunun 32 ncl maddeıd. sarahati ~h11e tanzim edecekleri teklif mektuır 
lannı belediye dartesınde müteşekktf encümene vermeleri. 0442 - 2850} 

Muvakkat teminat c375ıı liradır. 
i.,,teklilerin ınuvakka.t teminat ve şartnamesindeki veaa!k ile b1rl1kte 

ayni gün snat 15 e kadar mmfır komisyonda hazır bulunmala.n IAzımdıfl, 
d548• •293'7:t 

Fakillteslnden aldıtım 4281 nu;mal'811 da.n aJdtfmı ntltul t.emeremt Jr:ay
şebeke paaomu kaybettim, yen!sinl oı- bett.ım.. Yen1alnt a.ıacatımdan ~-
kaıtaeaRım.dan eak!sinln htlkmil yok- nln hti.bntı yoktıar. ı 1 
tur. Tıp Falcilltesınden 4291 Alaera kasuı Taşdemir köyiin. İstanbul Belediyesi ilanları 

Şinasi Baykal den Mustafa otla RihıeJhı Bakan '--------------------------' 

Selimiye tümen askerlik daireıindenı ! l I Karaköy ve Gazi köprüsünde çalışan işçi ve ustaba.,ılar için yaptırıla-
Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 11 ca.k 83 kat tulum mü.tea.l'ı.hlt nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 

Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile fll,belertnde ya- Mecmuunun ta.hm1n dedeli 581 lira ve llk teminatı 43 lira 58 kuruştur. Şart-
b:ıı.cı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, S28, 329, 330, 331 dolumlu jand.aıma Umum idaresi illnlari name Zabıt ve Mıınmell.t Müdilrlü~ kalcmlnde görülebilir. İhale 23/3/942 
eı-n tı talim için silah altına almacaklanndan acele kayıtlı bulundulclan =========================== pazartesi günü saat 14 de Dal:nıJ Encümende yapılacaktır. Tallplerln ilk 
yabancı askerlik şubelerine ikamet kl~dı ve nüfus cüzdanlarlle beraber D.D.1500 No lu antrepo ta.rlfesinin antrepo edilen eaanın laı.ldınlma- teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına ait tl.caret odası vesikalarll• 
baş vurmaları ve bu uanın celb yerine kalın olduğundan bilinmesi ve da.-- smın talep edlleb1lece~ zamana. ald mftddetıert, blrlncl nevl antrepolar lçtn ihale günü muayyen saatte Dalm1 Encümende bulunmaları. (3076> 
vete icabet etnılyenler hakkında. askerllk kanunun madde! nuıhırusasınm 7 güne .,. iklncı nen antrepolar içi.n ıo güne kıd1rllmeSı: saretlle ve 1/4/1942 
tatbik edllec<:ğinln blllnmesı. (2~18-3122) tarlhlnden mu1ıel>er olmak üzere değiştıırllmiştlr. 

İstanbul Sıhhat ve İçti mai Muavenet Müdür-
lüğünden: • 

Tı) fakültesi 1939 yılı mezunlarından 3190 sleil No. lu Dl'. İs.met Atahan 
tı:yln emrini okumak ve hareırahını almak üzere acele müdürll.lRUmtıs yuı 
ısıcrine mtlı"9c:ıat etmesı llln olunur:. · callO:ıt 

Fazla. tatsUU i!)ln 1stasyonlara mllraeaat edilmelidir. 13173 - 1866t 

* İstanbulda Wılve.rsJ.te ve ~k mektep talebelerinin feb1r n&ldl va-
sıtalarında muteber fotoğr&flı mftşteret hüv!,yet vara.talan. 10/4/lMJ t.arl
hinden itiba.ren D.D./lOll No. lu talebe aylık aborunan kaltl. tarlfesı.ntn ta.t
b'lk1nde de muteber tutulacetiır. 

:ru.ta. t&f&lll\ ~ lstuJool&ra. :mtıra.oa.M edllm.eUdll'. cll'rt• 

Daktilo aranıyor 
Büyük bir müessesede çalıştınlmak üzere Türkçe ve Fra.nsmca.yı 

sür'atlıe ya.zalbllen genç bir Türk daktilosuna 1htlyaç vardır. İst.ekllle
rln, tercüme!. ho.llerl ta.ııslllerl, şimdiye kadar çalıştı.klan yerler ve 
aldıkları ücret hakkında tafsilMı muhtevi fotograflı mektupla İstıanbul 
No. 399 posta kutusuna mü.raca.atlan. 


