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1 Oskütlar ve fstanbut milli 

l
' korunma mahkemeleri 

bugün işe başlıyor 

Ticaret Vekateti, ahşap 
binaların sigorta prirr lerini 

tespit ve ilgililere tebliğ etti 
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BU Bugünü korumak Avustraly~'ya Anıt - Kabrin parkı 
yarını hazırlama~ karşı tehhke 15 bı·n zı·yaret • 1 k 

S.&.BA••i 'l'BL&BAPLA.B 

Relslcümhu: fsmet lnönü iz.. artıyor . çı a aca 
m!rlllerle konuşmasında mektep-
lere büyük yer ayırdı. M111l Şet, 
i!Unya ahvalini ve bu ahval orta
ande. memleketin gidişini, harp 
karşısında T'ı.lt1dy~in tuttuğu 

,olu da h.,r zamanki uzdilllkle 

Rus cephe- Japonlar 
sinde ~ühim Yeni Gine'de 
tebeddül yok ilerliyorlar GI. Mac Arthur bir 

milyonluk bir ordu 
hazırlıyor 

anlattı. Fakat sözlerine mektep- --. ---
lerden ve talebeden bQfladı, bu Ankar .. 19 (Radyo gazetesi) -
konu üsttlnde llgt ve SfRgi ile Gelea haberleT<len 1111lqıldığına g&· 
önemle uzun uzadıya durdu. Bu: re. :Avustralya va~ti ile A~er~a 

meıgul olacak, Japonya ife Hındi.
nun sebepsiz olmaması gerektir. tanda fngilter• dövüıecektir. Avuı-

Çocuklamı eğ~Um ve öğretimi tralyaya taarruzun yakın olduğu gci· 
her zaman, her yerde devlet rülmektedir. 
adanılannı uğraştıran başlıca Mac Arthur'un elinde 
memleket meselesidir. Bu mllU ne kadar kuvvet olmali 
dA.vı\ bugünkü şartlar içinde da- Londra 19 (A.A.) _ Daily Ex
na büyük bir ehemmiyet alıyor. pres gazetesi Mac Arthur'un yeni 
Çilnhii hem bugün, hem yann vazif~lerinden b.a~er~ ?iyor ~: 
tein yeni yetişen nesllde yalnız «Eger t eneralin elinde IG"1 teçhiz 
k d' ihtl 1 t kl · ·zı d edilmiı 20 tümen, 1000 tayyare. 50 

en l yaç ve s e erımı e- denizaltı :.,uJunuraa Japonların sefer-
ğfl, dünyamn saptığı çapra§ık her <:decekleri lcuvvetlerin miktan 
yolu da göz önünde tutmak, kör- ne olursa olsun Avustralyayı miida· 
pe ruhtan bu tehlikeden koru- faa edebileceğini yazıyor. 
mak zorundayız. Sayl'on 19 (A.A.) - Pasifik batı 

Genış' leyen ve uzun süren harp- cenubund~ki müttefı1t kuvvetler ~ 
mandanlıgının Mac Artiıur tarahıı

ler - kavganın içine girsin, dı- dan ele alınması, Av11ı1tralya efkan 
şında kalsın - bütün memleket- umuıniyesinde istiınuız bir memnu
lerde sadece madc11 sıkıntılar, niyet uyandırdığı gerek Canberrada 
ekonomik buhranlar ve bunlann gerek Vaıingtonda aöylıenmektedir. 
sonucu olarak geçim zorlukları Gl. Mac Arthur takriben bir mil
ve bünye sefaletleri yaratmakla yon Jciıilik bir A~uatralya ~rd~una 

Lahit şeref holünde yapılacak, 
anıtta bir müze de bulunacak 

. 
Aabra 19 (A.A.) - Ba,velcil n1n tlınaU olacaktlr. 

Doktor Re&k Saydam bugün Ana• Anıt - kablt. t.pen1n en hAJdım 
dolu klüıbünde anıt • bbfr fürl he- nokt&mıd& :yapılacak ve ADbranın 
yeti oerefine bir öiJe yemeği ver- her tarafından ııörtlecekttr. L&blt, 
miftir. · Şereıt holtndıt bulanaca .,. ~ 

Şiddetli muharebeler 
Harkof, Smolemk ve 

Leningrad cephelerinde 
oluyor 

Makaatlan Avuatralya
mn karııımda ve Gine
nin cenubunda Morea

by'yi almaktır 
Ankara 20 - ~·un lnfUUla hoUi, en u 200 ~ blr-

ya.Jcma& ba.şlanacalc oıaıı anıt - ka.brt den alao.k bQyttılcUUı: .,. ~ Loııdra 20 Cftad7o .-M T.11 dıe) - Lond.ra 2t (A.A.) - BB,C.: Japon 
bfiyük bir z1yaretg'Alı olacaktır • olacaktır. Dun ıece :yarw Mo•onda aetredl- tayyareleri, dün Yeni Olne'ntn cemı
Amta oeret medbaltnden gtrl.lecekUr. Altı ole holün mliaulp bir notia- len remı! tebllt: bunda M~J',.e -e.r iki haYa Yca
Anıt - bbrlİl. padt kısmı 15 bln aında. temsU olunacKta Dline cephede miih.kn blr detlşiklllc mu ya.JlOUflar ve feldr ne Uman teat
Tüı1dln Büyük AtaıJ.ruu. saygılannı Anıtta bir de Ata.türle mtmest J'IPl- olmamıftır. satma 40 bomba •&mıtlardır. Avu:s
SunmaJc lc;fn ~eri?e gtrtp çıkmo.lanna. ıacak, müzede Atatürk'iin muhtelit Limdra 20 <A.A.) - BB,C.: Ruı tralyadan blldlrfldlllne gore Japon. 
müsait olacaktır. vaziyette fotograflan, kıyafetıed, eı cepheslnde en fkldetU ~ar lar, İngllls tayyarelerinin şlddet.ıt 

Anıt, asker Mustafa Kemalin dev- yazılal'l imzalan baa fQhal 8IJMl Harmfa yakın cenup cephesinde hücumlııl'lna rağmen Salo.ınoa•ya ve 
I~t retst Gazi M. Kemalin, stya'st ve okudu~ kitapla; teah1r olunacaktır'. Smol.lnskte ve Karetlde olm:ıl§tut. dl.ter üslere mühlm m1kd:ım asker 
Ulın adamı, mütıeteö:1r, yara.tıcı, bll- Müzede t19 alon ve bava tebllkealne Blr Sovyet e'lt tebJJtlne aGr'e cenup- çıkarmışlardlt'. 
yük d0.h1ntn kudret ve kablltyetıerl- karşı blr de mtmat: bulunacaldıl'. ta düşmanın flddeU1 mutavemeıune Japonlar, Yenl Ginenin cenıj)IJM 
------------· ----------- ratmen ü9 askeri nokta ele g~- sarkarak Mo~y'}ıe nrnıata çal.ıfı-

mlştlr. yorlar. Yen1 Ginede Ja.ponlarm Al-

B. Refet Ülgen ve 
yeğeni beraet ettiler 
Kararda, isnad olunan fiillerin doğruluğunu 
İspat edecek deliile raıtlanmadıii kaydolunuyor 

Leningrad cepbeıs1n~ tk1 günde man protestan mlsyonerlerlnden yu-
2500 Alman ae.rt öldlrlllmilşt.ilr. dım gördükerl zan~tedlr. 
Ruslar, Karell<M, domnut bir nehir l 'lch7 20 CA,A.) - OF .t : Japonlar 
üzerlnden topçularmın ~e Yent Ginede yent terak'kller JcaJ'(let
taaITUZa g~. SorJetler, M08- m~rdlr. Adanın fllnall §aı1ı:lshıde 
kova Ye elnrında bet Alman ta.yya- ve cenup f.stitkametlnde rete muhare
rcst dQftlımÜfl=ılfı'. beleli tetllnde ~al:ır devam 

ediyor. 

. kumanda edecektir. Bu bu mılyon 
kalnuyor. Bu kargaşalık sinırler- askere. Birleşik Ameri1cadan gelen Ankara li CTelelonla> - Urfa 
de ölduğu gibi ruhlarda da. sat· takı.iye kıtaları !inz.imam ebnektedir. meJ>usu Refet Ölpn hakkındaki D'l.u
sıntıiar ve yıkıntılar doğuruyor. Bununla beraber, J-c>on tehdidi, hakementn müdataa 1çtn bugüne kat-

.. d d h b ili hal imek dıtmı dtln blldJ.rtnlftlm. Arukatı Feh-

Heyeti. blldme yarım aa.a.~ aQreıı. 
müzakereden ımıra h111Asasnıı blldlr
dlğim şu taran venn: 

Birmanya'da 
harekat 

Japonlar iki iıtikamette 
ilerlemeğe devam 

ediyorlar 

2 mihver vapuru 
torpillendi 

Londra 20 (AA.) BB.C.: 18 martta 
Akdenhıd8 nı:ı İ.ngWs torptı tayyaresi 
blr mlh'Vfll' kafilesine hficum eyletnf
ıer ve blrt 7,000, dltert 2;000 tonlı* 1kl 
mlhver vapurunu torpillenılşlerdtr. 
Vapurlardan blrf, bqt.an1>:1.fa aıeı.ıer 
lc;lnde blmıştır. 

Sosyal çevredeki düzensizliğin in- gun. en~ne • a e e g_e . • mi Ku~l bugtlnkil müdafaasında cMaznunla~ Refet thgene s.ı.at 
sanların şuurunda tesirler uyan- t~dır .. Şnnald~ !aponlar, Y~ı Cıne- Re.ret. uıgenin m rtr 1 tin olunan nınerln dotru olduğunu t8bat 

. nın oımal aahılinde muhtelıf nokta- aa cem ye e edecek ve ka.naatı vlcdant,e temin 
dırması denenmış bir kanundur. tara yenı'd- asker c'- rt la d Y&Ptılı hlzmetlert. blrer blrer saymış edece"· .&..lAıı- -""Anmadı"" _ 
Ö .. · · · ..... ÇUla mıı r ır. ve sözlerini şö}'1e blt1nn1"tlt· "' ...,......., • ..,""----•• ... 

lçulerın, kıymetlerın altüst ol- İhraç fi]osuna müteaddit kruvazör- " . uz · Zekl tl'J.genbı de açılı bulunmadıtı • 
OUğu bU devirlerde insanların l'Cf', bir .çolc t'1)'are gemileri, daha te~c:::: ı!ilkfuiı~tin_fn rinm~h- anlaşılllllf OldUA'undeıı her ftıstnfn 8. ~~ ... 2~.,JA.A.f)L -_ı~ı~• C.& Soğuk 

dalgası 

ha.yat .. ·· d düş"' ü az tonajda 60 - 80 emi d hilcll m~ e u:ae e- de s&ıblrııtne bera.etlerlne braı' n- uman,.-..a ıu tara nannaaa mef" 
ı goruş, uyuş ve un ş K a r. Jd kalın perdelen kıJmetll parmak- ıildl • f.ukl,ür. R~er'e göre Japenı. 

ta:~lan da derin değişikllklere Laeden .,.... SaLunaoadan hareket lanımla bMud-. Venıeetfnfs a.. ra.-.d; boyünCa peno1' ~ 
x.a dün h bind eden Japon kıtalan, Port Moresby- raria T6ı1c adllJellntn ep1s adaleti- Refet OJserı ve ~ Zetf alan- Si bo cltıl.a 

U5~nr. Geçen ya ar en ye doğru ilerlemekte devam edi· n1. befer ad&let tarthlnln O.stilne çı- dan çı~ tunctdı1en taratın- j 0 v~ ~edi ı:"B il~ 
sonra görülen ekonomik buhran· yorlar. ıcaraca1tnıza inanınız.• dan ktLl&bJddaP ve tıebrS: edildiler emd~d • ...:;. 

1 
111 byoilr ·u. u ııu 

v d ;ı;ı,, # k t A · va ı e &\&.&oe otorno yo n var· 
!ar, o harbin dogur U6 u .ıa a v "?'tr~lya lcıtaaının ~tısında di· dır. Burada büyük mti.arebeler vu· lıveç'te tren, tramvay ve 

fabrikaları durdurdu farkına daha az varılan ahl~k ger bir fılonun mvecudıyeti haber Transı·ıvanya Tokyo, Berıı·n kuu beklerriyor 
k 1• v id 1 ksu 1 v verilmektedir. Bu filo hakkında kati 1 ' li •- 'tl . . 

60 
._,, 

argaşaµgı ve ea yo • n ugu (De aahif 2 ütaa 6 d ngı z Jı;Uvve ennm uıometre 
yanında hiç kalır. Harbin buma- vaır.ı e • 

1 
a) J • • R fimald'e Tuango'da bulundukları Stoldaolm 20 (A.A.) _ laveçl!I 

nevi tesirleri çocuklarda en fazla F mese esı yenı- ve oma ~·nn~~a~e1c~ec1ir • .ı~pon~ ~ittana yeni bir .oğuk dalguı hüküm sür· 
yıkım yapabileceği iclndlr ki ransa ve d 1 b b al~ ~~n ~zen~da tah!1p edilmıı.olan mektedir. Rüzgar eaniyede 25 met· 
memleketin birinci vazifesi böyle en can anıyor om alanacak "di?prulen henuı: tamır edememııler- re eüratle esmektedir. Soğuk dalg• · • h r. biMu.ua Malmo havaliainda tesirini 
zamanlarda talebenin ruhunu \C m 1 ver . . 1 Yeni ~ 20 (A.A.~ - lngiliz gösteriyor. Burada tramvaylar, tren· 
zihnini sağlam ve sarsılmaz ah- Bükreıte bir toplantıda: Bır Amerikan gazeteıi, ~~ Amerikan tayyarden Moulme- '-seferlerini. bazı fabrikalar da i.-
lı\k prensipleri ve insanlık değe- -- - « Tranıilvanyayı bu bombardı I ın d~ 25 Japon tayyareeıl dü,UnnUr lerini soğuktan tatil etmiılerdir. 
rtıe besleyip süslemeye çal~~~k, Gayda, Fransızların İstiyoruz diye bağrıtdi akmd b 1ı man ~ ferdir. • Y 
çocuklara, etraflarında gorduk- hattı hareketini tenkit y a aı yacak dıyor Sabık Bırmanya kuman· unan kralı 
ıeri dilnya kıymet değişiminin ediyor Büknt 19 (AA.) _ O. F. ı. : 8! 0 ;c1ra 20 <A.A> - BB.c .. Nn,ot dam ne diyor? M •tti 
iğreti ve geçici olduğunu, faziletin Hariciye Nazırı ııfatila aöz söyleyen 1ayyare~ ~ ~ ~~. 20 (AA.) - Binnanya· ISlra gı 
yıkılanuyacağı inanını vermektir. R 19 (AA) Ga da bir M. Michel AntOfleeco, Viyana ha- 1ndirecekJ.ert ~ del11'<Hr. ~aki JB~ kuVY~ler~ 9iıl>tlc lcu:maın· Kahire 20 (A.A.) - B.B c.: Yunaa 

Bu h b•tt'kt d " oma • ' - Y kem karanndan eonra bugün ilk Tokyodan sonra Berilnl zty&M ed&- anı. ritiecb Untted o beı,anatanda kralı tayyare ile ~ gelmlf. Yu-
arp 1 1 en sonra un- yamında, Fransızlann ukert yenil· d fa la ak T .1 ' eleaini cek olan bom.barcbmaıı t.anareııerl Hint ask.erlerinin yararlaiım övdük- nan askerlerlnl teft1f etınittlr. Kraıt. 

yanın nasıl bir düzene bağlana- meai az gelmiı g<ibi ıimdi de ıiyasi e • 0 
.. Lı.. etr~ .vanNya mleıe ki- mtıerı sabah u-..... .. dan ., __ .. , __ ten ıonra 2 • 3 nu.li Uıııtiln dü ...... an Yunan ba§Y*111 Çuderos rera.ka.t ecıı.-

ğt ği i dide 1 d h
, b d w k me\ZUuµanl miftir. azır ann, ,, .. __ • ....,~.. ku 

1 
• ır•• 'IJnl' 

ca belli de ldir. Ş m n her a aaa a tam ır ozıruna ogru oı· ı· üksek e 9 1 büyük caktır. Roma.da da Mumoıtntn1n ~le . vvet erıne kartı daha fazla bir ,,_, 
tll'kla • lad kl .. ek ~ Y • m n up annın, uyk ,.....,. k 

yönde çalı$an propagandalar in- . rını, ımza. .~ .. •n mutar eye rütbeli devlet memurlarının ve üni· usunu --:.-•rac81dan!ıt. m~ avemet gö.t~rHemediiinl ve G 
sanlığın çıkar yolunu çeşit Çe§it rı~ye_t ~der gı'bı gorunerek hl11 ken· versate proFe.örleri ile ecnebi basın Ruslara tank ~Utman Rangonu u almakla mi- ener-al Rom mel 
düzme pIAnlarda gösteriyorlar. dı ermı harf. c:btı ~ymadt;klannı, Al· mümeesillerinin hazır bulundu\ları Londn. 20 (A.A.) ~.Lir ~uv~ff~l)"et kauadıiana. 
Gençliğin, bu tiirHi esintiler ara· =:: :ı,i ~~.!': t:..üzmi: bir nümayiı ea~asında M. M~~= Ruslara gönden1111 tanklar~= ~~~k:~;~:~rı~';. n;:t: 
sında Şaşırıp hocıı görebileceiYi d b 1 kt ff-•-· . Antonesco, ezcum1e §unlan soy valarda iştlyecek şetilde ..,,.P1,,,..,.-,h . • 

'ıf o e u unma an ve muva aa;ıyetıız· . ti ,,_ ..... ...,...r. mıt,tir. 

yanlış düşüncelere saplanmaması liklerini iıtemekten de geri durma· m.ışRr: d b' li'-t t '- 'p et- 111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı11eHH111-•••••• • • c umen or 1.111u, ır 11. a a11.ı 
W.zımdır. Mektebin ikinci vazi· dıklarını yazıyor vo dıyor kı: tiğimiz müıterdc mücadele ile. ~lü 
fesi, yeni nesli yannkl düzen Fran11ı:lar büyük bir ıuursuzlukla pakt taahbütlerile ve ıerefimizle te· 
kavgasına hazırlamak, onda, gö- milli 

0

menfaatlerini hesaba katmaksa- lif edilemiyecek tekilde Macar mat· 
rüş ve seçişin tek ölçüsü olan te- zın kendi kendilerini mahkum ettik• buatırun ya~ılarilıe hakarete uiram'!' 
mel duyguyu şimdiden sağlamla- lerf mukadderatı - ö le örün" or tır. Herk~n. malu'?u olmalıdır Ju, 

İ ki . . y g uy Rumen rnılletı, kathmde a,k ta§ıma-
maktır. nsanlığtn ve milletlerin .. - yın~ kendı ellerile hazırlamak lamı bildiği hdar. kin saklamasını 
selftmetlni, saadetinl güttükleri ıetiyorlar. Jda bilir.> 
iddiasında olan bütün nazariye· • Mumaileyh. iltikbalde Rumen • 
terin süzgeci olan, insanı insan, çok değişmiştir Memleket için- Macar auth mütarekesine, Macarlar 
milleti mlllet yapan vatan sevgi- den ve "•-nd~ gelen t 1 1 k tarafından riayet edildfii ?1nddetçe 

""'1• es r er ço Rumenler tarafından da nayet olu· 
sidir. geniştir. Çocuklanmız kendi ne- nacağını ilave eylemiftir.> 

Milli Şefin sözlerinden bunları fislerine güvenli ve bü.tün ters Toplantıda bulunanlar, cTranail
anladık. İsmet İnönü «Onları tesirleri, akıntılan kar§llıyablle- vanyayı isterin eeelerile bir çok de
- talebeyi _ çalışkan, gürbüz, cek zihniyette hazırlanmalıdırlar. f,alar ayağa bUunıılardır. 
anlayışlı olarak yeni :zamanın vatan.severlik ahlA.kın başında ============= 
lsterlerine hazırlamaya çalışıyo- gelir. vatansever olarak yet~mek ... k k - ~. e :r. 
nızo diyor. Fakat llAve ediyor: terbiye sistemimizin bQfında ge. 
«Çocuklarımızın karakterli, ah- lir. Çocuklarımızın toy zaman- Odun, kömür narlıi 
llklı olarak yetişmeleri onların Iannda ters akıntılara dayanma- ---
bilgili olmaları kadar. hattA. on- lan ve yetiştikleri çağda iyi mü- Oduna 480 kur.f. kömüN doku 
dan daha çok önemlidir .•. Yavru- cadele etmeleri için öğretmenler t= ~~ ~~· Odun °'; bir 
tanınız memleketin ilerisi kendi onıann zihinlerini iyi işlemelidir- H an,d bulomw 17 kumttan IAlL.?"f' 

• em e munaımt Banu l'oren 
ellerinde olduğ'unu bilerek, ah· ler.n Belediye, l'elecek k.p d~ 
laklı ve karakterll yetişmeUdir- Bugünü korumak ve yannı ha- odun ~ö~ür narlunı blclınyormut
ler.ıı zırlamak için mekteplere bundan İsabetli br harelmet.. Zira, narh koy• 

Reislcümhur, ikinci noktayı açık bundan kesin direktif ola-~ yu.wlrı~ brtı can olmada-, armı •!!!•ma_ ~ -
.fÖYle bitiriyor: ~Şimdiki zaman mas. hacet yoldur. BUtln diııaı'a slli w. 
~ JefıllUiimlz zamana göre • ._ ...- ....... ••••'t* 

... 
Libya'daki Mihver 

kuvvetleri baılmmandani 
tayin edildi 

Benı 19 (A.A.)-General Rom
melin romıen Libyad.ki mihver kuv• 
vetleri b.ı,kumandanlıiuıa tayini ha
beri Romada İtalyan ukeri mahfil. 
lerinde çok fena ~ıfbr. 

V&flnıton 19 (A.A.) - Amertt&D 
ordusu J1ibelc ~ aoata 
vurdUklanna. göıe, llal'blye Namrlıll. 
oÖ1 hAıt>1 için )'8bı1al'da bflfnt m.
~rde kara kuvTetılerl t"llınlnı det'
plf etmeılttedır. 

Libya'dır taarruz 
hazırlığı 

Loodra 19 (A.A.) - ~·dlll 
bll4htldllfne göre, Alman &'eneralle
rlndeıı KaJBerlln. Alaıulann blıtb
:r&caklan turrus ~ tlDll'lll 
Romımıeııe gö~ trın t.lbır&.,. 
gitmiştir. 

Rommel Berlinde İmİf 
Rtokhom 11 <A.AJ - BlrUadl 

cöatıerilen en son Alman FUm. - o.. 
Jl9teıııt g...ı R"""'Wtl mtıertn do
la ceplıeslndcti ummnl tare.rdlıml 
mıaret eı1emn. g&ıı1ıeıme1cted1r. 

stotholm Tldnlngen'n1n BetUndet1 
muhablrt 15 gtin kadar 0000 yabandı 
ıar.etocllertn Rommeu Berllntı. &6r
dtltlertnı, fakat kendilerine ba ha
beri vermemeJerlnJıı teblll edlldlllnl 
JaZıyor. Rommelln tlmdl flmal Afri
ka.sına d&ımllf ol4ala "'q''ll P f -... 
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( Dün Geceki ve Ba Sabahki Haberler ) 
1 Harp teblitleri 1 

Alman tebliği 

Doğu cephe
sinde durum 

Ruslar Gjatak'a girerek 
üç cep tetkil ettiler 

Hint 
Okyanusu 
komutanlığı 

HARP DURUMU 

Avustralya çenber 
içiıie alınabilecek mi? 

lngilizler . Bengal körfezindeki 
Andaman adasından kadın ve 

çocukları çıkanyorlar 

Uaak cloiwlaı 

A't'"1Mtral,.a etra.fmıCWci Japon 

teWidi J.er sia - parça dalı.a 
fazla beiİriyor. Dün plea ı.a.. 
bedcre göre yeni eme adeunm 
fima)ine çıkml§ olan ).pon kuv
'ftltleri caaaba doğna l«liyerek 
Moreeby limanına ~&fDllt" 
lanlır. Moraby Anıan~lar 
tuafmdan müdafaa edilmekte
dir. liri taraf ~ ı..r
l>e ~rma dair benüz M• 
lııer ,..... da 'banurı geç.ikmjye-
eeii muhakbktrr. 

Birm~ sahili ac;ıklannda in> 
lunan A:adaman adalanncWı:i 
kadın ve çocukları Çlka.rmaia 
ha§laımtlaTdır. Hind.ietaıı'da 
Madrae ,dnine ba adalardan 
brr çok muhacir ~- Ja
ponların Andaman adalarına 
)Jakıııda taanuzlıarı bekleniyor. 
jepc:>nlar l1tı adalan ele geçire
.- olurlarsa burada iiıılenecek 
MYa kavntlerile Benpl körfe.. 
ziıDn biitrük bir kımnna Mıkinı 
olacJ.!=dır. 

Doia cepheeilııdeı 

Japonlara 
denizde 
bir darbe 

Macar Başve
kilinin nutku 

cMacariatan daima 
Almanya ve İtalya ile 
beraber yürüyecek» 

hd,. ııle 19 (A.A.) - Batve
kil M. de K.allll!Y' bu ..balı mebuaan 

I VaPneton J 9 (A.A.) - Balıriye meclilinde Macarietanın dahili ve h .. 
~ Nazırhğuun tdaliii: Amedbai "49 rict 8iyaaeti halimda 'beyanatta bu-

AVUlltralya lıanTetlerinin .eon müfte- 1anmUfhır. Barml fimdlı:i kabine
rdc hareketlerinde 8 Japon harp p. Din kendinden ftlftlki hülıc6met ta• 
misinin batınlchiı ..,..,. lı.uara uğya- nfmclan ~ekihnif olan hattı hare• 
tıldığı Mnıhyor. Buıılaıdan ba,b k.etteı ayn}mıyacağını tıcyit euni§ ve 
Japonlann 1 macvu ıremiai :ile S nak- Macar miJletinin bütün gayretlerini 
liye gemisi hm.ara uirablmıı ııre 3 ha lıaıt>e huredeceğini ilave eyle
den:iz uçağı da dütürülmütdlr. Bir d~ten aonn. töyle demiftir: 

8 harp gemisi babnldl 
veya haaara uirabldı. 
bir mayin aemiai bath 

uçajmıız dönmaniştir. cMacc milleti. filbaldka yalınız 
Londra !9 (A.A.) - Reuterin hudutlarının emniyeti jçiıı değil, ay

askeri muharriri Annamt yazıyor: ni zamanda Bolıevilı: telılilı:esinin 
.[)ijn, günün en iyi ba'beri Yeni Gi· talıribi :İçin çaıpı§makt.adır. Macaris

ne açıklannda 23 Japon gemisinin tan her zaman Almanya ve ltalya 
bir kummıa l>atmldıimı. bir kumı- ile beraber yürüyecek ve zafer ile 
mn ela hasara uiıatıldıiuıı bildiren Avrupar.ın yeni eea.slar üzerine ku
Amerikan ~liii olmuştur. Bu ezici rulması İçin de müttefik iki milletin 
muvaffalciyetin ve bilhaaea l>atırıldığı yanında mevki alacaktır.> 
8BD1lan alb kruvazörün kaybedilme- Batveki] dahili siyuet mevzuu 
llİnİn Japonlann yayılma planlannı bakkmda, hükGmetin memldcctte 
frenleyeceiinde tüphe. yoktur. Filha· her türlü Yahudi nüfuzunun jzinj or
kilı:ıı Avuatral)'aya gelen ağır Am&- tadan kaldırmağa karar ?emüş ol· 

Diğer taraftan ilci Japon filo· &vyet tebliği yemi bir hldise rikan uçaklı.nmn hava üstünlüğü c:luğunu tekrar etmi,ı.:.-ir. Ba§'-dr.ilin 
A___ '-· fı '----L olnıaıdı.ı;...,ı hildiıW-.r. Alman d 1~ tku D FüL •• akd" ) 1 Yugoslav, J Norv....- su l"VVUSlra.,.a etra nda narcae• .. ~. -.r-- müca eaes:inde kendilerini hissettir· nu , uçe ve unrcr ı t ır e 

-Y te geçmi~tir. Bu filolann liafltea ıd>liği İse Rmlann Kmm<la dikleri açıktır. Japonlar bö(yle l:ıir anan meclis tarafından uzun alkı§• 
gemİaİ torpillendi hedefi Avuttralyayı çeabe:r içine Kerç ,.annıad...nda yeniden ' kayi,ı 90ğuk kanhbkla kartılıyamaz- larla k&ı'fllanm~r. 

Stc*bolm J 9 (A.A.) - O. F. L 1 ........_ 19 (AA.) - BalıırVe aı..k. buraya ,.eni kUTVetler ve 90k fiddetll taarnazlarda !bulun• lar, çünkü bütün mat.;ieri deniz 

Doğu cephesinde vaziyet \Jiiyük ~ ~ ~ barp malzemeııi gelmesine mey- ~~~~~:~~ ~·idesine bağlıdır. Avustralya'ya kar· 
Lir deiifikliie uinınulbr. S.rada pmlsl Mlmllk'1ıe ~ dan vermeatekteclir. Ameıll:a ıVor. A1ıtuıa td>liii hBdiıa ~ 'l'tıl>lil, harp gemisi akmı, tıca.ret 
llhnan haberlere göre, hafif So...,.et Torplllmen Ttı;;<J811w tllel>I HU tc>- '"ATU8tr.Jıra t9ncla ba ~ hede çarp~ o1c1eiımu. =bı 0=i.h=~m:: Şl tehlike artıyor 
müfrezeleri Viyazmanın 60 lülomet- nlllto1* ~ .. \Mir. nmeı Teıtlere tayyardıeıle brp lıor- Doaeç lııll....da Raa hücum- ... bir l8kllde blJctirmemekle bera- (Bq&anfı ı lael sahifede) 
l'e şimal doğu.unda Gjatsk'a camit- ....... lı:wtüLnJann Blrleolk Ame- =~=~~t= = Jarmun ~ kalcltimı. At- IMır, her smıftan gıemllerl ıbtlu. eden biç 'bir malUnıat Yerilmiyor. Port 
ler ve Viyamıa Gjatak daniryolun• .._ 1lmnl'z wluı '*"'- t*CIMaft ıwılana mm,,_.,.edi mala- 11 l'llıbmı ~ blr rakamdır. Bir Oaıvine ve Salomon aclalarina 'bil-
lesmiılerdir. wmecmıtA:lııllr. vet1erinin çok büyük rol o:yna• y t&unlzlar -.a.L.L- ela tek 1l9K kQıbma. ~ b\l gem!- '----- Tuh . . h h"" la 

yacaklan llft~IT. ~~- leldflı 11 1 muhtemel ola?alr, 2 si de naaıwa ogıye yenı ava ucum -
Böylece merkez cepheainde iiç U----1 l'!L.:--'in U,dectiyor. llllmkh oJeaılt batı~ S delı!z n yapılnııttır. 

cep tqeklr.ül etmiftir. Bunlarda. Jlıı:i. "~ ~. Birmanyada Japonlar iıi kol- Londradan a-len ı..bes1-e 1lflllı dlflrDhnllti\r. Bu neUce UZl\lı: .Amerikalı müpıhitlero göre Avua-
lli R}ev n Gjalılk" dır ki bpah hu- köylülere hitabı dan amı...-.te denm ediyor- a&e R~ Vlırma etral-da DDl9dMl ı..w. cıl'duunwn ~ •- ı tnlyaclalıi Japon M:rcketlerinin ne-
lunmakta ve Vi7uma üçiıncii cepi- a... 19 (A.A) - Manpl Ju. B.tlıca hedef1eri Manda- 'Lam ,.deri ele aeçjı;_ it'mdiı. mandanberi mm edilen ve gereken tiıceei ... itibarile ha iki taraf ba-
de Smolea.k'e doina SO lı:ilometr• G&ins. Ah.an ıa,.lllerinıe Mtap la,dır. Yeni Delü ~ kıa Bütün'- ı..t......_ Rm ~ -.vt)ed&tn nllıa.Yet ~kleftill va kuvntle\İnc bailı kalacakbr. 
ile bir ac;ıklıit ittin etmeltecm • .ı- Lir ·-....in-. Almma köylü- !.:!'!':::;:-mZ8~ı!: he.inde çok tidWi ..a.ueL.. ümldtnt doğurmaktadır. Avuatralyada mecburi 
Rue1ar bu ceplerdeli AJman .. mi- tıllne. ~ temiai belısinde ha- ..._a___ 1.-1-..1..!L-~ '-.!U·ırm~r. '- olduğu an1ap-....mr. ask Jik 
zonlannın mukavemetini bmağa tudıiı bt1,,ilk itten dolayı bit6a -.nwr ...,._...... san::ı 'T"' Lİltı,paıla: Gaakonya körfezi yakın- er 
plı,makta ve deTamlı olarak kendi Alması mii.d adıaa tefekkür..... L~ selen Mr habere aörc Y,-:. 1L.!.... L•~:- -''llılıllllDll...._ luında Almanlar kuvvet tr-~:"uenıp•L'J.!~Am)ü~-raaAya•':: 
mcvzaerini döTaı cl6iman topça - ..........,.. 8-cal ~.hainde. - - - - C• pi ı --ır· .. - U&I· ..,, 

luvvetlerini ortada. bldırmai• sa- ......... caa... ı. ,..a da .-o- to uyor ar liral mU...dile bütün Avuetralyalı-
Ya§maktadırlar. :J11a Jtel'ie.ledm .tele e1melt ~ ş 1.-dra 19 (A.A.) - Blscaye (ffiU!- lann mecl>uri seferberliğe tMri tutu' 

Staraya Ruaaa'da Alman have kan olursa ı;. neticeleri de..... Orta ark Denizaltılar tonya) körfezi Jakmla.nnda Alman- maı.n.. karar Ym'ID!İflİr. 
• • L·· ..,, - ı ~ · 1arm __ h•NtıJer• topıadtklan ~- Hava akınları bvvetleri, Alman birliklerini mii- JÇlll .:oyıu~ '8 .... ,. alfNt __.,. ü.ft-

lümmat ve yiyecek l.kımında.ı ber tir. ll--"-m" _ __._ ve !...l--ai AmeriJla -Udetli m ur. Cmı\mı .... 19 (AA.) - Rami • 
nanı 9CTil RMlr ı-u İngiltereye bava &kini ttıWiie söre Japonp ı.nareleri 

lemeye devam etmektec:lir. Bal------'-- otomobil M. Caae-'e Yerildi l'edhirler ahyor SaJo Bu mukavemet c-'en.de tutunu ~ 7 Londra 19 (AA) - Hava ve sündiiz mon adalarının merkezi 
..,... il -1-cak dahili ~ MZKYmnmn cliin olan Tuiazi,i ?e F1orida adasmı 

Alman kll'Y'Yetlerinin l>lllıarcla yap,. yo an J'&.- ı....a 19 "(A.A) - Başvekil ftewı-. 19 (A.A) - IWWye geoe 11ıetreclilea •liiinde tl7le de- boaııi.l'dmwan ebniflerdir. Florida· 
lacak doğuya doinı Alman ileri ıa... ı.-... 2) (AA.) -BltlpıW• ede. W M. Oıurdıill, Oııta ıarkta Devlet Na- nazın albay Konx, lııwn toplantısın- niliyor: Ça!"fUDLa .-..ı dü§man ıda baza lmmder ölmiiftür. Binalar
ıeketinin ilk kademelerini tıeaWI et- ,_ utıı11wtıll JIGllln • 1 ana ... .,.._ an .fable. A'VUdralyanm Vapng-- da deıziabı Jd: Ati~ ..wli açı- tayyareleri fngilterenirı batı cenup 'da azı..... nrdu. 
mek üzere oldaltlan yenle mabrYe- ellldlr. ••vb aı J'Cll-...ı l 1 Mi:I, ton orta elçi.i M. Cusey•in, M. Lytt~ imda denizaltı aıemileri tarıdmdan sahüi-L-IDk bcımb8lar atmıılardır. c-• .. a 19 (A.A.) _ &pe-
ınetc dmm enumi aldılllan •nılr iM •-•• Bıııl&•llila 1M'dlm tdıt- ·-·- -'-• tavWı> emrinin Kral~ batmlan --iter nw..ti pek azdır. .J'..U• Li} M. C _._, elltb' MA& -· J-·-- J- •-· Hasar ehemmiTetsiııdir. :Ağır yarab a urtin. aflliıli tcıuıiğİ ne1ret-
1or. raılmduı tMvip edilmıit elduğuna Fa... ..wl f»o.twea cle'Triye sezen yoktur. mittir: Tayyarelerimiz 18 Martta 

Sovyet raporlarma göre, Rualar B Cl'ipe'ia Hint ltd.-ler- aöylsniftir, karakol aemiıminiD •Ylft önilmüz- bi l • . Rabaul üzerine bir alan yapmlflar 
Donetz" de s sön dren AYaflardea • cWti 60 glin zarfmda çok artıbnla- Ahfap ~ arm aıgortaaı •• aemi}erc nıuvaffaki,.etle bomba-
eollra ALnan kuTYetlerinin l:ıir da- ]erile aörtipneleri 1:'1--~-!C,;-..1 ka ak aıılmr. He .. dnriy1:1eri de mütc- Ticaret Vek.lletoi. &hlBI> binala.mı )u atımtlarda. Bir Japon aiır km· 
yanma nobasını ıreri alarak mevzit Lomlra 20· fAA.) - B. B.. C.ı ~~ua&a Y - madiyen ~- sigorta. primlerlni teablt TII allık•daz- n.zöriinün pnpuma tam bir isabet 
muvaffalciyetler elde etmiflerdir. l ..... ittaaa llldm B. °'"' 26 bayramı müsabakaları Atlaıttik eahi1 tefürleri Unnlığa lara tllııDI etımitıUr- BTftlee de ,azdı- oJmut. aök)ere Lir daman sütunu 
Tmıoçenko Harkof ceo.bunclaki..,.. Hint Mer-1.de ~ Amm 19 (A.A) - BedeD gömülü kalacaktır. Zira, bu tdmle- IJmıs a1bl ~ ~ tJlnaJamı ~,tir 

l.ukanı arhrmaia çahpnalrtadn. ,_ ., ... ,_ lrz ........ Lildlaoir T~ei wnlllR mildürltiiü claicıhk it:;~·~ ~gemile~~~~- ::11~ -~ = Port ·• Darwin gene 
Kı"""• •'----n .._ ___ - -.u kuv- ....... ·• ' .....ı-.. ~i...ı..lri euwwwıre Te P- uca· -.w 

••• ._ ""8D& ._. .-~ ..- ı.- .._)b ---:1-• • u-:..: stnl IL'a.raT~. Eneke al1'BP homhalanclı 
Tetlerinin hareketleri Mtic•ıııinde ıw .... Aabrada Elma daim- IWWWE*Dllll ....,...u.. metine göre, binde 12, binanın ~ __._ 19 (AA ) R 
Ru. taarrazlan tekrar ~ Türkiye - l.viçre tie..t da Yr ...,._ HyMtlU ma..l>alraJan lıto~. BetiDei kolan meme ~. binde n, blDdıt ıo .,. . ~.J'. .. ... - ~men 
ti -ı... .. -La:. faaliyetl.iae U,.. lııonunak -.ıe ............. ,. • - -. .. ı. -- nls- bildirildiğme gore, agır Japon tar 

'· anlapDll• mlbıtıJ ırıÜ .._. ..... "-WiifCii· .ahi) wml.fmıan- •yıaı 3S.OOO ~ iati* ~,, .. lıl!ıı!:.Aıaa. ~elerinden miheldrcp kiçiik ~ 
Leningrad amirallik bitti . .!i:~ =~=~ ~ dnı 60.000 e ~- darlu'a tebUI edlls Jenl ]ldmlmt tetki1. l>ucünkü pertembe günü Poıt-
d • • L -- - old a ~ ~.. ıla) -- -- ..- İ -- Jl:Qmetl ~ bin Jtraıa bdar Darvine taarruz etmiftir. 25 kadar aıreeı wap u ra ~ - ~ ~ .ı bdıgiler oblıt .,.. diier ,;&.ek cra Vekillen" L--a.: _ ... 

• eue& !w;teme JSVh M ._.. -- _L___,1 L_ı._1-:1- l..L.1L-..! lil ~- ollın ala.şap btnalann llıgıoN priım1 bombe ablmıttır . . a... 19 (A.A.) - ~: ~ ı' 1 BIH • ,...,,..,\itil. --~ - s-.,-~.;.... ~ .. genç Anbıa 19 (A.A.) - kra veldllerl bhıde 8 olacaktır. Hulaaelnde bazı haaar olınu~ 
mngraddan abnan Mheriere ..,_ dlllBe llllıe ı... hlıJell. ....,... '" tıpOJ' klVıpled ~ı iftirak he,Jetı bagin ~ mmra Blııll"*A- Bir nisanda An.tara.da toıp1aııacak da imanca tele&ıt udır. 
hu ıehirdeki Sovyet amiraRık dairai .ım ,_.: w -.. d' _.,. 1f1a ed ı l Sı. Ba ~ama .... mmaı,.. Jette BatvekD Dr. B. Jldllt Sqda.m"ın cıkıı lll(rortaclJal" taıPlte ~. lN hu-
hombardımanlar ~ tama- • .. L n •• tlllllmı& 1141 ıııı. tııaı.a ııı.m- ltdrak ...,.....e _,... reWtıtı aıtmda. mutat tıoplaııtıanı lalta bLr ıı:uw ,_.,Mm ll'81'a taa- Edirne'de grup birincilill-
men harap olmUflul. dlr. ~. yapmıştır. H)'ete tre9'Celı.'Ur. Je • •• L • n muaa1M1vaa• 

Lliaıe (Akpm) - 22 mart pa-

p ER 1 LI Ko NA K m- Jılutımıc:la du,.duiu beye- Konağa ~chm. 1IUfb. Bu .izler, CC8edin buhmduiu zar gijnü İzmit, Zonguldak, Buna, 
can Ye W.l:.,u izMı -.ek jpa bi- TaMcl ıt duqaaocla IMalü. yllll'den Wraz mktıa. mptaze, :rerde Tekirdağ Te Edirne bölplerj elip-
ııaz nTe1 lise obduğum eaıla -.-. lllı8VD1U olar bMıı Wiıteleri a&ıi i;Jord.. leri .,.. ...... ,.6rimizde yapılec.k 

lltLI bıcJı l>w "Nl'Ci. Bu k6tiik ~ ~ettim. T.a..lıı :rold.. kam ~ ..attlk~ 4lalı6a- olan (IJej ci grup 'fidr.iıre pup W-
Tefrlka No. T ~sll•: MllM'JJ ...it 90D...-. cereyan ellnit olan ize -6.&len .,- Wemiıii ted- daa ya el'bıll • t • liDıcilik) .-.w .. ic.ia bö1- •· 

~ w.....-n ~ kik ---~ fu1a clwit111 aUılıa ile ~eJl poliıl ~ tanıfmdan hazırhklara .............. 
Sr Oıaııla"ia - ..ı-a. ... F Mi ' ' * t a:il ~ ..._.. : 9 wn• ben .. Md" e,.. olıdııaP. .,- Ü t 1 • da" 'Qr...lm Moarianer e wdı.: &liınae,i temsi! edecek olan eUıiıl 

lıüraıdann1!__~~' O 1 • s& ...... "1 • 'r at yeı....q Ye .,._ ~~~~~ ......... .""7-. Gördüfank bler, ..- iıdai .......... için 'lııaPn JC.pable 70-
ıür>rdmn. EJVm& ...,..... .. 1 1 ht- O're % k Wr ilt ...,_ .... .._ .... • ••••mmu tenk99 ~, ......_ .,..bıa. O~ - -l 1-d.. ~71P Aıtriblt _..... 
lanı lllefUID ...... W.:, O ...... wll. h.a.. Wr ......... p.dl '-- lllF •• t' ~ ~ Ww' io Filli de- - ~'-apk _. --'-- ~- W.... h\mM ._. (1000) meb .. 
...... olmUflU. 1llAD lı • 1 

, .. ~ • ..,.. P-il Kon•lr - ... pat • <ı.ar&.. tldd .. liti:roı'*- mce ._Lu -., ~ - DU Mr, ncie mi. 7V- -- lilk lair •: W• ..... edhiftjr. 
sonsa ••iısdw hlr ... dıtua ~ • - ._.. .. lir a.-. • iJlı t ~ ailm• BanJlhOOi''m ~ Jıderiltden bat- cLna mı aiddi) Mü +v•p.. bLha1* aıtlet PiPi 

wlt ~ !:'&: = ) • • t ı w ...... .._ ,,...._ Kalbı '14i w•mı ka ialer alı'lıımii1cadu. Soma ee--a~ı: ~~': ==ve~ battan.• 
~-:_~-~in ae L....L u .. ,.dıa. 1% 1 do , O -"* ,_... lıoafı , 'ali 1', u 'bir aa bile ..di ~ ,...,_ mwye.e .etim. --L- • L...La.. e • IE-1sr Nelicede '---r __ .__,_ 2S =th. 
,.._ - mır '"~un.ç ıı;m' - 4 Ot .,... '• ı•..,. lıllnh. .._ S.. p*n .,..--..wedeelairül- - .. prıp - eonıa - uu m ..... '"'P ,.. 

m '"• m =-.. aU~ • ..m. ', 771 , ._ • , , ._. 111ıııti tali.in 7.,. memit. b \ııdwla ~- l:.lcbnl- ~o~ .... zl•~.1kd':!m•.P.. Ç34~· k2a6ıı~~ ....dlSO •.~ 
.... ;.. IJIAd& Msmhul .a..i- - ....__ ........ t 'P I · ..,. ı.. ı....,,_,_ ı ı· · • ---.. '9Uipeti ele deiiflbilme- - fU 90 er uvm;u u: ,.._....... GAKma __,._ * ~ • + • .. _,_ ot.. ...,_an ..,. ..... • ... M D-...tllı! r . +:: 97:__,~ mitti. - B. Holmes. bı. izler, pek Lüyll Raif ikin..i. Almıet DemS tlg6ncü "M 

" .--- A.G- - ~.. bir ~ -'- m · idi. R n-.!..L~ .ı._.ı -1-.:...ı-:r .. •ln da ..... dwbwia ........ --.r ..,..r .. ~·;;;n1~1116ıı• sime -alan M 0
• h KC>Dak--. ,.._.07'Dt ~ aopegın "V'- en eıM~aol'UGadl•-....,--

aıM•edıd lwvaal•M ·sa... ...tim. a..-ı ..._,. r,..•• ~ ......_ Aı'ec liri 1lllllVOI'- 7AtrJıoıdu. Kollan. hac tel)We illi ••• .... Dence aı.. • .-çletıe1»81 .hil'tho!""_. ... 
Mım T• ... lııir kww d ,.._ dllaca • • 1-la .... Koııı9taa Wsu 8lecle otwan tarafma uzanmıı, parmallan prile- itiraf ederim ld. doktor Mort~r- tanJ.mdma lwdJ I• ••..,cl:tiır • 

...,_· mmalllıl oldgp .._iL ........... lir n "O il- ••' •oı•tacı qlai relt toıpraja batımt. çelıreei de tab- in 90n eö~ tüylerimi tirpeıtti. Ediwae aGıetçl•i 
wla Wr mıd -'* l.a.W ........ -8 ...._ A' J ' ' ; c o ık .......... eoa ıuiaDe .-, m6IMf Wr la~ ve Doktorun HÜ de titri,-oıW. Bu da çahftlnhr 
C a .... \ r · • ...... sn·• • "' w ";ı • W..- • " tı en Mtııket ...... M'ieeai oluaık lıed değ";ölik- anUıttıiı lriklyeuin biuat lı:cndilini ~~ e.: . 

.:mm-ıılı'•· w B • 1 e ..,-Is• .. ., ; 41• 1ıt. ~ ' g t 'il• balda. We .a. •'l*L lrıeyec.ana diifüıdüiünü ...,._iyoıda. Edine (~) - -1 ... 
~--· Wr +M _.., a&•• ......... ,,_ kOfllllJll..,. - ~ S1ır ~ llllillii .- __. Ceıılle 'lııiç bir ,_.izi yoltu. Holmes, parlak mavi gözlerini aeai ırüree l5f9eıtımeni Saim ~ 
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SiN&APUR KO A 
ihtikara Tefrika No. &O Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ T~..:?'o.E:.iın.. •• aı,.o.ı .... _ Ziraat Milli koru.ima j 

;\'okl ••• Değil aradığnm sibbl, hatti seferberı•ığl mahkemelen• mu•• cadele ...._,_ A,?~lba =~ tıCn1 sünkırde sık sık kendls1nl ziyarete ge. alcladeleri e kalmadı. .. Yok!... _,_y AV a.y uldu.nwlllr ml? mı " movltllnbı !:_~tJ:va UR"nyn-
- Niçin? Bu ıuall Joondl kendhıe tıırı:aç kere cağını .aczen vezir .uw.m.wı'ıı. <in. prcn .. 

it 
-L- n!1--..1akl tekral1adıktan aonra., odasının doAu a1n ~ vcudlyetı kendileri 1ç1n teh11-

- 88' ca ....._, ı lllUQ,7AU Dtin Ç&talca'da A iki mahkeme bugün 3 kiai mahkiım oldut 4 t~es1ndc yanan w. mumun ıınttn kell olduğunu söylemekten çckinme-
faarp, tabii ... Dört tarafmm kapalı... t b ) ~ ıtttL ıtendls1ne ıetırnen p1r1nç "'"~ m1şt1. 
ithalat olamıyor tetkikler yapıldl ite ıyor kişi m hkemeye verildi lamasın ..._... 

Makul bir ~ din'== -"Lh elan btr mtkdannı altın b!f Kbna., ha.in ve müstebit vezire: 
~ g.., ts.b&Rrı. koyarak mnbuds; ikram etti.. - Ynmnda. bu 1da.rey1 yılı:mnğa mu-

- Yal? ... - diye kafamm aa11ı- Vali muavmı. B. Ahmet Kına 41bı Mll.11 korunma kammunun ta4ll K.önıür 1htlk!n y.ı.pma.Jttan lu Altın ta.batı, ~eki lld mumun va.1tak olursa 1lk.Zlıı.ce aenbı saıt:ann-
y-onız. .. • _ yamnda. TilAyet zııu.t ~ n edllmjş ,ekllle merlyet memllne Elr- mtat Natın ıadlamıda iki &UÇ 9 a:nı.mna. bıraktı.. bu tab:ığuı JlUU- tın YJ.kılır. Ben b1i! nıJılblm.. nasıl 

Öyle ya: Dünya harbı. •• Dört ta- Baltalı r.:ıraat mattt>i pıoı~ertn- mut rlne bnzı vllAyet.ler meya.run- m&hkemeye vetilmıft.1r As1l c1 :ı:ıa nens 1kl ıx>rt l koydu.. b1r b&.T- om b1r Otıeraya ka.p:uur, hayıtımı 
rafımız kapalı... lthalit ok- Elbet den B. Ragıp Ziya Ma.den oldt$ı da İstnnb;.llda dıı. tıırt ttsküdarda ol- ceza :mahkemesinde b~ Rlla- dak au. kurtanrmı. Bana kimse b1r şey yııpn-
Clükkanlarda tabak bu!unmu... halde Qatalcaya gltm.tştlr. Vali mua- mak 11zere tıo nın~eme nçılır.nruıa tın 8 Ura para cezası Memeame, on Ralıjp Ktma her a.h bu 1k1 mu- maz. Sen ~ın oarestne bak ve 
Doğru ... HaklL.. Tin1 Qatnlcada zıra.ı se!erl>crllk !na.- kamr ver1lmi§'t.J. Ü üdardak1 mllıt dört gün dUkkAnının kap:ı.tıımnsma mun ziyası önünde mabuda ibadet prensin harekete gcçnıeştnı o mdlden 

_Peki amma, bı.mun mal.zemed, ı.tyeU etrnfmdrı. nıd.kadarla.rdan iza- korunma mahkemes1Ie ist.anbulda. 1 ve yüksek flatle .ca.tmağ'o. !kalkışbı?ı etmeden ve kendi knhvnltımıı alma-~ tedb1rleı1e &ılemeğe çnlı§I 
iptidai maddesi ne? ••• T~rafm bazı hiltı almış ve köylüye tohumluk da- numaralı m1lli korunma mahkemesi- 1149 kilo kömürün müsndereslııc, Nn1- dan, mabuda kahvaltı ikmın cde-rdl. Dem.l§ti. İkrunon s:ıltanntının ko· 
nevileri •.• İmali? ... Yc)ğurmak. fırın.. ltıtılm.nsı 1çln lmtl~=::~ ~~~~n:e A:~1:1tn m1n de beş lira pam ce2l!1Sl Memesi- Bl.raz sonra çayını içU, det Jtö- lay kolny ~ sanmıyordu. 
lam.ak. bazı kimyevi terklPler de ~e. ~;:u ~lantısında. Zlraat :ntıuı f1 numaralı mllU ko~~ ne karar verllm~ir. ~e 'gitti, boj'nunu etdt, llerln1 Adamlarını kuvvetU. hnzlnes1nt zen-
llive ebnek Ji.zım... ekte~ pro!esl»'ler1nden B Rıngıp mnhkemesl hAkimllğlne asllye lklncl Derecesi düşük l1lkı satmak J>Urcti- blııb1rfiıc vurıı.nık: ghı, be.ndelerını ve mu~afızlnnnı dnt-

Olabilir ki. bahıi geçen kimyevi ~ Maden zira\ :reroer~ dıı.1r ceza Mkiml B. Kemal A§kın, hA.ltlm le ihtlkftr yapan Hnmzanuı beş lira c- Ulu mnbudwn! - dedi - Ben ~ ~~ .s:ı.dık görüy-or ve bun-
01addeler :Yüksek bir sanayi seviye- blr konferans ve bu a.rada. hn.1lı: tara.- muıı.vlnllAlne İstan'bul M.ldm a- para cez.ası Memesine, Yedi gün dük- kimseye fenalık yapmadım. BUtiin r a. 1lyordu. 
sini ic:abettirsin. Ona vanlmndı fmdan sorulan muhtcll! ~re ce- vlnlertndcn B. Nedim to.yJ.n ed~- kAnının kapatılmasına kırar yerli- ömrümde öldürttüğünı k1mselor1n sa- RG.hip Klma o s:ı.bah muk.ndde'i 
mıydı. tabak da yapılamaz belki... vap vemıi§t1r. lerdlr. İstanbul Cümhurlyet müddei- ml§tlr. Yüksek tiaUe mantar satmak- yısı elliden fazladır. Anının. ben bun- damgalarla. mühürlenmiş olan yın 

Gülünç b' c:belki»... Vali muavtnı akşam ~ a.v- umurn1slne mUlt korunma müddeiu- tan maznun Ahmet ve Mehmet ad- lan n1çhı öldürttütümü sann birer clibbeshıl mrtından çıkı:u"<Wttan n· 
Böylo bir iddianın varit olamıya· det ctml.§tlr. mumts1 sa1Ah1yet1 de verllmlş ve ı lannda llt1 kardeş M.llye 1k1nc1 oeza birer sZlyledl.m ve bu ada.nılann ölüme ra, ~ünün bahçes1ne indi, bir ha-
w ubakkakl Zira csaamilder num.arolı mah'lremenin milddelumu- mnbkemeslne ve~, yapılan ı:orgıı l!Ylk olduğwıu huzunında ~3t et- sır koltuğa. oturdu. eline bir kitap 

cagı ~ tarihin • bul k:a * Halkalı Zlre.at mektebi mu.al- mı muav1nliklel1ne muavinlerden B. mnun.'cb 1.k:1si de tevkif edllm!at1i'. tını. Vicdanıma karşı h1ç btil zamnn aldı .. okur ctbl glirilnerek et.nıfı te-
YIW e esrarını • ma. llmlerlnden B. Ragıp Zly~ Maden, F\?th1 6 1 11 B Tahs1 tayin ed11 m<'8Ul değllim. Saltanatımı, ocn~ı cessüse başladı. 
diye bir ilim ıubesi bile tessüs etmJı. cumnrt&si günü saat 18 da Bakırköy eza e · n - Ev klrnsını arttırmak 6Uretlle 1htı- yıkmnk· nüfuzumu kırmak ıstiıyen ••• 

Bir hikayeye nazaran imamn en Parti binası lanundn. yazlık ekbıı mlşlerdir. kft.r yapmaktan ma.mun Nurt ve ke- her ~ olurs:ı. olsun onun vtlcudünU 5· d J 
81 ğılığı içgiiveği imiş. Ziyra tufeyli ve eklm1n arttırılması etrafında. btr tisküdar mi.ili korunma mahkemesi pek ihtlkttrmdn.n mnznun Mustafa. ortadan kaldınnnkt~ tereddtıt etme- ı'!gapur an aponyaya 
im~ Cıdanır;. eı;ıw~ayağw f ulye konfernm v~ktir. ~~=~~e ~~~ ::,aıana.rnk nınhkeme~ verllm1Ş:er- illin. Şlmd.1 de Yamada g1bl .b11' luly- bır ses: «Geliyorum .. » 
lmış: Kann !ışırdıgınden ... qyanın muavinlerinden B. Arif miiddelumu- dut beni öldfumeğe ~üs etmiş. SiyogonJ.ar o torihte Kl)'o - Siyo 

e yaramazı ıse. kınlmıı tabakınıt. ı • ı j mı mua.vinllğlne ttsküdar muavini B Ey ulu mnbut .. sen de görllyor:mn ki, şehrinde otunıy-ordu. Yalnız prens 
Ne yalan! 1918-1939 süktin dev· mar iŞ er Ahmet L~tfi tayin ed1l.m1şlerdl.f'.' ' Kahvehanelerde fiatlere felA.ketJer kendiliğinden beni attıyıp Mutso - Hlto Tokyoda ikrun.et ediyor-

resenin jigololım eaki :zam.an İçgÜ· Kndronun tebllğl üzer.ine İstanbul 2 ku l 1( buluyor. Bunlara. karşı. ben nnsıl ha- du. Bu sebeple rahip Kim.a ve ·~ 
veylerine rahmet okuttu... Bir!... adliye encUmeni diln toplanatak bu ruş zam yapı aca reketm.z ikalablllrim? Eğer beni buse- tkamon da. Tokyoya. gelml.şlcrdl. 
Ltediği kadar karın ,işinin; fasulye- Fatill parki bir miıli mahkemcıerın btı.ŞkAtlp, ktLUp, dak- Kool'<Unrı.syon heyet.ı ta.rafındnn ter de himaye eder ve Y~damn fc- KJyo - S!yo'da siyogonlar çok kuv· 
yi vaktilc olduiu gibi ıimdi de en tJlo v:e mübaşir kadrolıı.nnı da teSblt çay f'iatıeJ1ne '7,8 ve kahve flatlerıne ~ı benim ellmo dU~ürllrsen, her vetllydl. Tnra.tt.arlan da çoktu. Avam 
muhterem nimetlerden sayıyoruz... büyütüleceJC etmişlerdir. ttsklldar ve İsta.nbul ı de s ııra zam yıı.pıldığmı dün l"tlZ· " ..... Ana ikram (;ttlğfm netts ye- tabakası ve.tltllerln nlPt'lı[,'lDdnn, de-
lki!... (Bilhassa Luğdayın 

0 
derec nmnaralı mllll korunma mahkemelen ml§tık. Belediye iktisat mUdtlrlüğ'O ~kler1n mlkdıırmı a:rttııııcağım -re robeylerlnln zulmünden ve hükfunct 

naz1 • k il ... . • bug{lnden ftıbaren 1'-tUlll;vete başla- "'~em Cl) da bıı.h nk§am gfizel sesli memurlarının işkenc~ usandığı 
ı naze~ es d1g1. f1l devirde!).. Belediye ımar ml\dtlrlutU ~·un ınışla.rdır. bu vnzlyctl gözönüno runmk kıı.hve- ~ultlam. okuttuğum muclrıelelinden f~l her gfi.n bir halAsklir bekliyor-
~ ta~~ ehemnuyetl ise. i!men ha.mladığı esaslar dahilinde Şebza- İstanıbul mnhke.melerl 1çhı gümriik h:ımeler!c knhve "" çay :fiatlerlııe da:ba çok bah!ed~lm.. sana tapan du. Klyo - Slyoda. büyük ve hlsscdt-
tesçil edildı ... Oç!... debnşı ve Fat.Uı me:rtıanlannın imar bhınsındn tahsis edilen dn.1.relerhı f1c14er ~ anı yapılmasını muvn- lrullann sayısıru ruttını.cağıml Beni, lir blr kayna.şmn vardı Bilhassa 

.aı.y. pllnlanrıı ıam.tı.mlamıştu. Bu plAn- boya ~lerl henüz lkmal edilemed®n- tık görmüşttır. Bu husustn hazı.rln- Yıımadanın tecavtızUndm koru, ulu gtınlerde B.lngapurdnn japonyaya ~ 
Bin senelerdenberi Orta Asyadan lam nazaran Flı.tlh .ta.ym.a.ka.mbk bt- den ı numanılı nınhkemo §lmdllik nan teklif bir lı:np gtıne bda.J: Bele- m&butb len bir ses müstebit derebeylerlnı pek 

.lnrupaya doğru k vimlerin eöçme nuı ka.Tlwnda bulunan park btt adliye btnam:nda asliye Wncı «za diye daim\ encnmentne sevt:olunncak- B.a.blı> Kima bfttfin memleket he.l- &evl.ndlmı1fU. 
:rollan ancak testi çanak lanldan· m9.ll1 daha btıytllt1llecek ve parkın mahkemesı ırnlonunda. davalara ba.- tır. kmı alda.tan fCytanl bir yn mn- Yıllardanberl Singıapurda. münze,1 
Dm izleri sayesinde t pİt edilmekte- mQnaslp bir yerine t..uın'bul 1'&tllı1 bcaktu. 2 ntını.IU'alı mahkemenin • • • • llkU. Kend1ıs:!nl o gtlne kadar ıb!rçok gibi yaşayan prens Nahi: 
.w Bmıdan kad .. Çind Sultan Mehmeclln bo:rn:ıc blr he,kell kadrosu Jıentlz ve~ett.eı ge~dl- Et fıatlerı yüKaelıyor clnayetleıde koruyan nW>udu tnn- ~-Ben gelly-onım ... , 
• • • fa ar·~ once e dik:llecektlr. Pl!nda. Parti ta.m!mdan tinden faaliyete ba.§lamanuotır. Bu dı.nnakta mı g(lçlUk ~ekti? (Ark 
imal edilrn metebanı baklannm ınua ed11ecek yüksek ta.ha1l tald>e mahkeme de teft11 edildikten BOnra Toptan kesllın1o mğır et1 dthı mcz· O bfltthı bunlara. Matso - Hlto'nun ası ur) 
ancaf< o devirde huıl olab~ yurdu fçln de mllnasip bir yer artıl- her 1kl mahkeme glbnrluc blnasmda- be.hadan tllo ba§ınn. 130, kuzu iti de sebep olduıtunu bllll'Urdu. Hatttı o (1) Japonca mabet demekllr. 
arazı tabakı\lan albnda •• 'f.ihe:t te, mıııtır. :ti dairelerine yerleşecekl~r. 1'70 kuruşa tndnr çılan~r. 
lran yayl .sında. Karadenız ı~e Aehrlm1zde bulunan Parti ıeneı .-••••ıiıllımi•••ıİll••lllimliiııiİİİilıllİllİmmİİİİimm••~ 
ve Tuna kıyı)a.nnda bulunması, m• • 
aan kalabalıklannın, yemek yiye sekreteri B. F1krl TUzer dün Vall "9 

)'İye, gıda kaplarım kıra harcaya bü· Belediye Relsl Dr. B. Lttfl Xlrda.ı'la 
lün bu yolu katettiiini isbat ediyor. blrU?:te bu pllnı tel.kile etm1ş n tale-

Fakat yalnız bmıu deiil. başka bt yurdu· 1~lrı &ynlmış bulunan yeri 
feyleri daha isbat ediyor: münaslp bulmuştur. 

1 - Tabak eanaiın pek o kadar 
Jcmİf yi mahıalü otmadıflm, KÜÇÜK HABERLER 

irin seneler önce dahi pekala cinsle
rinin ynpddığmı, ıöcebelere dahi * Yedlkulede Kaz.lıçe§tlle ctvann
l>onlan kuilanmanm müyesser old~ da oturan Aysel admdo.ki kadın dftıı 
:iunu. mtDgnl ıotnde !rok töm.ür1l yakarak 

1 PEK sinemasında 
Büyük hasılat rekorlannı kıran 

Tiirk Pilmi 

Bu akşam sineması 
KR.lsTtNA SÖDERBAUM ve FRJn. VON DONCEN 

taıafından haıikultido bfr tauda )' ratılan mcvaimlıı en kuvvetli 
en lhthaelı bir afkın romanını taevir eden ' 

BALIKÇININ KARISI 
F'lhnini takdim ecli)ror. Mevzuu: Bütün bir kadm. kalbi... Meşru &, nvce ... Ye mdrm ... Öllim ker'§ı.smda bile eevmek ... gı'bi hare

ketli ahnclerle doludm. 

'2 - Türkiy piyueıuvla tabak mpının 6nihıe bırııJmııatır. B1Taz 
Lulunamamasmm mantıkazlıiuu. s:mııı. Ayael'in rorunu yedi ~ 
F.ier teşebbüs ve ıraJret edecek olur- G1lllmr sokağa. oıkmJş ve maııplm 
sak. nice ihtiyaçlardan ttkmb ede:· yanında oyna.dten s.teş1n tıırıeıme 
llDt • • abet•:x.:-: dD.o-müııtilr. GüUza.1111 ellerl Te )'11gl1 V E F A T 

memız IC ""fi..... ymımt§tlt Yanılı OOCuk (liıgll Qocuk 
3 - Şayet en faal işçilerimiz bat· hastnnesl~o k'&ldınlm~tır. Medıum Kenan ftll&JI kerimeel ve 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepeba.şı Dram kısmında kn sahalard ;ı meşgulader bile. ibti- . r-v-

yarlann ve kadmların dahi bu tarz * Küçükpll2D.rdl\. oturnn Abdulla- m'eı'!ıum doktor Sadık bey haremi 
~L--"-' b bil -'-•~! H"· hın üç y~d!lkl otlu İbrahim daD Maliye Müfett~i lllO'hum Ahmet ~ qara ec~.. u ,__, _ 

Gece sıı.nt 20.so do. 

PARA 
nice nice darlıkla.rm cidden yer- odada. yalnız oynarken ... ~u ....... - 1URHAN, Maadin Milhmdid 

• - ld ... ~ş vo eline geçirdiği .wta.toıu JsMAlL KENAN (KANAN). Tay· Yazan: Necip Fazıl Kısakfirck 
1tt ve manasız o ugunu. 11 ... ,,,...,_ -~,..., .. 

"'' d • d • b "~& ~ker zana~-derek ye~-· vareci merhum fBRA.HtM ORHAN İstıklAJ caddesi Kom dl .. ··-ınd"' " - ,-,,e enıne enml çare U· İbrahim htrl bas- ... ıo..ı..:ı.uı .. 

luna w (Va- Nu) ze enerekblrnzsonn. ~=m======================I== .-e YUSUF KENAN (KANAN) m (J(lce at 20,30 dn - .. -~~ııınmımmnıııumınnıınmımamn tnlanmıştır Çocuk baygın btr hnlde ~ • i Valideleri 

G l ı 1 Çocuk hastanes1ne bldı~tır. AZiZE (KANAN) O K S E ve S O K S E 
a atasaray ı arın çayı Sıcak ldimlain bütün sihrnmiz l'ilzdlilderini . . 8 0 N HAFTA 

Galatasaray llseslnden mezun olan- * Kammp~adn oturan İsbNon M A v • T u N A Vefat etmıştır. Cenaze namazı Cu- * 
lnnn 1932 senesinde tesis etnıış olduk- o~lu iki Y'l1§Ulda Mustafa dün blrden- 1 martesi 21.3.940 öğle nanuızuıı mü· 4 Nisan 1942 cunuırtesı nktmru. kıy. 

<Gnlatasa.rııylılnr ~yeti) nıa.r- bire hastalanmış ve b1r ka~ saat son- tıeakip B iktaşta SinaDJ>tl§ı:ı Camiin- metli sanatkAr HAzım Körmtikçü'nün 
tm 21 ıncı cumart.esl günü onuncu ra 151mtlştilr. Adliye doktoru taro1m- F'ılminde göreceloiniz B8$ Rollerde: de kılındıktan onra Yah"'"' Efendi sanat ha.,..,+ınm 25 inci .... 1dıtn"mn-
Jl}dönilmfi müruısebetllc bfitfin Gala- dan yapılan muayenede çoouğ'un ısın- ALLAN JONES NA ucy KELLY J~ '

3
""' JU v u u 

tas:ı.raylılnra Be~undaki lokallerin- mtı ~hell göı1llmil;ı, otopsi 18-Pıl· - .nn hatiresinde Allahm rahmetine tevdi dür. 
de bir ~ay vcrccı>klerdır. Bu t.op:ı.nt.ıya ınnk üzcro ceset morga gönderllm1§- p-•~ -•~.ıa 5 Ü M E R Sinemaaındn olunacaktır. *Dem::ı:am:amı••m11111ıt.. 
fehr1m.1zde bulunan nskcrt. w sı.vn er- tır. Küçük Mustrı.fruıın ölümtı etra- ez ,.a.n.u.... ŞA 
t:dnın ctavetu bulunduğunu haber aı- fmda mUddelu!Jlumlllk tahkikata ÖLÜM RK Sinemasında 
chk. başlamıştır. F.skl Sadaret tc:rcüın..-ını. M~ Dün gece g&tcrllen 

Ccmiyctlerlnln kuruluşunun 10 un- ,......_____ Şeluadebap Gedikpap mektebi tercüme mualllm1, Hamel BRİGiTTE RORJ'ııı'EY -

cu yıldönümü müıuı.sebetUe Gıı.latasa- Belediye resimlerine T U R A N A z A K cvra.k müdürü umuıntsı, 1sta.nl>uı Şoh- JOACıriı\ı GOTTSCIIALK'ın 
rarlılnn tebrik: ederiz. zamlar :remın.ı Tekili ve Harp G.kadmı!sl. tart- En son çevird1kler1 

bı sırası muallimi: SENı·N Gı·sı· Bcşiktnş Hıılkevinden: Belediye btltçesl.nc yem vD.11.dat Sinıema!annda mevsimin &ki büylik filmi hini RArnınT.IN ~"ED· GÖQEN 

21/3/942 cumartesi gQntı ~ bulmak m&ts:ıdUe Be~d!yo reshnle- 1 K 1 Z 1 L S i L A H Ş Q R rahmeti rahmantı. kuvu§Dlu,tuı'. Oe- BiR KADJN ! 
=~~:~ecek konser ve tem.slle 11ne yeni z:a.mlar yapıld.IAı ve bu mm- Türk,. .. söı.lü tarihi hiiyük film ~ bugtinktl cuma gtln{l Bn'kıMöy 

lann umı .... ı.ı- .,._,md b ,.... cıuntlnde cuma. namnzmı m1iteak1p Franmrea. sözlü Aşk vo Oc:nçllk 
ı - Mandolin ıaırunıınız tara.tın- um m~ ....u.... an - 2 - TEHLiKELi SEYAHAT .... ,_ ... ~~-- tılm1 ...,,'" b•w.r.... A'f"...,.,,,,,. dan konser. bul edlld1Rint ~ır. Karar htlkfı- ı cenııne nnmazı ZUllU'U4A.ww. sonra Kaz- ~ o.v....,.. muv ..... ..-,, ... ., 
2 - Bando. metçe tastıır edllın.1§tlr. Bu 1tB>arta WN PEGE ~ck\:ı ailem iıl':um defncdi- kn~ ve seytrcllen:ı hoş 2 s:ı.-

TOM BRO - MORAN Iece'ktlr. Allah ~,_,...+ eyı.....ı-. at geç1rtmışt1.r. 
1 - Gösterlt kolu tamfından cÇa- Belediye 1:."ab\ıl olunan --ıa.n 1 -•- ·~>-" "">uı -.... uı Çelenk gönderilmemesi rtcn olunur. Mattneler: 2.30 - 4.30 - e.so. 

panoftlu, temsil edllecekttr. sandruı 1tJb:ı.mı alacaktır. &,-.•••••Battan b8la qk, mmiki 'H ıençlik fihıolll••••ll' Blrltecl.den tren 12,10 dndır. ~ı••• eua.re 9 da. ••=••" 
Bay Amcaya göre ... 

.__ 

- Biz.im hemşirenin kttı evleni· ••• EU bo§ gitmek olmaz ... 
yor bay Amca. Bugüne lbuaün dayı 
eayılınz ... 1 

.... Şöyle yükte hafif, pahada ağır 1 .. · Tek ~ bir pırlanta 1'.ilzük • .. Y o'btı hır inci gcrd nlık mı, B. A. - Bilmem nmnın bir kilo 
bir hediye götürmek ~otum amma mü.•• bHmıyoruml .. • balık da bunl rın yerim tul r • nı· 
bir elmaıı :iğne mi olsun... ' nmf ... 
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Algınhgı • 
Ve Bütün Ağrilari Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPlN yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

1 Günlük 
İs1anbul borsa mın 1913 'DU! piyasalan 

Londra üzerine ı sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre ilzerlne 101Xl 

L. K. 
5,24 

130,'iO 

İsviçre trankı 30,365 
lvladrld üzerine 100 pezeta 12,9315 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.72 

J:SHı\1\1 ve TAiniL!T 
İkramiyen <" 5 033 Erganı 23,85 
~ 7 941 Demlryolu II 19,60 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12,30: Program, 12,33: Muhtellf şar
kılar 12,45: Ajans haberleri, 13: Şarkl 
ve turkuler, 18,03: Fnsıl heyetl, 18,45: 

ve 
Belsoğu)dujıma 

tutulmamak içıin 

EN tvt tLAÇr 
PROTEJİN'dir 

Her Eczanede 50 Kr. 
satılır. 

ERMOJE 
l:A.NlK, {'.lTL...\K, EKZEJlA t'C 

CİLD YARAI.AR~A fel·kalide 
lfl ğeUr Derlnln tazelenmeslnc 
ve yenilenmesine bimıet eder. 

Her Eczanede bulunur. 

Ziraat takvimi, 18,55: Salon ork~.ra- 91•• Dr. ihsan Sami 
sı, 19 30: Ajans haberleri, 19,45: KlAsik 
Turk müziği, 20,15: Radyo oazetesi, 
20,45: Snzln!i.k mnkamında.n §a.rkılar, 
21: Konuşmıı, 21,15: Tcms11, 22: Ka
rışık program (Pl.), 22.30: AJnns ha
berleri ve bors:Uar. 

ı·nrın s:ıbahki progr.un 
7,30: Program, 7,33: Hatır program 

{Pl>, {7,45: Ajans haberleri, 8: Sen
fonik program (Pl.). 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye F..cnebl 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 ku~ 
'150 • 
400 • 
150 , 

2700~ 
1450 , 
800 • 

)1 

Posta ittihadına dahil ôlmıyan 
ecnebi memleketler: Seneli~: 
3GOO, altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarumz Başmnbanlr: 20565 
l"n:r:ı işleri: 20765 - idare: 20681 

Müdür: 20191 

Reblüle\'Vel 3 - Kl\smı 133 
S. im. GU. Öğ. İkl. Ak. Yat 
E. IO,Oi 11,44 6,02 9,26 12.00 1,31 
va. 4,25 6,04 12,22 15,46 18,20 19,51 

IdJ.rehane BabıiUi cıva.rı 
Arımusluk sokak No. 13 

Osmanlı Bankası 
iLAN 

uAlLE SANDI Cin PlY ANGOSU 
Osmanlı Bankasmcn ihdas edlle.n 

ııAile Sandı~ı. Piyangosunun keşldesl 
25 M::ı.rt 1942 tarihinde icra edUlp fıU-1 
deki ikramiyeler tevzi cdllecektır: 

l AdeL TL. 1,000 lık T.L. 1,000 
4 .. )1 250 lt • 1 .ooo 
{İ D lt 100 lt lt 500 

İıtafilokok Aıısı 
İstamotoklardan mlltevelllt 

CergenlJ.k. kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık) ve biltUn cilt has 
t.alıklanna karşı pelc tealrll bir 

- ~ıdır Dlvanyolu No. 113 -

ŞARK DERi 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

Şlrket hl~ının aşağıda. yazı
lı ruzn.nıımede dahll teı:y1di semuı.ye 

hususunu mih:a.kere etmek üzere fev
keJAde JA;Uman davetine İdare mec
lls1nce kaz-ar J-ertıınış olduğundan 
h.lS90daranın yevm1 içtima olıın 9 ni
san 1942 tarihine mü.sa.dit perş~ 
günü saat 14 te ŞLrkct İdare nıerkcz! 
olan Sirkecide Köprülü Handa. 36 nu
maralı yazıhaneye gelmelert >e yev
ml lçtlmndan niha.yet on cün evvel 
his>e senedlerinl Şlrket vemesine ve
ya. her hangi bir bankaya tevdl Ue 
nlııcn.l:..lan makbuzu ibraz ederek dli
hullye \'arakll.51 alnınlan lüzumu llfın 
olunur. 

1942 senesi fe\·kaJade içtima 
RUZNAl\IESt 

Şirket esas muka.velenameslnln 
b~lncl maddesinin bıı.b.şeylCdiğl sa.1!
hlyct dalro.slnde Şirket scrmayeslntn 
bir nıllyon liraya ibltığı. 

İdare l\lecllsl 

BELFAM 

25 • /' 50 • > 1,250 1 
50 " , 25 • , 1,250 1 

BE:..FAM: Sı.h'.hat \"e İçtim.al 
Muavenet Vekt\letinln yük!ıek 
tasdlklerlylo vücut bulmuş: EK
SİRDİR. Bir defa. kulla.nnuı.kla 
clldinlzi ~lleştlrlr. Yüzünüz
de hnsıl olan kı~ıklıklan dertıal 
izale eder. BELFAM: kullnnmnk
l:ı. dalma cenç knla'blllrslnlz. Gü
zel ve kırışıksız bf.r clldıe sahip 
olmak lstlyenler. harl.knlıtr yn.
ratan: ss ı> ikramlye için: • s.ooo 

tqbu ke,şldeye, Biı1ncite.şrln 1941 - 1 
Mart 1942 nıtı aylık mildd~t.- zarfında 
•Alle Sandığıa (Tasarruf Cüzdanı> 
hesabında matlubu T.L. 50 den n.'lğı 
olmayan her mudi iŞtiro.k edecedtr. 

.. BEL F AM'ı -
kullanmalıdır. satıo ~rl: Bahçe
kapı, Meydancık. VAJaf Han cad
desi No. 17, 8. H 

Kadıkoy İkinri Sulh llııkult II~kim- .. •••••••••••• 
ıil:indcn: 942;94 e· B A 
Davacı: Kadıköyünde K~ill ca.d- ır ayan ranıyor 

desinde 151 No. da Behiye Bozüyük. İki k.lşll.lk bl? ııJJe yanın& hlz-
D. olunan: Şadan BO'Züyük met etmek llzıere 1yt reteraruı ve-
Davacı tarafından açılan sulh te- roblle:n ıı:::ıx, kırk beş yaşlarında 

şebbusü dnvnsından dolıı.yı dava olu- cörcülü blr bayana 1htiy~ va.r-
nanuı 6 nisan 942 pazartes! günü -.at dır. Arzu edenler Sultaııbamam 
ıo da mahkememizde hazır bulunması Emtn Bey Han nltmd& 22 numa-

Devlet Demiryollari "4 Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Muhıun.mrn bedeli (27290) lira olan rnuhtellf eb'aLta 3650 metıre Bezli 
Lft.stik Transmls]on kayışı (7/4/942} Salı günü saa.t (15,30) on beş. buçu'k
ta Ha.ydnıpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
ll$Ulil~ satın rumacn.ktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin (2046) lira (75) kuruşluk muv:ıkkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla. tekllflerinl mUhtevl zarflannı a.yn1 glin 
sn.at (14,30) on dört otuza kadar Komisyon relsllğine verınelerl lAzımdır. 

Bu 1tıe nlt şartnameler komisyondan pnrnsız olarak <lağıtılmaktı:ı.dır. 
(3615) 

* Muhıınunen bedell {8000) lirn ol:ın ıooo Rulo (100000 metre) Kolnsıa 
PanıUk Mücerrlt Şerit (6/ 4/1942J Paz:ırtesı günt1 saat (16) on nıtıda Hay
darp:ı.şl.da Gar bin!lsı dahlllndeıct komisyon tarnfından kapalı zarf usullle 
satın alınacaktır. 

Bu 1~ girmek ı.steyenlerln (600) llrolık mu\'akkat teminat, kanunun 
tayin ettiği \'esatkle tıekllflcrlnl muhtevi zarflarını :ı.ynl gün saat (15) on 
be~e kndnr Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu l~ a!t ~:lrtnameler lcomlsyond:m parasız olarak dağıtılıruıkta.dır. 
(3616) 

Yalova Kaplıcaları işletme İdaresi n1üdürlü
ğünden: 

Kırk ~yglrlik dizel motöründe pazarlıkla esaslı tamlmt ynpWıcaktır. 
Bu işe .isteklilerin ta.mlr edilecek motörü görmek ve pazarlığını yapma'k 
\izere 2'1/31942 tarlhlne kadar İdareye müracaattan llln olunur. (3607) 

Hukuk Fakültesi Dekanlğından: 
Doktora. Y:\Z sömestr imtihanan 25/3(942 çarşamba günü icra edilecek

tir. 
ImWı:uıa gl.recel: talabenln 23 ' 31942 pazartesi gününe kadar Fakülte 

kalemine müracnat etmesi ll'mmclır. (36U) 

lstanbul Golf Klübünden: 
:'iendik umumi toııl:ımtı :e1 Mıırl 91'? ı:-ii.nü saat 11 de Talı.simde İstanbul 

Klubu binasında yapılacaktır, 
ltUZNAl\IEİ J.UU7.ı\KERAT: 

1 - Heyeti idare intihabı. 
! 19U senesi bllinçosunun tasdiki. 
3 - 19.&2 senesi masraOarmın tahmini. 
4 - Senelik kayıt ücretlerinin arttınlmasL 
5 - Miirakipler intihabı. 
Aulann t-kserisinln toplantıda lı:ızır bıılunmatan rica olunur. 

idare Heyeti naDlına 
Parti katip R. iL w. Atkiruı 

BOYA USTASI ARANIYOR 
Jstanbul'd& blr Mensucat Fabrlkası lçln tecrUbell bir İpekli ve Yün

lü boya ustasına ibtıyaç Tardır. 
Taliplerin mektupla <İstanbul Posta kutusu No. 22) adreslne mü

rncaaUan blld1rUlr. 

TtlrkiJ'& Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kunıl111 tatlhl: 1888 - scrmayesı: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans nded1: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye \'eriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1t.lbnrsız tasarruf hes::ıplannc1a en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11~ aşı:ı.ğıdaltl 

pllna göre ikramiye daıtıtılacaktır. 
4 ııdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 R<let 50 liralık S.000 lira 
4 J> 500 J) 2.000 )) 120 » 40 > 4.800 • 
" ~ 250 • 1.000 » 160 » 20 .. 3.200 • 

40 J> 100 - 4.000 » 
DiKKAT: Hesaplanndald paralar b!r sene lçlnde 50 liradan aıatı 

düşmlyenl~re ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlıı.slle \'erııecektlr. 

Kw·atar senede 4 defa 11 eylQJ, 11 birincikfuıun. 11 mart ve 
11 haziran tarllıleriıule çekilecektir. 

Devlet Deniz Yolları ltletme Umum 
Müdürlüğü tlanlari 

Muntazam po.sta sererıert yolcu navlunlanna l Nisan 942 tarlhlndea 
ltıbaren yüzde on zam yap~r. Aeentalanmızdan Wı.hat alınabWr. (338&> 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur alınacaktır 
ı - Taşra te.şkil~t.unızd.aıld mfüıha1 50 llra ücretli memurlyet.ler lçta 

25/3/942 çarşamba günü öğleden sonra saat 13 de Slrlreclde lnhtsa.rlaı- me
murin kursu binasında bir imtUıa.n yapılacaktır. 

2 - Tallp olanlar bir dilekçe, evrakı mfısblte ve iki foto~rana blrlk1te 
Zat İşleri şubemlze müracaat etmelld1rler. 

3 - İmtihana girmek: ıstiyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şarUa.n hala 
olmalan lfızınıdır. 

A - En az ilk ta.hslll.nl bltlrıni3 olmak. 
n - 20 yaşından nıaıtı w 40 )'a'Jtndan yukarı olmamıılc. 
c - Vazife ıtasın:ı. nıln1 bir hnll bulunmamak, 
D - Askerllğ\nı yapID.LŞ olmnk veya müeccel bulwımak ve bilhassa her 

iki halde de son yokla.mı>Jarnn nüfus cüzdanına kaydetti~ olınalc. 
4 - Müracaatlar 24/3/94! günll a'kşaınına kadıır kabul olunur. (4244) 

Toprak mahsulleri ofisi İatanbulı ubesinden: 
Muhtellf değlmıenlercle ~üt.mekt..e bulunduğumuz hububatın tenlz· 

lenmeslnde elde edilen kavuz. tavuk yemi, çevrentı ve toz gibi çıkıntılar 
karşılıklı pazarlık sureWe Liman han 4 fincü kattaki da1r0m1zcle satılacak· 
tır. Pazarlığa iştirak edeceklerin b1n liralık banka teminat mektubu veya 

nnkldle blrllkte 24. mart. 942 11alı günü sant on dörtte Ofisimizde bulunma-
ıan rica olunur. .,3598• 

Ziraat Vekaleti zirai kombinalar kurumu 
müdürlüğünden; 

Orak makinesi 
Hayvan pulluğu 
Hayvan .Mlbzerl 
Kamyon 
l{urumumuzca yukarda. yazılı e~ya satın alınacaktır. Vermek ısteyea

lerln mlkror tesblt ederek tekllfleıinl müdürliığfımüze yazı ile blldinruıleı1 
flfln olunur. ı317b d110t 

11fı.n olunur ill•• raya müracaa.tian.••• ••• 'T. 1 $ B A N K A S 1 ' inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

MÜTEHASSIS BiR RADYO 
Şef Teknisyeni 

aranıyor 
BUyük bir Radyo taıniı-nt AteJyesfnl idare edebileoek 

meslel:<i esaslı bir surette bilen bir şef teknisyen aranıyor. 

Taliplerin Posta kutusu 114'1 adresine yaa ile müracnatlan. 

Küçük tcuar.rul hesapları 1942 ikramiye planc 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto'ı 

! lkinciteşrln tarihlerinde yapılır. 
lH! İKRAl\IİYELERI 

1 Ad~t 2000 liralık = 2000.- Lira 
3 » 1000 il = 3000.- » 
?. • '150 » = 1500.- .. 
3 • 500 » = 1500.- ,. 

10 
40 
50 

200 
%80 

it 

» 

it 

it 

• 

250 
10 
50 
25 
10 

,. = 2:;00.- re 

• = 4000.- it 

B = 2500.- '" ,. = 5000.-
» = 2000.- .. 

Cinsi 
Vida maa somun 

V.b"adı 

3/16-50 mim 
3/16-35 mim 

Miktarı 

60,000 adet 
60,000 adet 

ı - Yukarıd:ı. cins ve miktarı yazılı mnlzeme pazarlıkla satın alına-
caktır. • 

2 - Pazarlık 27/3 942 cuma cünü saat. 11,40 ta Kabataş Lev:ızun şube-

ı s~nde merkez rnübaraa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - isteklilerin pazarlık IÇ'ln tayin olunan gün l'e mıatte tekllf cdecek

lerı füı.t fü:erlnden % 7,5 güvenme paraslle birlikte sözü geçen komlsyona 
murr.cnntıarı. (3603) 

Selimiye Tüm Askerlik Dairesinden: 
! 33& doı;'Ullllu ve bu dQğwnlularla muameleye ve ta.m hizmete ta'bi sağ-

lam ve sakat erler hlımeU nım"hz:ı:afalannı yapmak üzere kıtaat ve mües
we nta Se\'kedilece"ıd~rinden, gerek yerli Ve gerekse yabancı bllümum mQ
kellefle;in tophnnuı. glıııü olan 2513/94!! ç.ı.rşamba günü sabahı meilSUl> ve 
m ıkhn et bulundukl n askerlik şubelerinde l!:'bııtı vi.icut etmeleri 11An olu-
n :ır (S638) 


