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Bulgar genel 
kurmay reisi 
Berline gitti 

lngilizlerin 
Fransa'ya 

bir baskını 

Yiyecek mesele•i BU SABAHKi 'l'ELGBAPLA.B 

Bulgar Bat vekili . 
cAkıbetimiz müttefikle

rimizin akıbetine 
bağlıdır» dedi 

Berline göre hareket 
akim kaldı. 9 höcum bota 

ile 4 torpitobotun 
batınldığı bildiriliyor 

Et işi esash 
surette ele ahndı 

Özak Şark'a 
bir ingiliz 

filo~u gidiyor Fakir halka ucuz şeker verilmeai için 
Sılalaiye Vekdletine S milyon 2 zırhlı, 2 tayyare gemiıi, 

lira tahaia edildi kruvazörler Kap'tan 

.Fransa'ya 
yapılan 

taarruz 
Yeni bir İngiliz tebliği 

tafsilat veriyor 
Londra 26 (AA.) - B. B. C. c Londra 28 fA.~.) - Neşredilen geçmİfler 
Kıra! Boris hala Berlindedir. Bul· tebliğde denlll)'or ld: . Allbra 28 (lW-funla) - Haber sOnlerde ~ Uıııılil• .... - - Londra 29 (A.A.) - l.ıcilıtı 

gar genelkurmay ba~kanı general Bug(inktl c~ aabahı Ulı; aaat- Mlılmıa 8'N. .... milnetarlıiı et laqoa '"8adedn .a;.Plk ınr.2 ...... Vicliy 29 (AA.) _ Loadradaa kuvvetlerinin Franaaıun §imalinde 
Stefoian da Berline citmiştir. I~i'de _Salzıt N~ 8 kU'll ~ııan meeelem.i 8'.'ub ~ ıureıtte ele alm11 lerinf 3almmek lota almJttır. al&naa haberi.... göre, lncilizl• mühim bir Alman denizaltı ü.eü olaa 

Sofya 26 (AA.) - Bulgar Baş-ı blr küçük taarrur: :'e~~da ~ b~ ve ,aıtt Yillıetledndeld ihracat91 '>'>' lr UzaltŞub maldaa deniabYYetleri Sımnt Nuaire limanına ur11 yaptık-
vekil' M FHof Sobranya meclisinde servise mensup blrl • ııttet,~-'-'"' ~JHcıdr. mfimee.illerint Ankara- Ankarada bulgur ~ göndeımofe karar veım.iPtrdir Bu lan harekete dair eece geç vak.it tu 

ı . • hareket yapmı.Jlardır. Kuvve """""..,. ıra "" arak -x..ı&-:ı....ı:- ş· di ..._____ l L • ebliw dil . . q:_ • • 
IU sözleri aöylemi~tir: ilslerlne döner dönmez yeni blr tıeb- Ç&ııır avu•.,......,-.. rm n.ua-ut- aab ıyor ~uvvetlerin timdi Afrik.anm cenu· t g netre mı2tir: c.,...udı salimen 

cBugün, Avrupanın a.ı:ıbeti~.t.a· llğ ne,,redllecektl.r. bayvan wacatı olmadığından .i~ 
28 

Telefona _ "AJ.ı,. bunda Kap"tan seçtiği ~Hint Ok· l~ilt~reıye dônruekte o.lan kuv~et-
yin edecek olan sava~ta atıl değilız. Be JI 28 (AA l Alınan i'dula kalan bu tetelddlller, memlflıket ıçme Ankara ( ) yanueuna ginnek öz:ero olduğu bildi- lenmızdcıa ahnan malUmata gorc. 
Bulgar millet:ni.n. hürriye.tini ve i~~~· b~:andlnlığ~ın- tebll~: o H~ hat)"Van sevki lfi i1e vazifel~n~ril~ 1!-da bulpnm perakendoJft! 21 ril:iyor. lngibz deniz. kuvvetlerinin 2 Campc.ltav~ torpido muhribi: evvd
lalini ko&um~- ıçm zarurı olan butun bir tebllğoo de bildlrl.lmlş olduğu be- cektlr. Bu ıur~ • meae.lesının bır fl~k ~ olarak teaı* ltdl. zırhlı. 2 tayare gemi~. blrçOk kru- ce tesbıt ecliten saatten 4 dalc\lta ııeç. 
fedakarlıklara ve bütı.in sa)•retlere, re İnglllz ®nlz kuvvetleri satnt Na- hal telr:tf y-oluna glrdit{ anlaftlmak· Piyasaya hol miktarda bulgur çak ... vaz5rdon ve diğer ıemilerdıen mG· buradaki doklann aaa kapısına 
müttefiklerine imk"mn müsaade et· znlre denizaltı ü Une taa.mız etmet tadır. nlmı~ttr. rekkep oldugu beber ıverili.Yor. Ah· kasten toılaml.ihr. Amerikadan alm-
tiği nispetto tar.ı bir yardımda bu- ve llmanın bendini tahrip etmek için Ankara 2a (Tefefonla) - Hü.k.G· Dağıtma ofiai na.n haber aağlamla,usa. lnailter• mg eslti torpido muhriplerinden biri 
lunanık mazide olduğu gtbi her za· Lolre nehrinin *zına nSker çıkatm.a- met. fakir halka ucuz şoke veril· Anbr 28 (Telef nl ) _ ı.,. Uzak Şark'ta tekrar harebte geçm .. olan Campeltavn'm pro\ aları hueus1 
man hazı olacağına kanaatim var· ğa te~üs ebm!şlerdlr. Bendin k&- meısi ile ehemm.fyeıtle menul ol· .. ~ it 0 ~&tına aJt ğe lcarar vemüı demektir. ıurette eortle,tirilmlJ ve daha fazla 
dır. Bulgaristamn takibedeceği yol, pmna Çart>Amtc orasuu atmak tlııe~ maktadır. Bu ft için Sıhhat ve İçti· ~:: Veıkilrer H ~ ı.Clldlr. tahribat yapması jçin geminin bili 
kesin olarak çi:dlmi~tir. Ve bu yol· infllAk maddelerlta dolu eski blr A- mat Muavenet Vek&lotiM 5,000,000 dil k dlr erahndflJ' M Ü.. nft- tarafına 5 ton yülcaek infilaklı mad-
<lan her r.ykırı gipi§, biri ancak za· merlka.n torpido muht1bt Alınan ba.h- liralık tah.titat verilmesi timdiden İec ~~ t~~y ~l ec lee de Moskova'da mUhı'm de konmurtu. Bu madde sonradan 
rara \'C bozgun!\ göttirür. Akibetimiz rlye topçusunun ateşi. altındıı. d.lh& kararlaJhnlmıftır. b'I~· ~~i-n ~ t,_.1... ~ OYY patlıyacak bir fitile bağlı idi. Kuvet-
müttefiklerimizin fıldbetine ayrılmaz hedef-8 varmadan h~vo.ya uçmu~. z . .. f" 1 • ! ır. puı ~ m •tar maa- Jerimiz ~dikten •onra ıiddetli bir 

k "ld b wı d M 1 k . . . Bahriye topçumuz duşmanwı hücum.. eytınyagı ıat en vıoliği, daıt umum mtldGrllk:, Claıt bir gKrüşma infililc. duyulmuQtu T 'd h ıe ı e ~g ı ıı. • em~ etimızın re· botl:ı.Hlı! dl~r taarruz gemUerlııbı ••k ] • ek umwn mndt:r muavJnffit 'Y• IDaum U . . . • r: or,!>ı o mu • 
fa1u, yem Avrupa canrnı.•mdan ayrı büyük: 1tı.,-ınını """ket-'• v- aıtır ha- yu se mıyec k- _ı _x_ fi 

1 
t ı__ ribındeki kuvvottenn çogu evvdce 

1 B . . ,,~ ·~ .....,_ a.uar ıruuv ıe er Ye menıur ann~ -- motorb tla 1 '- rt 1 bir ey o amnz. u yeru mzamın te· sara u~ru.tmı.ştır. Dll.şmanın kara,. Ankara 28 (Telefonla) - Zer ltk.. ektediı: o r il . .-u an mı$tır. 
essüsü için ilk şart, ~\'TUpi'ya .. ve asker çıkarmata muvaffak oldutu tinyaiJ ve pamuk yafa mocvcudunun tere .. up .aıtm. • • . Stalin, Molotof ve İngiliz Bu esn~a ka~aya akmcılar çıka-
onun asırlık medeniyetınc karşı ote· y<ırlarde bu kuvvetler teırıgMılııı.ra ta- boyana t&bt tututm ... bu maddele- Dagıtma ofiei t .. at k.adroft. • • rılmı~hr. Şıddetlı mukavemete rağ-
denberi meıw:ut on büyük behlikeleı-- ı:ırruz etım&k ve şehrt 1stllA eylemek mı ftatine z:am yapılacağı p.yialarma laıe müaıtetarhimoa hazırlanarak t.... ıefin 2 saat konuttular men bunlar, tabii baz:a zayiata uğra• 
den birini teşkil eden bolşev.izmin teşebbl\slert esnasında. he.r sınıftan yol açınıftır. Sal&hiyettar makamlar tik edilmek Gz:ere Ve\:iller Heyetine --- malda lk..-rar'bcr, lüzumlu tahribata ba-
yok edilmef."idir. Bulgar milleti §Un· Alman kıtabn tıırnfından yolc edtt- ne.Minde yaptıiun tahkikat netice- .. "erllmiltir. Yw oS. b!r harta,. ka· londr 

29 
(A.A.) Molko ~rmışlardır. Atlantik sahilinde içine 

diki beynelmilel hadiselerle münase• mtşlerdlr. sinde bu pyialann asılsız olduğunu dar teşeldcGl etndt ve faaliyete ıeç- radyoau:. 
1 

.. 
8 

din St.ıllıa M n. Almarılann Tirpitz zırhlısını alacak 
betli olarak kendi9ine tevdi edilen Şlmdlye kadar nlınaıı haberlere gö- öğrendJm. Hük6mGt bu tedbiri. son mlf olacaktır. l tof lnsüis :...ı D 

2 
Mal~ birici~:Saınt ~azaire dokunun tahrip 

bütün vazifeleri, ordusu sayesinde re bir to~ido muhribi, 4 tıorpldobo4ıııı 0 • Wr 0 cdıldıgı fazlasıle umu1uyor. 
gereği gibi baıarmaktadır. Bulgar ~e 9 

da hücumbotu )"Oked!lmltUr. T • ı t mÜf • Hi.diae esnasında eahil muhafaza• 
milleti, iyiden iyiye şunu 1'avramah· k~k~ ~!= 00: e;ı:~ ayya re 1 e pos a Si.na m~ur tayyarelerimiz uçmuı1ar, 
dır ki her n1.; kadar dövü~müyorsak den ~azı!'1 esir bıroılanıştır~ Alma.nlar Bulgaristan' da b~r Hcınk<e:l tayyareaini dü ürmü,ler-
ta bizim iç-in mevcut olnbilecek bU· htçb1r hıırp gemisi ~em.işler- dır. Bombardıman tayyarelerimiz de 

ıtün tehlikele; ve bütün ödevlerile dil'. Denl'laltt \lssftnde de h1~tr h&- seferi eri başlıyor ·durum bombalaratmı~lardır. Kuvvetlerimia 
harp halindeyiz. Vazifemiz bize ma· sar olmamt§tır. döner dö~z da.ha fazla tafsilat 
aıeviyatımızı çok yüksek tutmağı. Şafat s&edaen Alman totpldobot- nc,redileeektir.:. 
güzel Bulgaristan toprağıı:n,ızın bah· lan daha ırunetıı btr İngDtlı torpido SoL· -..1-- R --------
şettiği bütün imkAnlan i~leterek i .. mahı1bl fıetk1ll lle ~. ·ı 1 b 1 Ad •7 • r~--u uaya Uzak Şark't 
tihaalimlzi kabil olduğu kadar art- P'aJı:M dDljman teşldll mtlteaddtt •- Seferler Ankara ı e stan u '} ana, aleyhinde neıriyatta a 
bnnağı emretmektodir."' betler aldıktan sotıl"ll Mıefl ke9m~. • 

• ~ul~a~ Başvekili aöziedni şöy{e Elazığ arasında 1 nısandan bulunuyor 

bı~rı~~:~lim~~e :C9aret ve itimat a. Berlin Filarmonik ı eyhile kadar sürecek 
bakalım. Bugunku devre bu sayede 

ı lyı1t oluruz:. Şimdiye kadar adevle· or· kestrası Ankarada 
rimizi muvaffakıyetk yerine getir• 
mit olmamız bütün Bulgar milleti
nin, memleket mukadderatlnı Jciya· 
M.tle idare eden kıralının etrafında 
toplannııf bulunmuındadır.• 

Türkiye 
Bulgaristan 
dostluğu 

Bir Bulgar gazetesi, iki 
memleket araainda hiç 
bir ihtilaf olmadığini 

yazıyor 

Finler Hogland adasını 
itgal etmitler 

Stokholm 28 (A.A.) - İnanılır 
kaynaklardan gel'CO, fakat henüı 
resmen teyid edilmiyen haberlere 
göre, Fin kuvvetleri Helsinki' nin 
100 kilometre batısında Hogland 
adasını i~al etmişlerdir. - ... --

Parise beyannameler 
atıldı 

Gene aynı şartlarla bono 
çıkarılacak 

Ankara 28 lTc1efonla) - Hükd
metçe evvelce çıknnlan tasarruf bo
nobrmın gördüğü rağbet uzertne yi
ne nynı şartlarla tasarruf bonolan 
çıkarıhnam lçln bir kanun Iay1ha81 
hazırlanmı.ş tır. ---

Paria 28 (A.A.) - Dün ak~m Denizaltı tüneli 
aaat 21,50 ilt: gece yarıııı arasında Tokio 28 (A.A.) - Han!lU ada-
Paris çevresinde hava tehlike işareti sile Kiyu~u adasını bir.birine bnğlıyan 
verilııuştir. lngiliz tayyareleri be;-an· denizaltı tüneli bu~ün açılmıştır. Bu 
nameler atmışlardır. 1 tünelin ... pılma:ıı 6 sene sürmi.ı~tür. 

- Ça.yla ltahve neden in.hı.ara alındı acaba)~. 
- Vurguncuların inh;nrmdaa kprtannait için ofocakl .•• 
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1 Harp tebliğleri 1 
lngiliz tebliği 

Jtab.ln J8 CA.A.) - O& eam in
sntz umum! tn.r'IU'dhmm ~: 
UbJadıl.ki hail araz1de do,rnan ~-

lngiliz 
Kırahnın 
nutku 

Jeden 8Q1lrn Meklll d~de. görtllen cKötU kuvvetler yere 
bir kft~Ok mütrem ıntwtesna az fa.a.ll
,.,ıte bulunmllftUP. Devriye· tollall~ ıerllmeden aulh olamaz» 

• nuz ~e i1lndilz taallyet ııa.rfetm1.e- _ ~ 

:;ur~Bıı~= ~r=;. ~~: Londra J8 (AA) - KınJ rad-
~. dllt~ T1mlm1 2l:ı1o alam yakmm.- roda bJr autuk aSyli,yerek ez.etlm1e 
da eeflbana urmıım. Plyadem.tz A- demi§1ir ldı 
Jelmn'dn. cıtışman m~vzllertnı mıtf'al- 8'&o son defa ~cttiiimde.nheri 
1&z ateşine tutm\Jftlıl'. 9olt çetin ve eodişel:I anlar geçirdik. 

~ağımız altında çokta.nberi lllll
lum 'c refahın nimetlerinden ktifade 
tılm:l,ken tılmdl haıb.hı btıtOsı fada-

Alman tebliği 
Berlin 28 (A.A.) - - .Alman onlulan laıtle karp'-tan milletlerin iztira.bmı 

ıı 

HARP DURUMU 

Birmanya'da büyük bir 
muharebe hazırlamyor · 

Rus cephesinde mühim bir 
değişiklik olmadı - Libya' da 

durgunluk devam ediyor 

Uzak Doiudaı 

"8flruınnndanlıCmın t"ebllttı: Kerç JI." paylqtık. Kal'bledmlz bu imtihan PMif.ik OleyanuwnCla uıkerl 
ımıa.da.smda ff notu oepbeeln1n ~- -~e ATIUıtra.lyada, Yeni z..lln-

;Yem Gine' do ve Aw.stralya• 
7& yakın adalarda barcklt, br
,.Idtlı bava f~ne lnhlaar 
ediyor. Jap011lann :.AvımraJ,-.cla 
karaya uker caudıklanna dar 
henüz bir haber selmemJıUr. 

nup ~inde dOşnenm hant taar- dada,.. ~'deki ark.aci&§la- ~t. bilba.a Birmanyada 
ruzlan Te ~f haıftetım ı>O*t\r- nnuzla boıtıheıdir. Onlann erada ualmıyan bir hnla dtwam ecli-
ıtumtışt.11r. Mene. w elm&l tnSmıe- anuatandatdler bclar eltUnetle yor. Japonlar, lngilizlerin hazı'I"'" 
rinde düşman mubtel.U yetteırde tank- d\lımana ~ ~o~ Mliyo- lıllannı tamamiamaclan Te muh:O 
Jann da yardımı lle Te ~ Jr::tıT- ~ telif yerl~rden faxla takriye ku"9 
ntkrle boşa çıkan tanmı:llanla bu- na. a olu bOtUn ,.ardı· nıtleri aetümezden evvel, Bir· Rue tdJiğleri, bMiaç .Wen-
lunmu,,tur. mı kendilerme ,.apacaiız. Ve Ame- ~ ftplim bitirmeli iaıti- beri e.pb.de mahim bir delf-

Alman aavq ıana,relerl dtbı rece =i.!a:mc:1".derlnfnlm~dlmd~ı:um J'Orlar 't'e bu mabatla da Sittanc liltlik olmadılından ~ 
Moskovanın aserl lbe!nm!yettdd te-

81 
1>llm~ l:~ KJU un ~an- w lrandJ neldrlerl b~ P. lar. Cepiıe:nln muhtelif blAmıı• 

.ıslcrlne hücum etmtftlı'. Kıral, tlmdiy• kadar earf.clilen m.aJ Te meıkezde Hu lıltA.amette rtndo Pfdetli m-...d:ieler lalli 
DDntii rftn Dolu Cfl'Pmııdnde def- pyretln UllllA~ı ea,.ledJk.- taarruzlarına devam ediyorlar. 4ievam ediyoraa da, R\19 ..,._ 

manm 21 tayy&real ft 33 \&mı Ww1p tllD eonra .aıderine flSy)e dnam et- o.ı.- Mılıinl• dolnı -.. ~ ı..ınde taarnuıdan ............... 
eJunmuttur. mfwtir. eephede •.,il Çtn ~etlm tliiine IMılulırN, M'lllıar tumt-
Şlman Afrlkada, T1mlm1 bllmllıde <Ôn=bde1D a&dk aylar aaılm- liuhanmakta n Qndon Bf rman- sunun &tlamuına IMi.zarea U.-

blr r_ece muhar*sinde b1r mıttar da yem Mr at~ıo hem kendinhe. yaya yeni yeni tak"fiy• kuvvet• ~~..l!~~ri.Uk sev,edl~ 
İııglli:i esJr edilmJfl1r, Jaem ~ kArp yeni ldr fti. Jed ceJmeie cfnam etmcılrtedir. DUKill~ 

Alman plke tanarelett Tobrdl'un matla ltlerfalsln hatma ·~enizj tlis taraf Prom enarmda bfiy(ilt Zaten lıavalar Wıu 4Wla .... 
iman tu!.slerlne tu.mJS ~r " d H h Wr mulıarebe yapmaia hazırla.. mrsa. Rua cephe.mele liutu .,a. 
lııtr Uca.ret reml81ne tMı bir taal>et • er\ ieıtlJwam. ep.bniz. ata ya- mroılar. Sa71ondan WldlrlJdlil- aClleccık. ......., haeıl olacak ,;.t. 

Dola eephe.lndeı 

Sir Cripps 
görüşmeler

den memnun 
Tekliflerinin kabul 

edilip edilmiyeceğini 

Türk hava 
kurumu 

Dün Etimeıut atelyeleıt 
gezildi, planörler ' 
uçuılar yaptılar 

anlamadan lngiltereye Ankara 28 <Telefonla> - Ha.va.~ 
ramu mnmnı memzt pua.r~ gtınfı 

dönmiyecek altı aylık toplantısını yc.pacaırtır. 
_ H~ &Ealan, mebwıla.r ve gn.zere~ı-

191" &va Kurumu bAfkanı B. Şll:lq(l 
Yeni Dclhl 28 (A.A.) - o~ 81r Kooa.tın davet.lls1 olarnk bu saJJa!ı 

Staffıord Orlppe ne ~ IOlln Etiııınmda gittiler Te omdald. ateıye
teııdıs1nden halP aleytılııde bulmıuı> Jeti gezdlkr. Yaptlan muhtelit t4p 
bulmıma.dı~ alrulmuştur. Oand1 ce- ta.yyareler hn.kkında verııen tznııat 
'nP termemlf " ıı&ı _,~ U.. d1nlendJ. Hazırlanıı.n bftfcde d.avetll
nı.rmda oldutunu .Oylemiftlr. lere çay ikram edlldt. PlAnörler 10 
Bmıunla beraber Crl.pps Ut tonuo· dul~lık UÇUIJ hueketıerl yaptılar. 

mamnd:an memnun sO~u. Be.-~ mektebi gezUdl, g0rnıcn ın
mlanna bu menınunluk :a:nıtlaJı: ~- ~ n taaIJyet«m dolııyı ~nıı B. 
rette KÖ~· ~ plm1~ ('tlltrft Koçak ~rtk edlldl. 
Cıtppa'tn Oan41 te m~tı mnt 
feflıerlle olan (Ort1~eleİ1n en mtınU• 
dur. Ağaç bayrami 

Yeni Delhl il (A.A.) - B1r onwı '.&-'---- 28 ('T"-1 f 1 ) H 
talu bum ~-- ~ ı eıe ona - av~ =-dJy'e ~r ~ ~ı.~ Ul fenalığından dolayı aerf bırakı

p memnun oidutunu ~r. t.n ala~ bayramı yarın (bugün)' 
Jılm:nalleyh -.raJıate!ı u.Jc bu1un&n Sincan köyünde kutJanacakbr. 

bam tıeklıtıert renıcıe:n lıllleme aldllı- T" k R - 1 .. 
nı tatat bun.1a.rda htçbtt tiLdı1 ~t- ur - umen an aımaıı 
imimi olduRunu blldlrmlftır. Anllan 28 (Telefonla> - Türkiye• 

mr Orlppr '°11• dem1fdr: Romallya tic4ret .,.. tediye anıaonıa· 
TeWllerln bıbu1 edtllp .wmtyeee- Jm mtktdnıntn ı a.7 dl.ha -blma

ISM ftl:renmeden Hlndıet.mdan ayni- mı.a 4ah 1A1'ba lftc1ls nıznNDE'e1nt 
mak Wıamııımda delillm. On g11n aJmmJ§tır. 
lolDde bu husnst& b!r ftt1r edtneblle-

~. OandJJ1 tekraı ı&mell Yaz saati 
tlmldlnde bulundutunu DAve ~-

bydet~erdlr. Han mulıaret>ele- parıa. ~ ..... b.PaJaruun lcuaurlarmı M sare, Prom'da cereyan ede- JrlJar kuruyuncaya bdar Mzxa. 
ılnde ı İngtU,; ı.~ ~ili- bulmat İı;ID. .-nanmım'" 91lerj~ oel: ole.n bu meydan mılıarebe- 11ır l.aralb, Wr mtldcleıt ..ı_ M J ' k - L"_ Ba k"'J b" t b]""' 
tar. · zi iaraf etmeden •'T'T•l ltendünlzin - a ta ya arıı oaYa §Ye a et ır e ıg 

M A'ta adn ............ .....,.. __ _. ..... , .. _ elimi&den -'-i ... p .. r-.·-- 1.-.ı..en ... Merked Birmas>yanua mulad- leye airatacalrlır. hü ml ... h f fi di neırettı• 
nna~ deniz t~·;. t=v;;;t. emin 0ımai; B.n~·b· Chratmı ta,in edec~. Ubya cephemde · .. cu an a İ e 
tanın liman temlerlııe D.111 bava. nJim lcL Bııllmll.z.dekl yol. ne hdaı Japonlai, bh taraftan Birman.- Malta 28 (AA.) - Cuma s{lııl --
taarrmıann:ı geee ft gtınd& ~m earp n tqlrlc oluraa olaUJt fimdiye ywtda taanm14ll'ma devam ede'I"'" Bu cepMde ... ıı blr hare· Malta flzerindeld dlipnan hava faa· ~ 28 (AA.) - Ba§\eka-
olnnmuştur. kadar tarldrntzde ,_pbğıınız cl>t. ••, a!EUr tuaftan 'da Hint Ok"- ~et yoktur. lkl taraf humm lll- ~ kllçlik Blçllde olmu~tur. Her ktten tebliğ edilmiftirı 

İnı:Uterenın doluıınmda A1maıı a- 0 yolu ulmle Ye yilrek ferüLfl Oe ,_usunda Bengale karfezinde retlerini '"kvnet miktanru an- biri miinferit ltnçUJi tetSüllerle fiç .1 - 31 mart 1942 ealı cününtt 
ft~ tayyattlert rthı~ mtıteaddlt laldbe denm edeceliz_ Andmnan adalannm ftgalini ta. lamak jçln kqif faaliyctJ O. itti- dilfDUUl hava akını yapılmı,tır. Hn- 1 JÜMn t9•2 çupmba gilnüne bağ-
lmnnlan bonibalamışlardır. 11d ti- Bili .__, f---LL L . ett~- mamlamı~lardır. lncUizler. mulı· fa ediyorlar. Sh«Daik'te, ...,._ va kartı koyma atqile muhtemel hyan lfee• saat 2• de bütün mcm-
enret gtmlsl haaara uıtratılmıştır yonıx ID cnamt iL~ wuıe tımnel bır taarnwı. ka111 1-üıt ea- har mewimi ilerleyip tiddetli ..- olarak Messenchmidt 109 tahrip klet dahilinde saatler 1 saat ileri 

Dün ıece Alman gece avcıla.P.. :9 ka!"fl hak.iki bir cihat açmJt bahmu- Mlerini m41clafaa ve Hindistan caklar buhkça, sonbahara b- edilmiftir. Sivil mUesaeaatta bazı ~ alınacatır. 
bt'§ıkoyma toplan Alman toyu ~ J'Oru:ı. Eier hu ku't'Votler ga)jp ce- •e ,.. __ _._! •.a.-.. n!'L- --.. ndaki dar bnytıJc •J-de bir ta• .... •• 2 v · · tb"k kl 

J....L.!I '- L_ ___ ı.u . "--mah il VCDUD .rvu" ıa;a eu-• " u ...... ......... 1&1'1ar vardır. Son akın henüz bltrnıeı- - •• az sutimn ta J mev • 
işcnl &lt.mdakt Hollanda aahili tize- tıU11e«~ 0~ 0 myd, m-. a m\fuliale hatlarmı hbnaye et- beklenemez. BUl\anla l>eraber, inde bulWlduğu müddet zarfında 
tinde uçan oldukça zayıf blr d~n - hüsnüniyet •~.ti U2un aemHer mek için Hint Okyanueuna iki Londradan gelen haıberlere g8re mfıtir. tarifoeıerde ~ mesai saatlerinde 
bomba tefkillndeo a ıa.yyateyt dtl§ilr- devamınca a6necektir. Harbeden _....._,_ ~ -·· .--j...I - '-~fı" ... ,L ___ rJ'er, aer...L -~-1-~- _.. • ı.__ L ..n bi 
mfi.şlerd!r. muzır ltu..,.eder J'er• eerllmedtın .. - ... ;s:ı "-.ıtJ- •- ,._ a.n n.l.l.UV'(: .:a1 .. ca cıa1UM1... ..... y J d umumı nayatın ner 15 .. n r eaat ev-

Blr'kaç İngtUz ta.~ Baltı)' aa.- tamamilc yoked.Hmdcn eulh olamaz. ..A.tuda tm-ataır - MTJ>i.- --- .. -.adan ~-~- ugos avya a TW ba lamasını latındaf eden gayeyi 
b1Jlt'r1nde ve cenup Almnnyada tz'ng Deniza •~t k.ardtıvlerimiz ve homıeri· & malırJbinden mUrelie'p hır lerl glnıdenneğe devam ediyor- bozacak biç bir değişiklik yapılmıya-
11t'U~mn ynpml§tır. lerimizle aıkı bir aıladqlık halinde fffo cl>ndennfılerdfr. far. ~ caktrr. 

bhlqmiı. kahraman n kudretli - - -~- -~~ ~ ~ Sırp ordusu varlığıni iktisat Vekili lzmitte 
Marcel Deat'ya auikasd mütteE.&terimhloftt!ıatetmiıolara:k Tu .. rk"ıye lsvı·çre ıı·caret muhafaza ediyor Anknra 28 (Telefonla) - lktl&l.t 

Toura 28 (AA) - M. Marce1 vazifemiz tamamlameaya kadar • Veklll B. 8ım Day bugün, tA~ıt fa.b-
D t dü ,_ T 'd bi '- ceearetle T• aearunadan ilerl y{lril- ı1Jrosını g-ek n-re tzmı•A gltm1• ea r a.ıtıam oura a r .ıı:on• -· ıteyyork 28 (A.A.) - Nev)'oık ~ Ur '""'" """ ..., ,.,-
len.na verdiği arada suikaate maruz ,-eceau. gazetesi ynzıror: Yugoslavla.r hMa • 

kalm.ştır. Dinleyicilerden biri konfe- ÖnUmUzdeli imtiıanı hapım.ak ani aşma· Si ı·mza edı' mdı· tahaSdtüm altınn atınamanuotıi'. Sırp y . E . • ransçıya yanar bir 6fek hrlatmı§ .,.. içbı Altah·m yardımına lh~acımız B ordusu General MlhalloTlçln lnıma.n- enı rzmcan gazetesi 
elbiselerinden bir Jnmunın yanınua· nrdır. Bunun için de milletim! yarm drumı.da varlı~ı muha!~ ediyor. Enlnean 28 <A.A.) - Dihıdcntıc~ 
na ıChep olmupur. Fioek aöndilrUJıo. duaya .çağırdnn. • Böyle blr ordunun yaşarnnsı Alnuı.nla.. bumda •Yenı Erzlncnn. adı ile blll 
Jııt1miştir. Birçok tevkifot yapılmııtır. B!lyük dlvalann .llyı1i oldı&lan Bulg-..!-tandan matbaa ve aazete '-~gı"" dı"nCfa" n rm Yugosla.v:yada muvnffak olama.- gazete çıkmnya bn.şhımıştır. 

ve eayesinde ufere ulqıp beka bul· ı n .,...,. • .&a drklarmı açrkça belb:ten blr hMlse-
Andaman adalarının du:kI.an manevi kuvveti bize venn: · l>qka çivi ve naftalin de alacağız dtr. Almanlar tamıınden yenUdLlrt.Cn Sıvasta kar 

• • ~ el için ona yalvaralım. KuvvctU hir bir sene IJOnm munt.nza.m b1r ordu Sıvas :!8 CA.A.) - Şebrlmlzdc t19 
l§galı tamamlandı inanla lılç bir aayrot!. hJç bir feda· kurarak mukıı.vemet gösteren Yugos- gündenl:ıert kar yn,ftma.ktadır. Knrın 

Tokyo 28 <A.A.) - İsmi blldlrllınl- klrh~ a.iraememeğe azimli o!arak Anbra 28 (A.A.) - Blr mtlddetten Bulgar tıcarct ~ ~ ID>! lavya Nazllertn mımıffer olduklan toprak il?ıertndekJ talırilı~ 26 oontı-
ıen bir .Tapon tlı!BOnden: lıMbn zaferine doğru ytlrllyeceiiz, beri Anb.ra.da. mtmı.kere edilmekte ta1ms esasına 1st1nnt etmektodlr. Yenı iddlasınn kat'Şl C3.nlı bir meydan olcu- met.reyı bulmuştur. Ya~ dün dur. 

2'l mart.ta Japon kuvvetJ:eK Anda- Daha gcnf§ ve daha ~ l>Ir devri olan Tl1ı1d~ • İavlç.re tıcaıet Te te- anlaşma. ne Bulgarlar bize -ttrecekle- ma mJsaldlr. -·- muş ve ha.va ısmmo.yn başlamı~ır. 
man ııdaJarmm 1RDJlnl tnmamlamlf- h • iz _L... __.dJ llJd-' ~ anlaşmam bugün ~tyc ve- r:ı mn.tbna. TC gazete tARtduuwı ba.,- Doktorlarımız Yunan 
lan! epım e ~-= onun Yıt m me- tmtlfnde TD.r.k1" adın:ı. .1.urk mu- ıı:a ç1vt, m.rtaıın de Teı1eCeklen11r (Türk inkılap tarihi 

ır. yd>llir. ra.bhu heyet! retsı Hıır1clye Veldlllğ! • • 
umumı tAtibi bıımcı mua.vını b1r1ncl Macarlarla anlaıma enstitüaU) kurulacalC doktorlarına paketler 

Bir çocuk kuyuya düttil, Meclisin yarinki mmr Orta mçı B. Oevat A~Iın ve Ankara 28 <~f<mla> _ MacGrls- Anbra 28 (Telefonla) - An- gönderecekler 
boğuldu • '1'!cam Vtıklllllt m.~1' ..ekU1 B. tanla ara.nmıda mevcut tı.earot a.n!aş- liara D.ı1 -Tarih ·Coğrafya fakülte• Dlln Etıbba odıısmda blr tx>plo.ntı 

Kuzguncukta leadiye caddesin'de ruznamesı Oıahit Zamangtl lle ~ &dmıı. İs- mıı.sı ha.r1c1nde M&carlarla mQbo.dele sine bağlı bir (Tilrk hıkıJAp tarihi yapılm§ıtır. Profesör M. ~al'1n rcts-
12 numarada oturan Riza admda ~a 28 (Telefonla)' - Meo- T!çre m~ ~ re:a ~ edlleeet. demir Te cellkler hakkında enetktieil) .kurulması hak\mdaki il- 1111 altında yn.pıl:ın bu toplantıda 
J>irinin ik.. ya§lnd.ki oilu Faruk n- lieln paarte.i '(yanD) ,.apacalı top- delege bn ara tıeati olunnıı notıı.ıarm tasd1kiıle dair yftıa Meclıs Biltçe ve Maarif encU- Yunanlı doktorlaıtjan her alJe ıçtn 
iminin dvanndakl bir anada aizı lantıda ult'ert ceza kanununa ek il- m~ 28 (Telefonla) _ Ttlttiye _ llyllıa Hariciye ve htıst en.c11men- menlerinde tedldk olunaıak kabul ~tler ha.zırlnnal'alt, ~UJ)lll.."lZ v~ 
açrk bulunan bir klQ'U)'a dlltmUıtür. 1'- Oe q kimlerinin T"urkçelqtrll· İsvlçrc ticaret anlıı.şmMı ıo n1sand& ıertnce kabul edDmJfttr. LAylha JR- edilmi§tir. Uyjha, Medisln çartam· :;~e t ~~ana nderllmc 
Faruk kurtı.rılamanu§tır. CAeet ~ ~ h4' dtJ Reflt İae.emn JelJifi f{lrO.rl~ ~tlr. Jr:ında Meclis umum! toplantı.smda. ba gftnldi toplantısında c8rlltülec:ek· aş 1 

__ ı_r. __ _ 
nlmı,tır. Tahkilata ba1lanın11tu. l'.onuıu•c&tır. Ankara 28 (Telefonla> - Tftrk - konuşulacaktı?. tir. Büyük hususi müessese· 

PERiLi KONAK 
lerde itfaiye teıkilati 

kalam.alt mahadile tak.ip ettim. Fa· mü§ olaaydım, geri döner gibi ,... )'bllecek misin) İstanbul bt-kdfyesl, muhtemel yan
bt bad.f o kadar kumu ki. yürll- par ve ba§ka bir yoldan takip edCT- - Zannetm'em. Yaln12 gör ldyah gın tıctıllkelerlnl 6nlemek mabadUe, 
~ de§iJ, anıbaya binerek takip dim. Bu sayede hiç cörünmeden ba,.. .ak.alı .ldımda kaldL bftyt»t htlSllSI m~lerln. kendJ 
eCm1t. Bu ea:yıedo ıüpheyl davet et- :kabir arabaya atlar, aramızda uzun - Ben de 3yle. Fakat yanin ede.- 1>1nala.rı dahll1nde 1tta1ye teıııldlf4U 

Te1rlka No. 18 ~tıeu: AJDDT Rh.l.Lt nMhi•in. kah anJerindeın. kAh arka· J>&r nıeaafo muhafaza ederek oteıe rim, sür siyah malı takma idi. =-=~kR~arnn:1~hu. . lanndaa J'(lrltyerek glSzet}jyebile- kadar meçlıul plw tarassut eder, Bayle nazik Ye tehlikeli bir tara.- tallmatn ~~~11' B : 
Fakat takip s"fJiı111ı anh. lilz ~ı • tı-uıt',ı • ... tıM 1 n e&tl orada we.a.ine yaplflrdım. aut.,... t&Öbe çıkan lrlr adam, etk.l- 11ma.ınm!e~ göre !her husosl 'mo1!sse. 

Wr fayton bUlap da lcfDe ~ e.iı:fp ıt 1/ ......... sfba de caru. Bu tamla l.areketin diler bir far- Halbuki hasmımız. IU.zwnauz . n lini cizlemdt için blSyle talmıa ..kal _, bayftklti~e ~re bir itfaiye t~ 
i:;adar epey vzelrlapne. .... -- •..,. ...... ..Mcekl.W ,..._. tt- d..a ela uzaktan clS-1~ .damlar. m&naaız •cemil.ilimizden, takdire de- kullanır. Şuraya girelim Wataonl ~Atl v11cuda getı.rede'Jı&lr. itfaiie 
Plabahk caddede s8zdeA bft>ol- tiaı. f111re1 Ji1r uabep ı.ıecek olur!aıa ier bir silr&ti intikal ile iatHade etti, Hal.iye bu ıözü eöyleticn, bu cad- tqkUAtınde vad!e görecek l1ımscle~ 
•Ufla. . 8laz w..& doktow Moıtlmilr ye- temaa mnhafua edcbflım.k ve caiz- tah1>im.izden kurtulma~a. iz.ini kay· dede gece gündüz. halka -.çıl duran İstanl>ul Jtfalye teşkll~tında b1r müd-

Holm• McldedıUfen .lap~ ...... ~ M 41.fa ~.ye den. ~eltir, betôrmeğe muvaffak oldu. emanetçi bürolarından birine girdi. det lltaJ ~~~rdir. 
ıa. S. m~ 1'llldlll ,...,.,.p da CbtanJ'a )>akbimu ~r- - Fllk&t bunun da arabacının Hayatımda bu kadar enayice ha· Emanetçi bürosooun ealu"bi, Hol- ~-----------•ııııı.. 
.... h alzında alır lılr Yflr _. IDldlll mi),' tll~ da-nt etmek aibf bir mab- reket ettiiimi hahrlamıyorwn. me•i görür gönnez, yüzü gülerek 
"8du nı - Eftıt. timdi ~ sma da vardır, • Ne yazık, avı elimizde iken kaçır- kar,ılamağa ko~tu. Holmea, emaneı-

-H.:r kar ol.i,.,._,ı & n• ta- - Pmcereden ~en. ca41do- - Ş<ipheaiz... dık. Şimdi vaktin yoksa ara da bul Ç'.inin bu 1ehalükün . görünce: 
• '• ~ .. ~ n .&edJlmeı:a CI. bfr &damnı nDııi •&zetlqfp sa- - No ya.z?k Jd, araliaııin numara- Wayım. - Vilson, görüyorum lci. vaktile 
~ ~· ~ .ema bana ecfillnl anlama """'dhn nıÜ alamadık. Holmea ile kon~arak ve cadde- aana yapını~ olduğum küçOk hhmeti 
..... Mw ealı • faıbt ,olda, ,Upbeyi davet .ele- - Azhim Wa.taoıı. bu takipte deki büyGk mağazalam T.ittlnlerine unutmamı~ın. dedi. 

- WelllODI l.ier ~ liılı Cilt hlcbfr .-hJ. ~mıedlm. ICaqı- l:)eeeribizlik alSeterdiğ.imf ltimf edi- bakarak yolumuza devam ccliyor· - Unutur muyum hiçi Benim yal-
lıils •weii, ~ tıı. ~ amda cm slbl aeJd Te kumu Pr ile- yonun amma. arabanm namaıaııını duk. Art.k kalabalık ar&slnda dok· ruz §t:ref ve ıöhretimi delil hayatı• 
pem-. 'ftrdn. M..ıe tfmCfi daha ziyade a8~«ek T• hahzamda tutmıya• tor ile Sir Hcary'yi göttıniyorduk. mı da. kurtardınız. Size ne yapsam, 

-~ .a.m HmtJ r. e6k bdar aptal değilim. Hafiye: borcumu hi9bir zaman 6deycmem. 
- Bir caeuel Ba takfb&ı bi Yeya fena bir mali- Holrnee, dile. ahuna vurduktan _ Artık peşlerinden gitmcğe lü- Ben na~~r bir ad.am değilim. 
- 9-1m en!.ifılm;ıj ~ mı ır-pıJdıimı benllz ~ ed~ eo11ra devam etti: zum kalmadı. Casus eırrn kadem - İ§'l ızam edıyorsuın. Hatınmda 

·~ lilr .dam. • 1:1...,'Jt ~ eel bir ?ad;rette fiulunmamaJda bo- - Ar~ıun arkaeın<la 2 704 nu• bastı. Bununla beraber dimiz.de bn~ knld~ğına göre, hüro~da ~lu:ndığ~n ' 
~ -,yak butıfı azıdan ~ nıLer. m lienry'nSrı ı8z hapll al- marumı gordllm. Fakat bun~n eim- ka kozlar var. Şimdi 0 koz.lan, akıl- çocu.dar nrasınd~, .~ız.e ~t işı tı&ip 

1 lMtmı adım tan.at ye bıl::fp ediyoL tında bulunduruldu~ ıOp!ıe clStilr· dilı'\: o kadar bilyük ehemmıyct Te lıca kullanırsak, ibelki muvnffnk olu- ederken, hnna buyuk hır yardımı 
f.ı- he,le 0~ ~ bJ,. ma bfr 'ft&ıadır. laymeti yoktur. ruz. dokunmuş olan Sam· adında bir ço- ' 

ile demeli? 
Son Telgraf ref:ikiınizfn birin-

ci ah!feeinc!e Yunanüıtanda ek- ı , 
mek i§hıden bahıe<len bir etltun
da cElmıek lıatihka.kı ,, de yir
mi ib~ arttınldı.> diye yazılmıııtı. 

Rakamla ifade edilıen eayılaı
da yüzdeleri yalnız ( % ) l§are
t..Ue göstermek Uficlir, Biraz he· 
saha aklı ynumlıu bunun yüzde 
olduğunu anlayıp öyle okuyn
cnklun için c: % de yirmi be~) 

den1emeli; 
.:% 2h 

demeli! llıfı otelt L.. 1. • .1.._ -1...t.. ---·' xx.. .... d-.._-, _....__·~ s:: - Bundan Ctaha fazla ne yapabi- 'A b •• d b l -l. l culk :mrdı. Bu çocuk h~lu lrlzmetinde 
!Ol~ ,~~ 3t:9- mı ~uz, eVJUK1en U dlirlz)' .l'"'lra anın ıçın e u unan mc\i-uu '? J 

"'11rcUJ ~nım aöuthcca llDJ 1•-
1
,_ Suet aJ'.lliuı aaha c:v..vel a-8r- phaı, bir daha srörilreen acalın tnnı- mı ,(Arkası vnr) ~-----------' 
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AK~~;;;;,;i~A ( ŞEDiR DABBRLERi j 1 SiNOAPUR KORA l 
Racl7o CueteWacle li\ilmei•... Petrol ahte memurlar Şüpheli iki 

1 
Tefrika No. ~7 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

:Pı birdi denimi .-.ı•ma.a ıötte- t • t U • Öl•• Evden çı.ttııa.r. 8ah1l boyuna '8n1 lamak istedi. Kınn • Mum da bıınu 
.._ N...ddin Art.n ubd•f""11:, e V Z 18 f çer ay liapiı cezaıina Um ft.ktindo inmlllerdt. be!tllyonlu. Hemen ~tzmeu n:rnetylo 
Vlm auetetlnd•, T. 1. (Toplu .!ine) mahk6m oldular Yokohamanın bfttUn ranaınn eo- ~e basnrak: 
.... lı.Mfleri l:urlnde, Otmanlıca· Din. dökWmtl§ın. - Klpudama. köpek! - <tJ3·e be· 
... 117c1m bir dD oldaimm ispata 1 nfaandan itibaren Mu.barrem ve Hamdi &dlanDda ~ Misafirliğe siden Ka.va • Mura .Japon dnbcrı111 uzak- tınıı - burası renııı efeindin1n filkesl 
llllVAfl)'or. . Sultannhmet oıva.rmda otman tan takip edt,.ordu. detiJ. Yokohnma Umanmn Yamndn 

Seri Wind• yazdığı malr.aWerin levzlata baılanacak l'Ahlden1n evine ıtderek elektrik me- SUleymanın cesedi med- Ko.vo. - Mura bey:betll, ı&terlGll, htt1m oldu~u bllmtyor musun? 
lk da:pnaiı. eline ıeçen «Defteri muru olduklarmı ve eletrtrlk .u.t1ııe rese avlusunda bulundu yilks&k omurlu b1r aençt.4. Qabuk ta- Nom bıçağını dcl1lmn1mın baldırınn 

•
alatab lıllmli _.. Bö-1-- 1Junı Petıol ıentatına 1 nmncW> iUba- bs.1aıoalt'lannı söyle~lerdit,. Mu- nınmıımak ve il:'ıırıe C6I"Pnuuruı.k için aa.plıyacnğı Şlrada ltovo.. Mum hb.E:· 

7._ -M- harrem Ue Ho.mdl ıçert glrlnce bu etnıfmıı. bakınıyor ve k'ennrdnn gidi- nunm göğ'stino o kadar §iddeUı b:ıs-
Ollnanlnia cyanlıf mlnaJa Arap n l'lll lılfl•"••ttır. Ten.tat, ___..., .. dda da: Mahmutpqada camı meydanında 7orou. tı k1, bıçak blrdentıre Nog1nln eıın-
Fıın kelimeJerinl ayıp daldlyor. bdal htr •Y J'&pıl.Qıon1u. B1r ~- - BJz sa.'bıta memuruyuz. sentn oturan Süleyman adında 85 J'8flllda Kava. • Mum, Nog1)1 Slııgrpurda.n den ,.ere dtı.,•til. 

Merak uyancbnca bir ..., oldaia dr.ıı Wbaraı t\o ~ b1r raınlACaktır. evinde sa.klı blhve olduıtunu lınber b1r adnm evvelk1 gece Cerrahpqada tanıyordu. Are.dan çok geçmedl Pren- Kava • Mum b:çağı yerden e fülp 
~ buı misalleri Alqam olnı.Jucu- =!ı:,~;!i.:"~~ ~~ verdiler, Ammn yapacağız, smı de oturan arkadaşl Ahmedln evine mı- ıS1n bu te48.kdr e.d.ımu b!rdeM>1.re or- aldı: 
lanna da ıunuyorum: bJla.ra petroltl verecett Sıcln fiatle- mahkemeye Terec€ğ!z. saflrllğe gltm1ş ve b1r dı:.lın dönme- tnyn çıktı. Belll ki, o da Şiıuıgonu &ô- - Bımu s:mn prens Nah.1 mı H'rdl? 
AHŞAP _ Arapçada ba kelime rln •• teıı 28 • lnm.es! mftmklln gö- Diye &vbı her tarafını ~tınnağa mtşUr. zetUyordu Pren6ln tednisi cevnp Vt?l'Cl1lil ordu. 

l»qka türlü cemllendiii 1ç1ııı abpp ı1llmet:ted1r. Evlerlnde petrol lAm- başlnmışlardır. O sırada ZObid~tn Babasımn gclıni:<iiğini merak eden Nog1 genç kadının peşine rokıldı. ~süncı bir dağ pa~ dc\•rlımı, 
,...ı., imit. bul tuna.nan &lleler teııııblt edllmlştlr. tocası Mustıı.fa gelmJş ve bu 1k1 me- ollu Kenan ertesı eün aromn~ cık.- B'.r müddet ')'11rüdü. · gJbi, delikanlının aynğuıın nıtm 'a 

TESADOF _Bu kelim-in kCSldi WTlere, petrol .,.1erı A...,...,, ........ ır. ,,... nıurun hiıVlyt!t nrnkala.nnı 80lmuş- mış ve bulamayınca pollse haber ver- Ş!nagon takip edlldltlnl a.nlayıı1e neıcm kesllmlş bit halde inliyordu. 
•• ..._,~., .. ..,.. tur. 1k1s1 de hftvlyet varn'lm!ı göste- m1şUr. sah1l boyundan bl.ru Meye doRnJ Kava - Mum hasmının göğsüne ~n-

bu kalıba r-İnnezmİf, onun için :ran- ıerln1 alnuyanln.r. iaşe müdllrltltQ:ne rememlşler ve Musta.fnyı tehdtde kal- Zabıta tnmtında.n yapılan araştır- uzandı. Buradaki bal:ıçelerln önü ten- nınn b::.S'mış<.ı. 
Ltmlf. mtıraeaat edebUecektır. kı§mışlntdır. Mustafanın mtlrncantı madn Şehtttl"Jn1nde Sanmus mn- luı.lıktı. Şlnagon burada bır al';acın Ellnl kanla boyamamak lç1n, b mz 
EHEMMİYET _ Düpedb o.. berlne yakalanan Muharrem ve halleslndo Zlndnn medtescs!n1n ~n &ıttnde durdu. Nmrt genç kadına ae- sonra ayağını Noginbı gırtlaCnıa tı-

1D&Dlı uydmman w.. İki tahsildar Hamdi adliyeye ..erllı~lerdlr. Asllye a.vlusunun içinde Süleymnn ölü ola- lAm verdi: " ttırdti, iki kere üstüste bastı. Bu, 

MO 1 
,edinci Ce'La mnhkemeslnde yapılan rak bulunmuştur. - Bugün mühlet tamıun oldu, 61· denlzıcllerln milthlş bir oyumı:ıdu. 

SAF R - c.Arapçada eel• v• mahkUın oldu muhakeme aonundn. wçlan ııabit ol- Vıı.l:a m1ldd"lumum1llğ'e b1ldlrllm1:, nagon .. umanın k1 düıısümntıf, tqın- Noglntn atzından knn geldi.. göz.l<'rl 
Myahat eden adam• miMana ıel- Zimmet n 1htil1Aı sµçlaı'mdan mu- duğundAn 1Jd81n1n de üçer a.y hapis- adllyc doktoru B. Hikmet Tilmer cc- DlJjJ ve .son Jtamrmı vemıl§s1nd1rl döndü .. ve kollan yere d~ü. 
diiind-. bundan ckonulı• meflıg. nun iki belediye t.hsildan, dlln ld.n- lerlne karar verllınlştir. eedl muayene ederek otopsı ynp1lmnt Şlnagon uzalı:tan Ko.va • Muranın Nogt ölmem~ bile can CC'klşlyor-
-~ Hele cmlaafin ol alır oem mahkfımes1ndıe muhek.e- ibere morga gönde~Ur. geldl[tlnl görünce ~ b1r netes al- du. 
tekli elbet büabUtiin pJat. me edl..lınl.Jlerdlt. Kuunpqa beledi- Gıda maddelerinin tevzii Stileymanm neden ~ldüR'l\ '-e med- dı. Fa.tnt, Noglnlıl e.nt b1r tacırnızu- Şlnngon: 

SAl..AH!YET _ Uyd.mma ke- 1• tahslldarlığmda bulundu~ sımda hakkinda bir toplantı reıse avlusuna ne ı:-Jtetlc götilı1Hdi)ğtt na uıtr:ımamak tçln: - Ben ömrümde bu mdar :ınn-vctıı 
ime t&hs11 ettiği paraya ast emı.k 02ıerln- tah1c1k edUlyor. - Son karnnmı verdlnı d('(il senin b1r erkek gônnedlm .. 

Kf:MMtYET _Keza. de 111.'hrl!at yaparak eı lirayı 1htllM yen.!,~ ... ga'bah vUn.yette vall ft ~edl- * Beyol);lunc1n Tumt.um ınnhnlles!n- ıstec:Uğint ynpmağa ç.a~ğım. llık1n Diyerek Knva. • Muranın ellerlne 
eden ve g lirayı da. nmmetme geç1ren ~ .. il» B. doktor L~tft Kırdalın r1· de Glllbaba soka~da. me~ ve gemiye gidersem beni tnbul ederleJ' «ınldı: 

HAZ - Keza. Mustafa, muhakeme netlces1nde dôrt ya.seti altında bölge iaşe ve t.oprnk harap btr evde diln b1r ceset bulun- mi? ' - Haydi, bura.dan knçalım, cesur 
FELAKET- Keza. Mlllfl 1lç ay yinnl gUn mik\detl& allt mnhsullert ofisi müdilrlerlyle '•alt mu- muştur. 4~ yaşlarında olan bu ada- Nogi gulfunsedi: kartalım! • 
FERASET. FERAGAT - Keza. hapee mabktmı edllm!fUr. avını B. Alınret Kınık n B. Raşlt mın hüvtyethı1 ~ıte yarıyacak h1ç -İlk defa gittiğin zaman ncııSıl kn- - Ne dedin .. tnçnlun mı? Bwm se-
dLVE - Biz kıntma mhaane Şftll beledl,re tahaUdan ınn mn- Demlrta.şın J§tirtık ettiği m11hlm bir b1r teY tıulunamadığmdan Jdm olduğu bul ettUemı_. beı> r.e? 

.Jm,qız. HalbWd Araplarca M cı• ltelleflerden aldıRı d6rt ytız ın.11 toplantı yapılmıştır. a.nlqılamamıştır. Bu adamın faklr IŞhıagon blrdenblre l&§a}Gdı. De- - Adam 6ldürdiiğüntt gönule:rse, 
&nin damada ilk~.,. ehe- shnmetıne ceçlren Rtlft11 ikinci alır Toplantıda. oehrln uınuml 1a.fe V&• olduğu ve ev1 olmadı~ 1(':1n o:mya •- meıı:: ld, Nogl onun korsan ıemlsine t11tarlar aıenl.. .. 
,m geline yüz a&ümlüiü 't'WllMSI• eesa mahkemeslnde mubü.fllne edil- s1yeU müzakere edll~ Te bUha.-ı lmdığı tabmhı edllmdrt~dlr. ~t gtttı~1 e-önntı,,til. İlıkl'lr etmedi: Knl'a. - Murn güldü: 
lmio mıour. Suçu aabtt gör1Udül~n ICln günlerde 1-.,e müdürlQii taratın- adliye doktoru tarafından mıınyenc _ Evet .. sann l!IÖZ verm~. Gemi- - Ben adam 6ldilrmedlm. Bent 

&nra hakUIU terimi 
1 

aalr Rftştllntın on dl!rt &"! atır hapse ko· dıan halka satılma~ üze-re ba.kkallan edllereJc morga ul~ır. RUv1- ~ bir kere gittim. Fakat b611 Ya- aokmak ~ynı bir yıJnnnı ba§mı ez. 
• .~ e n D'lllmasın& n s1mmetme ~1tdltl pa- dağıtılacak gıda nlilddele-r!nln tefZf ~t.ınln tesbltl için morgda t<>ŞıJr edil- mada. lle gönı,,tümıedller, ded1. dJm. 

lnedent lh~I aelarla llsiti söa:kr: !il.lamı kend1s1ne tumın ettirilmesi.- fCklllerl görll~lmii§tür. dikten 8CDll'9. otopsi ynpılncakt.ır. Meç- Nogl elini koynuna atu, blr keee 'YRTAf 18'1"1l§ ata.cm dlt>lnden uz:ık-
MASUN YET, IH111.As, bTiM- ne bra.r Tertlmtftlr. L" .k . h f hul adamın öltim1l ctrn!ındıı. müddei- para çıkardı ve genç bldıno. umttı: I~ılar. 

LAK, CÜNHA ••• - Hep .,.d.. astı tevzıatı a taya mnumlllk tahk1kat-a. b:ışlnmıştlr. • - Bunlarla. Yamndayn hediye aıır Bu ıı o ltndar 8eS';:lz ve gürfiltüS'[lz 
...... Bul he t• d.. ·· ba .. Jıyacak Vernik kazanının rötürürs{ln ı uma.nm ki bu &ef<"l' ııenı geçmişti kt, etrntta dolqo.nla.nian hiç 

MUAF. MODR1R. TENKiT, TE- gar ye ı onuyor Bazı rnzeteıc~ otooıobU Jbtilt w..- ti d "]d·· kabul eder. o mm.nn haydudun ~\ kim!!ltl bu ~ dlttnoo böyle bir tunlı 
AMMOM U d Ankarad& TOrlc - Bulgar ttca.ret .ı tın bql <I ğHı da ha pa amasın an o u blUrlrslnl d~Uş yaJ>Jldıtınm :rartmm vnrn.mn-

••· - J urma..: muahedes1n1 Snmılıyan Bulgar tJcattt be~ d~lru ;ğ~ldJ;. y~-=- listeeJ. Yedlltulede blr fabrlkndn 'emfü Şlnagon paralan rudı, koynun:ı mıştı. (Arkası nr) 
!"lem de aud? Meseli •Teun- ~ti, dtln, tehr1mlze dllrım~r. tıu>cİilc edilmek üzere tn.şc müdürünü~ kazanının patlaması netk:esinde O.s- koydu. .. ... ••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• 

11ıünuı Arapçada, nank .arma•, ""''"E>ar tıcaret heyetln1n yakulcbı neı.dinc!e beklemektedir Tevzlata man adınd:ı. bir 1şç1 vernikten Z&btr-
,.ahut nmca olmaıı dmıftanlt... :ıı;ettne &Tdet edeceği haber Tt!- önümüzdeki hatta. i~lnde · bqln.na~ lenerek ölm~. Ahmet adında c11ğtt Bu sırada Ko.va • Mura b1rd~nb1re 

•Teldir> bile Osmanb .-,dur- eık dlr. thnlt edilmektedir. Sıra. numnmsı ile bir 1fç1 de rarala.nrnışiı. Adliye dok- alacm önüne geldi. 
Şehir tlyat~osu temsilleri 

Tepeb:111 Dram kı.snunda 
Oftndtız ımat ı~.!O da ması. "rerllen 1D.stlk1erden gnyrl. ıe,•ltalMe t.onı B. IDkm.et Ttlmer tarafındll.Il ra- Ş.lnagon gQ;a bir oeyden haberdar 

... KÜÇÜK HABERLER 1htıynçlnrı knl"§ılamak üze.re blr mik- pılan muayenede Osnanın eeeedl delilmlJ Pb1 davmndı. N()l'1,e: 
Nice nice bakımlardan ibret alma- dar otomobU llıstlğl dn.hn a,ynlnuştır. morga kııldırılmış, yaralı Ahmet hu- - Bu adam ne ıstlyori' dı,oe sordu. 

• al * Çeınberıı+...... 8ul•M1 '!ahmut Bunlar 1çtn de ayn b1r tevzi lhstesl taneye kaldınlnuştır. Nogt ckn1z hrtalmı görOnce ta-

Gece g:ıat 20.30 da 

PARA 
cak bır b ... Birincisi •u ki, ö:a ._.... ,,.... " K •• •• d h• ] k nıclr 
T'ürkçe ile bir •arabna 

1 
.. .-: ... öa- ttırbeslntn turşundnn me.~uı antika yapılacaktır. omur en ze ır enere · . 

__ ,....._ d " .... , __ -::·-·hak• 
1 

pencere parmaklıklanru aoküp ~al- ---~- "Jd•• - Ik! kl§l konu.,urıren, blr tiçün-

T.yııtro mevsiminin son haft&.!1 

İst.1k1!ı.l caddesi Kol?M'dl tı.sınında 
Gündüz uat lS,30 dıı 
GecP saııt 20,30 da 

t~ .Y.~ en goge aaua.r • ı· maktan maznun Necatı lle, bu hırsız- 3000 ton kömür daha o U cfinfuı araya. glrnıes!ne terbiyesizlik 
ya. tlcincisi: yukarda )•azılı kelune- J.ıkta eö'zcülük ya.pmak suret.ıyle ruç ld • Alt>mdar clvannda Kültür B1rlif;l derler. 
kri dekfirıı ~li. Zira Arapça ortaklığından mnznun İShak yaka- ge 1 binasında yatnn '10 y&tınd:ı All Boca Diye mırıldandı. Kava. - ı.:urn kav-
cleğiller. Türkün buldWdan, yarat- lanmışlnrdır. İt! maznun adll ... - .... Te- Hnyzadan §ehrlmizc Yelkene! Ti Ye 35 yqmda Tacettin adlannda *1 sa tıkalmak ~ ftS2le a.nyordu. 

8ÖZ11N KISASI 
,, -,,.... Tan vapurlnrll le yeniden Cç bin ton idil pce k&nllr ,..araıc DJı&DC&1ı - Seiıhı gibi m&)llllW11ar böyle ot-

blclan, tuiht bir devir içinde kullan- rllmlfler, eorgu hMt1m4 t:ara!mdan b- kndar maden kömün\ goelmlstlr. odaya koyup yatını.şiardır. nw de arn- ~ett Jıdrlamata. ~. ıte el-
••• 

4 Nİlan 942 Curnarteai akfamı 
laymetJi aanatklr ~ dıklan. tımplan yapılarak it.isi de tevkU mtırdm rıehltlenmi§ler, bunlardan Ali bette ulanlar mtklelıale eder 

Şöyle 1:04 bir fe)' qitmiştllrı: edllntl§lerdJr. Hoca aimüştür. Cesedln gömillmeslne Dl,.erek Nogly1 ~ tiddeUe 
Tıb hukuk ve aa.ir medeni terim- * İzmltte oturan Ta.lflt ndında biri- ruhsat verllm~. Tacet.tln baygın blr 1tt1. Prensin feda1sl be§ bulund12, :re-

leri bi Türkler Ara esaslardan n1ıı evinde hlzınetçı Ad:ıp:ı.zarlı Hat.- · halde hastaneye lrnldınlmıstır. re dtı.110. 
Hazim Körmükçü'nün 

z • • pça • ce adındaki ta.dm bir gün evde klın- • 
)'•P11UJ1%.. Mııudalu ve laır ~e- ae bulunmadım filmdn .-.-. ven-ıra Büyük İnönü koşusu Kapıcı Ali de hastaneye Kava - Mura genç lmdma: Gu··ı ve Bu-ıbu··ı 
btle:dek Ar Jar d aklile ihti ~ ~ Y~ - Haydi Ştne.gon, )'trtı.. ba may-

ı ap av ~ oalıP kaçmıştır. Hattcenin :lsmn.bula bugu··n E•kı·şehirde kaldırıldı rah 
' duyarak bu a.özleri .latanbuldan alıp ta~ığı ~ ...., burada. kocası 0 mun eı1 atsız etmlf. Opera filmi 

Laıimsemişlc. S"undi. milliyetçilik Eııverln yanında yatalanmı§tır. Zllbı- yapılıyor Kasımpa.~a Ma!ım~.ağa yoku~un- Dedi kalundan çekti. Nogt fena hnl.- ... ELHAMRA'da_ .. 
. ! __ .._ >r!ı-k •- d& apartıman kn.pıeısı All od:urma de tızdı; yetdcn bıçağına mnlıp :tır-

cc:reyam n;a.uJ. • a .- ruatoawv. ça• ..... t.a.hk.l.knta devam ed13·or. ~ terbl'"'sl umum müdürlü~ll ~"-"-
•- ,_, .p ı; a.uuııu dolu mangal ıkoymu~. gece ze- ..,ıı••••••••••••••••••••••-~ u,.ou iddia.aile, bunları atarak yer- * Beyoğlundn. y..,, .. çarşı cn.ddCSindc tarafındnn tertip edilen büyfık İnö- hlrlenmlşt1r. Sabahleyin odAs:ında • 
lerine yenilerini ko)"Uyorlamut. l!i- oturan Ay§e adında bl.ıı k:adln nıbı- nü koşusu lbugiln mnt 15 de E$lşe- baygın b1r ho.lde bulunan Alt hasta
:aim de yaptığımız a.taiı yukarı bana ta.ya mOrncıı.ntıa 16 Ya§'llldald oğlu hlrdc yapılncnktlr. Bu müsnbaknyn neye kaldırılmıştır. 
Lemcr bir ,ey· :ths:uun evden yüz llrn çalıı.rak Şa- mevsim znı:'fında. kır koşulan progrn.-

Haz. f liket.' dl ahşa A • lom adında lblr a.rkada§I lle Konyaya mını aynen tnt4>1.k Cc1<'n 35 bölgenin 19 M l'k 
d .. e T'. k ~~~··· (~. bçbğını ve bl.r mektup yazıp Jren- Dlyarbnlor, ncnızu . .Edirne, Knysert ayıs genç ı 

~··· urif :an .. T'~ dls1ne bıraktığını iddia. etm~r. Za- ve Trnbzondn yapılan grup b!rlııcl- bayramı hazırlıkları 
a tnJ ası vuı bıta. tıı.hkJkntn başlnmL~tır. llklerlnde b!rlncl w 1k1ncl1Jğl kaza- İ Beclen terbiyesi genel dl ktörltlğü 

buluıu)... ,. • • • * Fenerde İn<:Ei>el 60k:nğındn. otu- nan takmllan, Anknrn, İstanbul ve stnnbul merlrezl 19 Mayıs Spor ve 
Btcıce: Zekillnm. Turklenn tıırihı ran Abdtlmı.hmnnın iki buçuk yaşın- ~hlr takıınlnn nyncıı. grup b1- Gençlik b:ıyrnmı haıırlı'klanna mı.c-1 

boyunca ve Türhlerin hayab neticesi daki oğlu Yahya mutfakta oynarken rlnclliklerindc b1rd~ altıncılığa ta· lnmışt.ır. 
lur:k karihasından d0Knı1.11 ve Türk- nwıgnlın tızcrlne dilşmtlştOr. M&n- dar derece k:ı.zanan ntıetltrle talebe· 19 MaYl3 günü Beden tucblyesl gc
ler arumda yer]~ bu kelimeleri galda. knynıyan su tenceresı çıcıcu~n Ierden mlirekl;cp mcl·t<:p taı;ımlan nel dlr<:ktörlliğü tıırafmclan se.ra:r
•tmaia aarf'etmiyelim, Zira. cilve, ftzıerlne d/}kiUerek vücudll :rnmmş, ~tlrak edeceklerdir. bumunda inşa oımıan büyük atıo po
ayle cilTelidir ld, dayanamıyarak ŞJŞı Çocuk hnstnnes1no kaldı~. K~ yerlnl tesbıt etme-k re lfızım llgonu, Beyk:ozda yapılan Jlmnrurt4k
sene na.al olsa arum12.a IOkulacak- * Topkapı clvnnnd.ı. 1drofll fabr1- gelen hamlı1tlnrdn. bulunmak fi:zıere hane ve Eyüp ı;por sn.hMI meı-r.slınle 
tar BunJ.r ck:ıt delil mili kasmdo. ~ı 17 yıı.şmda N~1ye dftn Federasyon ıbn.şknnı B. Saffet ile mil- açılacaktır. Beden tem1)'esi t.~el dl-
~· tiri« Akıl ' ~ ~fll1."en sat kolunu makineye mp- tehassıs B. Nnlll nç gün evvel E.5kl· rektörl~ttil bu sahayı ıst.Imltık etmiş 
mm eni b "ı ı ·d bTital pyreü-N tlrnµt, lcemJkkırl pa~alaruJUftır. Na- oetııre gltmfşlcrdlr. KO§umın Jl'le&\• Te trlbiln l~a. ~a.-nıştır. 

! u ~ ar a top Y ım. u· clye Oure.ba hastanesine Jaıldınlarak fesi. 7500 m,etre olarak ırotul edlbnlş· K • -
reddin Artanı onJıırda da pelila taza etrafında tahk1kata. b:ı.şlan- tir. Bu ltoşud:ı.n ayn olarak htt böl· UZU etı Ucuzluyor 
amvaffak oluyor. Dllftır. gede İnönü ko$1.ıl:ın yap1lacaktır. Et flatlcrlnden nrutıın knldınlma-

Yoba: Tesadüf, fmu;~ elıeqınıi- * Şelırlm1zde canlı tavuk fhı.tlerl, • smdn.n sonra feh:rlmi2ıe gelen b&lp-
Jet... Terk ba1uJu o1cluldan lcln hu cın.s1ne eöre 2,5 11n.ya tadar ~ı.1amG- latanbul eskrim lık haY\'an :m1ktan çok a~. Bu 
Deıpiyada büabütüın vatandatlak tır. Halbuki Olle Te YaloYa &tb1 civar b• • •)!1-1 • lt:lbarln et :tlntlerlnde ve b!lhnssa ilcu-
1.sdo '-·--- 1 }'Wlerde, tavuk tıatıer1 bam1 &O ku- ırıncı lll erı zu etı tıatıertnde bir dl\~ilk göı1ll-

__...7or ar... (V& _ NG) l'Qltur. Aradü1 farktan 'k~yU1n11n d.e- E*rlm ajanlığı tarnfmdan terUP mektedtr. 
1f1 ete mutaTıısntlarm ıstlf:ı.de ettııı- edllen İstanbul 8*.rlm blrlnclllklerl Dfin tuzu ett kasaplarda HO kuru· 

puutı1111, .. ı11ı • ., ........ ., .. ,,.,, 111 naarı dltbtıe alan burnlanıald bugün ast 11 da Talts1mde natcı· p. ndaı: atılmıştır. Kuzu mftvaftda~ 
mtw,e lm111erlnln canlı tavuk lıra- lık - K*r1m - TtcJs klUbll e&)on]ann- arttıkça. :natıeı1n dalı& bir mlkdar 
eını menettnclm haber Tft1lmekW- da J&pılacalrt.ır. Bu mtıaalJQ.kanın d~Rt an~ır. 

.ADemımı .eY&1ll umı ıroca.eıı Meb"usu cUr. ~ım evvelce ,apıldılmdıi.n bu 

K ıeddin 01--1-' · * iatuıbul beledl)"llll! 80ll bir ay günktl :tal11lnf1llalar ttm1e ıBJ:mlar =:-ı-~keThıien: 
ema JHI'& m Mrfmda )'lblanan a dllıeno1'1 mem- atasmda ola<'alttır. c DIWlil m.terln1n ı1 ııod rıl-

lllhu iG2n martm il hlcl .alı canı lebtlerln& ee.ılc\:tmJt . ~ - dlkrtlmtı mtlnuerbeUyJıe Evlılrmde,..... 
06sbepe oam.1111rtılo.de ıt1Dd1 nama.- atııran 1'11 ttıtyt oeaıancbnnlştlr. Dünkü mektep maçlan =~ program ~a. ~ı-

~-:! ~ amı ~~ =ed:ı~,.. = ~ -~~ ı!~e::ı1! tn=~Qlt\ ~ 1 -·İkinci İnônii .ı.ının ~-
1'1r&n ...ım tıetrtfler1 de& olmıw. l't.bıı b,P9,1an H ~ de "1ldmm tertip .mıen tntt>ol maçlarına dtm = ~ konferans cBm*U al-

Olpü .&Desi OllDS1 ~. J'ener n Şeref atad.lann<hı de'v1lm Dallalıça taramdaıı. 

1l••••••••••••••••••••••mıı~ fld:Umilt1r. Talet>e~ıen atrrelı:kl!P 
1 

- Ar kolu t&ratmıdaiı. ıx.we.r. _. 'bJabalıJc b1r 8e,firc1 &ılrııde J'&Pl• 1- Ol!ıstedt :tolu tanLfJndan cİ.sWt-
)Qı ba ~ ftlUdm - w. Jdyest 1ıema1l edllecıttilr. 
Erkek otıetmemı a-o. Ba~ ll8eıd - ' - Da.vetıyeler Halk'eri ı.dare me-
veıa,a ..o, oalataısaray _ Perteml- murhıtuncı.n alınablllr. 

Jale s-o calip ~erdit. Öıum 

MEVLOT 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Menfaatine 

Bütün ıstırapların toplan<lıtı yüksek heyttAnlar pbeserl 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
Bhb.irlerini ıcven iki gencin kwduklan mf:ll'ut yuvayı tarumar eden 
oek.i kalalı ~hil '\'C zallm bfr ana ••• Servetkrine mağrur hazır yiyici 

bir •ilru dU:;kün in,anlarla mOcadeJe eden temiz ve namuelu bir 
ailenin haz.in ve heyecanlı rcmımı. 

YIKI .AN YUVA 
Türkçe Sözlü - ıürkçe Şarkılı 
BÜYÜK REVÜ ve KORULU 

Baş Rolde: c5:~ctd~;;;!mfufn FATMA HUŞTU 
TÜRKÇE 

NağmcJerile bütün l.tanbulu 

Tariht konserler aoliati 

ŞARKILAR 

MüZEYYEN SENAR 
NECMi RIZA 

Maliki Adaptaqonu: Kw1 IADI iŞi.AY - Twztsi 

•11twu SALAHADDiN - K....S NOBAR .... 16 ldiDik 
SAZ HEYETi 

LÜTFEN DiKKA T: 
Bu .erin düğün eahn..S (K.wm °'11mu•) film6nin bao Jıldm 

BEDiA Mt.MBNl'ntn ~ (Bedia Kazinoaunda) 
---'•zl . d -· ı__.ı_ . - • ·~- ........... _ ... . . 
TU erce muVBnnive 'Ye &ntuZ cnn .re tcnıu e -··--r. 

BUNSLAR: ıt ((TftısfliUı). 11,H- H,36 - 11,te - H,M - 1 

HOı.JvuD'un en süzel kadınlan .•• En m~ur yıldızlan... J36tün 
un"at ... Bütün nUkte ... BUtün neş'eli musiki. •• Berlln Fi/armonik 

Orkestrası 
lnantı koıusunda Edirne Mrert l'abrlkalu umum Mtdtıt-

ekipi l11tü mnbayant ktm1syon baf}d4t1pU- . 
Edirne (Akpm) _ 'O mart lln~ miitek.alt 

SiRAKüSA GENÇLl;Ri 
Profesör Haruı Von Benda'nın LlarelinCle 
lıtanbulda yalniz iki KONSER verecektir. 

ICONSERJ,mı: il )ı{an N2 8ALt dn1t atpmı mat 11 cif 
1 Nt.san 942 C.&aeAMBA rtm11 .,.t 11 dll 

fEJIİB TİYATROSU ırnmmt ltlDll (l'RAN8IZ rh'.&TBOBV> ...aa 
ftrllecekt1r. Blletıer: ~ '1'l1atroını llfeltrlıMtt •ıme'rtN'!ır. 

tarldnıde ~de yapılacak NAFİ YONAT 
olan. (ln~nn) b ık, TUnd)' dlln T•fat etmlştlr. Oena.zes1 bugt1n 
bhiııdlik. UrL'- OfuaU e XUrtulU§ta. Tepe Altl§al'k a.partmıa-

m. -.;alarmda b&lgeml- nındakl da1rooindm bldml~ Teş-
d t...a ed~ olan ddp Hüaeyfn THdyo eam1ıdnde namıazı itJJındıktcn 
~ ın ldareeinde bugnn aonra 1l'et1köy mtzarb~a defnedlle
tdıdm:bden a~. MMffr ekip- cekt1r 

Filminde toplandılar. Önümüzddd Salı ak~ı 

SUM~R Sinmasında 
Bac rollerdeı Binlerce ficürnnın iştirak~le 

ROSEMARY LANE - ALLAN 
JONES • MARTHA REYE ler de dan liaradan aynlm11lu Tit Mvhuın, Trnbzoo Nl\fln m.'{)dfuil 

beden lıed:ılyeel menaup1en tanlm- Y. Mtıh. Mahmut Yonatm tıal>Mı idi. 

'•••••••••••••••••••••••"" elan ufurlanmıılardır. .&Dab rabmet ~ ~-----------------------•" 
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Baş - Diş - Grip - Nezle - Kırıkhk - Soğuk Algınhğı - Romatizma - Nevralii 
Ve Bütün Agrıları Derhal Keser, laim ve Markaya Dikkat. GR1P1N yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

1 Gu
··nıu··k B ı Yüksek iktisat vo Ticaret Okulu Müdürlüğünden: OrSa M03abab ile Klt1ı> Ye Haiap memuru almacoktır. Orta o:aıl veya U. 

._ __________ ..,.,, mezunu olan lst-eklllerfn Ve61kala.!'ll& b!rtlk~ 15/IV/1942 tarihine knd:Lr Olc'aJ 
müdQrl(lğüne baş vurma.lan. (3852) 

28 3/9 l2 Oamartesl 
Londca üzer1ne 1 sterlln 
Nen·ork üzerine 100 dolar 

Cenevre üzerlne 100 
İsviçre frnnkı 
Mndrld üzerine 100 peze!a 
Stokholın üzerine 100 kuron 

E 11.\)I ve TAlffİLıiT 

5.22 
130.70 

S0.355 
12.89 
31.16 

Keşan Belediye Reisliğinden: 
:K~an Belediye Ele~trik fn.bıikıu;ıncl& işlemek ~-"' L1ny!t kömür1le mQ

teha.rrtk .Lslım m<ıklnalerlnde ~ 100 Ura. ayll.k ücretle b1r m.a.1dnlst 
al'a.nmııkta.dır. Taliplerin eller'ınde'kl e~lyetnameter~ Keşan Beledlye Ulyv.-
sctlne mfira.caatlah. c::3Cil5• 

'1. 1 on Dem!n.roıu n ıu2 1 Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasi lstan-
tş Bln ·ası humllıne H75 b J S b • M"d" ]•• .. ·· d · ı u • u esı u ur ugun en: 

1 R O il Atyor.d:ı b:ı.y Fahlk ndına y, zıil •D9 mnıtı birlik 33915 No. ıu B.ınkamıs 

A D Y .bl.r h~ senedi k'9.ybedllmlo old:ıt ndan artık h ~tı ka!rnam~t.ır. sah11>1.n• 
bl ka. nunnnlı :ıenı blr &.."net ~rtl ~ "'~ :1 39Sb 

J;ugünku pro"ram 
ıı JO Pro.;rnm, 12.33 Türkuler, 12.45 

AJ.ıııs hnberlerı, 13.00 Fasıl pr~ramı. 
13.30 Salon orkestr:ı.sı, 16.03 D:ıns or
ke .. ırası, 18.45 Konuşma, 18.55 Karışık 
ş:ukı ve türküler, 19.30 Aj:ıus hrıber
ı•rt, 19 . .55 Rumen halk hın·alan ve 
daı lan, 20 15 Konuşma, 20.30 Fasıl 
hc;-cU, 21.15 Te:nsıı, 21.35 Mütlk 
<P. . 22 30 Ajans haber!crl. 

l'arın :ıbalıld ı>rogıııın 
7 30 Program, 7.33 Müzik <Pl.), 7.45 

i\J ı :ı haberleri, 8 00 Mtr-::k (Pl.), 8.15 
E\ln ntl. 

O E 
ı· \N'IK, \Al~\K, EKZmıı" ve 
( JLD l'ıU: \L.\RL"l'A fukalido 
iyi &'t!lir Derinin tazeleıımesine 
ve )Cnilenme ine hizmet eder. 

ffl!r Ee:ı::anede bulunur. 

FRENGİ 
ve 

Belsoiukluiuna 
tutulmamak iç-:n 

EN h1 il.AÇ: 
?ROTEJİN'dir 1 

Her Eczanede 50 Kr. l 
satılır. 

MOD-EVA 
:lvrupa e.ralutiııden :ıvdeUo 

,etirdlgl 2enıin şapka kolleksl
>·~nwıu sayın nıü terjJerinln 
emirlerine amade bulundwdu-

tunu müjddcr. Gablas.ıray 

h:n:ıvur p:ısajı :ı imcü kat. 

BAYA.NLAR 
\'aıheti b:ırıranuı butwı muş~ 

kulitma rağmen, miı ~t.itmiz 
bir~ok fed.ıkiırhklarla PAnıs, 
\il. • \, ve Pl:Oı\PEŞ'l'.E. nin en 
ytik.sek l\Ioda nleriııin kreasion
brını tcd:ırikine ıııuraff:ık ol· 
dutunu s:ıyın nıüşteı ilerine let
şir eyler. 

\DRES: Gal.:ıta uay ,\znavur 
r.ı .ıjı 3 uncu kat: 

OD-EVA 
Znyl - ÜSkudar nfill.l.'J dairc.linden 

T. 1 Ş B A N K A S • 
Küçük taıarrul hesapları 1942 ikrami)•e pi ani 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayo, 3 Ağu!tos 

ı 

3 
% 
ı 

10 
40 

~00 

2 lkinciteşrin tarihlerinde yapıllr. 
1912 İKRAl\IiYELERt 

Adet 2000 Liralık = 2ff0.- Lira 
100 • = 3000.- )1 

• 756 il = 1500.- • 

it 

50 
!51 
iOt 

GO 
:!$ 

Me\'Iİmin en ıU
z.el Plaiı 

Beetekan: 
Sadettin Kaynak 

Okuyanı 

• 
it 

it 

• 
it 

il 

= ıatt.- • 
= 2SOO.- • 
= 1000.- • 
= 2.;00.- • 
= 5000.- .. 
= 2008.- • 

Ka.vakbdMt'd& 1cııuı. stli~ • ! .l.... ! ! • • ••••-.-. 
clvannda ,.. Atıat11ıt: bulvarma yakın 1 Zi;tinyag arr .. ın ıl ıs_ıycıının nk,ini i:ıbar edene 
mahalde~ 1marm e.da ve par- -.-.. • - "- ... · · 
selleri vo muhammen bedellett yazıııl -1009 - Lira ikramiye· ·verilir 
arsalar hl2ıala.nnda ırısterllen. tafth- . · ~ 
Ierdo saat on beştıeıl_ 1tuxı.ren tt :aa.n- · :Adre.se:di~..ka!!,..,l$lanbu~ Ttitu.!' Cümri.ik. ~emc'r~_ıokak 2 t_No._ 
kasındaki dalrei Dl!lhsusMmd& ar.ı': Tel ı_ 2 419 7. 
arttırma. snret1ylo satılacattll'. ı • J ldlolıık bC1f tenekeluimh 60 lmnış bedelle tara!ımıııdan ı 

Tallp buluna.n.Iann mımammeıı be-
delln ,_ ., ,a per nJcQesln1 ya.tırmak satın alınmaktadır. • 
surettyLe ve mevcut oa.rtnnmes!ne t.eT-
fika.n müzayedeye tştlrA.k e1et>Uecek- ~--•••••••••••••••••••••lmllll~ 
lert ll!n olımur. 

6 Nisan BU p:ızartesl ı;-unl: 

d 

~ 
~ 

2538 

• 

25U 

• 
il 

1 
2 

10 

ıı 
11 
H 

1140 
ııu 

538 

1106 
1078 

82 

6- GS40 
8.- 6894 
~:S(J 3234 

<Bu pam 
~ı."durl 

4- 4432 
450 481'.! 
3 5-J !!'a'l 

(Bıı pars 
ftyuludur> 

7 Nisan H% salı clnil: 
253g ı 1255 8.- •;-34 

71'16 
caoo 
6160 
1520 

> ı nge a.-
• ı 118' 5.s:J 
> 4 1120 5 50 
, 1 30fı !5-

( 8'.1 pars 
f'lyuludur) 

, a 1098 5.SO 6023 
,. • 1072 5- 5380 
» 10 11'4» tt.- ~750 

:t 11 1172 5.- 5RM 
8 Nisan 94! ÇaJ'l&lllha gün& : 

254! 6 1092 4.$il 4~H 
• a 1061 4.- 4224 
• ., 1080 4 - 4320 
:ıı 1 llü 4.- 4575 
• 9 361 SJSI) 1291 

(:Sil para 
IJi.tfulodur> 

11 J .- 8U 
rau ~ra 
şQ:JullJdur) 

• 11 1044 J .~ 36M 
-· 11 llMI J .:ıo 3668 
• J0 llOt UO MU 
t Nla.a. IQ peqembe ciln• : 

2548 2 1008 S"Q 3W 
• 1 ION UI 3tllt 
• t 1ooe 1.1- 3500 
• • ıooıt ~- 4000 
• ı m ı,_. :mu 

(Bil para 
ı,!lyııludur> 

• 11 1- 2118 
{Bll pam 
ş'lyuludurl 

ıı Nfaa N! cuma cini• 
2M4 1 lOOI 4.-

:ıı 1 87ı J,-
2551 1 106' 8.-

• • llKJ 8-
• 1 1211 '1.-

4-032 
2611 
803! 
994" 
ea33 

CTI32) 

'l'tlrki:ı-a Ottmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Karulııı tıı.?1hl: 188!1 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Urıısı Şube " 

ajans adedl: 265 
Zira! ve ticari her nevi banlra muamelclerl 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

• 

Ziraat Bıınkasındıı. kumb:ıralı ve ltıbarsıs tasıırruC he.saplarında ~ 
aıı 50 11.ruı bulunanlara senede f defa çekllecei: kur'a ~ aşatıdılld 

pIAna g6re 1kl"amlye dağ'ıtllacalttır. 
4adet1.000 liralık 4.000 Ura 100 ndet 50 liralık S.000 Ura 
' .. 500 » %.000 » 120 » 40 • 4.800 -
" ~ 250 it 1.000 • 160 • 20 3.200 • 

fO :. 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene 1çlnde 50 liradan &1&lı 

dillm1yenlere 1kramlye çıktılı takdirde "10 20 fazlnslle verUecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 blıinclkinun, 11 mart Y1 

11 haziran tarllıleılnde çekilecektir. 

öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek meraklıları ve 

Çi~çilere müjde 

Türkiyede ilk Ziraat Eczahanesi açıldı 
İstlhal serert>erlltlnde çok Tt :tıeımbı mahsul bol n !et.esiz meyva.. aeb

•. gllsel çSoet rttıatınn• tuttu'. 
Bıı 4a ancak her yıl mahsule mwıallat olan bastalıklı.n tıedavl etmekle 

kft.bllcU.?. 
Her çeolt mahsuldeki hastalıkların no oldulunu ött:enmek ve bunlara 

1'al'fl ucus vt l1111lcı bulı:nak bteTılenls bmlr - Bornova Zlraat Mllcadelt 
ıstasyomma yamma. T•lefon Bornon 111. o:315!h 

Şirketi H~ yriyeden: 
Yaz saatınuı ta~iki .eibebile 1, Niaan 942 Çar§Alllha gününden iti-

baren geçenlerde ıeforden kalıdmlmıı olan ilk vıe Son Rwncli ve Ana 
dolu Poetalannın eaöi gibi aa'bahlara 5,20 <le Beykoz ve Yeni Ma
halleden Köprüyo ve ak2amlan Köprüden 21, 1 O ve 21. t 5 te Beykoz
dan hareket ettirileceii ilan olunur. 

Ankara Yenı,etıır öı~e.r aokaJc :ı 
numaralı bodrum mmbı ka\ tuıerıne blJl kaıtlı kAıtr blr "" ~Jn pe.ra 1le ... _____________________ .. 

şartnamesme tmrlblı satılıktır. Ay
nca garaJı da vardU'. ~ 1UM2 
tar1hln• mtıs:ıdlf cumarteet gQnQ sa-

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

at onda TO.ıtdye İl Banbsı dahUln.de Açık bulunan Kadıköy ve Ü.sldk2aıı Mıntakalan 1ç1n ÜQ ta.hsild&r aıına.-
dalre1 mabıımasmdıa JaPJacalmr. c:ılrtır. Talip olanların ıznUha.nlan icra edllmeft üzere hü?'.şet cwxhyıJ&n. 

Tallplertn meztal gıftnde ~ 7,IS htı.mWıal Umühaberl Te aabırllk venllcala.rile 3/4/942 t.e.r:ıh1ne müsadlf cuma lm~ olduğum ,.c ıu&:erl n1U:ımel~t 
kayıtlı nufus cuzd:ınınu zayı ettim. 
Bul p adre~ıme getiren meznnun ed.
ıeccktJr. Aksi takdirde yen13ln1 nıa.
caf;ımdaıı esu:lslnin hükmü }:Ok«ır. 

pey akQea1m ~ eden mı lira cQntı -.at 14 de Kad*67 Vakıtl&r m1ldl1rll\111ne müracutıan. (3~) 
~ Suuın Güverı 111tırmat ~· mttm.~ 1$1-

1 7 7 3 6 dk edebtllrieı. C'l'llı> 
lstanbul Liseler Ahın Satım Komisyonu Reiı-

Y OLCULUK VAR Satılık Han lı'b-1°ndenı l'u~ar of ıu Mehmet '.l'ıınkaya 315 
İsta.nbul Ullfe malı.~ ı unoa a 

Z:ıy, _ Çannkkale 199 P. nla~·ından - C .o L O M B I A EnılnönU Yalı Köşldl caddesin- hukuk hltiaıll~: 421200 Kom.layonumuza batlı altı yutılı Usenln l!Jil ma.yı.s oonuna kadar lhtl-
:ılmış oldu{lum ihUrat nskerll.k te.r.hls Plaklarında. arayınız. de <Haaan Feza deposunun ve Gala.t .... - uw ..... a!.::11=::! •-- yaçla.rı olan Ar.aml 15000 tilo sıtır ve 1~00 kilo ka.raman etllen umtım tu-
t k Belser Qı.tolata) !abrt.kasının Is- ._ ~ - 111-- .. _... tan ol'aıı 29000 Ura talmı1ıı bedaıı. kapalı mrf usullle eblltmeye konmuş-
~ ercmı karbettlm, yen!slnl alaca- tlca.nnda bulunan. 8, 10 nunıa.- var ru uıu,ontınıd& H No. da muatım tur. İDc tenı.lnM.ı. 2175 J.J.ra eart.na.me bedeli 145 kuruştur, Eksiltme 7/4/042 salı 

fi'':d~er~;.ls!nln hükmil olmııdı~nı 

1 
K l R E Ç :ı raiı Mervehot Hanı 31/S/Ha aaıı Abdiltra.hman ttD8ll'tft taraln:ıdan gOn11 saat 15,30 da İstanbulda Liseler &tınalma Kom!syonu blna.sında ya-

GonenU 329 dloı;.mlu Ha,.!.m o~lu IsUl.nbul. Kadıköy, sua.cllye, günü BM~ 14 te Bultazıahmet 81- Beşlktap eerutıc Dedi BUMıbam eo- pılacaktır. 1stead.lleliıı. 2490 sa.yılı arltırma ve eblltme knnununun taıUau 
ısm3ıı Orakçı clve.nndakl ~tuım. lllzumu- l".noı Sulh Hakulc ma.hkem.estnde :k ~ No~~--mUldm l'atma. Ö'nseren datresınde hazırlayaca.klan kapalı za.rnaruıı belli giin v• saatten blr ... , 

nu~ olan lrlrect 52,163 num.:ı.ra- ı müz yede Ue tılncaktır. Do6ya ey. _...,.... boaMlllA da:vamıda.: evveUne kadar s!lEtı geçen lı:xmıl.syon relsllğtne makbuz mu1ı:ablllnde verme-
.. • • ya telefon ederek: Ktrewı H&- ı 5/04.! ~ = :ı.::.dA:nı~ lort. Pı)Stada. olnca.k ~ııaneıer kabul edl~. Şartname Oıılııfusarny 1f3t.. 

K U Ç U K 1 LAN san Veto.'dan sür'atle redtı.rtk ruh atta tke.nı~tg&hı meçhul olıdU#Un- elndedlr. c3268• 

okuyııcuıarunız arasında 

EN SERi, 
EN Efl.1/N 

EN UCUZ 

eders!n!z Bayoı•l ı.1'13. Şei\1.r tlyatro:,""U pı.:..ı _:r-d:ı. dan teblllsbı geri egvr1ldl(tt anla.ftl-

SPLENDİD - /~ makla: dava nr.ruhallle ~ln İıtnbul 2 No. li Kazanç İtiraz komisyonu 
riyasetinden: ALI\-IANCA dersleri 1 LALA ~ f~~e ~~~ t~ 

va muhn.bere ders1en '-er1l1r. Ko- Hor BJo}am: Dlne - Koııs<!r nQ saat 1' tautn edlldtgindeıı ta:vın Oabecl sokağında 18 num.a.rada J307a. mllte\lhhldlllt ynpmaltta iken halen ad-
To.leh"' ere, bilyOklere gmme: Rei>tonuuııd9. ·ı muhakemenin 20/4/°'2 ı>atarte61 gü- Galıı.tada Arap camllnde Ter.wıe cadd-esfnde Qeva:h1r çUmazında " 

1!\1 metodlar G ll<Y x.artm~ Al- en mlik ınmeı mul;be.t rı ed'ilen ııtıncıe gelmeel veya tı4r veıdl resı mechul Meluned Kl.m11 Köksalana: 
vııaıtadır. Alım, satım, Jd. m.a.noa öğretlllr. AdAlal' ve .Bo- GREGOR gooderm.eel abl tüttlrde mulıalteme- 938 yılı~ müstahdem vergı.ıer.tne mllt.ealllJt 030 ma.u yılı za.rtında 
rn .l§lcrinde İ§ ve iıçl için is· C"ıuıtçtne gidllir. Tablıı1 Sıra- · ntn gıyaben devaaı ~ davet!ye QallıWdı~ m~mlertn ntttus ctı2xlanlannı ibraz etmek tızıcre ııAn. 
tifade ediniz. •-llisolllrvUil er 101 kWı 9 80tl kıat t 'JJın:h.n MONM.ARTRE • I m.a.kamına ıwm olnu* ft1M'e UA.n t.t11ı1r:ı.ı1en ııtM>&ren 15 gtın m.rtında. lrom.lsyona mllra.caatUUll ınzumu tıellMI 

... ılılıliiıilııiiiiiiiİİll••---· Ulda.m 81.ftıtuo. ıJaaııi h ~ Waal ı olunur mabmmt. b.kn olmak llsere UAn ohm• (3~) 


