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Kısa ve acıklı bir 
Çin masalı 

Çok zamandır kabına sığamı

yan Japonya beş yıl önce Çine· 
saldırmıştı. Bu kanlı macerada 
llerl sürdüğü sebep, o.Çin mfileti
nin maddl, manevi yükselmesine 

Japonlar 
Cavaya yeni

den asker 
çıkardllar 

Pamuk ekimine de hız 
verilmesi kararlaştı 
Dün Ziraat Vekilinin 

toplantıda bu 
reisliğinde yapılan iki 
meaele görütüldü 

yardım etmek .. , uçsuz bucaksıZ Çok mühim üaleri ve yol 
Çin ülkesinde Japonlara karşı kavuıak noktaları Ankara 4 (Telefonla) - Bugiin 

Ziraat Vekili Muhliıt Erkmen'in ri-
sevgisizliğin ve komünistliğin ele eeçirdiler yaaetinde. ıabah .... öğleden sonra 

leT alınacaktır. 
Me.dl, pamuk mıntalr.alarmda 

yetişmesi giiç olıııt hububat madde
leri cktirilmiyecek, buna mukabil artmasına engel olmaktı. olmak üzere iki toplantı yapılmııtır. 

O zaman bir Milletler Caniye· • VeUlet ziraat mütehaaauılan, isrih-
ti vardı, Çin de bu çalımlı cemi- Londrada Cavadakı ... . a.ali arıtanna umum müdürlüğü ve 
yetin üyelerindendi. Anayasaya durumun çok lenalaftıgı Devlet ziraat itletmeleri erkim top· 
baktı, hakkını kullandı, Cemiye- Jrabul ediliyor lantılarda lıuır buJunmutlardar. 

pamuk iatihaalinin artmuı ic;.Ua fim· 
diye kadar bu iıl• uiraımıyanlara 
llzım olan madde 'Ve malzeme te-

t ikft. t tf rdı istedi Zirat iıtihaalimirin artbnlma11, 
e ş ye e ı, ya m · · O 1 t • t mıntakalannın 

min edilecektir. Buna mUYazi ola .. 
ralt diier mıntaka.laıda da hububat 
ekimine luz verilecek ve pamuk 
mmtakalarma klfi ıreJecek miktarda Günlerce, haftalarca. süren kD- T•o 4 (A.A.) - Tokyoya Yt_~ .• e~e- Z'lr- lel . . 1• 1 • h- ,_ l ö ~ıu. ıcııanı meee enıun p an af• 

nmmıa Ve danışmalardan, gizli ge(en ırayYI .reemt -.oer ere g Zllt. ı__ _ __ , f da 
""":t~· Ca d imal kvı da k tmuu... ve zaraatçı arımız arasın hububat gönderilecelı::m Bu .uretle 

kapaklı anlaşmalardan sonra Ce· va a asmm t ım ço bi ._ _.ı • ••• l . .. .. 0.. .. ı~- ,:, _:ı.'_:ı . . . i mühim üalet' ve yol kavpklan, Ja• r ~ooroınaayon temını ıı en goru· utun mem aK;elteıu 'liil...,,..er arutn· 
mıyetın, dış cılftsı parlak ve iç 1 ta f d · al d'I · tı' tülmüıtür Ögrv endi;;.;mize göre :r:irai da bir ifbirli;; kurulacak ve bu ara· 

•• L pon ar ra ın an ıfg e ı mıı r. · .. ~.. • ,.. 
kof fonnuller yazmak"a usta po· Bandoens 4 (A.A.) _ Fele- istihaalin her ıen• mühim miktarda dada llraat Vekaleti nlzımlık va-
Jitikacılan Büyük Kurula bir ka· menle tebliği: Düımanın ileri ha.re- arttınlmaın için yem ve eıaalı tedbir• 7.ifesini ifa edecektir. 
rar sureti sundular: Milletler Ce· ketıe kalkııtığı her yerde şiddetli 
miyeti, Çine <1manevi yardımını~> çarpıtmalar oluyor. Dülffian havada 
esirgemJyor, Cinin dayanma ku"V· karada ü~tünlüğü v sayeeinde bazı 
vetinl azaltacak hareketlerden yerlerde ı~:rle~ege muvaffak o!-

. . . mu§tur. Dun duflllast Be.ndoeng CI• 

çekınılmesıni devletlere tavsiye varındaki tayyare alanlanndan birl-
ediyor, her istiyen devletin de ne fiddetli bir taarruz yapmıştır. 
Çine, keneli hesabına yardımda Askeri ve sivil hedefler hasara ui· 
bulunmasına bir şey demiyordu. ramııtır. Bir kuım tayyarelerimiz 

Kuru Hlf ve bol tavsiyeden iba4 yerde tutuıtunılmuştur. 2 düşman 
et lan bu gösteriş karan bile bom~a tayyaresi dütürü!müştür .. 

r o .. .. Duırnan tarafından •ogal edilen 
Japonyanın okadar gucune git- bir hava meydanına tayyarelerimizin 
mlşti ki Japonya ile azçok alış· 1 yaptığı hücumlar muvaffakiyetli ol
verişi, gireri çıkan, korkusu üml· muı. hangarların hepti huara uğra· 
di olan büyük devletler, Japonya- mıştır. Bir ç~k ~üoman bo~bardı· 

k 
·ı ,_

1 
. man tayyarcaa mıtralylSz ateııııne tu• 

ya arşı saygı ve sevgı eruı gız- t 1 t 
k ğı . . u muo ur. 

Jic~ ula na fısıldamakta bırbır- Durum çok ciddi 
lenle yarış eder olmuşlar. Artık Stokholm 4 (A.A.) _ D.N.B. : 
ondan sonra, her toplantıda za· ı Svenska Oagbladet gazetesinin Lon· 
vallı Çin elçilerinin okudukları dra muhabiri yazıyor: Cavadaki du
sayfa sayfa acınma ve sızlanma-: rmn, felaket telakki edilmektedir. 
ıar kimsenin dinlemez olduğu, Cava deni.zinde mühim Japon filolan 
usanç verici masallar haline gel- görül~üttür~ Müdafiler~. deniz lı:uv-

i t. Ö 1 ki fı t b l h v~lennİ'n ugradık.lan agır kayıplar-
ın ş ı. y e rsa u up er dan ıonra ellerinde iatill filoıuna ta• 
defasında uzun uzadıya dert ya- arruz için ancak hava kuvvetleri kal· 
nıyor diye Çini, bir gün konsey mııtır. Bilhu.a av tayyareleri yok-
uyeliğinden çıkarıverdiler. tur. 

MiJietıer Cemiyeti, alaysız ve 
şatafatsız eski tarihe göçm~tür 
e.ma, rafianndan ve odaların

dan taşan vesikalan, bugünkü 
facianın kaynağı olan yüz lazar
tıcı politika iki yüzlülüğünün ve 
bencilliğin bin bir örneği ile do
ludur. 

O devirde Milletler Cemiyetine 
yabancı duran Amerika, Çin işi
ne hiç karışma:mı:J, seyirci kal
mıştı. 

Sir Cripps'in 
yeni..t>ir nutku 
Daha baıka bölgeler de 
kaybedileceğini aöylüyor 

Londra 5 (A.A.) - Nazırlardan es
ki Moskova elçlsl sır Crlppe, Aılf& 
memleketlerine radyoda. bir nutuk 
söylemiştir. Nutukta demlştlr ki: 

cl)oiuda birçok topraklar, mühim 
kaleler kaybettik. Daha bafka bölge
leri de kaybedeceğiz. Anca.it yanımız
da QOk kuvvetıı miıtteflltler var: Ame-

Y~nan çocuklar1 
Getirilecek 1000 çocuktan bir kısmi İatan
bulda Balıklı haataneıine bir kısmı da 

lzmire yer leıtirilecek 

Ankara 4 (Tdef0C11a) - Yunanistana yiyecek maddeleri götüren 
Dumlupınar vapurunun 6 • f 3 yaşındaki 1 000 Yunan çocuğunu memle
ketimize getireceğini yazmııbk. 

Vapurun, çocukları bu eeferin de Türlci}"CYe getirmea için icap 
eden tedbirler alırunııtır. Bütün formaliteler ikmal edildiği takdirde 
getirilecek bu çoculdann bir kısmı İzmire, bir kısmı da lıtaınbula yer-
1cttirilec:ektir. 

f.taı.W,ula nalr.J.edi~ek çocuklar §imdilik Yedikule Baldtlı hutane
ainCle misafu edileceklerdir. 

ipekliler dokunacak 
Bazı Avrupa ipeklilerinin memleketimize 

sokulmaması düşünülüyor 

Ankara t ı (Telefonla) - İktısat 
vekAletı, yeril lı>*ll men.suca.tımızı 

memleketin ihtiyacına Utl gelecek 
miktara. çıkamıak 1ç1n ÇıQık mühim 
kararlar almak twerecHr. 
Alınacak bu kararw arasında 

ipekli dokuma 1fl ile meşgul olanlar 
birçok muafiyetten ıstitade edecekler 
ve ipekböcetl üretme ifl içln de Zi
raat VekAletlle Lablrtiti yapacaklar
dır. 

Dlter taraftan çok esltlden manle
ketlmlzde dokunan tpeltlllere alt nll

muneler de tesbit edllmiftlr. Bu nii-
muneler, da.ha. yenUeştirllerelt d~

nacak lpekll mensucata örnek olA· 
caktır. Aynca yeril 1peklller1mlzle 
iç pazarlarunızda bir rekabet Dha&I 
vücude ıret.ırme~ iıçfıı bazı Avrupa 
lpeklllerlobı memlekete it.hal edilme-
mesl de dtıftlnülmektedlr. 

Birmanya' da ı Paris'e hava hücumu 
Japonlar Pegu'ya doğru 

ilerliyorlar 
Renault fabrikalanna 

yapılan akın 

Japonlar 
Bandoeng'in 
yakınına 

geldiler 
Felemenk hükUıneti 

«Cavadaki aavaf ümitaiz 
bir çarpıtmadır» diyor 

lngiltereye 
Amerikadan 

yeniden 
asker geldi 

İngiliz orduau aubaylan 
araaında tensikat 

/yapılacak 

LoUra 5 ( A) - B. B. o.: Bllradak1 Lon4ra 5 (A A) - B. B . c.~ Din et-
"~ hiikllmıetl ta:rarmdan •erl· mali İrlandada blr limana JeDkien 
len malt1maMl göre, Ckıt>t Puttlk'te blıbç bin Amer1b ult:ert gelmlft1.r. 
Japonıv her zamandan dJ'ade den.Is· Na.kllye pmllert -.hile yUlaflne& 
lere hl.\im bulunuJOrla.r. Bu mmtak&- Amerlkan. ..-.ederi alkışlarla t:aqı.
da bir lr:a11ı ta.a.mıza. geçmek flın.dlllk lanıruflanlır. Oelerıle.rtn hepsi, çok ne.
mümkün değ'lldl.r. Cavada svaş funit- teli idi. Bil' Amerikan askeri cmtıer1n 
s1z bir çarpıpnada.n tt>aretttr. haldondan gelmete can a.tıl"Oruz... 

Japonlar, dlter yerlerde oldutu rt- dem.ıştır. • 
bl, ca:ra'da da balta. girmemiıf orman- Lonclra'ya da bir miktar Amedbn 
lardan g~reılc etrafa yayılıyorlar. askeri gelmlştl.r. 

Londn. 5 (A Al - B. B. C.: Yarba.f 
Londra 5 CA Al - B. B. O.: Ca.vt. rütbesine kadar bütıO.n Brltanya za... 

adasında Japonlar bllha~ h&vadald bltlerlnln kabUlyetıert yıenlden göatezı 
adet üstünlüklerinden tstlfade ede- geçirilecek, bunlarda asri sava.tın uı
relc bir ml.ktar da.ha. ilerlemişlerdir. zum gösterdiği evsafın bulunup bu
Londrada bulunan Felemenk hükQ- lunmadıtı amnac&ktı.r. Yen! ordu ta
metl Cava'daıld kıtalara. 800.UDA kad&r llmatnameıdnde decılllYor ki: Bir~ 
çarpışmalarını emretm!4Ur. ftlemenk dunun aavatı ~r fe7'den ev~l suba.y
deniz kuvv~erl twnandanı am1ral lann ehllyetlne ba#IJdır, bil'Ç-Ok aıe· 
HefrDı hususl blr vazife aldığından, beplerden dolayı va~lerlnl tam ba
deniz kuvvetleri.ne a.mlral Van Sta.per '8-n ile yapam.ıya.nlann vazllelertnl 
kumanda edecektir. ba.okalanna bırakmalan lbımdır. 

cava adasında Japonlann istifada Genç subayların artmuı buna ımtA.ll 
e<ieblleeek.leri liman te.sıatı, deniz u.- bıra!cm14tır. __ _ 
lert, köprüler tahrip edilm1ftlr, aıe.. 
mt olmıyan haberlere göte, Ja.ponlar 
İndramajoe koyundan 19er1. Ootru 
Uerliyeret Cavanuı yeni merbıgf Baa
doeng'ln 60 kilometre flmallnde Su
bang'a kadar gıelmJ.tlerd.lr. Füat bu
rada durdurulmutlardır. Şknd1 Bu
bang'uı yansı Japonlarda, yana n
lemenk kuvvel~rtndedtr. 

Birman_ya'da 
muharebe 
şiddetlendi 

Londra, Rangon etrafın· 
daki tehlikenin artbğmı 

bildiriyor 

Lonclra 5 <A.A.) - B. B. C.: Blr
manyada yen~ muha.rebe fkld~
lennrl.ttır. Çin'e glden Btrmanya yo
lu ya.kınında plrlnç t.arlalannda çar· 
pı~ılıYor. Rangon etrafındaki t.ahlike 
gittikçe artıyor. 

Pegu'nun §İmalinde yeni
den muharebe baıladi 

Amerikada günde 
1 vapur yapılıyor 

Londra 5 (A Al - B. B. C.: Birleşik 
Ameı'lkada ıtmdJ gftnde l geml ya.pı· 
lıYor. Yazın bu miktar lklye. ~hl 
90!1Undan evvel ve 1943 te üçe çı.ıtan
eaıakt.ır. Orta hacimde ve sta.ndard 
tipte bir geml 105 gtınde yapılıyor. 

lngiliz 
havacıhğı 

Hava Nazıri çok büyü)( 
tayyareler yapıldığını 

söylüyor 

Loadra 5 ( A) - B. B. c.: H~va. Na
zın str stncla1r Anın kamarasında 
fU beyanatta bulunmuştur: •Almım 
yaya, lmt:ln olunca, kabl! oldutu ka.
dar tlddetıı hava. hücumlan yape.ca.
tız. Bu mıe k~ın şiddet.ıne ~en. 
Almanyaya geçen senenin bir buçuk 
mtsll fuJa akın yapılrruştır. İngllte
rede Ço'k büyüt tayy:ıreler yapılıyo& 
Elimizde fazla bombardıman tayyare
si vardır. 

Almanyada Afx la Cha.pelle .,. 
Munster ıtehlrlerl, İngll.lz §e'hl.rlerln
den !azla hasara u~lnr.• 

Bir zamanlar Pasifikte büyük 
milletler arasında geçimi boza

cak diye başağnsı gibi itilen, çe
tin bir dil§manla yıllardır tek ba
şına pençeleşirken kimsenin, yü· 
züne bakmadığı Çine, şimdi Ja4 

ponyamn haklr.ından gelecek dört 
yüz milyonluk tükenmez hazne 
gibi, Amerika bile dört elle sarı
lıyor. Yiğit Çinlilerin şimdi baş

rika, Çin, Sovyetıer Birliği. Sovyetlfl' Londra 4 CA.A.) - Birmanya.dan 
Blrlitf, Hltıertn yenilmez dedlg\ Al· alınan 10n haberlent göre, Japonlar, 
man ordulannı geri atıyor.1> Pegu'ya ootru Uerlernektedirler. ve 

Londra 5 CA A) - B. B. C.: Parlate
ki Renauıt fabrikaların& yapılan ha- Londra 5 CA A)- B. B. C.: Birma.n-
va akını mtmaaebetlle H&va Nazın B. ya'da Rangon'un 80 kilen.et.re şlm.a Rus tebliği 

lar üstünde yerleri var. 
Geçmiş günlerin, nedense ak· 

lınuza gelen bu kısa öyküsünde, 
büyük milletler için olduğu gibi 
küçillı.: devletler için de pay alı
nacak noktalar var ki bugün ar· 
tık değilse bile yann kulaklal'da 
küpe olması çok, gereklidir. 

Necme<ı.un Sadak 

Sir Crlpps, Avustralya ve Yeni Ze- aynl zamanda hem şlmale hem de 
landaya, .şimdi kendi memle'ketıertnl cenuba doğru haretretıer esnasında. 
korumağa hazırlanmalannı söylemit Slttangı birçok noktada geçmişlerdir. 
ve son zaferin en cok insan bulunan Teyit edllmiyen bazı haberler ka.r
grupun olduğunu 11Ave etml.ştlr. Nazır ga.şahklardan ve soygunculuk hare
bundan 80nra gene Rualann bü}"lik ketıertnden ba.tı3eylemekted.lr. Bu 
gayretinden ba.hsctmL,, harpten son- hft.dlseler tahllyentn bir neticesi gibi 
ra daha mesut bir dünya kurulaealı- gözükmektedir. Londradald kana.ate 
nı soylemlştir. göre, bu hldlselerln İngiliz aleyhtan 

- - bir rem.hür mahJyetı bulunduğunu 

Ki.bil büyük elçiliği aı.nmak ı~tn hiçbir 8llbep ~tur. 
Ankara 4 (Telefonla.) - Açık bulu- B. Politia öldü 

nan KM>il Büyilk l!llçUJ.ttne, Harlciyt • . 
VekAletl hukuk m\i4avlrl111 vazlfe.!1nl ~iıeh,. .4. (A.A.) - ':una.nıstan 
görmekte olan blrlncl snıf Ort& Elçi eak.i HallClye Nazın M. Nıcolaa Po· 
Kemal Köprülünün ~ yfıkselt tas- litia dün gece Cannes ıebrinde öl-
dilcten çıkını.otır. müftür. 

Slnclalr fil beyanatta. buhınmuştur: 

cBlr tabr1ta.run, 14gal altında.k1 top
rakta bulundutu Jçin &erbesoe harp 

malzemeet yaP!D&SlJla. müsaade ede
meyiz. Renauıt fabrita.smın Alamııya 
için malzeme yaptJtı malQındur.• 

Amerika Hariciye ın~şa.n B. 
weııes de bu Kının tamamen mepıı 
oldu~un11 ~r. 

llndek:i Pegu m.ınta.kasın.da muıuu-.
ibeler oluYor. İnglliz t:ayyarelıtri alçak- Lond.ra 5 (Radyo 7.15) - Gece 
ta.n uça.raılt Japonlara taarrm ediyor· yansı M09kova' da ne~redilen Sov
lar. Bir bomba.rdıms.n ta.naresl ka.7· yet tebliği: Martın dördüncü güntl 
bedllmif, bir .Tapon avcm d{}ştiriil- Scwyet ordu.u düımanla anudan• 
müşt1lr. çarpıfmıt. bir çok kesimlerde gayd 

Avu.tralya'ya yapılan meakun yerler ele geçirm.i~ir. Salt 
ııünü 6 Sovyet tayylll'Cttine mukabil 

akın 18 Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra 5 CA A> - B. B. c.: Avu.- Honolulu' da bir patlama 
traıya'd.a Port Daıvln'e d11nJttl Japon 

Vlcby 1 (A Al - Parle kıenar m&· &kını a.vcı taya.releri ta.rafından ya.- Vldıy S (A.A.) - Hawai ad .. 
halleler1ne ye.pi!an haıra akımnd& pılmlftır. Bunlar llman.a, taye.yre lannın bq ,ehri olan Honolulu ya• 
Sevre fabrlka.smda 5 mAIJon fraDıtlık meydanına mitraly&lerte bficum et- lr.ımnda bir patlama olmuf, ıefUrde 
zarar vardır. 2 hutasl9"9 de bomba· mitlerdir. Bazı hasar Tardır. fnsanca lcamlar kınlmııtır. Patlamanın eeb .. 
tar dütm6ft1h'. kayıp yoktur. bi belli değildir. 

Pahalılık sebeplerinden biri: 

....__. --
... 

Doktor - Ey lahana, ıen bir ccv·ı ••• Derde deva. aadra ıifaa_.ı.~ 
laereir.1 .. 1 

... Sofralama ös J'O&neii. midelerin l . . . Senı yi.yeıı k•n•ıau, 
aö& bebeii-iaL ..IlaıurL. 

Ymair• ı ... A. B. C. 0. E. vitemialıeri r.i-ı 
.... .-eledir&.. 

.......................................... 
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re 
Rio Harp tebliğleri 

• DU UMU Amazon 
çevr si Mısı a 
b nzetilecekmi 

Renau t 
fabrika arına se ıvan Alman tebliği 

Bertin 4 <A.A.> - Alman ordulan Eski hava Nazırı, a a m··t fi le hava a ını 
bafkumnndanlı~ tıebllC'l: BıvMto- • 
pol muııa.sara. cephesinde, Ainınn seferberlıkte 50 bombar-
mevzllerlni delm~ teşebbüa eden dıman tayyaresi olduğu .. 
Bovyet kuvvetleri çevrilınf4 ve 1m.1ıa • • • 
edllmJştir. Düşman kanlı my:la.ta. ua-- nu ıtiraf ettı 

• d g··çleşti 
ranuştır. 9400 esir a.ıınmıı, 18 zırhlı 

araba, müteaddit mltrnlyözlex: Te Ri 4 (A.A.) _ Riom yüksek 
ı:navı atıcı toplar znptolunmuştur. . om . 

Donetz çevreslnde düşmtın boo ye- divanı bugün saat 13,30 da esli ha-
re hücumlarını tekrnrlam~tır. Bu va NA%1n M. Guy Lachambre'ın aor
taarruz esnasında dalı' a.vcılan, zırhlı gusunu yapmıştır. Bütün auçlulnr 
kuvveUer .ve tayy&.rec1ler sıkı J,7b1rllğl eehıedc hazır ~ulunuyorlardı. 
,.aparnk düşmanın süvarl Jntasını yok Suçlu evvda, 1938 Sonkiinunun
mntşlerdlr. Zırtılı &rabala.tunız gerl da Nazır olduğu zaman eelefinden 
çekilen düşmana hllcum ederek ağır devir aldığı ağır mirnBt hatır1atmı~ 
&ayia t verdlrmlşlerdlr. ve bu tarihte Fransız hava kuvvet-

Japonlar yeniden bir çok noktalara 
asker çıkardılar - Avustralya'ya 

hava akınları devam ediyor 

Amerika - Brezilya 
anlaşmaıi hakkinda 

Alman kaynaklarının 
dÜ§ÜDCe&İ 

Berlin 4 (A.A.) - Yarı rcmıl 
bi.r kaynaktan bildirlliyor: Bcrlin ci
yut mahfillerinde. Amazon çıevrc
ainin ~]et!ilmeane ait olarak Birleılk 
Amerika ile Brezilya arumda yapı~ 
lan anlaşmanın, Cenubt Amerika
nın yeni bir cMıaırlaıtmna> h&diseai 
gibi telakki edildiğine ip.rede iktifa 
ediimektedir. 

600 ölü, 1000 yaralı var, 
200 bina harap oldu. 150 
ki§İ sığınakta tıkandı 

Londra 4 (A.A.) - Paris han· 
liyösünde Bilhencourt Renault Iab
rikalarmın İngiliz bava kuvvetleri 
tarafından bombalandığı resmen mi· 
dirlliyor. Renault fabrikaları Ahnan
ya ile 4ıl>irliğinin bir timsali olmuş• 
tur. Bu fabrikalann Almanya için 
nakliye arabaları. tanklar ve tayyare 
motör]eri imal ettikleri rnnhimdur. 

Flaman lejyonu d~anla yaptı~ı l · · ı_ d f ld kl 
ıöğüs göğüse şlddetll bir muharebe- enmn ne a.a ar ~yı 0 u arını 
den sonm Sovyetıerln 25 beton .sığı- anlatmı,., eeferberlilc ~na.smda ,.al
nağını ele geçlrmtşlen11r. 2 ve 3 mart- mz 50 kadar bombardıman tayyare
ta düşman doğu cepbesinde topyekfuı d mevcut olduğunu itiraf etmiştir. 
75 zırhlı nraba kaybetm~tlr. Bundan başka bomba tayyaresi ha-
Mnnş denizin~ Alman msyn gem.1- line ifrağ edilmekte olan 142 ke~f 

>ertle, İngiliz aeı1. btlcumbotlan ara- tayyaresi mevcut idi. Maznun bomba 
ıında yapılan çarpışmada. bir d11şman tayyarelerinİn •fpari~ me,,clesinde 
Jıtıcumbotu, müteaddit tam l&abetler ukert kmnandanlıiın işleri •Ürünce-
IOllunda ha.sara utramıştll'. d b •-- td " '- d Düşman dün gece AJ.ma.nya körfezi me e ıraKmtf ~ ugu noduın a 
tzerlnde bir hava akını yapmıştır. israr etnü~r. Pike bombardnnan 
Bura.da bir düşman bomba tayyaresi tayyJ\.,ckri meselesinde maznun Po
dilşfirülmüştür. İngiliz bomba tayya- lonya eefcrinden ders almamıı olan 
telerlnln dün geceki akınla.n Paris kumandnnlık: makamına mesullyeti 
nroşlannı hedef tutmuştur. Franm yllkletmiştir. B. Guy Lachambre 
l!vll halkı ölü ve yarnlı olarak bit- ıöyle demiştir: 

Jtlk zayiat vermişttr. 20/3/1940 da Nezaretten ayrıl-

Türk tütün 
piyasası 

dığım zaman 249 bomba tayyaresi 
tealim cdilmi,ti. Fakat kumandan
lık bunlarm urileştirilm'CSi icap etti
ğini ileri sürmekte leli. Şu halde Şu
bat 1940 da ancak 35 bomiba tay
yaresi mevcut bulunmakta idi. 

Alman tütün şirketi 
müdürü Ankarada Almanyatya hava akini 

}Ak d J 1 •• •• ı·· 1 Londra 4 (A.A.) - Dün gece 

Um doğuda: 

Cııvada riddetli muharebeler 
oluyor. Felıemcnk kuvvetleri bü
yük ikahmmanlıkla harbcderck 
Japonlann ileri hareketini dur· 
durınağa ça1ı§1Yorlar. Fakat Fe
lemenk makamları fazla ümide ka• 
pılmanm doğru olmadığını. ada
dald. kuvvetlere :Yardım edilme· 
d.iğinde..ı bu mııkaıremetin yavq 
yav4' ıev~yccetini aöylüyorlar. 
Londradaki Felemenk ukert söz
dlali durumun çok fena olduğunu 
o.çıkçn bildirmitth. Londra rad
yosu da. Cavadalci muharebeler
den bahaedetien cvaziyet çok 
vahimdir> demiştir. 

Son hal:>erlere göre Japonlar 
yeniden bir çok nokta.lara uker 
çıkarmışlardır. Japon öncüleri 
adanın cenup aahiline yaklaımıı· 
}ardır. Bu euretle Milttefilc kuv· 
vetler ikıyc ayrılmak tehlikesi kar
ıısındn bulunuyor. 

Birmanyada dün yalnız hafif 
çarpışmalar olmuştur. Japonlar 
henüz büyük ölçüde saldırışa baş
lamamışlardır. 

Japon tayyareleri düıı Avus
tralyada Port Darvin'i ycnid~n 

bombardıman etmiştir. 

Doğu cephesi: 

Cephenin her tarafında, liilhM
.a cenup kısmında fidc:tt41i çarpış
malar oluyor. Londra, So,vyet 
1atalarının cenupta i1erledilderlni, 
Dnreper nehrine SO kilometre ka
dar yaklaıtıkJarını bildirmektediT. 
Alman tebliği iae düşmanın bü
cumlarının kanlı zayiat verdirile
rek püslcürtüldüğünU. Sivastopol 
cephesinde Alman hatlannı del
mdc isteyen Rus kıta1annm çevri
lerek 9,40C cıir almdığwn haber 
veriyor. 

Libyada: 

Durgunluk devmn ediyor. Yal
mz lıar- m~harebderi riddetlcn
miştir. Dün İngiliz tayyareleri Si
cilya adasında Palermo limanını, 
Alman t.oıyyareleri do Süveyı ve 
lskenderiyeyi bombardnnan et
miştir. Malta adasına bGtün giln 
akınlar yapılmı§tır. 

F ranıiz liarp gemileri 
Tulon'da' toplaniyor 

Londra 4 (A.A.) -Buı pzet.e
lerin yazdığına göre • Fransız Nuı> 

' a-em.ı1eri Talon·da toplanıyor. Bu
nun Vlchy•nin J\merikaya nrd:iii 
teminata no dıereceye kadar uyduğu 
ara~nlıyor. 

Avustralya' ya 
hava akını 
Port Darvin yeniden 

bombalandi 
Camberra 4 (A.A.) - Barvekil. 

Vichy 4 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerinin dün gece Paris banli
yösünde !faptığı akm sonunda in&ıın• 
ca zayiat bilançosunun l ,000 den 
fazla yaralı ve 600 ölü olduğu eöy• 
lenmektedir. Sevr milli porselen fab
n"kuı yanındaki Radin müzesi ciddi 
hasara uğramıştır. 

Vicby 4 (A.A.) - Paris civn• 
nnda Boulogne'de 150 ila 200 ev 
yıkılın!§ vo 400 e ynkın insan ölmü~. 
1.000 lauJar insan yaralanmıştır. 
Clanart'ta 12 ev harap olmuştur. 2 
ölü ve 5 yaralı vardır. fssy-1..es-Mo
ulincaux' da 20 ev yıkılmı,, 1 7 kişi 
ölmüş ve bir çoldarı da yaralanmış
br. VilleJui• de 1 S ev yrkılmı~ 4 lr:işl 
~lmüı 'Ve 8 kişi yanı.lanmqtır. Mout
rouge•d.a bir ölü vardır. Neuilly"de 
Uç hafif yaralı vardır. Le-Pecq ·de 

a a a ar ar a p.orU§ u İngiliz hıw~ kuvvetlerine menaup ı 

Ankara 4 (Telefonlıı.) - Birltaç tayyareler, Scbamhonıt ve Gneise· ~---------------------------~ 

Japonların Avustralyaıım tima1inde
Jd Port Darvin fiaaüne yeniden hava 
akını yaptıklarını aöyle:m.i~tir. Ba~
vekil Japon iatı1asındanberi Ca"Va· 
dalci Avustralya kuvvetlerinden ha
ber alınamadığını ilave etmi~tir. 

15 ölü ve 2 l yaralı vardır. Sevres" do 
3 ölü ve bir çok yaralı vardır. Rueil' o 
ait kati hiç bir haber yoktur. Boulog
ne V'e Billancourt' da ö]ü sayısının 
yükadme6i muhtemeldir. Çünkü bir 
.,ğınağa iltica eden 150 kişi burada 
blcanmış 'Ye şimdiye kadar olduk· 
lan yerden çıkanlmnmıştır. gündenbert şehrimizde bulıman Al- nau ismindeki Alman zırhlılıınnın ı Kömürcülere 1500 ton 

manyanın Recntsna ttıtiln şirket! BrcattClı ayrıldıktan eonra 91ğınmış •• •• • • 
vmum müdllril Wenkel, Ticaret ve- oldukları KteJ' e ve Vilhelmshaven· e komur verılıyor 
tAlet1 ve diner a.JAkalı dairelerle te- hücum etmişlerdir. İngiliz bomba 1 Etibank, halka tevzi edilmek üzere 
ınnslarda bulunduktan ronnı. 1stan- tayyarelerinin Kier e ilstüste yııptık· bazı kömürcülere yeniden ı~ ton 
bula harek~~~Ö tı lan gece hlicumlannın bu üçüncUsü- kok kömürü dağıtın.ağa. knrar ver-

Ha.ber ve {>U•e g re, umum m - dllr. ml.ştlr. Bu kömürlerin halktı. dağıtıl· 
dtlı' bu temaslardan müsbet neticeler - - -- masını temin etmek maksndlle kö-
a.lmı.ş ve bu münasebetle bazı malt Gl. Wavell tayyare mnrcuıcr sıkı blr kont.role t!ı.bl tutu-
ve 1ktıs:ı.dl görüşmeler de ye.pınış_?r. lacaktır. 
Alfıkadarlıınn söylediğine söre, Tiirlt kazası geçirmemi§ 
tfitün piyasası bilttlıı Avrupa kıtası 
lç!n ehemmiyeti gittikçe artan bir Yeni Delhi 4 (A.A.) - Askeri 
pazar olmaya namzettir. Çilnk.ü Al- ıözcü, generııl Wavell'in son g{inler
mnn tfitiln şirketleri yalnız AJ.ma.nya de Singapur• da bir tayyare kazası 
lçln değil, bütün Avrupa kıtası için geçirdiği hakkındaki haberi yalan• 
de tütün satın almak mecbu.rlyeUn- Ianuıtar. Sözcü a-eneral Wavell'.in 
dedir. Enelce Amerika ve diğer de- karanlıkta ayağuwı kayıp diiJtüğü
nlz aşırı memleketlerden bir kısım nü, fakat timdi kendisinin çok. jyi 
tntün ihtiyacını t.emtn eden Anupa . ld v •• 1 • • 
tıtası bugün btıttln iht;lyacını yalnı.ı vaz:ıyette o ugunu aoy emıftir. 
Balkanlar ve Tflrklyeden b.patmak Ge~a: Waven'in Hindistan 
morunda.dır. Baılr.omutanlıima tayininden dolayı 

DIRer taraftan Yunanbtaıı. enelce memnuniyeti bildiren ıözcü, Bir
ı.tıhtal ettiği ıo mllyon k1lo tattın manya yolunun kapanmıf olduğunu 
,crlne bu sene yalnız 8 milyon ldlo yalanlamıım. 
totün elde edebllm!§Ur. S<szcU yolun aıağı taraflannın 

• , • • belki l§lemcmekte olduğu :tht:lmali-
Amerika da yenı bır tank m oerı .urmli§, faka.t yolun ~o· -

yapılıyor dan şimale doğru mubakkak wrette 
Waahington 4 (A.A.) _ 19tih.al açık buhm<laiunu Jı:aydeylemiftir. 

İhtikarla mücadele 
Kuru kahve Uıtl.k~rından maznun 

Lefter asllyc Wncl ceza mahkeme
sinde eorguya çek:llerek tevkif edil
miştir. Yasak olmasına. rağmen giz
lice un sa.tan Hasan admd& bit fırın
cı 25 lira p:ıra Ceza81Iltl. mahkfun e
dflml§tlr. Kömftr lhtikAn yapan Ah
medin yirmi llra para. cezası ôdeme
slne ve dQkkll.nının 28 rrün ltapatıl
masına karnr verllmt.ştlr. 

Tuz ihtlkAn yapan LAzar1 "e fo
t.otraf ftlmtnt yftksek natla ı:atan 
Mehmcdln beşer lira :para cezası Me
melerine, birer hafta. dükkfuıla.nnın 
knpatılmasına. karar verllmlşt1r. 

Sigortacılar hakkında 
talimatname 

konseyi Middle Wcst'te yeni lbfr fab
rikada ordu için orta büyiiklükt~ Sın• gapur'da 70 bin Çinli Ha.'ber aldığımıza göre Ticaret Ve-

kft.letl bir (Sigorta prodüktörleri ta-
yeni bir tankın külliyetli miktarda tevkif edilmİ~ llm.o.tnameai) hazırlamıştır. Bu tall-
irnaliae ba~landığını bildlnncktedir. ma.tnıı.meye göre sigortacılık bizde de 
Bu tan1'a M-4 adı veriüyor. Şimdi SancbaY 4 (A.A) - Domei kanunen tanınnuş bir meslek haııne 
M-3 tanldan yapmakta olan ..,fıı.bri- ajansmm Singapur'da Şooan·dan gelecek, sigortacılar mtınhasırnn 
blar imkiir.. hası] olur olmaz derhal haber nccliifne göre, Singapur'da Türklerden olaca.ktır. 
M-4 tankı imıılin balıyacalclar<İl1'. yapılan temizlik ameliyatı esna.amda 81gortncılar, bMrl\meUn gömereceği 
l.tihsal konseyj bir çok tan~ fahri- 70,699 Çinli tevJcil edilm§tr. Bu, I bankaya teminat akçesi verecek, ve 
hlarmın yakında bUyü)c miktarda ~t m.ikyut& yapılan ldncl tevki- mesleki ~ek.kille gimılyenler slgor-
imıılata br..şlıyacaklannı JlAve ediyor. fattır. tacılık yapamıyacaktır. 

Almanya ile ticari Sydney 4 (A.A.) - Sydney He-
münasebet ~.~Jd gazetesi. Japonların --:~· .günü 

ogleden aonra Poıt Morcsbı yı çok 
Doyçe Levante Llne va.pur a.c:entn- yükae.ktcn bombaladık.lannı haber 

Ölenlerin gömülme günü 
milli matem günü olacak 

sı merkezlnde bir bllro tesis ed.Uml.ş" -'- f le 'dd' h'- b' ha 
ti B bü mı k tlmı_,. A _ vermcıı.te, a at cı ı ..., ır sar Vldıy 4 (A.A.) _ Gecenin ilk r. u ro, me e e nuen v 1 d v •1.. it ed.i 
rupaya Te Almanya.ya. gönderilecek 0 ma ıgmı 1 ave etme t r. aaatlerinde Paris banliyösünün bom• 
mallarla. buralardan memleketimize Süveyş kanalına hava bardımanmdan haberdar edilen ma-
getlrtllecek ithnllit eşynsının sevk ve akını reıal Peta.in fngilU tayyarelerinin 
ldareslııı. nakll Lş!nl, vaktinde yeti§- • Mih mütemadi hücumlan ölü ve yaralı· 
t1rllmesinl üzerine a.lacaktır Kahire 4 (A.A.) - ver tay· • . · . .. . )arın aayw ve hasarın ebemmıyetl 

BÜ Tü k ıth l•t ih t yarelıen bagunkü çareamba eabahı • ro, r ıı. u. ve raca eşya- .. ,_ l hakkında telefonla malumat almıştır. 
sınm ATrUpa.dıı. mevcut tren nakliyat erken aaatlerde SuveYf .:ana ı ve D 1 • · •. fi 1' ıı.. -d ' 1-'- d · 1 · i b b- ı ev et reısı umumı ın a ı ce oc en 
tarifesi esaslan dahtlindc hiçbir yer- -en erıye çevre crm om AJamı~- ül• b' f 1" k h' • • } 

1 d J l f k ı ,_ ve m ı ır e a et ma ıyetm1 a an 
de bekletl1medeın naldlni temin 1ç1n ar ır. nsanca te e at yo :tur. s~en· ı:; l Tc k l' k N. 1 alAkadar devletlerle daima temas ha- deriye çevresinde hafif maddi ha- r a ça r kıta ın ;ıs;u~ ur ·t t~ 
llnde bulunacaktır. aar yardır. ~ ~? a e ve a ın -.,.v. aı e e 

onunde ele111 ve f!'hrapla egılmektf!'" 

Fen Fakültesi yangİnı 
tahkikatı devam ediyor 
Müddelumumtılk dün de J'en fa

kültesi binası yangınının tahkikııttıe 
meşgul olmuştur. Yangının, blninın 
tklııcl katından çıktığı t.erolt edllm~ 
tir. Fakat neden çıktıgı benthı an
la~lnmamı~ır. 

Düiı de fakülte idare memurların
dan bir kısmının ma.JO:m.atı.a.nna mü
racaa t edllmlştlr. Tahkikat bb:ita.ç 
gün daha devam edecektir. 

Belgrad ormanlarindan 
100 bin çeki odun 

getirtilecek 
İstanbul belediyesi Belgrad orman

ıannda. bulunan 100 bln çeki odunu 
~hrlm!zo getınnek Uzere teşebbUsler 
yapma.ktndır. Bu teşetıbüslerln yakın 
bir zamanda. mlla!ıet şekilde netice
lenmesi beklenmektedir. 

Devlet limanları iıletme dir. 
umum müdürlüğü Maıqal, bombardıman kurbanla-

~ ·· rının gömülmeleri gününün Milli ma-
memur ıan tem günü olmasına karar vermiıtrr. 

Ank:ıra 4 (Telefonla> - Devlet 11-
matılan i§letm~ umum m1ldftrlnR'{i 
memurlarmın tayin, tebdil •e salre31 
hakkmdatl ntzamname,e bll' mu
vakkat ma.dde eklenmiştir. 

Bu maddeye nazaran, devlet llmıı.n
lan işletme umum müdftrlQlilne, fev
kalAde hatlerln devnmı m1lddctince 
yq kayd!le mukayyet olmabızm me
mur tayin olunacak 'fe tayfa alına-
bflecektfr. 

Balıkçılar birlik kurma· 
ya karar verdiler 

Balıkçılar, tuzlayıcılar ve konser
vecller, dün tekrar Tlcam Odasında 
toplanarak aralarında. bir birlik klll"
map karar vermişlerdir. Bu birllğhı 
nizamnamesini hazırlamak üzere An
k&raya bir heyet gönderilmesine ıaı.

rar verllmlştlr. 

Münakalat Vekili dün 
tetkiklerde bulundu . 
Şehrlmtze gelen MünakalAt Ve..ldll 

Amiral Fahri Engin, dün de tetkikle
nne devam etml§tlr. 

Vekilin daha blrknç giin §ehrimlzde 
kala.cağı anlaşılmaktadır. 

KOÇOK HABERLER 

* vatman Yahyanın 1daresbldek1 
tnı.mvay IAJell cadck!slnden geçerken 
Mebrure adında bir kadına çarparak 
yaralamıştır. Mebrure Haseki ha.stn.
neslnc kaldırılmış, kaza etrnfındıı. 
tahkl.ta.ta bqlanmıştır. 

ET 
Aşk 

KADER! Melihanm hali değişmişti. CcV'f hnın ba,ı ucunda duruyorlardı. geçirilen uyku.uz geceler neticesi 
dete tekrar kavuımuı vo onun ta• Fahrini ~öğsünrelci yarayı temizle- olarak buruşmuş olmakla, hal •u 
tafuıdan b!la çıldıruıya eevildiğini rıriş ve sarmış olan operatör Apti tavnndan büyük bir ıefkat taııyor
anlaması, kuvvet "Ye ceaa.retini on bey, ellerim yıkadıktan sonra lle.t- du. Genç hutabakıcı hemıire ise an• 
mitli arttmnıı idi. )erini çantaıına yer1e,tiriyordu. cak 25 ya11nda görünüyordu. Çeb· 

ve macera romanı 
1'akleden: (VA • Nd) Müıtantik, Melihanın aor~lanna Operatör, neıeli görünüyordu. Has- resinin tazelik n penbeliii ıolmamıı 

* Şoför Arllin idaresindeki otomo
bll Köprü üstünde Naime adında. b1~ 
tadma çarpmış, muhtelif yerlerinden 
aıtır yaralamıştır. Nnime baygın btı 
halde Esnaf hnst.cın1!Slne götürülmüş, 
IJ()för yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. * &>tatta Htıseyin adında blrlnln 
paltorundaki çamur bulqıtlanru te• 
m1zlemek baha.neslle 7anma IOkul..
rat cebinden saatini ~an :&ayıt 
adında a.bıkah b~ y&nteatcl yata.. 
lanmıf, Sultanabmet b1r1ncl sulh ceza 
mabbmesbıde .10rgusu yapılarak ıe.1 
ldf edllmifUr. 

Tefrika No. 188 
cevap vermemek azmini görünce. tahak.ıcı hem~irelerin en yaılıs1, idi. Odanın içinde derin bir aeaizlik 

- Belki... ed.i)'ol*ID\1%. Halbuki ben Fah- duruımayı, mu"Vakltaten lcesmeii odada11 c;ıkmağa hazırlanan opera- hüküm eürüyordu. 
- Suallerime cevap nıfndye b- ri.J'i. ula ınmedim, a• kadar '8tar lcararlaotırdı, odanın dıtmda bekli- töre •ordu: Fahri de zahiren 8&1dn görünüyor-

dar aizi mevkuf tutar, ib.til&ttan ~ ederaeniz. ecliniz. hiç bir .uale cc.- yen Jandarma neferini içeriye çaiı- - Doktor bey, yaralının yaziyeti du. Falcat vicdanmda debıetll bir 
aederek kimse .ile görüıtürmem. rv.p yenniyeceğim. Ancak mahke- np Mcılihayt alıp tevlcifhaneye gö- nası]) mücadele lınkihn .Urüyordu. Fahri- u-................................. 0 .w 

- Kanunun aize geniş aallhiyetler me huzunmda eöz aöyliyeceiim. türmeslni emretrnezden ev>vel: - Hamdolaun en~e voe korku- ye, azap veren yarası değildi. Yara, 
bah,ettiğini biliyorum. Karar. tak- Eaaaen bir müdafaa Yck:ı1im vardır. _Her halde bu gece düşüniJr, lanmız tahakkuk etmedi. Yara, bi- ~~r. olmakla beraber. öldürücü <İc- Vefat 
dirinize aittir efendim. - Şimdiden. kendin'ize a'YUkat tqınır. hattı hareketinizi değiı· dayette •anıldığı !tadar vahim de- ğildi: Sana.tında ·~? dere~e bazı~ ve I Maruf tüccarlardan Ahmet Otu• 

Aalan bey, Melmanın cevap . ver· mı tuttunuz) tirirainil.. Geceyi, müşterelc höcere- ğil. İhtilat korkusu yoktur. Yaralı, ma1ur olan operator .Apti bey, biraz biroğlu·cun qİ Afet Otuı:hiroil• 
memesine ıinirleniyordu. Fakat •o- - Tanıdıklar.undan bir zattan de ıeçjrecehiniz. Fakat yarın yine üç hafta, lzami bir ay ıonra ayak- ev_;el h.~yatının .tehl~e~o bulunma- vefa.t etmiştir. Cenazesi yann Bakııw 
nunda genç kızı itiraflara aevkcde- müdafaamı üzerme almuını rica et- tevap vermemekte israr edereeniz, ta olacak. İkimzin hastanın başı dıgını •oyleınem1, mıydı> Fakat ya· köy camisinde öğle namazını mUtoo 
ceğini ümit ediyordu, Mü.tantik, aö- tim. O da kabul etti: .izi ihtilattan menederim. Bunu ucunda bulunmanıza lüzum yok. rasının ağır olmaması neye ~arardı~ akip kaldırılıp defnedilecektir. 
süne devam cUi: - Avukatınızın ismini MSy)er unutmayınız. Nöbetle beklersiniz. Yarın aabah fyjleııtikten sonra nereye gıdecekti, Bakırköy Sak12ağacı Ta,haa. 

- Hattı hareketinizi değiştirirıe· mi.siniz) Ae1an bey zi]e bMtı; odaya selam sa.at onda pansumanları değiştirme- ne yapacakt'? . l h Caddesi No. 76 
Diz, ıizin ~çin daha hayırlı olur. Hay- - Rüstem pap zade Cevdet vaziyetinde giren jandarmaya: ğe geleceğim. Şimdilik allahn ıınnar- Etr~fındn .~er .!eyın yı~ı ıj ma - ...................................... . 
di cevap veriniz. beyi - Hanımı, tevkifh "t" .. _ ladık. voldugunu gormuyor muy u . Milfıno'dakl 

M I~ d •. t t . b . - E.k.i devlet tlirıuı reisi Rüııtem nu"z de_ı··. aneye go uru F h . .. J • k d k Suzanı elinden kaçırmı~tı. Artıst, 0•·a•ı"l7"A1 KOMERÇhrYALE c rnn a mus an ıgın u ıaranıı- ] m a n, goz •erı yarı açı o torun k k d' . . . b"J•k' n.ı:uıııt. • 1.1: 
dar fazla sinirlenıni§tİ. En nihayet paıarurı oğ u mu'? 0 • aöy]ediklerini dinlerken, ees çıkar· ~rtı d' . ~n ısını f ·~vmıy~~k had 

18 İTALYANA 
ağzını açmağa karar ı.·erdi: -Evet efendimi Ort"lık Jtar_.....,,0 rdu Batmak mamı§tı. Biraz aonra doktorun cad- en wdn eyn ne ret.~epıs Ira u- M"düıiyetl mc-e.-•.-.t ttul ..... -

Al• y 1 t . • ,.._ 'd -·,, · d d kl • yuyor u. a serve ır ara arı, son u ,~..-~,,..... .,..,. ....... ıı;ı,1 
- Nasıl bir hattı hareket takip - ~.' anız ıu var ıu '-'CV et üzero h11IU11an ıtlneşin kızıl ışıkları e e uza a§an arabasınm •eslerı santim'İn k •. d;ır suyunu çekmişti. bilançosunu teUrlk etmiş ve yüzde 

etmemi isti} orsoouz h&kim bey) bey, bugune kadar mahkeme huzu- tül perdeler arumdan Falırinin ya- duyuldu. Eski •ervet ve ihti.,.'lllmından elinde 

1 
dört nlsbetlnde D!vldand te'vzllni 21 

Size nerede doğduğumu bilmediği- ıuna çıkmamııt tak odesı lçino .. zıyor, elektrik Hastabakıcı hemfirelerden biri 1oturc!t. .. 1 evi süsliyen yalnız, bir kaç .l\~:ırt 942 tarihinde toplanacak olan 
mi $Öylüyonım. Sözlerime inanmı- - Benim müdafaamı üzerinejampü1lerinin beyaz ziyurna kanfı- yaılı, ötekisi genç idi. Ya11lının çıeh-ımobilye parçası kalmıştı. Bu eşyayı 1 hl:'yt'tl ıımumlvcyc teklif eylemeğl 1 
yorsunuz. Fahriden bahıtederken, almakla, Dilen avukatlığa baılamış yordu. resi. bu çetin mesleğin verdiği yor- satsa b~le borçl.,ı· 1 kı:ıpntamazdı. 1 M•rt 942 tarihinde karaı: altına aı-
benim dostum o1mnşı ihtimalinden oluyor. hd hutababcı hemfire, yara- gunluk ve hastaların ba,ı ucunda ' (Arkası var) mı§tır. 
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BRiR llAllBRL~ 

~ eniden bazi ıanat 
erbabının bu sınıfa 

afrmesi için teıebbüste 
bulunulacali 

Ailem. .meı ananeleri -~de 
hsusunda hayli mahafazaklrdı. lıı
dyarlanmıza hlirmet ve lbôar etıneğİ 
ısanni ıayardık. Sofra ba§111da oturan 
"6yük babamın arkasından seçecek 
almaak, ainirlendiğini bildiğimiz 
lı;fn. lakemlesine çarçmamaia çok 
dikkat ederdik. Öğle uykusuna ya
tacak oluna, gtirültülü oyun!anmızm 
na.mı ke.er, ayaklarımmn ucuna 
basarak yÜrÜI', alçak ..ı~ konUŞU!"' ~ ~ Tll~ n.11 muıı.'rlnl 
lluk. ;a ~ Kmığm nrasetı ll~ında 

Kapalı '" acak mulıitiml:s ~· 78Pllan. bir toplantıda gtbıde 760 
bö)•Jeee IOllSUZ bir izzet Ye ikram rram e1cmttc e.lan a~ işç!lefln va.zl• 
söre g()re ihtiyarak, MmanJandık· ıeti rörtıfillm.i~Ul.r. Ölrenıd.lllıutlze . i L-L-- gl)re -rilAyet flındlye kadar $ *1 
ra ~lf'DBD anmıft ueı.nucyaz. top .... addolunma.yan ıbalza sane..t ePblİUn 
blile yusyuvarlak bır nur topu b .. da. bu sınıfa. c1ımee1. i91n hi1k.Om-ete 
&ni almıftı. Ömiir aonu aaadetinhı f9C1 btr müracaat-ta buluna.ca.ttır. 
farkına bile varmıyordu. nnı ..... .. :_# .. A- .ıoı.. . _,_ft 

V
_,_.._,__, L...10!!1_-ı.1_ ......1:_ """6"'• ww.ı:w.wa.ı.ı _ ... f«ıı ""'""'yan 
~ n:aa&ııı:ucr .-al' çattu bul klın&elerln a~ llN1 kartı almak· 

Biricik otlu olan babanım kendin- ti§ oldukları cÔrülıneıktedlr. Bunlar 
den evvel ölmeai; İtalyan, BaJkan, fktdetl~ takip edllecektll'. 
ikinci Balkan, nihayet 1914 harp-

lerin.in birbiri arcı. •ıra patlak ve-- Tu·· nel • ti. 
rerek bütün tasarruflarımızı ve felew cınaye 
lhı cevrine kar,ı maddi ve manevi 
dayanma i:mkinlarunızı yjyip yut• 
aıası. .. 

O iktisadi darlık. büyük babam· 
da eek.: tifmanlı.ğmdan eser bD"ak• 
madL Nasıl bırabm ki, muntazam 

lki auçlu kabahati 
blribirine atiyor 

Verem ücadele Cemiyet' e 
y nl teberr r 

Yapılacak paviyonun planı hazırlandı 
ve <Jün tedkik edildi 

-
ltlemeyen trenler yüzünden, beni, JOtı'dan mal almak 11zere lstan· 
hafta aoolan mektebe götürüp ıe- bula gelen muhta.r H~ geçen Verem Mücadele Cemiyetinde dünkü toplanbda b ı B Sül 
ti. .. mek için ti Göztepelerdeıı Kadı· ctmmutlyet bayramı ~ce.sl B&yoğ· Çakır (Profetar Tevfik Sağlam'm sol d.:ki) · eyman 
köylerine kadar yürüyordu. Erimit ltmda Til.nel caddesinde Aktar apar- • . • un 

sahife 3 

Natmeferf dünyayı rd!ırtan .•• ARTIE SHA W CAZI 
Dau Qelert ,-erlnden oynatan, •• F R E D A s TA ı RE 
Güzeıuı-i her r6nülü retheden... Paulette Goddard 

Bu aksam L L E Sinemasında 
Senenin en btıyük sttPER t1lm1 olan 

CAZ FIRTINA 1 
ea,heserl:n.00 blı1cştll~. Ne,cdım, •• Zev:ıtten... Müı1kten yara.tllıı.n. bu 

tJlm1 s&tüı'liz. ~r edin!.z. Alkl§layınız. 
DlJmATı Pıq;ramtl. DA.ve olarak: WALT DiBNBrh:ı son oabeserleıind 

FERD.NAND ATEŞ SAÇIYOR 
Nlml.3.ralı yerleı1nizi lttfen erkenden 1capatUU21. 

Bu akşam 

ŞARK 
Esrarı Jıı.sanı heyecandan heleca.na 

dltilttn... Merak lcfncle bırakan 

Sinemasında bir mm 
BİR CİNAYET, •• ÇALINAN BİR SIR ... 

Pa.r1s ve Berlln polls~eri ArsıUlusal bll çete pe§Jnde. A§k yüzünden yok 
olan bir kadın ... Katlolunan 2 adam 

KORKUNÇ GECE 
Oynayanlar: 

LOLA MUTH;~;.~.ı~;~R OERTZENJ 
ku topuna. aönmüt balona döndü. tuna.nın:qı t&pıcı odasında. tabanca F.ıtkileln~ tac.irlermdecı. B. Sül• Dj.ğer taraftan isminin bildirilmıe· 
Yürekler acısı bir ,ekilde pörsüdü. ne 6ldürerek cesed1n1 tuyuya. a.tınak- m~n ~>alm ~· Ver~ Mücadele Ce- ahıl İstCTn'.İyen bir ba~ka hayır ıahihl TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU •••••ı 
Hele iıçime dert olml14hı: Lkemlet.i• tan maznun a.pa.rtıman tapıcısı Kiğı. mıyetin'e yüz bin liralık bir teberril· zenginimiz de Verem Mücadele Ce• 
nİn arl bac:aima azıcık dokunulaa h Haydarla. Mahmedln Dl\!haJremele- d~ bulunduğunu, bu para ile E'.Ten- miyetine 85 cin lttalık teberrllde :Mlllt Tllrk M~S8ese-si ' 
lncinec:ejinden korktuğumuz o nazil• l'insin~ db~•,Wnelta~ ee-za mahkeme- lcoy aan.atoryomuna 118.ve olanı..k Sil- bulunmam. karar vermi•tir. A'-ca.k ' Mart M2 Cumartesi aat t,:o dan itibaren her: ıtkşam. Yeni gelen 

.....,. -~ ır } ç k . . __ L b 0 - v r\{1 Blytik Varyete Procramı. 
aiam içinde baLılan ihtiyarcık, timdi, Son tahkikatuı · açılma.sına. dair eyman a ır ımuni taııya~ fr liu teberrü, 8lüme muallak olarak [) U Q B A y A R D 
fvmlann önündeki kalabal•;;.. da 1_..~ pavyon, yapılacağını yazmııbk. ~ _ .ı1·ı ... . . . ~ L U 

J 
• -- .• evraA.- Hayda.rl.a. Meblnedln gece - ~.., ea ecegı ıçm cemıy=, ou ın -

~ tiyorlar, kakıyorlar, ~- Hüseyin1 llldflrnıek m.alrsadlle odaya Pavyonun pl&.nı hazır]anrnı§ ıve tevaz:i zattan, ıuı.ğlığmda, ~nln Akrobatlk Atrak.sl7on 
n:ıÜyorlar, muştalıyorl"!' zavallıcıgı! götürdükleri ve evvelce hazırladık- Verem Mücadele Cemiyetine veril- n'C suretle lşiediğini eörebtlecek tarz- UNSON ve DUROİ 11 ROSE ve LİLİ 
Akmby~ yııkal~ bb' tahta P.,.. lan plA.na gllre tıeammüdeıı öldür- nU§tir. Cem:iy~ !dare beyemhı dün- da oarlllame hazırlamuını ricaya ka- Duo Eksantrik Gtneı Dansözler 
cası ıibı aaia gıdıyor, ıola kayıyor. dWcleri lcayded.llC'Nk her lldsl.nlıı de kil toplanbsında pavyonun inşası et- rar vıermiştir. HER cumartesi n PAZAR MATİNE saat 17 de 

Famlarda biriken kalabalık, ek- 'l'Ork ceza. kanununun 450 1ncl mad- rafında görüımeler yapılmı:sbr. Top• B s· J , LOKANTADA 11 PAVİYONDA 
eeriyet)e çoluk çocuk, yahut erkek deıa1n1n 4 tl.ncü bendine göre lda.m ce- lantıya gelen B. Süleyman Çakır, · ~ eyman Ç.ab m .tebem:u ile P&ı DARVAŞ PR. D A N 
" kadmlardı. Zira çalışma çaiuıda ~ çarptırılmala.n ıstenlllyordu. pavyonun nasıl olması hakkında dü- profesor Doktor Tevfik Saıılam, tdarei!ndeıki omestm İdaresindeki Ca:ıı 
bullmaDlar, o kadar nati bu yerdo Evrak okun'duktan .onra. sorguya oUndüklerini bildirm.i.ft!jr. Pavyon 50 Doktor Halil Sezer ve Doktor N& Btb11k salaı:ıumuzda ya.pıl.an BaJo ve Müsamere ~ert lokantamızı 
heba edemezdi. Geçen umumt harı>-! ~en lmpıcı Ha.yda.r suçu 1nkAr e- yataklı olacak, 1 O hwıta kendi na• §et Osman bizzat m~gul olmakta• ıcyn1 mfi'lik ve ayni va.ryete program.ile yazlık 69.lonumuza naklettığt-
ee İle, bazan bet .tb saat, yağmurı derek dem~tır ki. mma meccaııen tedavi edilecektir. dırlar. ~-----• m1si aaym mftşterlm1ın12le blldlrirlz. ••••••ili!' 
" aünet albnda beklemek İcap - O gece Hüseyln benlm ınlsaf1rim 
edeni' e· . d __ L_____ • idi. Arlc.ada.şun İbra.hlın ve Mehmet T k b · ı t 

L lZUD e IMnTIUlllUI O yenıp de beraber gazinoda rakı içip benlm e 1 e 
J'Qtulmaz tava ekmeiiııin gelebilme- odama. geldik. Onlar kAğıt Q}'llama-
11 için babamm babaamm hercümerc ta başladılar, ben de yatıp uyudum. 
l;inde ömrünün aon IQYmetli ve tef· Uyku ara.sında b1r alllh sesi duydum. 
bte, ihtimama en muhtaç aaatlerinl O sırada Mehmetle İbrahim üzerime 
pçimıeai lUmı aelmilti, Dilfündük· a.tııarak yorganı ba.şıma örttüler ve 
.. hayıflanırım. Hele bir s(in. zor• tabanca lle beni tehdit ederek; cBiZ 
~ biri. bam lmYvetile kepenkle- BQseyinl Oldtırcliik, kuyuya atacağız. 

Üsküdar· Kadıköy 
tramvaylarmda tatbik 

edilemiyor 
N yanaşmak için f'DlU kalamt bmm Bes.fnl. çı:lcarırsa.n ve k1mscye bir şey 'ttsküdnr, Kadı'.köy ve haval1.si ııaıt 
flürtmü, arada. bbim aile mÜmes.J. söylemen 1en1 de Oldürürüzıı dediler. tramva.ylan müdürü, 'V'atıruır tra.m-
'1111...__!_!_ d f ~ı d . • Ben ~ b>rıkudan ses1m.1 çıkarmadım. l d tek bll ....._.,,_.. 

Askerlik itleri 
Eminönü Yabancı Askerlik fa'be

slnden: 
1 - Konya, İspa.rte., Blll'duz;, An

talya, Denizli viJAyet v. kazalan hal
kından S25, 326 doğumlu Uıtiyat Ja.n
da.rm.a. erleri. 

MEVSİMİN EN Bttl'.itK FiLl'IİNİN 

4 
ftnc(l B.AllTASI BUGÖN BAŞLIYOR. 

Ali BABA ve KIRK HARAMilER 
~ sOzlü, -.ztı T• p.riclı fihımrln ~ gfuıeU. Besteler: Alll\IBT 
ft'DIA?f, Olmpnla.T: JfEVZAD • SUZAN • GUZİN - SEMİHA NUMAN 

E L H A M R A sinemasında aıou;m e esuu çam~ UşUmıiiftiL Onlar cesedi de kuyuya. atmışlar. vay ann a et a•ı::w.,..uu. bflickında. 
8pnu de.yanılmaz bar hakaret aay· Sonra polkder blzl f3.ka.ladıla.r. dün bir aıitadaşımıza. fil iz1ılha.tı ver-
lmfbk Haki dık d mıştır: 

2 - Kayseri, Adana, Mersin, İlsken
derun, Yozga.t, Kıroehlr. Nii;tde, tçeı, 
Seyhan ve ManMJ vilAyet Te b:z:alan 
balkında.n ı~. 328 Jlıttyat Janda.l'ma 
erleri. ~ ...... ________ .................. !~ 

· ıy a. DJter mamun Mehmet de: •- İstanbul tramvay 1da.res!. tan.-
Belki bu ıütunda yüzlerce defa, - O gece hep beraber rüı iç'Wcten fmdan tatbik edilmekte olan tek bl· 3 - Diyarbakır, Vrta., Antepı Ma.- #'--------------------... la.tıya, ElAZJ#, Sllrl, Bttlı:t ve Van vı~ 

!Ayet ve kazaları halkınd1ı.n m, m 
ve 827 doAınnJ.u thtıyat jandarma. er
~r1. 

.Sb«: usulünün - İcap eden ahval- 80D.l'8. Haydarın oda.sın& geldYc. ibra- ıet sisteminin, bugünkü tartlar 1ç1nde 
tle - memleketimizde de munta· hinı b1zimle beraber değlld1. Bir müd- üsküdarda. tatIDlklne hnk~ bulama.
._. .-a.ıe ibdaa edilmed lazumun. det oturdukt.en emre. ~n oıt::ıı:> git- dık. Bu itibarla. vaziyet e.s!ti §ddlde 
•an bahaetmit, bat ainbmfımdır. mek 1stedlm. Haydar oda k:apumun devam edecektir. 4 - Erzurum,~. ~. 
Sebebi, ooculduiaımm bu acı bıtiba- dıfa.n.emda bana.; cBu Hüsey.ln kör- Fakat tramvay §'6bekeslnfn ıslahı Gümll.şho.ne, Kart1, R!!ıe, A1ddı.a.n, 
lan olacak. Dedemin ruhu: de benim QOC'Uklanma fenalık yap- tari! ı rin ~ft'k Bal'llm.nul. Doğu Beyamt ~ ve 

• • JJUI. Ş1mdl anu ôldtlrlip mt1k&m ala.- ve e e .. .._ ilıt1yaçlanna. uy- kaza.lan hft,,.__d - _. _, _,, 
- Muharrır oldun. .. Benim batı- ~. Sen de bura.da. dUl' banaı yar- gun bir şekle get1rilmes11ç1n yeniden u.ıııuı.ı a.n .. _, .,,,,.,, -· _.,, 

nm, bibram ,.mtisuyu hüuoetiue ıa dmı eb dedi ve lmlınle tehdit ederek bazı tedbirler almak üzere tetkl'kler 
831 

dotumlu tb.tb'a.t Ja.nda.ıtna. erıert 
iılercUe bir uiraf. ... diyor aiJ>idir. beni w..partı.manm aJ:tmdakl bodruma. yapma.ttayız. ttaklida.rda. ~n ba.- Yukarıda. &dlan ,azılı Jııam ?e n-

flhamcfülilWı henüz ebe zaruri hldlrdl Biraz ıııonra yukarıda. bir 81- zı tramvay arabaJa.nnın İstanbul !Ayetlere mensup litt;va.t Jendahne. 
.-ddelerimW kolaylıkla alabiliyo- lMı sesı duydum. Haydar benl çağır- tramvay idaresine devredllmeeı, bazı erlerb:ıhı ikamet senedi T8 nMm hil
ruz. Meml~ her tarafında, dı, yine lllümle tehdit ettl teknik mahzurlar yüzünden lm.kAn:ıız viyet c112danı Mlrerllk vesUmlarile 
tkrnek de kamesiz ----- ..1

8 
oldn- Hfü:ey1n1 tabancıa. ile öldürmü.,tü. aörülmektedir.ı birlikte ıubeye ırevkedllmdt Drıere 

• zamana ....- ~ <1htıyat olarnk) Dltiracaa.tlan. 
landan daha aiibuletle tıedarik edile- vçt)"Çdi berabeıı bodruma lnd.1rip eleık- cc· i ahl~ •-) 
Wliyor, Bunu, letk:ilit zekimıza trtk telleri. ne b1r de teş bağladıktan ına AK Oelm.lyenler hanı:!landa. ıtan:ımJ ta-
meclyunuz çı ııon:ra kuyuya attık. Haydar, Hilseyi- Tıp Fa.kültesi hocalanndan değer• kB:ıat Ya;>ılacaS'l llAn olunur. 

· n!n cebinden aek:seıı. yedi buçuk Ura li -l--! • • f .. d k T * 

Bu Akşam 

SARAY 
eİNEMASINDA 

.Eph bir J:AFER Te nıuvaffaklyet. 

lı:ar.anan muiJd Te şarkı tuınlntn 

Ddncl haftasının ilk suaresi şerefine 

Alice F aye ve Betty Grabble'in 

H l L L Ol.. B R O D W A Y 
Filmindeki En Güzel Üç Şarkısı 
Bir Musiki Şahikası Olarak 
~ nihayetinde tekra? edllece:ıttır. Yerl~rtntzi evveld<?n. tutunuz ... 

Fakat, nadir de oha, aylık karne- almıştı. Bunun y1rm1 beş lirasını ba- . ıu-.ıye:ımız pro ':8or o tor ev• Beyoğlu Yerli Askerlik ~ııbealn4ea: 
.. i ~erken. yahut patiska almak na Terıd.l fakat b almadım. B 1 fik Remz.ı Kazancıgıl 9/3/ 1942 pa· Enıetıı deniz güverte llır:ıj"(lzbaf Hft.- ı 1 Ş hi t' t 'il i 
laterken. hatta nakliye naıtalanna de ötdlli-m.estndenen Jrorktuğum ~ zartesi günü uat (17.30) cia Emin- Beyin otlu Mehmet .All ön.al Uoıtl 1n Gu••nJu••k B e r ıya rosu temsı er 
Wnerbn. ,urada hm-ada •--~-L-•-•- cln ........ 1 k1mseye oovllyem....:ı•-. önU Halk.evi salonunda (Onat ah· aceleye ııubcye müracaa.tL (3'763) ., ________ o_r_s_a _ _. Tepebaşı Dram kısmında 

aaı~ ...., .... w " ~u d bir k f Gece saat 20,30 da 
~ göriilijyor. Zilmiyetçe, inti- Demiştir. Şahitlerin dinlenmest 1g1n lak) mevZ'llun a · on erans vere• p A R A 
um, disiplin telikkilerince,, ı 914 • muha'keme başka gUne bırakılmıştır. cektir. Açık teıekkür htanbul Borsamun '13/UU Platlan 
1918 den ber~ dev adım.lan attık. ................ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Beyoğlu tıele!on sa.ntral ma.'ldne Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 

Fakat akıl ıır emıez• nasd oluyor da titrek bir nineyi çiğneyip geçmeği Jük babalar iyi bir tetkilit .-e idare memuru kocam Musta.fa. Bıaea, kıta. 
h&li b-.kaamın haıdm,, ,-ememeğe: cab sörüyom7 Ve uıl l'aribi: Na· ile, nöbet ~lıerinde de peüla izzet b1r hastalığı mübea.1dp tıcd&vı eıdll
kendi hakkıınırı da yedinnemeğe al oluyor da, aatmı ve defittirim v~ lb"ba.ıla durabilir, itlerini görüp, mekte oldutu Oemı.bpaşa. hastane.. 
ahtamadık? Naad oluyor da, adale- yerlerinde biriken böyle kar&'&falıkla ilstleri batlan bunıtmadan, yırtılma- alnd~ v~trnişt1r, Dünkü dn ce
~e kuvnt: ~ut elbiaemizde bir ~la~hi-: ~ta.. intizam nr- dan. ~lanmadan~ mQfta yeme- ::z me-mlığına a~~dan Toplm
telim çalım, tesamızın tommda bo· meli ~elermm belli batlılan ara- den, evlerme dönebilirler. sesinde bulunanla.ra, ed1.lmittJ.r. Cerıa.
razannrl bir hobot, veya ailede bir mncla AJmJYor? B-., q1.ı zamandn milli .-efe teal· küre tee•ürüm mini~ ~ıetek
llfDA nr ~iye, ak sakallı 'bir ihtiyan, t.k.nle.imn dürtiilrnesinden. p. lak eden bir aokak menzaraadır. Jın guetenızm tavm~u ra. : 
loron.ilıe bll'likte kalabalığa tokulmuf rlltOden " patırbdan titizlenen b8- (Vl • f\lıO.) dm. ltefikas1 Zeynep Öz:börek 

Bay 

Londra. üzerine ı sterlln 
1'evyork fizerb:ıe 100 dolar 
~~d' tlzertne 100 pezeta 
Stot.holm tmer1ne 100 kurOn 

ae.uı ,,. TA.BViLAT 

~ % D i33 ErE'3oi 
tı Bvlr01 ns.ma 
İf Ba2*Uı Jı&.lnfl!ne 
İf Banlr11sı ına.ı-18 

11.2.2 İstJltlAl caddesi Komedi kısmında 
U9.20 ~ce sa:ıt 2<1,SO da 
12.89 0 K S E ve S 0 K .S E 
ao.'12 -------------* Aile geçimsl.zllğind.en çıkan kav-

paa kansı :Mahmureyı ölümle tehdit 
23JX> eden CelAJ adında biri asliye tiçüncll 
ıı- ce"za mahkemeclnde muhakeme ecıu
lUO .mlf. suçu 18.bit olduğundan bir .ı;en• 

160,- dört &7 hapslne karar verllml§tir. 

- Geçenlerde bir aazt:tıa id. am l _ ~lı. ~cıJerle.-. _ 
Jpnj ele almı;ı, bir anket açmıab ~ • 
Amca. .. 

J ı ·· · cAam.amıllıb diyenlerin fikir·ı ... Neticede bu moe.ele aaldı gali- ... Sorsalardı yalnız §t1 teklifte 
1eırbıi ~ıılaftınYordu •• , bat. Benim 'bu konuda her ne kadar bulunacaktım: Ölüm mahkumuna 

bU djyecep 7oba da... son isteğini ıorınamak 1.. 

_ Düşün hele: Deryalar ~r ar
zusu olan bir insan için son isteği 
seçmek ne güçtür!.. 

B. A. - ETet, ~sel! cBol yoğurtlu 
tatar böreği& isterim dese karşısında.
klleı: için de güç olur! ••• 



Ve Bütfin .Aiİ'ilari Derhal Keser, laim ve Markaya Dikkat. GRIPIN yerine Baıb bir Marka V erirlene ŞldcletJe 

1 R A O 7\J o ı ı ·-----· tıda7d&nberl biçblr 7erde Mas.iki Ze.k 'r ı1'tlvacı tatmin ediJemlrorda. •IVPl-IMll'-Wli9tlllııı. 
_ ~ T. _ Bestekar SALAHADDiN PINAR 

ile kemani NECA Ti TOKYAY 
pbi iki muıiki üatadlDID ufak bir 

Bacünli ""1Al 
ıuo Program, tUI ~ şarla 

ft tllMWer, 12.45 .tJ•Dıf htııberter'l, 

u.oo Kana* f&dtı n-ı~ . .ıı.os 
Puaı beJ'etl. 18 46 .&lraM 'J'alrırlm,l, 
11.ii Dam nıualıldııl .(PL), }ut Ajans 
haberleri, 19.fS Yurtıtan 18ıder. 20.15 
RadJQ guetesl, 20.4i Suz.lnA.k maka
mından prltılar, 21.IO Xon&J41D&, 21.15 
K.antık tarla ve tii*üler, 21.30 Kd> 
nllfll\&, 21.45 Senfoni edteftra.sı., 22.30 
AJan.s haberleri ve bomalar. 

Yann sabablt1' propam 
7.30 Program. 7 .33 Baflf parçalar 

(Pl ı, 7.45 Ajana haberlerL 8.00 Ben
fonılı: parçalar CPl.l, 8.15 Evin saati. 

TEMSİL 
Ş~ll Halkevlndcn: 
7 Mart 1942 cumartesi ıünil saat 

20,30 da göster1t ı~ız tarafından 
(in.san Sarrafı) lromediıst temsil edi
lecektir. Davetiyeler Ev bürosundan 
teni edilmektedir. 

Dr. IHSAıN SAMI -· 
BAKTERlYOLOJl 

LABORAnJA'RJ 
Umumi tan tallW!tı. frengt 

noktat nazarınd&D <Wasaerman 
ve Kahn teamfillerU ~ ttlre7 
vatı sayıJması Tifo ve 11 

ayrılıktan aoma Tabim 

K R i S T A L 'deki 
Billur sesli MÜZEYYEN SENAR'a refakat etmektedir. 

Hw Puar MOzEYYEN SENAR'1a ~ BUYUK MATiNE 

Zayi _ Balıkeair lıklncl kolordudan ı !!11••••11111111111111• ..... !ll!ll!ll~~!ll!im~~OS~UND~~A~N~:----· 
aldıtım ukerUk tezkeremi ve berabe-
rinde Bakırköy nüfus memurlutun- Bebet • Tophane arası, ve sahilde Tahmil ve Tahli,eye müaald 

dan aldıgmı ntlflll tem~reml kaybet· DEPO ARANMAKTADIR tim. Yenisini alacağımdan esklslnln 
hükmü yoktur. 

319 doğumlu Murat Yıldınm 

Zayi - Befotıu malmiklürlııtün
den a.lmatta oldutum 1488 numaralı 
maat cüzdanını zayt ettbn. hülanü 
yoktur. 

Adliye müteltaldinlnden Ferit Altuni 

Etrafı tapalı mazbut arsa da olabWr. 
Allkadarlarm Büyük Postane karşısında Yenl Valde hanındaki 

Büromuza müracaatlan. 

Gelibolu Nafia Baı mühendiıliğinden 
1 - 3500 llra muhammen bedelll blr adet torna ve 1300 Ura mub•mmeıı 

bedelll b1r adet matta.p te7clhlan 15 gün müddetle açlk dmil~ kD
nulmU1tur. 

------------ 2 - Temln&tl&n 380 liradır. 
Zayi - Fatlh nüfus memurlutun

dan aldılmı nlltus hftvlyetı veslkamJa 
birlikte Fatlh askerlik fUbeslnden al
dıtım terhla vesikamı zayi ettim. HOık
mil yoktur. 

3 - hiaıe 1813/942 ça.rşamba günü aaat 15 de bat milhendisUt dalreiıltn
de yapılacaktır. 

f - Huswd prtlann İstanbulda Tm.kya. JWian lDp&t müfettlfliib>den 
~ Oellboluda yol bq miWıendlalltinden aranılmaR llln olunur. (2888) 

Maarif Vekilliği lıtanbul idareler aabn alma 

, • · .111 . • . 

hastalıklan tef!Wlt tdrar, ce
rahat balgam kazurat ve 111 
tahUUltı ültra ıalkrostopl. hu
susi &fllar lstlhzart. kanda tire. 
şeker, Klorür, Kollesterin mlk
t.arlannan tayını 

Fatih Mlmarslnan N[fanca sok* 
No. B da All otlu Refik Ta.na.ttı 

31:5 dotumlu komisyonundan: N fi V 1-~j ti• d El~zııt llaesl için pazarlıkla Fizik Kimya - Blyoloji den Aletleri ta.ıwn- 8 a eKil e n en 
• Dlvan7olu No. ili Tel· 209A1 

GAıp ŞEHADETNAME la.rı alınacaktır. Aletıerlri listeleri Galata.ıranıJ. nümunelert Ha-,darpq& Eblltmeye tonulaıi ı,: 
llMatNledlr. ~rin pw.arlık ~hı 10/Mart/Mı alı süa.tl .at 15.11 de 1 _ :aua .. 1tl8ll Blrtaet ..,. llWrl.. mmtabll ctalt"r • • 

213/942 tarlblnde teretımeye gtın- kom18'onumuza gebneiel1. c28TI• Kccaça.y üzerinde bir rerilltör Ue Koca.çay ut ahll IUlam& ~&Dan blC• 
derilil'ken Po.stane ve Sirtecl clva- G k } S • J A riya' ve infaatı .,. Mi1rilvvetler dıerell ıalah lflWl mmam...-. .__ bedii 
rında mübafirln düşüıiip kaybettltl ayrimeD U 8llŞ 1 aftl Tahld1 fla& eaa bertnden (f'JUOO) Ura (le) kuruftur. 
bay Mehmet Atıta alt Almanca ta· 2 _ Eblltuw 1313/KI tadbJne raAlaJQ cama dnl aM 11 dl AlllırP 

SAATİNİZİ 

hadetnameyl bulanların İstanbul Be- lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: rada eu itlen Relalltl blnall lclndıe toplanan Su llalltme KomlQon ..S.-
şincı Noterlitlne göndennelerinl rtca Mehmet All 26616 hesap No. slle Saııdııtımızdan aldılı 2150 Urap JtartL smda kapalı zarf u.su111e ~. 

Oarantill tamir ettırınlz. 

Oıman Şakar ve Şki. 
Galata - Bankalar Cad. No. 59 

'AeV97•t - Kadılı:ÖV 

ederiz. Botazlçlnde Anadoluhlsannda e8k1 is1cele yeni Körfez caddeslnde ealr1 58 S - İsteldllet ekalltD* prinameal. mukavele PrtJet4. Jl&npcbd* ;11:.ı 
istanbal Mabmatpqa Kefeli ban yenl 3, 3/1, 3/2 No. ıu yanm muura tatlı SUJU bulunan ld. dMAnh evi rl Genel fart.nMMll. mmant aa lflerl. fenni eartnameısM banll ft 
No. B-19 Bedri birinci derecede ipotek etmlftlr. Billhare me"zkiU' gayrimenkul borcu bil- prtnamelerl n 1>Wltlel'l (23) Ura ('rO) tar1lf mutabWllde Su İflıld ..... 

------------------------- tün hukıılt ve vecaibile kabul eden Zehraya temlik edllmtt" bu mlıam.eıe uttııden alablllder. 

Maarif Vekilliğinden: · de Saııdıtımız tarafından kabul edllmlftlr. 4 - BtslltmtJe ılftıbUme1t lıcln ....Wertn <mH> lira <OU kmiilb* 
Dosyada mevcut tapu taydı sureUnde <mea6r p.Jrlmeıikuliill ayni mun.tkat teminat vemwl 'Ye ebılllımentn )'apdaeall glııd8n • u il ... 

semt, mahalle ve iıtıılt*ta ayni tapı No. ıu hududu sat tarafı merhum Fut eneı ellerinde bulunan "8lbJarla birlikte bir dlletoe Dl Hafta V*I..., 
Paf& kanal Raö1a ve 8a1re sah.Uha.nesi arka& lebiderya ceplıea tartldlm ne müracaat ederek bu 119 mablU olmü tbeN "8lb alm•1ın ft ı. 
ne mahdud yanm masura tatlı suyu olan ilı:l diilılEAnı havi klgt.r f!lf olduğu vesltayı ibraz etmelert tuttu. Liıe Cojrayfa Kitapları Müsabakası 

ı - 2259 sayılı tanumm tatbl.ldne dair olan talimatnameye göre liselerin bildl..'11mlftlr. Bu müddet içinde veslta talebinde bulunmıyanlar eblltmefe ........ 
blrJncl, ikinci ve üçüncü aınıflan için üç clltıten müteşekkil blr cotratya ikraza eau olan muhammin raporu mucibince mt7Jdllo gayrimentulüıl edem.esler. 
kitabı yazılmaaı müsaıba.kaya konulmuştur. umum mesahası f70 m&tre murabbaı olup bundan 100 metre murabbaı 1ase ı - 1stetınerkı tet1lf mektuplarını ikinci maddede Jamlı aalll& W 

2 - Müsabaka 1 ili 19f2 öen başlamak ve 27 II/1943 cumarteet ıOnii mı üzerine iti tatlı ha.ne vıe 74 metre murabbaı a.ertne ltl dtMin 1qa. aaat enellne kadar Bu İfleı1 Relllllbıe mMtns mutablllnde Ttrmlılell a;. 
ötleyin bitmek üzere on iki aydır. edllmlf olup fO metre teıbl.iode tarU1 ba.vi ?8 b1nalaruı klclr 1!t catı• zundır. Postada olan 19elkmeler taba1 edilmes. UMI> (2215) 

3 - Miısabak.aya i.ştirüe karar verenler 30 iklncı.. Leşrln 1942 P&.1.&rtesl a.bfap oldutu ve binada meaür iki dilt.klndan maada '1 oda, 2 aota. S hal&, 
gunu ak.p.mına kadar bir dllekçe lle Maarif Vetlllil'lne müracaatla bu mll- ı banyo, 2 kömürliik ve t.ulumbalı kuyu elekt.ıt ve tıeıtaoa tesla.ta bulun
sabakaya girecekler defterL"le adlarını yaaclırarak bir numara alacaklardır. dutu beyan eclllmiftlr. MedciU gayrtmentuliln h11en. llnünde nhtım. yapıl-

lıtanbul Gümriik Muhafaza Deniz 
Mmtaka Komutanlıimdanı 4 - Müsabakada blrincllitl kazanan kitap serisi uç yıl liselerde akutu- m14 olup daıhllen de boyalıdır. vadesinde borcun verUmemeanden dolaJI 

lacak ve mueUlflne veya mfiellltıerine her ders yılı için iki bin yüzer lira hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. ıu kanunun fi cı maddesinin ma- MGlıhal bulunan lmauıtanlılmm OcreUl IUlıdaJcılddalm& tıallp .,_.. 
telif hakkı verll-ceektlr. İklncl çıkan kltao serialnl yazana bir defaya mah- tutu 40 cı .maddesine gôre aatJknası ica.beden yukanda e...tı 'H miftemillh naolann H-*ı'SJde bullllUtD Komutanhlmn• mONcaatıan. <rratt 
sus olmak ü2ltre birincinin mllellltine verllenln blr )'filıll, üçüncü. dörüncü yaıılı iki dükkin ve yarım masura suyu olan tlalr haıı4t bir baot* l.J mad- De 1 L • 1 1 1 U ""dürla 
ve beıincl çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dotuz yuzer lira deUe açık arttınnaya konmqtur. Sabıt tapu sicil taJdm& töre 11P1mak· V etıman an f etme mum mu _. 
mWfat verilecektir. tadır. Arttırma1a glnnet ı.sıe,en. (1360) lira peJ MOl8l ~. lıılWl iildenı 

5 - Mil.aabakaya gireceklerin eserlerini uçer nüsha olmMt üzere makl- bankalanmı?Jdan blrhıln teminatı mektubu da taba1 oluD1dl. B1rlkmlf bi-
ne ile ve kltıtlann yalnız birer yiizune yazılmış olarak Maarif Veklllltl tiln vergilerle belediye resiırılert ve telllll.Ye rüılwnu boı'9b1'& altUr. Arttlr- =~rı:a~=e~e~~ .. ~.~~ ... U:~ ..... 
neırlyat müdurlüğüne makbuz mukabilinde vemıelert veya posta lle taah- ma prtnamesı f/3/942 tarthlnden itibaren te~ etmek ~ 8lıDdık ~...... --- .. ... - 11. ..._ 
hutl•ı olarak gondemıelerl lizımdır. Kitaba konulacak resim, şıek:ll, harita Hukü İflerl .ervlslnde ~ıt bulundurulacaktır. Tapu &lcll taıJdı ve .ar ltl- kanuni mevzua.ta vatıf " barem lntbkı mGlalı olanlanll memulD 
grafik ve saircnln asıllarınuı yalnız bu nt\shalardan birinde ve yerlerine zumlu izahat da p.rtna.ınecle ve taldıP dosyasında vardır. Arttırma1& l1nnlf dtırlttRQne mftracaatlan. .--. 
kor.ulmuş olarak bulwunası kafidir. olanlar bunlan tetklk ederek aatılıRa çıkarılan gayrimenkul baldtında her ~--•••••••••••••••••••••~ 

6 - Müsabakaya gireceklerin, kitap musveddelerile birlikte, eserleri ıeJl ~ ad ve teWct1 olunur. Bl.rlnci arttırma f/5/9C taı1h!nıe mA
kabul edildiği takdirde. kitaplarını ll~n edilen telif hakkı mukabilinde ve sadlf pazartesi güntı Catalothmda kA.1n 8andılıırınd& .U 10 dan 12 ye 
her turlil tasarrur hakkından vazgeçerek Maarif Ve1tillitlne üç aylık bir kadar yapılacaktır. Muvaltkat ihale ya.pılaNJmest lcln teld1f ed1lec* be
devre .çln tertettlltlerıni ve kitabın o devre lçlndeltl her baaıllfUlın IOll delln tercthan aımmıwn lcabeden p)'tlmenkul m.Olı:eJlfllf178W. 8&Dıd* aJ&
tuhlhletınln kendllerı tarafından ya.pılacatını göstertr noterlikçe ~ catmı tamamen geçm1f olmul ff.rlıbr· Ab1 talr41rd9 aon uU1n.nm... tuh.
bir taa.1\h'üt senedi Termeleri de llzımdır. hüdil baki talmq f&rtll• 20/&/M2 tarlh1ne mOıadll ÇM'llllllıa ctln4 ifil! 

7 - Kitaplarda bulunması llzım gelen pedagojUt ve telmlt vUl!lan mabakk " aJ'Dl aaatte mn. arttırmU1 ~. Ba arUannıldıa .-.rl
gösteren 11rtname, yeni kabili edilen llae cotraf)'a dersleri miWrecla.k ne menkul en p arttıraııın 6ııitlnde bıtMılacaMır. RMlul ...,_ llcQ1llDe 
noterııte tuıWı: ettirUecet taahhüt senedinin formülil Maarif V-eld1lJll sabit oınunn a1lbdarlar,.. litlfak battı l&blsılertnln bll bülanDl "lm
Neırtyat mücUlrlütünden ıalınabllir. Mektupla isteyenlerin bet kurutlult bir ıU'llle fals " maartre da!r kldlaJanDl llAa ıarlbind• le.rtn • sin 
poeta pulu da btrUkM IÖQdtrmelerl llmndır. c1538• c29Ha ~inde eTl'llılD mtlabtıelerlle bel'Mer dalıem.ı. lılldlnaıllerl ,.....,,. Bil _. 

------------------------ retııe bKlarmı blldtrmemlt olaal&d& bıKlan ı.... lllcll1edJe 11111t olmJplllıar 
S.. B k •t1t weıının pa,,...,..,.., bAd9 blldu. Dlll9. flılla ....... 11-

umer an -----.. Dl8k ısuıenıerta. Miıııs dıolJr. xo . .ue auıdllmus hala* 1t1ıe1t...,... 
iplik ve dokuma Fabrikalan nıüesseıesi mtlftcaa• etmeıert ıbumu t1in oımı~. 

DlltltA'I' 

Bakırköy Bez Fabrikasından: ıaıe= ~~=-·:a .r:" .:= 
etmemdi: .... ble bedellntn ,....,. bidll' ......... =·:aı; s rFabrikamızda mevoutı taıltrlben 30 ton tos pamutun atıp &9* m

tırma Ue '1/3/MI ıeumarteal gilntl aaa& 10 da JaPılac&ktır. 
1stekıller1n nimuneyt almak ve ,eraltt ölmun* ıctn l'abrtb 

ldare&hıe müracw etmelert. 

ldı: g&Mftnetctedtr. 

lstanbal Belediyeıindenı 
l)eıblr lJlmaml lılecl'*ıln lONHI tartil ~ .. • ~ .,... 

Üniversite Edebivat Fa külteıi Dakanbğmdanı Uelthı.ln t..-ı aıııeuw ......... taıtfell ır· 1Mdsi Mrrm 
" · ..-1Jda"1 '*11de tadil edll:nıtıltr: 

Zeynephanım kona.tında cFen ve Edebiyat Faklllteleıi• yapıimKtıa. 
olan Yabancı Dil dersleri am gtın ve aaatler&t olmalc o.ere f/III/9G çar
p.mba gününden itibaren &f81tdakl mahallerde yapılacaktır. 

Lektör Ali Nur Bozcalı, .Tourn~. Louat, t.naıı Hattı Elblr'ln ltuıtan 
8 cı ilk mektepte. ceıaı Kent'ln kurlan 5 tnct 1llt DU!lttepte. 

Lektör 8amlye Bllhan'ın Hukuk - :ren turları ~ ve pefll!IDbe 
lib.lerl 8 cı llk mstepte. Welnler'ln Fen - H'*1* kurlan pazartest "l*
tembe 8 ncı Ut mek*epte. 

l..ektör cevat AAIU'ln Ruaç& kurlan BcleblJM l'lkWtellndt. 
•Betlktat ~ •r&J11llın JUlmQ buluMa ftlllM ...,. .... 

( BUbıum m,vuılarm 
( canlı lı::tıı.a O.rlnıdlla <IDIDlllı .... 
lfandanm canlı tt•......_ 
BUtıımum twDmlt ...,...... 
eUndln ( ..... mı.to> .. .............. .. 
~ ...... ICıln_ 
.._._ •• , .. J 

... -

.. 

Trakya bölgesi mahrukat 
ajanlığını yapmak isteyenlerin 

dikkat nazanna 

Türkiye KiilllDr Satış ve 
Tevzi liassesasinden 

Mtie11•emis nami-Tr~amn muhtelif ... 
litrlerinde halka ve .,.mi dairelere toptan " 
peraancle muhtelif cim kömürlerin aabtlm 
ppmak ve ba maksatla depolar açmak &.ne 
bir mah'ralrat ajani intihap olunacallbr .. 

Talip olanlarinı 
Şartnameyi görmek ve teklifte bulımmalr 

tlzere 18/3/1942 pazartesi gün6aaat15 e lra
Clar Anlraracla mlelıeae merkezine miracaat 
elmet.I Din ohmar. (9578) (3014) 


