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Hint işi 
bir çıkmaza 

girdi 

Birmanyada 
Japonlar 

ilerliyorlar 

Orta işçilere 500 gram 
ekmek verilecek 

BU SABAM Ki TBLGB.&.l'L&B 

Anlatma için B. 
Rooıevelt'in tavaısut 

edeceğinden 
bahsolunuyor 

Hava hakimiyetini ele 
aldıklarından İngilizle

rin durumu güçleıiyor 

Küçük maaşlı memurlar, ayak esnafı 
da orta işçilerden addolunacak 

Aabra l (Aqam) - Aldıiun yecelc maddelerine, aliblJann mi• 

Y 
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2 
(AA) lr d malim.ata lf6r• maclua amele.ine talla ve muvafakatlerile, flat t•pit 

em auu · • - ava Y ,Uncle 1000 orta ltçilere SOO aram ed \'. bLi1 ld ... bd ..htt bir 

Mihver bu sene 
harbi bitirmeğe 

çalıpcak 

Amerika hiikiunetinin 
iıtihbaratı, bunu 

teyit ediyor 
Londr 2 (AA) OF 1 D 

cephesinde Müttefikler hava yardı· eL--L v _ _,,'___. L-•-•-10 .ı_ı_, te,_lı'f ı:e • 
0 u~ ~~-.ı!} 

a · · - · · · : a• .. d"Jcl · · · ::_L~ı bi • 'ıunc. .,,.__ 1111&K uaıu 11; vazıyet tem.in etmaı. ma~ e eon 
ily Herald gazetesinin Yeni Delhi mı gorme 1 erı ıçın mupn r !Vazı: Bapekalete aBnderilmiftir. Yakinda • •. 
muhabiri Cripps'in vazifesinin §imdi ye!,te lt~~lardır. ~ap?~ tayyarelera Vekili-er Heyednde clSrlifülecektir. zamaıalaıda taf8 ıniMteprlajmda Vaflnliee '1 (A.A.) _ OhWlaıı Mo-
_1_ Lk" -ı_· •••• d .. v .... Muttefildenn mevzılerım ve muva- Ort · ·ı · t •b. • t t l toplantılar yapdmaktadır. Bu arada ~amete man um groı gorun ugunu • . . . • • b" a lfÇI enn arın gen.&f u u - .. . • . nitor Tlmes g~: HUıler, bu 

'-tad sala yollarını ıstedıklen gibı bom •· maktadır Ufatt ----•ı memurlar banka umum mudürlıeri CI. davet sene bütün ._u___. ..... rl""• _ .. ...._,lltl yazmaııı; ır. 
1 
___ -'- d" ,_ d' 1 M''tt . ~ , ed'le-__._ ..:-.. .::• 11-:ı ... Y"'1oK' ı• UllU .. ..,., ere 

laıiitere hükumeti Hindistanın ~ta ~e ovmeıue ır er. .. u e- ayak esnah, diilckanlarda1d itc;iles: 1 ı-. ""ru .... mu.,.. .. r. -.klft.rak hal'bl lMI ...... bltlr-
.ulli müdafaa itlerinin Hintliler ta- fikleır k~ıf ya~amamaltta ve durna· hep bu e.mfa g(riyor. lut olarak zey;tinyaia Te ..deyaia met LsU,.ecektlr. ~lıt.lerin hedefi Rm-
rahndan lcontro1una müsaade ettiği nın hareketlen hakk!nda malu~at S d .. • "" . fiatlerinin tespfd tetlcii edilmı,tir. orduaunu emnek, Ingllteı:eyt yıkmak, 

D 
. y ıtat'"kosunu derhal alamamaktadırlar. Bırmanyalılar ıse a eyag ve zeytınyagı B . l l t ~- l •• Amerikayı pa.rço.lıyaralc imltlerlni 

ve omın on u J 
1 

f 1. 1 d _1_ 'fi • k } _ · ı - u ıt • meşgu o"-ncı ann ve m\d-verdiği takdirde vaziyet düzelebile- ap.on ara ~a ıy~t e yar ım etmcy.- atı arar aıbrı ıyor tahaillerin müm~llerile a ılan ö- kırmaktır. 1942 
de harbi lmzana.ınaz· 

L • H" k . • ,_ ]j tedırler. ı. bın Bırmanyalı Japon su- . .. l . •. .Y PY g sa 1943 sene:Mde kazanamıy:ıcağını ceıdir. ınt ongresının en ııı;uv:vet b l ,_ d d M'' _c!k Ankara 2 (Af ... wı) - Bilhaıı.aa ruşme er bitmek uzeredır. akında bUdııı.ı 1 in bu '- Jl ln1 • . C . • ekl'fl . l f ay arının ~uman asın a utten • ,,_.. 05• ç sene var .. UYVe~ er 
~abrtıs1ı d~lıpp~ c t W• ı. erbı~ld1:°8~ ese lerin sağ cCllahını tehdit etm'Cktedir. zaruri maddeler fiatlerinde görülen fiatler için vanlan neticeler ilan edi- ortaya atacaktır. 
xa u e ı emıyecegını ı ırmış ve B v M'" fikl p · yültse1clikleri önlemek ve mühim yi- lecektir A~rika büküınetinin de ,_.,,_..,._ 
h 

.. ·· ı· • 1 ·1· k ._ · · una ragmen utte er romenın • ....,"',....._ ütun mesurıyetı ngı ız aoınesıne b d P d d 
1 

d ratı bunu teyit ediyor Baş1ı;B bir ga-
yüklemi§tir. cenu .un 8 anmo e 0 ayın apar- zete

0 

de diyor ki: Mlhv~r. bu sene bir 
Daily Mail gazetesi muhabirinin lak ~ır taarruza başlamışlardır.. p ı • •• •• k •• ı netice almak lçln var kuvvetiyle ça

bildirdiğine göre, Cripps Londraya Saıgon 2 (~.A.) - Promenın ce· o IS ve gumru çu er Iışacaktır. Çünkü bu se:ne netice ala-
tclefon ederek bütün partilerin nub~nda lngılızler z~rhlı unsurlara mauıa harekfıt t~üsünU elden ka· 
memlel:etin müdafaasına daha geniş ~alık. o~~ala!ına ragmen muvaffa- çıracaktır. En mutedU tahminler, Al-
bir ölçüde -iştirak etmek istediklerini kıyetsızlıge ugramışlardır. manlann Rus cephe.cıindıe 2 mUyon za-
ıöylemiştir. Cripps milli müdafaa Japon tabiyesi Birer er tayininin para olarak verilmeıi hakkin- yiat verdıtlni t~t ediyor. Hltıer ar. 
nezaretini bir Hintliye tevdi etmek Londra 2 (A.A.) - Japonlar daki layiha Meclise geldi lnsatılı: buna ta:hammul edemeoz. Rusyamn 

ı A ld·-· k t t' d·w· s· , IA "b' 1 · • k 1 n kaynağı, Almanlarınkinden iki 
azım ge ıgıne anaa. ge ır ıgı sa- ırmanyat , ma um ta ,ye erını u - mlsr f ı d 
nılmaktadır Müzakerelerin muvaf- tanıyorlar. Yani lngiliz hatlara geri· 

1 

az a ır. 
fakiyetle net'İcelenmesi her şeyden sine küçük müfrezeler gönderiyorlar. Ankara 2 (Telefonla) - Ordu menauplanna birer er tayini veril- --------
evvel böylt: bir imtiyaza bağlıdır. Bunlar ricat yolunu kesiyorlar, bu meşİ hakttındaki kanunun birinci maddesi hükmünün Emniyet umum sı·r Crı·pps'e 

V&1İı:ıgton 2 (A.A.) - Hindis· vaziyet karşısında lngilizler geri çe- müdürlüğü ltadrosuna ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memur
tan meselesinde Roosevelt'in tavas- kilmeğe mecbur oluyorlar veya çev• lan teşkilatına dair 3944 sayılı kadroya giren daimi Ücretli ve maaşlı 
autta bulunacağına dair bir ıayia do· rilmek tehlikesine maruz kalıyorlar. memurlar hakltında da tatbik olunması için bir kanun layıhası hazır- red cevabı 
taşmaktadır. Şimd·iki vaziyette İngiliz kuvvetleri.- lanmıştır. Bu layiha Baıvekaletten Meclise gelmiıtir. 

Cripps i§inin bir çıkmaza girmiş nin bir mevzide tutunmasında veya Layihaya göre, polis ve gümrük muhafaza memurlanna 1 Haziran teblı•gv edı•ıdı• 

Filipin'de 
müthiş 

muharebeler 
:Amerikalılar, eaaı liatlti

rında açılan gediği 
kapatmıılar 

Londra S (A.A.) - B.B.C.: Fillpln
lerde miUhll w tanlı muh&l'ebtl• 
cereyan eylemektedir. AmerfbJııa., 

Bataan yanmadamıd& .lapcınlana 

şiddetli hücumlan kaf9lSlllcla fled 
müfre2elerlnl geri nlmıflt.r, ta.kat ,..,.. 

ponlar, taarruzlarına devam Cderell 
Anıerlkalılann başlıca mild:ıf:ıa. hU
larını yo.rma~a muvaUaık olmuşlal'

dır. Amerikan kuvvetleri müthlt 
bir muk&bll taarruzla bu geıdilt. 
kapat.mata ve mühim Japon kuvvet .. 
!erini sarmab muvnffak olmuşlarw 
dır. Mahsur Japon kuvvetlerLnln lın· 
hasına devam cdllmektedlr. 
Düşman Uerlleylşi durdurulm\lf. 

Amerikan müdafaa hatlan yenkletl 
tanzim edllmlf ve düşmanın Ucrlıeyt. 
şl durdunılmu.ştur. Mudaf~rin a.
ylatı hayret edilecek derecede azdır. 

Leningratta 
muharebe 
şiddetlendi 

görünmesi Amerika siyasi mahfille- mahvoluncayl\ kadar çarpıfmaswıda 942 den başlamak Üzere {mahalli rayiç esas tutularak) para olarak 
rinde kaygı uyandırmı~tır. Durum fayda yoktur. lngilizlerin tahiyesi birer er tayini verilecektir. Ancak a9keri birlik olan yerlerde bu para, 
kötü görülüyor. . tehdit :ı.ltına giren mevzilerde müm· o birlik mensuplarına verilen er tayini bedelini geçemez. 

Sir Cripps hareketini kün_ olduğu kadar dayanmaktan iha· 
• b k - rettı .. Türk - Bulgar 

münasebetleri 
12adada 
hazırlık 

İngiliz Nazırı, bir itilafa Almanlar, Rus müdafaa 
varmak için yeni gay- hatlarının bir noktasına 

gerı ıra tı Çungking ı (A.A.) _ Çin söz-
Yeni D:elh~ l (A.A.) - .B.ugün cü.ü bugünkü pufembe günü vcrdi

Cdpps Hındıatandan hareketim ge- ii bir demeçte J aponlann Birmanya 
ciktlrdiğini söylemiş ve demiştir ki: batı sahilinde Promenin takribca 
4Gelecek hafta bir şey yapabilece· 130 kilometre batı cenubunda Ak-
ğimi zannediyorum.> ya'b:ı. asker çıkardıklarını söylemiştir. 

Cripps pazartesi günü yola çıka- Sözcü, ihraç hareketinin 1cruvazör-
calctır. ler ve muharipler himayesinde ya· 

Dünkü toplanti pıldığını jlave etmiıtir. Bu hareket, 
Yeni Delhi 2 (A.A.) - Hint Promedeki lngiliz müdafilerinin ce· 

kongresi başkanı Azad ve Nehru, nahına ve gerisine bir tehdit teşkil 
(Devamı aahile 2 sütun 6 da) ediyor. 

~--~~~-~--

Bulgar 
askerleri 

Ruı cephesinde değil 
Libyada harbedecekmis ... 

Polonya 
askerleri 

40 • 60 bin asker lrana 
gidiyor 

Ankara 2 (Radyo gazetes.i) Ottawa 2 (A.A.) General 
Jlir Sovyet haberin• göre, Sofyada Sikros1'y, Stalinin Rusyada çarpışa• 
ışıkların karartılmasına başlanmıştır. cak olan yeni Polonya tümenlerini 
Diğer bir haberde de Bulgariıtanın teçhiz etmeğe karar verdiğini söyle
ilk.bahar taarruzu için Almanyaya mİ§U~. 40 ile 60 bin arasında Polon
'Y'ereceği askerin Ruo cephesinde -de- ya askeri oimdi f rana gitmektedir. 
iil, Libyada İngilizlere karıı harbe- Yakında hunlardan jıl'ifade etmek 
[deceği bildirilmektedir. mümkün olacaktır. 

Mahalle 
birlikleri 

Karneli ve karnesiz 
<Iağıtmada bunlardan 

faydalanacak 

Ankara 2 (Akşam) -: Memle
lette dağıtma teşkilatı hakkındaki 
proje V e'killer Heyetinde tetkik 'edil
mek üzeredir. Bu projede mahalle 
ye köy bMiklerine ehemmiyet ve· 
rilmiıtir. Bu suretle mahalle birlik· 
leri denen bir nevi mahalle ihtiyar 
lıeyetleri te§lcil edilecek, gerek lcar
he ile, gerek karne.iz dağıtılacak 
maddelerde bu te,lc.ilattan faydala· 
ıtacaktır. 

Amerikanin Ankara 
Sefiri Atatürk'ün kab'rine 

çelenk koydu 
Ankara 2 (Telefonla) - Amerlka

ınn yenl Ankara büyük elçisi bu a
bah saat 10,SO da Atatürk'ün muvak
llıat kabrlnl ziyaret ederek blr oelenk 
IDDJmutıu. 

Korkuteli 
ırmağı taştı 

4000 hektarlık saha 
ıu altında kaldi 

hasar yoktur 

. Bıırdur 2 CA.A.) - Korkuteli ırmağı 
taşmış, Burdur ve Antalya vlllyetıerl 
hududunda.ki köylerin bulunduğu 
a.şaRı yukan dört bln hektarlık saha 
sular altında kalmıştır. Bir kısım 
yerde su ikl metreyi bulmuştur. Ko
ruma. ve kıOnınma tedblrlert alınmış
tır. Şimdilik bir hasar Yoktur. 

Vekiller heyeti 
Ankara 2 (A.A.) - icra Vekil

leri heyeti bugün saa.t 16 da Bqve
k&lctte Başvekil Doktor Refik Say
dam' an reisliğfode mutat toplantısı
nı yapmı§tır. --- -

1942 de 1500 paraıiz 
talebe alınacak 

Ankara 2 (Telefonla) - Yenl bütQe 
lle Büyüt Millet Mecllsinc teklif olu
nan muvazenel umumiye kanununun 
blr maddealne göre 942 yılında okul
lara HOi param talebe abnlcakt& 

İki memleket araıındaki 
münasebetlerde büyük 
bir iyileıme görülüyor 

1\lüuih 2 (A.A.> - Stefanl: Münch
ner Neueste Nachr Chten gazetesi, 
Sofya muhabirinin Bulgaristanla 
Türkiye arasuıdakl münasebetler 
hak.kında gönderdi~ blr yazısını neş
retmektedlr. 

Muhabir, yazısında diyor iti: 

11Bulgarlstruı ile Türkiye arasında 
takip edilen dOBtluk siyaseU. kuvvet
lenmek yolundadır. Sofya lle Ankara 
arasındaki münasebetlerde bir ger
ginlik çık.armayı hedef tutan entri
kacılar, aksi tesir yapmıştır. Gerçek
ten, geçen umumi harpte mütteflk 
olan ve aralarında. arnzl talep ve id
dialan bulunmıyan lkl memleket ara
sındakl münnsebetııerde büyük bir iyi
leşme müşahede edilebilir. Türlôye 
için Bulgaristan Avrupaya doğru açıl
mış bir kapıdır. Bulgaristan için ise 
T'ıirkiye arkasını hlmaye eden mühinı 
bir destektir. Ankanuun, bundan 
başka, bu mcmlekeUn tedrici dahili 
ku~tlenmesile alakadar bulunaca~ı 
bedihidir. Dalma dfirüst bir tarafsız
lık hareket hattı muh:ıfaza etımlş olan 
Türkiye, bugün her zamandan dah:ı 
ziyade, 17 şubat 1941 Tül1c - Bulgar 
dostluk paktının ehemmlyctıni takdir 
etmektedir. Iran'ın lstlHisından son
ra Ank:aranın karşılaştığı ağır guç
lüklert takdir eden Bulgarsitıın ı.se 
Türldyenln bugünkü anlaşmazlığa 
kar.ışnamasının siya.si ltıymetinl müd
riktir.• 

ltalya sul~ 
istiyor 

Gizli bir radyo iıtasyonu 
böyle diyor 

Ankara 2 (Radyo gazetesi> - Glzli 
bir İtalyan radyosu Italyada bir sulh 
am.ı.su uyandıtı hakkında neırlyatta 
bulunarak demlttir kl: 

İtalya, blıgün kendisinden olmıyan 
bir harbe katılmakla fellket lçtıüfe
dir. İtalya bugün ecnebi tahakkümü 
altında lnlemektedlr. İtalya bugün 
sulh istemektedir. Harbin bitmek tn
kenmek bllmtyen factaıan güzel İtal· 
yv. üzerine slmslyah bir bulut gibl 
çökmüştür. Sulh lslyoruz.. İtalyan 
vatandqlan auUı istiyor.. Hürriyet 
lsttlor .. 

retler ıarfedecek girdiler 

Deniz üaleri geniıletili
yor, ağır toplar 
yerleıtiriliyor 

Yeni Delht 3 {A.A.) - K<JDcre, icra 
komlteslnln kararını 8ir Crtppse tebliğ 
etmiştir. 

Yeni Dtlhi 3 (A.A.) - Kongre 1cra 
komltesinln kararını kabul et.mittir. 
İcra koınitesl, mazbatada. ix.a.h edilen 
sebepler yüzünden İngiliz tekliflerinin 

Kahire 2 (A.A.) _ Tass ajansı bll- reddini tavsiye ediyor. Hint icra komi
dirlyor: Mihver devletlerinin 12 ada- teslnin karan hemen neşredilm.lyecek
dakl h:ı.zırlıklannı arttırmış olması tir. Slr Crlpps, yeni gayretler sarfın
~ikkatl çekiyor. Askert ka.ynnklardan dan çekinmlyecctctlr. İngllterenln ye
oğrenUdiğine göre, Alman ve İtalyan nl tek.lltlerde bulunacağı ta.hmin edll
deniz ve hava maka.mlan Kallmnos mektedir. __ 

adasındaki deniz üssünü genl.şletmek- Malta üzerinde bir İngİ· 
te ve buraya ntır çapta urun men-
zil!i toplar yerleştlnnektedlr. liz hava muvaffakiyeti 

Ista.nköy, Ll&los ndalannd:ı. yeni Londra 3 {A.A.) _ B.B.C.: Çarşam· 
hava meydanlan ve yeraltı benzin ha günü Inglllzler, Malta üzerinde 
depolan hazırlanıyor. Bundan başka. büyük bir hava muvaffakıyetl kazan
Alman - İtalyan işıgnllndekl Slsam mtflar, 30 mihver tayyaresini tahrip 
adasUe Patmoo, Lliros ve Dyakl ada- veya ciddi surette hasara utratmlf
lannda büyük deniz üsleri kurulmak- lardır. 14 tayyarenbı duşiinıldüğii kati 
tadır. Bu adalardaki slvll halk Slklat surette tespit edllmlştlr. İngillzleön 
takım adalarına. götfirilyor. hlç kayıbı yoktur. 
ıınmanııııııııııımtHn111nm""""11M111ınmıı11111111U1u1111111tııııııımı11Jtım11111t1ııınHımıımnnmııtnm1111111ıın..ı• 

- Gel turadan bir kaç ille alalım ı ... 
- \Jarak ~dedikodula çiçelf 4- µruilil ali ••• 

J.ondra 3 {Radyo saat 7,15 de• 
Dün gece yansı Moskovada netredllcn 
resml Rus tebliği: 

Dün kıta.atımız, c~nin mü
teaddit kesimlerinde taarruzlarına de
vam et.m~ler ve .birçok mest On yerıeıt 
geri almışlardır. 11 tayyare knybet
memize mukabil 57 düşman tayynresl 
tahrip ettik. Barenk denizinde blt 
düşman denizaltısını batırdık. 

Londra 3 (A.A.) - B.B,C.: Le
nlngrat önlerinde mühlm bir muha~ 
be devam ediyor. Almanlar, yaptık
ları mu.kab11 taarruilarda SO - 50 tan
kı bir arada kullanıyorlar. Leningrai 
radyosu, Almanlann Rus hntlannın 
bir noktasına ginneğe muvaffak ol
duklarını kabul etmekte, fakat bu ya
rığın fazla genlşletllemediğint 1llv9 
etmektedir. 

Husust bir Rus tebliğinde Lcnlngrd 
ve Kııllnin kesimlerinde cereyan eden 
muharebelelerde Alnuınlann telefatı 
22,000 kişi olarak gösterllmektedtr. 
Mühim ganimetler ele geçlrl!.m1.şttt'. 
Almanlar bu 22,000 zayiattan 12,000 l
nl Lnlngratta vemılşlerdlr. 

Bu cephede 85 top, 10 tank, 6 zırtıh 
otomobil, 65 siper havan topu, 381 
makineli tüfek iğtinam ed.ilmlf, 21 
tayyue, 25 top, 83 siper topu n s:ıire 
t.ahrlp olunmuştur. 
.Almanların Kallnlndekl zayiatı da 

10,00D kişidir. Bu ıcesimde 6 tank, 2'1 
top, 21 siper topu i~ına.nı, 35 tayya11t, 
39 tank, 443 ~t vasıtası tahrip edU· 
m~Ur. -----------------

Hindistan için 
tehlike arttı 

Nev7or1t 3 (A.A.) - Japoıılana 
Hindistan hududundan 130 kll.omtre 
uzakta 'Dulun:ın Akyabı almalan Hinlııı 
dlstan için tıehlikeyl birdenbire att
tımıı.ştır. Prome müdafaa hatlan.. 
nm arkasına dilşülmüfl;ür. 

Yeni Delhi 3 (A.A.) - JaponLu 
Bengale k.örfezinde Akyab koyuna 
a•ker çıkardtktan sonra İngilizleri1' 
Prome·deki mevzileri tehlikededir. 
Promc ıehri tahliye edilmi~tir. Bi. 
Japon tümeni şimdi Tungu'dadır. 
Diğer bir Japon tümeni Prome' de 
taanuzda bulunuyor. Japonlar iler
l~rlar. 

Gneizenau ağır yaralı 
Londra 3 (A.A.) - Brest.ten kaÇlIUI 

olan 26,000 tonluk Alman Gneizonau 
zıı'hlısının ağır ha.sara ul'nyarat 
Kielde havu74a bulunduitu çekilen fo
tograUardan anltUJılmıştır. Gemlnla 
zlrh levhalanınm çoğu lmldınlmıştır. 
Almanların 40,000 tonluk Tiıvlf 

drltnotu Tronheim civarında blr 
fiyorda bulunmakta, üstü ağlarla 
maskelenml.§ oldu~ gibi, etrarma tta 
torpido hücumlarına kal'fl aııar aertı
mlt blllunmNdNlll', 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Yunan milli 
bayramı 

Beri.in 2 CA.A.> - Alman oniul:ırı Reiaicümliurumuzla 
lıa§kuınandnnbtmm tebliğt: Doğuda 
düşman, cephenin btrçok keslm.lerln- Yunan Kıralı araainda 
deki devamlı hücumlru'ı esnasında ve telgraflar teati edildi 
bizim kuvvetlerimiz tarnlındn.n yapı- •' 
lan hücumlarda gene yüksek kayıplar i 

1 

- --

HARP DURUMU 

Birmanya'da lngilizlerin 
durumu nazikleşti 

YCrmlştir. Ağır topçu Leningrad va- Ankara 2 (A.A.) - Yunan mllli 1 
roşlarmda h!lrp lç.tn önemli olan ta1s- bayramı dolarısile Cüm:hm-re191 İsmet J ) h h k• • • • J aJd 
ler üzerine nt~n! teksif etmiştir. İn6nü Uc Y\Dl:uı kıralı ha4metlü 1 8p00 ar ava a lIDtyetJDl e e )• 

Sovyet hn\•a ordusu dünkü gün ha.- ikinci Jor:1 arasında tebrik ve te;ıek- •k• d d J ) 
n. mttb:ırebelerlnde ve yerde 45 tay- ' ktir teJgraflan teati ediınu.,tir. lar ve her 1 1 va i e i erliyor ar 
13re kaybetmiştir. Ankara 2 (A.A.) - Yunan mllli 

Şimali Afrlkada Mnrmarik.ada ha.va bayramı dolay1sUe Hariciye Vekili B. 
alanları ve çadırlı ordugahlarla çöl Ştikrü Saraçoğlu tarafmdnn Yunan 
demlryolu ve Mısır .sahilinde IngiUz Bqveltll B. Tsuderaa'a blr tebrik ~
motörlü arnb:ı. kollan muvaffakıyetle ı·grafı çeldlmlf ve B. Tsuderas buna 
l:ıomb:ı.l:ınnuştır. bir teşekkür tıelgmfı ile muta.bele et-

Malta adası Mlteri tessislerinc k..:ı.rşı miştlr. 
gece ve gündüz savaş ve av tayyarelc-
rlndcn mürekkep önemli teşkillcr t.ı.- • • • , 
rafından blrlbirtnı takip eden daltr.ı- Fılıpın lerde durum 
Jar halln<1e bücumlr yapı.l.µııştır. Tny- Tolcio 2 (A'A.) _ imparatorluk 
yare hangarlanna, ordugAlılnra ve umumi karargahmm tebliği: JapOCl 
h:ıngarlnrdnkl tnyyarclere yapılan h'ah · • h k eti · 
tam lsnbet.ler büyük yangmlr çıkarmış nycsne men.sup ava uvv en 
•c lnflllklara sebep olmuştur. Valetta 24 ve ~ 1 martta ManiUa körfezi~de 
limanında denizaltı gemller ye muh· CorregıdOY adasına ve kalelerme 
rlpler t.am hedefe vuran bomba isabet- brıı toplu bir halde bi~aç defalar 
Jerl nlmışlnrdır. Hava çarpışmaları es- akınlar ya~lar"dı.r. Bu akınlar ee
ıı:ı.sında 3 İngiliz tayyaresi düşürlll- naar.da dÜfl'nan tayyare brtıkoyma 
müştür. j:t:tlyıın tayyareleri Oebelütta- bataryaları, askeri k:sİ91er ve hava 
nkt.;._kl Ingillz ltalC\5ine mtıvaffa.Joyet .... ltmanı k1ılaları tahrip edilmi'6r. 
le hucum etmişlerdir. 

İngiliz bomba tayyareleri dün gece 
Almruıyanın batı crazlslne yıpratma İngilizler Brüluele 
hücumları yapm~lardır. Sivil ahali- beyannameler attılar 
den bazı kayıplar ftrdır. Hasarlar . 
J>Ck nzdır. Gece avcılan ve tayyare Londra 2 (A.A.) - Londraclaki 
ta;şıkoyma topçusu hücmn eden Bdçika mahlillerinc göıe İngiliz ba- ı 
bomb:ı tayynrelerln~ ıı bıl d~· va. iku'9'Vdkri Bnıxcllee' e almanca 
müşlerdlr. yuı}mıf beyaıınamckr atmı,larclır. 

1 

U:aık dojudaı 

Binnany&da İncilizlerin duru
mu çok nmklepnifbr. Sittang 
-.a<Üaıinde ilerleye.n Japon ku?· 
ve&leri Tunguyu müdafaa eden 
Çin kvnetlerini geri aünnürler
dir. Ba kuv.vetler §imdi diğer 
Çin lruVV'C'tlerile ibirl~eğe ça
lıt•yor. lnwady vadiemde Japon
lar Prome tehrinin kapılarına 
gelmi~lerdir. bgiliz lrnvvetleri 
burasını bofaltacak olursa Ja
ponlar B.irmanya petrol Nhaeını 
ele geçircce'lderdir. Japonların 
buradaki kuvvetlerin gerisine 
a9ker ~ardıklan haber verili
yor. Londra radyosu cephenin 
bu kumunda durumUİl çok fena 
olduğunu söyl~ir. Diğer ta· 
raftan Londradan gelen telgraf
lar Binnanyada Japonların tam 
bir hava üstünlüğü elde ettikle
rini, İngiliz tayyarelerinin artııi 
uçamadığını 'biJdirmdctedir. 

Avustralya etrafında durum
da değişiklik yoktur. Yeni Gine
de tufanı mıclıran (Yağmurlar 
dnam ediyor. Bu yüzden bütiln 

hava meydanları •u altında ka1-
m11tır, A"AMtalya tayyareleri 
bun<ian faydalanarak Japonla· 
nn elindeki hava mqdanlarma 
)>üyük akınlar yapıyorlar. 

Filipinlerde iki taraf araamda 
topçu atcri olmUf ve bazı bar 
kınlar yapılmı~tır. Mamafih du
rumda esaslı d9iifikHk yoktur. 

Dotcı cephesi: 

Cephe boyunca y« yer şid
detli çarpı§lllalar olmuftur. Sov• 
yet tebliği dunmıda deği.,iklik 
olmadıtmı bildiriyor. Almaıı 
tebliği de Sovyetlerin yaptılı:lan 
hücumlann büyük kayıp n~di
rilerek püftürtüldüiünü haber 
vennektedir. Rue e&phe9İnde 
mubanibele:ftn e.lri tiddetini 
kaybetrneğc hatladığı ,anlqıl
maktadır. 

Libyada: 

Kum hrtınaJan yüzünden liarp 
laaliye'...i pek az olm~~. Malta 
adasma Alman tayyaıelerin.in 
akınlan devam etmeltedir. 

Sakarya vapura 
karaya oturdu 

Bir motörde yancin, 40 
balye pamuk yandıktan 

sonra söndtiriildü 

Sadakzadelere ait 3355 tonluk 
Sakarya 'Vepuru. Ege dcniz.iııdc t ni
san gecesi sai>aha karşı karaya otur• 
muştur. Hadise mahalli, Kupdaaı 
ci-.andır. Cemi, teJ.iz.le imdat i!!lc
mi,tir. TahlWyıc ııemileri, 'bugün Sa
karyanın yanında olaealı:tır. Vapu
run yarasının ağır olduğu eöylen
mr:ktedir. 

Motörde yangın 
Bu sabah saat albda K8l>ataş Ön• 

lerinde 'bir motörde ~ın çıkmıt. 
yangın, deniz itfaiyesi tarafın<lan 
ıöndürülmü~tür. • 

Rir:eli Huan kaptana ait 300 :ton
luk Aslan motörü, 137 l>alye pa• 
muk yüklemiı. bu sabah Karadenize 
gitmek üzere hareket etmiştir. Motör 
Kal:ia.taı önlerine.. geldiği vakit elt
zozdan çıkan kıvılcımlar, motö• 
rün adca tarafm<lalci pamuk balyele
rini tutupunnU$(ur • .fO balye lca<lu 
pamUlı: yandlban M>ftra alevler eör 
d~lmiiftür. Tahkikata <!evam olun
maktadır. 

1 
Parasız şeker 

Dağıtmaya önümüzdeki 
ay bqından itibaren 

baılanacalt 

Devlet 
demiryoHarı 

Bu seneki bütçe 
Ti milyon lirayı 

geçiyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Devlet .DO
nıiryollan bütçesi Meclise verilmiştir. 
Bütçe, geç.en senekinden 17 mllyon 
lira fazla olup 77 milyon lirayı geç
~. Bunun .f buçllk milyonu 

memur :ma41lal'Jll& yapılan pa.halıWC 
ı:ımmmı n ~ çocuklu memur :ille
lerlne. dlter kısmı da if hacmi çoğal· 
dığı için kullanılan teşklliı.tıa. aittir. 
İdareye 15 milyon llra istikraz sn· 

Jahiyeti verilmekte, bu pera şetıeke
nin yent 195 JdlıonietrelUt hattın ma
bslarmın tahkim!ne, bir bmıı da 
yerıl®n yapılm.akta olan blna.ların ik
maline hasroluna.cakt.ır. ~ '\""e 
Sivas a.telyeleri de çok randniınn ve
recek btr hale gctlr!Iece-ktlr. 

Demlryolla.i' ldatıesınln bot e.razi81n
de yapılacak ekim 1.flertno 200,000 lira 
talbsls olunmuştur. 

Reiaieümburumuzun göetıercUklerl 
arzu herhıe demlryolu ~ :yertf!l11nde 
eahfan ameleye gü.ırde bit defa. yenıett 
"1ilecektlr. Bu ma.JUıatla demlryolları 
ımıum mlldilrlfi~ bir lqe mftdür
lütü kurulmaktadır. 

Sıhhiye teşkilatı 
Bazı kazalara iki 

hükiımet tabibi tayin 
edilecek 

Büyüt Brlt:ınya Ye Birleşik Amcrita. Beyannameler iogal ordusu .-erle· ı · 
iaşe gemilerine karfı yapılan mti.cade- rine mahsuatur. Bunlar halk tarafın- 'ı 
lede mart ayı zarfında. büyük muvaf- dan toplamnlf ve ..&e.lae vern- 1 

fakıyetıcr kazanllDll§tır. Bahrlşe vo miftir. 
hnva ordusu dÜ§Inanm topyelW.n 
146,900 tonllatoıut 100 ticaret gemisi
ni batırmıştır. Alman denl2aıtı ordu
su, bu muvaJ'fakıyete topyeldln 5&UOO 
tonilatoluk ııı gemiyi tahrip 3Uretll& 

~lrik <'l.m4tlr. Bundan başka düş
manın 39 ticaret gemW doğrudan 
doğruya tmpll vı-yJt bomba is:ıbctıerlJe 
elddi surette hasara uğramıştır. 

------- -- ---- - - ~- -- -=- ~-- Ankara 2 '(Telefonla) _ ftçi Ankara 2 (Telefonla) - Sıhhiye 
mıntakaıı olan 'Vilayetlerde muhtaç Vaiıeti, ha.nrladığı bir &q'kilat pro· 
aile'fer:in beı y&§lndan apğı çocukla· jtJt:i ile Trabzonda inşa edilen 250. 
nna paruız ıaer daiıtılması jçin S yataklı Nümune hutaneeinin tqki
milyon tira tahais ec:lildiğini bildir- İAtını jJanaJ etmeği, bir hGkümet ta

mi~. Şeker dağıhlmaaına önümüz- bil:ıi ile idaresi mümkün olmıyan ka .. 
deki ay ha~ndan itibaren l>a~lana• ~~.iki ıhükGm.et tabibinin tayinini. 
cakhr. Dağıtma jfinde Bclcdiyder pmdilrk ban vıllyet ve lı:ualarda 
iktisat teılcilatından ve hayır c~i- sıhhat merkezleri teaitini, aıhhat me
yetleri gibi müesseselerden istifade muılan, ebe ve hemıirelerin terf.ihi· Vapur kayıbı 

Amerikamn 3 aylık 
kaybı 1918 kaybının 

4 misli 

Vqincton 2 (A.A.) - :.\miral 
Simmons. dün Amerikanın yeıü de
niz istasyonunun açılış törenine bq
l:nnlık ederek demiştir ki: 

«Peulc Harbour mcselc.indcnbcıi 
Atlantilıe batınlan ticaret gemileri
nin en az yüzde .f ( J, ıüvarileri bah
riye nazırlığının kendilerine verdiği 
talimab dinlemiı olsalardı, dü,man 
decıizaltı genülerinin kurbanı ohna
yacaklardı. > 

Nasıl ele 
geçirmişler ? 

Riom 1 

muhakemesi 
Alman 
kıtal arı 

Bir manavda 20 
tane ağır itçi ekmelC 

karb bulundu 

Dün de malzeme ve 
talim nokaanlığuıdan 

bahsedildi 

Hergün yüzlerce trenle 
doğu cephesine 

.gidiyor 
olunaca.ktır. ni dütün~tedir • 

ttzerinde ehCJnrnJ~Ue dunılması R.iom 2 (A.A.) - Bugünkü celse, 8tokholm 2 (A.A.) - notu cephe- Reisicümhur 
lbnngelen blr ~= K~a tayyare karpkDyma topçusu .sabık &tndeıki Almai mul:ııablrlerl cephe re-
manav Mustafa lLe oğlunun tiılerlnde tumandanı genemi Mn.reecaux'nun rislnd<!kl küçük oebirlere çıcık aa.yıda 

Hint işi bir 
çıkmaza girdi 

20 adet alır 1şç1 elcmett kartı bulun- istlcval>De baş.lannştır. ~rol, tay- yenl kıt.alal' geldJğinl ilk defa haber Sporcuların çal11mala-
ınuttur. Bunlar, tarUan nereden aı- yare Ye ıan1r.;:awı.r va.sıtaıannın endi- ...eriyorlar. Kıtalaf' doti'ude.n dotrn- rindan memnun (Bet tanılı ı inci sahifede) 
dıtlarmı IÖylemem:lflenllr. Kar\lann ~ vcrlcl durumundan bahsetmiş, 7000 1a Almanyadan ıeJmeöeıilr. SonkA- bugün öileden l<lllra İngiliz hükU-
!ahte oJmadılı, adralaımdakl :mDlıür- tayya~ lcarşıt<J)'Dm ıopuruı. ihU.ra; nun ayında Almanyada a$tere allllan olduğunu bildirdi 
lerdaı anlqılmqtır. Mosta.fa. De CJilu nrten adırce toO 1.op bulunduruldu- gençler: §abat ve mart ayla!'mda. ta- metinin teklifleri hakkında icra ko-
adllyeye Terllmifür. Diğer ıaraft.an tunu. 5900 tane ıan:t:sa:rnr Uıp bulun- Um gönni}§lerdJr. Şlmdl her ilin ru;.. miteainin beyannamesini vennelt 
Wı'tlk:ata d"8m edllm.ettedlr. Kart- dunnalc Soap ecıe~en elde mevcttt lcer, malzeme Te mühiımnat yüklü . Ank2._ra 2 (A.A.) - Cümhurreisl üzere Crippa'in ikametgahına gel· 
lan ne aul'e'tle ele ceçird*leri ))ek t.oplarm 1400 den ibaret oldutunu an- yüzlerce tren Alman Jıstasyoolarından ismet InönU, beden terblyer;.i u:m\Ull rniılerdir. 
yatmda. anJaaılaeaktır. Jatmı.o, ımJMımenbı ewa.fından flkt.- dolu cepbeal;ne hareket ed!Jor. De- ~e=~~;:~ ~dakl ~lgmfı gön- Bu toplantıda yalnız Cripps, Az~~ 

yet etmı,, yedek aıubayJaıJa. tıtalann, mlryollan. d~u cephesine alt le'Ylcı- ıSporeu gençlerimizin güzel çalış- v.~ N~Jı~ hazır bulun~~,J~dır. G~ 
Bakkallara petrol Teri}.. ta.Yl"Att ~oyma topçu ımvvetıe- yata tahsis edildll.lııden husust aeya.- mala.rından çok memnun oluyorum ruım'elcnn cesaret vencı hir samı· 

rinde Wi derecede Wim gömıedil.- hatıerln bilyük bir tısmı taldınlmı.ş- teşektürıttimle .slZ1 tıebrUr: ederim.• ' miyet havuı İç.İnde bqladığı eanılı-
ınesine baılandı Ierlndm, tıa.nmnar müdafaa t.uvvet- w. t.meı İnönü yor. 

Yeni tayinler 

Ku:mp&DJ'&lar. dün, motemet ma- lerlndekl talim noJrsanvıın bundan Alman mubablrlerlnln Tentilcierl Yeni Delbi 2 (A.A.) _Azad ve 
bm1ara petrol 'f'Cml~ M1?am11Jar- daha ta.21a oldtıa"wldan Ptayet ettik- fmhata göre, yeonl kıtalar dalla fazla Meclisin bugünkü Nehru. Crippa'in nezdinden SO da-
dıı'. 'hlertnde petrol kullanan allfle- ten sonra 1938_39 ıııenelerlndc tön- Kınm "fe ~ balgelerlne ...a.nnış- • 
re de petrol fifleri datılml§Ur. İ.l&an- derdıll raporlan :r:lkreto:ıJfUt tır. Bu bölgede ~ ~r. ruznamesi lcilta aüren bir görüpneden ıonra çık· 
baJdf. ııı bin mn J)etrol hllandılı ' '.Ankara 2 (Al.tam) - Mecliein m11lardır. 
tell>lt ectUmıipl!' Her nele~ a,a. DaJadier, o Wl ~ mewuı bl.t s· A yannki toplantısıoda bir lnkıllp Azad ile NehrU"yu tekrar iÖrÜp 
3 er litre petro}

0 

'tei}eettifr. yazf:JeiW bulunduilDlU taadllc etmlf, lr merikan Vapuru enatİtÜ.Ü ve yeniden 25 milyon lira• görmioııeceğj haJdanda gaz«eciJer 
.slpa.ıişJerin ~estnde •ukua babnldi Irk ıa.arruf bonosu ihracı l&yıh.aları tarafından sorulan bir aualo Crjppş, 

Ayni törende IÖz söyleyen diier 
bir ~hsiyet, Birlqik Amerikanın bü· 
tün Amerika ticaret gemilerini emir· 
krin dinleneceğim; katiyen emin ol
mak ve bu auretle gemi k.ayıplarmı 
azaltmak için ımıha.aamatm dnaı:nı 
müddetince bahriye ıuunlığmm kon
trolu altına almaamı istcnüttir. 

Bahriye kabili.nk blılonlan mü- Aabra 2 (Akp.m) - iktisat 
~~rda~em~urın86'J • Nevyotlr 2 (A.A.) _ Orta to- görütülece1'tir. ftı cevabı verrniftir: 

Daladler, başlıca. hat.anın ta.yya.re najda «Pannam"Crie> npuru Atlan- Bomba davasinda Ümit ederim ki, d~tlar araemda 
tehauısı Te eski LR.dnınt 6aaü ko· Veklleti ınüfettitliiine iatc miifettit
mutanı Rmıcndalıl. Amerikan deniz. lerinden Selman Kaptanoğlu, &ki
ıicaretiıün Sonkinun, Şubat ve Mart tdür Sıhhiye müdürlüğüne, Yozaat 
1942 ~larındaki kayıpları en az müdürü K&zmı Ömür. Urfa Sıhlıiye 
1918 deki kayıpların dört miali ol- ınüdürlüjine. Kırşehir doktoru Ke-

karpkoyma topçusunun toıüne, keza ti.fı:: .. bili açığında torpillenmittir. 13 daha bir çolt toplantılar olacaktır. 
tankların vo ~ukala.rın rolüne inan- gemici .f 5 aaat d'cN.z üstünde kald.lc- C:linlenecek tahitler 
mamkatan Deri geldi~ söylemlf, . tan sonra bitap ve .oiuktan donmU§ ~ 2 - 8 ni9anda muhale- Hindiatanda büyük 

faaJiyet var 
duğunu aöylemiftİr. • mal tayin edildiler. 

PERiLi KONAK 

•bir allüıın tellrine bıanıhnaZM, :ta.1- bir halde tarlı: salıiline çıkanlmıttır. mesine devam edileeek olan ~a 
'k&n bnal ldtlmes.• ckln1şt.1r. ceıse Mürettebattan iki kip ölmüt, 38 lri§i davasında Ankaradan on n l.tan-
aa&fı 15,35 e 1a11k edilm)ft1r. ka)'l>olmuftur. buldan on beş tahit dinlenecektir. Yeni Delhi 2 (A.A.) - Milliyet· 

perverler ve Siklıs partiai Crippa· in 
plamn1 reddetmişlerdir. Her tarafta 

Holmcs ııözime devam etti: ıiun luJde hiç bir yerde fotini gör- eden bir takım garip hadiseler kar· büyük bi B faaliyeti vardır. Bir çok: 
- Vat.son, çiflikte olup bitenleri memİ§tim. Gaip fotinin buraya nasıl pamda k.almlfbk. Eerar perdesi. görüpnele.r yapılıyor. Candi jle Yan

rn iküçülı.: teferriiabDa kadar bana geldiğini 'bir tüılü anlıyamvonıın. sıyrılmak §Öyle dursun bir Irat daha di bir beıranname projesi hazırlnma
trildirecdtain. Sir Henry de doatonıın .cialerini koyulaşm11tı. ğa memur edil~dir. Proje kon-

Tefrika No. 20 Çevlrm: AHMET BlıALl Buhran zamanı geldiği zaman-li teyit etti. Tmıca'ten kelimeleri ve harfleri gr~ .,-erilecektir. 
~ geleceğinden fiiphe etmi- - Arkada,unuı hakkı "t'ar. Ben kes.ilen eerarenci:: mdttup, Sir 

Fakat çok iyi biliyoraomm ki. ba• vakit l:ıalunadan Sr Haıy elimi. 7onmı • na..J hardcet edeceğinizi de odayı aküet ettiiim halde fotin.i 1-Je.nJ)'Yi adım adını talip ederken 
.. ,.ardmıımı istemek ;pn ı.er sin bararetl• mkb -.e: bildirecei'm. göremcmittim. faytonda gördüiümüz kara eakallı Pasifik harp meclisi 
l>ıirçolc müracaatfer vaki ohr,or. Bu - Ba IW:metiDizden dola71, eize Hafiye bana lMı talimab verdik- - O takdirde biz ıalonda yemek ca.sue, yeni san fotinin ortadan kay- toplandı 
itmarla, Londradan K86Tİ muayyen sonsuz minnet .. e fiiranluımı ıu- ten 9onra Sir Henry•ye de dönerek: yedt«m ganon fotini getirmiş ola- bolduğunu, eski siyah fotinin orta• • D" 
lnr zaman için aynlamam. aanm dedi. Beni blluyonmnrz. Met- - Umana :ki cumartesi günü cak. Ba§ka bir tdcilde bu muam• dan aır olması hadiaeeinin taktı> et- V..-.ıtoa 2 (A.A >. -. un. Be-

Bu dakikı.cla lngı1terenin ne "8mlı gul olduğumuz maelalİlı igüzünü çÜ)iie ba""-t edeniniz dedi. manın tefsiri kabil deiil. rneai, •onra da san fotinin bul~ ~az aaıayda ~ooeevl eltin TV.~bnde 
n en uil ailelerinden l>iri. müthiıı ai2 besıden daha jyi lriJiıronunuz. Oteklen aJnlmak için ayaja Sir Henry zile baetı. Biraz eonra maaı, Ho1meai derin derin clü,ün- ilk:.:• o.:ra& top an~ P-..~.k har~ 
bir pntajı-. bedel o1makcadır. Bu Ş-Ayet benimle beraber Pfliie ıel- kalkıbimıız zaman Sir Henry. .e- garaon kotaralc. geldi. düren bir muamma zinciri tqlô} m t 11

1
> I ~yreti~e m.üt~lhii 

pnta}ln önüne ancak ben geçelııili- rncği kabu~ ederseniz. bu liiıtfunuzu. vinciaden yerinden hrladı, Bu defa Holmca aöze atıldı: edq.ordu. umum meae e en tetkik ebniflır. 
ı:iın. Bu prtlar altında aWııle bera· hiç bir zaman unutmıyacajiım. Odn111 köıeeinde duran çekme- - Bu aarı fotini sen .mi odaya Eve dönaen hafiye, ağzını açıp 
l>er, çilliie nasıl selebilirim"> Tehlikeler ile dolu maceralar, ceye eii}erek altından, eararengiz getirip bıraktın. da tek söz söylemedi. Çat.ık. katla· İngiltere'de otomobil 

- O halde bana çifükte r~at daima bende dayanılmaz hn inci- bir 91D'ette odadan kaybolan yeni - Hayır efendim! rında, dalgın ve düşüncen hal "t'e J 
etmek için kimi tn•iye ediyonu- zap uyandırıyordu. san fotinin tddıü, çıkanp bize gös- - Sen gctirmemipen odaya kim tavnnda. bu mUhtelif hadaı.cler ara• istiği vesika ile verilecek 
iıauz} Bundan başka Holmes'in benden terdi. getirip buakahilir. ı aıncb'ki düğümü çözıneie uiraıtı- Londra 2 (A.A.) - lngiliz Mü-

H.>lmr:a, bu sual karşısında lieni eeirgemcdiği takdic ve emn~ ile - l,te, ortadan kayf>olan fot.ini - Vallahi bilmem efendim. iını se.ziyordum. himmat Nazırı otomobil lastiklerinin 
e1ile kolumdan tuttu: dolu aözlcri ve Sir Hmry'nin beni ya- buldum diye bağırdı. - Feeüphanallah. Holmes, öğleden sonra da bü- vesika ile verilmcaine dair pek şid-

- Şayet arkada§llll Watıon, 111· nına almak için gösterdiği nazikane Hafiye Dl&nidar bir aurette güldü: - İnanınız ki yalan aöylemiyo- tün a.~n, d~ünc~~ ~~mış, pipoau- detli tedbirler alınacağını bildirmiş-
:dnle ~raber çifliğe gelmeği 1ı:abu1 israr ve tehalük, yapılan tıtllifi, - Belki de bütün zorluklarımız. rum. San fotini kimin getirdiğin- nu mutemadıyen tutturup durmu~u. tir. 
e.de.rse, bu i§i herkesten daha iyi n derhal kabul etmeme müessir oldu. böyle kolay geçer, ve bizi çok uğ- den katiyec haberim yok. Akşnm yemeğine oturacağımız 
41aha mükemmd ba.-,arabilir. Kendi· Sir Henry•ye dönerek cevap ~r- raştınnaz cevabını ıverdi. Garaonuıı bu cevabı, hafiyeyi, esnada, m.üv~zzi kendisine iki t~~ 
aine mutlak bir emniyet ve itimadım dim: Bu def-..ı. doktor Mortimer söze derin bir clüşünceye dügürdü. Ha- graf getırdı. Telgraflardan hırı 
"t'ar. Siz de korkusuz ve tueddütsüz - Memnuniyetle çifliğe gdeu- lc.anştı: fqenin hallcde<:eği muammanın Cri.mpen poat~ancei ~ü~üründm 
1naliüne..-üzc gide-bilirsiniz. ğim. Kendim için bundan 4laha - Çok garip gey Cloğnısu dedi. esrar perdcaine bir yenisi katılmııtı. gelıyordu. Mctnı. d.e fU ıdi: 

Holmes'in bu teklifini biç tahmin zevkli ve daha ~lenceli bir it ola- Yemeğe oturmadazclan evvel od.- Sir <Aarla'in esrarengiz ölümü H'~Barryl ~o?r çıflıkte bulunuyor. 
etm ;..;_ ""'- '- - ..x ._ - ıt__ ..ı_ bert f .,._. - d urmet erıını sunanın. :t em_.- vau. cevap Term.,.e maz. nm ner tarannıı mun uzun arafhrur ara. Mn 11n gun ~ cereyan (Arklıu v•) 

Libyada harp 
Londra 3 (A.A.) - Orta Şa.rtc ing\• 

liz tcbllti: 31/1 nisan geccst llerl 
kuvvctıerlnılz, Trnlmlnln cenulrund~ 
Jleri dü.§'nan mevzilerine kııd:ı.r :;okul• 
mata muvııffa.lt olmuşlardır. 
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lsJMil Himi DuipneGt methar b il 1 k 1 k K&va - Mura b\mdan IQIW& Jlo81yi o 1olun Yolcusudur. Bu zavallı-
Ali .SU.Ti haldupda 32 ..bllelik bir Yeniden bazı tedbirler, lr il uru aca Firinlarin tahdit DılıS1l botdUl\ıllU anınttı 'ftl Y<*:oha- lt.t blr ıün neden düofinm~er 
n.aı. .. -retti. Sultan H9IDİI clevri- almacak Y -'-1ilmeılni ha.Jyorlar mada Yamt.da ıçııı bit teıb1tke kal- tı, bnttı:n bunlaroan önce tETen-..., • ulrkmd llDQ u mıadılmı 16yledl: ntım eıtmelerl icap eden bir mcv-
... bu methm eaheiJeti., - DUiıdn.p amra sen de ,ehle tne- 1n nNbl': Göklerin e.rdı Ye yerin 
muhtelif ldmaeler .a1ıe dt11nlt: eeıırtn .ı Mı~ wı mılfıyUta Birlik, ıelirln ihtiyacini hta.nbuı fırıncılar cem~ namına bUln4D, Tama.da Halk eeııt gönnek dibi. Bu w ~hul Alemi bbıc 

l..elıle olan Abdilllıak Hamit. temın etmek~ vaıı tv Be:le-- temin edemezae bt.re:ıı:et edeın btr ~ dUD. Belod1· ıstiyor: ,Japon:ye.yı kınt&rac~ otan tmı ta.nıt.a.cak .. khn gösterecek?o 
Ban8h Tabir, Abdurrahman Adil 41ye Rclsl Dr. B. LQtfl Kırdar ,.e:nt- ,ede Vali .,. Beledlye Re1ı1 Dr. J!, bnynk hal~n )'8.kmdan b1r tere Kan - Mum, fll<ı>.ofun kltalbını blr 
ye saireye öre. o, cFJadilden ye den balı tıec.!blrler alınma.ruıı kart\r• meauJ olacak LQtfi Kırdan ııdy8loet etmı.ştir. :nnn- olsun Cörellm.> diyor. tflrltl elinden atamıyordu. Onun ~lr-
Wad• paymali hakaret edilen define. ıaotmnıetır. B. U~trl Kırdar <illn mez. oııar cemiyeU oehr1mlzde bulunan Yam.ad& oeht.'e çıkmak 1çln d'ft31).n.e. lere lkilfilt etmesi Kava - Murayı al!ı-
lerden:ıı dir; uekü fevkalade aaba- baıha müdllriinti yanına. davet edere'll J'1&t mürakabe komisyonu, dihı, tınnıann, ekmek 1mAl mn.srn..tııı.nnın oetın1 ~ledl. Kavn - Mura. rel.sln kıl.dar etmiyordu. Fakat , Kava - Mura 
l>nıdan• dır; cath&bi lazileıttıeD bir me!lbahada son kesim vaziyet.l ~- Vali B Lfttf1 KlrdaJ'm rels1l#t altında ualt.ılmasını teının maksadll talı- yanından ayrılınca. tendi ıaı.mnrasma dinine, e.nn.neıenne ba~lı bir cı.dılmdJ, 
bankai zeka», c.ideti cinnet dere- Jı:mda kendlshıdcn 1za.hat alnu.ftı.1'• toplamnJ.O, odun, ltö:ınilr ve peynir dit edilmesini ı.steme:ittedlr. Fınnlnra sıttı. Kendi kendine söyle~e baş- Fil<x'X>fun derin ~ tehlllrell b:ı.htslctc 

• ua1 olm bir sek&> cdeh· Et narhmın taldınlmnsmdaıı 80IU't. ll!ni umn uzadıya tnceıemıot.ır. ~- konulan truıdldatm bldıhlınasm.dnn ladı: bumunu BOkma.s:ı. bu dellluınlıyı da 
~ ': ~ ' et kesimtntn nıttı~ me?.baha rapor- nır tacırıert, llcomlsyona müracaat e-rveı ,ehrimızde muhtelll mmtaım- - Her ~ yolundıı. gldiyor. Reis ~uştu. 
tdlı bar kuvv~ ~wıya aıalik•, Janndan an~ılmaktadır. oderet .......,.1r 1!Uh 1 mevalml olduğu Iarda 156 ıınn vardı. Tahdlda.tın kal- evlenmeme ıttmz etmedi Fa.1rot. gc- Japonlar din bahsinde çok mu-
cen elld T"ürkçüıt dür. Aleyhte olan -J~ A-1-........ dan -ro. bu -·-A- 1kl _, ... e -11,,ıı,en beni unlda -.tren fet- taaı;mptllar. Bunu bpalı blr kut u D 1 N :k Kemal beybı milfirl B 1 b" hk" 1ç1n poynlr nnl'buun kaldırılınasını u.uLU.U...,,... ........ .ULIA...w- MM.J .. ~... J~ 1fV.. ~ 

am e, ma ozu an ır ma U• ve lkötlOd.en ı:oıptan aıınım süt a.lım yüze balıt olm~tur. Belediye rdsllği tan gayşanm söytoc:Uklerl hllA ıcu- h1ç blı: zaman ne açarlar, ne de açt.ı-
F.ginli Sait pa,eaya. Mahmut Celilet· k ·· i u tınnc.ılar eem!yetınln bu ~kll!tni ıatmıda çınlıyor. Ştnagonım ~- tırlardı. Bu kutunun Jçtndekl boşlul;u 
tin paşaya. lbnül'emin Mahmul K• miyet ararı f1athı1n !O turu,, olarnk tıe:ıt> t ed - tetıdk edecektir. lan §Uph e )'Ok k1 onu t:ımı.ndılnr •• Japcmyadn. meydana 1lk vuran t llo-
male göre ile. cŞarlatan, cabll, mai- TeınYlz cezn mahkerne.sin:de mühim ::sm~ ~~~ hususta katJ onlann h epsi blzUn gib\ b1r ndamla zof (2) bn adamdır .. Kn.vo. - Murn: 
rur» durı fult " ebleh» dir; cmüf· b1r muhakeme ce.l,'eylUl etmiatlr: E.skl Bundan baoka kmnlvon, dün.kil • l d • • evlenmek ve namuslu ho.ynta dönmek , - SOytarl hertnn 6Ö'ller111e 1nnn-
sit ve aefihi rQDPr» cpür meuvl pzetecUerden Mu7.S!ftr Muhiddin toplantıda Ckömilf v• oduncular bir- .ve e İye reıaınin baolJb&§ına bir JUVl\ kurmnk ister. mak icnp etse, yerle gök blrtılrine i-
l»ir All s · ·· 'ıebakkı sebb Daltıbo Emtncan mektupouluğu sın.- 1110 turulmam.nn karar nrm.l.şUr. tetkikleri Vo içlerinden b1r kadın, tıesadUfün ttr ve dünya yerinden oynar . ÖnUm(I 

• uavU>. cmuı • m:nda, reisi bulunduıtu zelzele teJA.ket- Bu b .... ~ • ....,_,n odun, k"-1lr 1ht1- --'ım1le buna muvaffok olW1ca o "ıknn fet tan kadın bunu bana çlle-
dır K ~UA .......... Vlll Vali ve Belediye Reisi Dr. B. LOtfl J""'U. " 

· • • 91deleıine para da4ıman memur ı- tndını çelremeder. Ben bunu hll.lyo- den çıkmam "e 'rolumu s:ıpıt.m:un i"ln 
Ulua guetesııım Mll1 DUahaların- zılay k.Om' ......... und.& bin Go yüz liralık yaclle meşgul olacak, lbtıy1ı9 1ıeım1n Kırdar dün yanında Belediye fen " ..... led'"I b' söz - ' ,, " 

dan birinde Falih Rıfkı Atay'm da, bir 1hUlAs""{cidiasne kcmı~onun ~r edilmedltı tnktırde :resml DlAkAmlAta imar müdürlUğü mütıehassı.slan bu- nım. Gayş:ının .,.,y <e> ı.r AU- vermiş olsa serek .. 
Ali Suııviye cllk halkçı. ilk Wlc, bası muhıaı&becl Vehbi ye Abdulla.bla tartı memıl tvtuhı.ca.ktır. Alfl~adar- tundu~ halde ınşa hal.inde bulunan famdıı yer etti: cŞl.nagon'un başka Dedi, kltnbı eline aldı , kn.marasın
m_ Tü:!'-...:t..:: v~ !1•- or.ı!..1-ç...,:» diverek '-•'"'ı~e t_.....f A~nmıe ve Erzin""" lar, btrllğe za.mt kolaylığı. göstere- aazı bulva.nnı, İnön1l sersısını ve Da- Aoı.tıan vardır. sen llmn.ndnn gider dnn fırladı, gcmtntn ocağına 1ttl ve 
ııa _,,... .... ua & ura -- ~ uu. .... <>vh' ÇllUj "il ......... lerdi irl ıza 1 bU!ı.h gitmez, bunlar lcnnnın et.rafmı nı.- kitabı nt~e nt:ıl"l\k ynktı. 
Ye koskoca bir makale yua.rak leh· a.Rırceza mnhkemes1 haklarında. on oe~ r. B lk n mnames a- J92lt nıeydanmı tetıcik e~ır. Bü- cnklar l> İşte bent dtışıindürtn bu Korsanlardan 'birl. oordu: 

ah'-"-' ~ ..... re hazırlanacaktır ttln bu 4"""'ntın ı ht\Zlrana kadar ta-
lal'lar arasına kabld&ğını sörüYor=. b1rer ı;ene :ıtmer ay m ~wıuY"" .,,,... Be • d · k" li dd• ...._. noktadır. - <M~um ktta.b) ı mı yakıyomın, 

Ali Suavi. 11tıLUılar mese!eshıde n.n vennıştı. nzın en ar a ı mamlruımnsı tçtn Vall ve Belediye Kava - Murıı. bir gece evvelki sın- Kava - Mura? 
~yle d:; .. unın" _ı...._;ıir: Temyiz cezn m.nhkemesl bu da.vayı Benztn satıcılar, fiat mürn.tnbe ko- Reisi &llka.darl1ı.ra lhıın gelen bütün detinl dilşünere'k, kansının hnya11ni - Evet. ~reden anlıı.dın? 
...... ..,, ~u::u ıı "'-• "'-rln tedbirlerin alınmasını b ild lrml.§1.1r. 

Ş tdah ı..: aslı nered ad.ine 1ncelem1ş Te ya.p an mwu..a.a. u;oç mlsyonuna. mürncant ederek benz1n1n s&nnün onfuıe get irdi: - Yurdwnuzda ondan ~ yakı-
• • aAf CD JCrz1ncan atı.re ınahkemeruıın Utresı '10 ~ken kendilerine verilen - Bana bu derece ba~lılık göste- lnc kitap yoli t.3 •• 

~in, timdi A-._nıpanm. ~tel!' mahkt\mlyet kal'annı boZm~. mev- bir kutuş Ur hnddlntn flat 100 turu- ikinci İnönü zaferi ve ren b'l\ kndm, yenı Jturduğu namuslu - Sen okudun mu on u?." 
G.anları arıı deiiftirmemattirl bb kufla.nn tahliyelerine ve muhakeme- 18 oıtt1ktan 80Jlm. da a,ynı oldutunu Tur·· k kü'ltü'r b• ı·"' • a.ııe nnsını reknı.r .ıcen<ll elylle boZ Tn.nn k orusun be t x..ıe m'""'"'" .ıahi d-J:.:....:-.. .n.... co•--::-., n1n Sıv" .... n---•tnc --r ...., ...... , .. , .- ır ıgı - - n . vy ....... - ·· 
• ..,."' .... ~J- _.,,_. ...... UiA! aA•.... • ... .,"..., uu .!Öylem~ler ve bunun 1't1 kuruşa. lıb- maz sanıyorum. ' Gayşale.rın rozone kitap okunur mu hiç? ... 
cEotoirab ve emsali blimder ld a7danberl mevkuf bulunm.a.kt:ı olılll IA!tını is'Umt.şlerdlr. Bu dilek tıeUdk ttlnct İnönü zntert Ttl& kfiltUr bl.t- kulak vermemellylm. Kavo. - Murn kitabı yı+karkon tıt-
..ı. Yunantden im.it. fakat 1imdi Mtmlfter Muhiddin DallulıQ Te arlta- ed!lmek~lr. 1iA'1 taratm<la.n Eınlnönü Halkevmdeld Dedi, yatnRının kenarına uumdı. redl: 
malum lilan aahibi fqıgili:a •• Fraıı· dqlan tebllye ed11mlflerdlr. toplantıya bütün idare heyeti ve ce- Birdenbire cebindeki Jcltap nklm:ı. - Bu adamın dıı. vücudünü böyle 
m: n Alman n İtalyan " hepd Oaküdarda bı·r ko" •k m1yet lmlan ve mus1k1 ve da.M tol- reldl: yakıp kül etmen. Bütün :lnsanlan ze-
kullamyorlar, Bazı buf mahreçleri- KOÇVK HABERLER 'S lan lştiraktıc kut~r. - Yolda. gelirken, cnYO'Ultn bMn htrllyen bu kit:ıbl okuyanln.re. ~ya-
•• _...:: dili • •• .... ..1a ..a. 1 andı- Btrıııın tdW - Oral, Şlmall K&.f- vcrdill an kitabı ıııeıe b1r kere g~- zık.. 

• -=ınu el'JD• sore ._. -.e • * Al1 adında b1rln1n glzll nı.n<levu- Y ka.sya, Azerbaycan TO Kının eannt den geçireyim. Acaba o kil.dm bu ti- Knva. - Mura •M~ ld.to.bD 1 yak-
~!~. ı:dU:ı,,;.,J~!!*~ culut ,aptılı ve 15 yafllldan küçtllt O'&Udarda Bafıla~ı clvannda. tollan en gllz1de elemanlnn Hall.~1 tabı bana n için verdi? Uktan sontn güverteye çıkt.L Çoktan. 

mı V'1n göttırerek fUhfa. teşvik A.re.bın ba~ı denilen yerde bahçe sallneSnde muhtelif oyunlan oyna- Kltn'bı cebniden ÇJDrdı. Sah1fclerl- bcırl gmılde kendbiyro dargın gibl 
cüme etmezler. Bis bunu wakıp ta ~:..bete allnmıştır. za.bıtn. t.&ra.- 1çlndftl btly(ik bir k~tten ene11ı:l mışlar ve fevknlMe alkışlanmışlardır. n1 çevlrme~e başladı. Bu, bl.t parmnk duran ve konuşm.ıynn Fllip1nll T1-PJ 
cab - ü1 - bamın yahut cümm • Ul - tından J'&pılan ara.mada A11n1n ev1n- cece yansı ynngın çmnıo. köı}k t&- blınlığınd küçük boylu bir kitaptı. ile :tnrşılnştı. Tl-Pi gülümsedi. Kava _ 
•ummu diyerek ııbJah yap~ aibl de 15, ıa ~lannda kızlar bulunmut- :.:ı:~m.:ı~~ı>b~ıı::::~ 23 niaan Çocuk bayrami Kava - Muro kitabı görfınce tn.- Mum. yürüyüp g~emedl: 
abale aiTatamaYız. Eier böyle S. tur. lduR'u iki od d be-kçi İbre.h1m b ft - ıOOı: - Nnsıl&n Ti-Pi?". Çokt a.nberi ııe-
lmelsi IWnımwla deiiftirlnek Ali adllyeyc tıc6l.tm ~.ifadesin- ~ all~in :n1nı~lan ve tôıdkün ve a aıı - Bit takını G.f tns=.nıa.rın :fikrini nlnle .toourcımyıonm.. 
ah.1afuuD bbe Wdaar eder.• cı. ıuçunu 1Unı.f ederek randevuculuk ~ olan tımıın:an yangının eı'lltltı Yurdun en ÖMmli meselelerinden ~len meşhur :ftlO'ZIOf cKaU>> nun Diye sordu. T1 - Pl ba§ını 61lllndı : 

Falih Rıfkı laa satırlarm altma rapara.lt ceçhıdl~lnl ~emiştir. Bul· &Jıla§ılmıatır Deltıa.1 itfa! e eUomi§- olan Çocuk dAvamnm 1nldşatı için ıeeerl. Ben bunu bi~ t:ıere n:am.1§, - Sen &rtık bizl t~mdlyorsun, 
•• Jıe bir mütalla ilin ed. orı ta.nahmet Uçüncü rulh ceza :m.a.hke- · ~ iroerroıre utra.Gan Qocuk Esirgeme kurumu bu bulamıı~. Şlmdl etene ~· Kava - Murat Bentn gibi blr. denbci. 
'°~Terimler baJaılnde ı:'etnıtb'et metdnde sorguau yapılm~ ve All tev- :!~!r ~P ~dür::ıememit- sene yirın.l b1r1ncı senesini 1d.J'a:ıt et- .Kata• nun fl.klrlcı1, her mJdede eınacon gfbl bir cana 1le evlenmeme. 

• • • • , . -1~ tıı edllm1ftlr. a.. 11l sın m1tt1r. lUwnolmlynn b:lzı yemeklere bemıer. Uydl. 
Türkçülüjünden go yd ~~ •-" * Kadıkö,Ytlnde Kabra.n1!Ul adında tir. Ya.ngınm neden çlkt~ ara.ştınlı- Kurum gilnel menezı bu yıl da 23 Balk qzında on\Ul ~ 9ok do~ l:ılr KaM ~ Mura blrdcnblre kızdı, t:ı-
Ali SmYI, ondan"~ Lidm ~lr birin.in ıtzllce arar eattıtı hab4tr '1<11· • nisan ba.yram.ı ·re ha.ft:lsının geçen .azli vardli. (l) Baka.hm onu bu ki- kat kendin1 tuttu; Tl-Plnin dlllnın 
eokfanm12dan da ~ok ilen n doKJ"U alınmUJ, zabıta memurlan tertibat senelerden dııba. gen~ ve eumumı ve tapta bulıı.bllccek miyim.. &.ltmda gevelediği eeyıert öğreıunek 
düfünmektedar.• tJarak Kahromaııuı babçealne ııt- Fedakar bir Türk anaıi çocuk dlva.mıda.kl eaıı.şmaıarıa. e!de Ka.va _ Mura klto.pta bltı eeyler ara.- istedi: 

H• mlşler -ve Oambroo adında birlne ea- edUen 10mıçlt.n belll'tecek ~de dı .. bulamadı. Dalın mühim feısote- - Onun hakkında blldlğin blr ~ 
Faliı Rıflonm Ali Suavide beim· rar aatark<?n suo ~rinde J1Lltala- Eyiip Otek(ı- kutlanması 1çln ~diden hanrlOOa.ra ıerle lı:nl'§ıl~; aradı~ unuttu. eöY- n!'l'la, ~inme, ylcl 

dii1 premipiı, hülaaası tudur: DU§lanhr. Kahramanın Mrarlah b&h- lardn. 1'etlı.1 ce- ibftelrunış Ye bütün m~rlrez ve şut>eJc- lece ~tıltı bir aahUodcn fU ctırlan - Benden ba§ka onu Wıtynnmr 

BGtün
• _!11-.aı-t- & •-s çealnde toprnta gömerek ~tı lebl malıallesl rine bir tamimJc kcy'tlyetı blldl.nnlş- okum~ ibnfladı. çoktur Lü:fn o güzel ga.yşyı b!ztm 

c- ~- ummm .-r a.nlO..Oılmt§ Tt tend.lst 12.k$nlınca Mehmet Morelt tir. · " ~ em1d • 
d eai .,._,,.e biz de andan --•--. da _.,_,, _. ..... tir ~ ...... ,,.1 aokaıı.ı 1 numara eBana sorsalllr: Sen guzel gu.zel g e bllo m qc.tı ylnnl :tııı tarur. 

~JW a;rırau.u.v• bunu ~wnu "'WUAil• • uu.;,.,..~"'6 " - ,....................................... cıyıldayan ku§lan mı seversin? Geceleri m(:'htıı.p oltmda. <ınunta go-
lım.> • .. • Jet tnzııınca btndelı: 1çtnde lld toma do. lk?.yan Hacer M e 1 "' d Sırtını ısıtan, lçtn1 ayc1mlatan ~ gök(ıse, kolkoln ttıltımız. ~ten. 

Bu nıt~e. ha tiirlü halledı· emır bulunmll§tUJ'. Kahraman 1l'6kü- Am1 btr n al· V U ıün~ mı severslnT Eaıgbı deniz- d1Aümz btr tadını şlmdi ıren1n nn-
&.niya au hu laimler menuuna dar adliye.sine wrllmtş TO sorgusu nuı.ktnn ise içinde Cümhutlyet Halk Partlsl İstanbul ıerı, yüksek datla.n, e~ ne- musıu bir kamı olnrnk dU,,ilndiik.çc, 
dö.amıek mecbmVetinde blı,yormn. yapılarak tevkif ed11mJvtlr. =~e~ VDA)'eil İdare heyeti ve Belediye mec- birleri, balıklan, çiçekle.rl, mey- ben de biraz önce yaktığın •O m~m 
Mubttrem Falih Rafla Atay'm hat" * Penerde B&)'da.r mahall~e gözönü®e tuta- ıısı hnsı.ndan, dayım merhum •Aziz nJan ve yahut sehhar dırilan ldt:ıpı t.n\:1 PbLlerc 1nanmak 1st1yo-
muharrirlik ettiii Ulm 1azete11nde otumn l"atma Yıldızın dört ~- !'OJt bu ....ıranın AkD ın ruhuna tthnf edilmek üzere mı seyenıln? rum. Bu •afb dcnllcn zehirli ~rt>etl 
__ ..... L-- u ....... ı--L.. --'··· k1 kızı Neba!ınt, bit ya,.vın4a.1d otlu .-- _ Ha'"• derim ffft bunlAnn nihayet &alk'l. do. sundular de:ınf::k? 
_._ .... •llDllllnll Y-~· - Jile- B11seyin ~nnın dört yaşında.- tamamını yurt & nl.san 1942 po.m.r gU.nl\, rı~e namazı- J~• ' On d içtin öyl i? 
eela ba Jnllkalenin nıetredildiii nUa· t1 oııu Muste.fa dtln oda.da oynarlar- l§tnde harcamayı muvahk bulmuş ve nı müteakip N~a.nıa.ı Tetyllrlye eaml- hit iblrlnl ııenne:m. Bunlar4an u ııen e ' e m 
Mum hirinc:I aahil•inde - Çörçil, Jı:en 80banın üııertnddti kn~re,1 de- bin litUma Türlı: ha.va kurumuna. ba- inde Mevlt\du Şerif kıra.at olunacatın- ince kendimi 99'f"erlm .. •endi var- Kan - Mı.ıra ~nblre ml'6lldı. 
Rmvel· halinded' (Gerçi. cilımal vtnnıolerdlr Kaynayan su bunla.rdan ltıflamıft,ır. Ht.vıı. kurumu, bir tay- J.ıt.ımı .e benlijiml ıeyerlm. Cin- Ti - Pi bunlan hiç bir maksatla. 'Bfly-
,u.ünd. Crip ıır. Kibl imlalara da Büaey1n ue'Neba.hnttn fıııertne döt:ül- rare hıslle ner>emtltte olan h&vacılı- dan, merhumu .e'ff::l arkl\dnolannm Jrii ben, her şe7den önce kendine lemlyor. sadece artaıda.şmı uyandır-
radı •••Fakat.,. uıu. ulmdald _ milf, tk1s1 de muhtelif J&rte:rinden im meznk.tetımiı Sç1n ha12 oldulU ve arzu eden zevatın teşrlneti rtıca inanmış bir insanım ... » mntt i3ttyordu: 

yonas. kendin d uCı JlllDl.&ld wretlle ~. lbum w ~t.1 taJtdlr eden bu olunur. Kıı;n - Muta !dta.!>ı birden kapndı: 
~ bozmalı • U.tm Nebahat Ut Btıaeyin Şişli Qoc\ık hu- fedald.ı TnıtE: ana.sının g&terdi!ti Yeteni: Vecihe Korlel - Vay mel<m hmf vayt Her ~ Cl) eLwınıar, bq'kaluı tarafından 
elmiş.) taııeıtne taldınlmıoıa.nıır. candan tJAka '" aevglyi ıtlkra.nla 1nttr ett.ığl g1b1, nltml3 mllyon ın- aıcıatıldıklannı &örünce lın..-ırla.r" 'Ve 

Ali Suay), mcz.anndan baflDI b!· * Galat.ada Arapoğlan IOkalmda b.J1l1amıl 1'8 keınıdJsbıe l>iı eıtm ~ TEŞEKKOR amn taj)t$ Ulu TıınrJyı (gilnef) 1 hor cJillka_kendl kc.nclllcrinl alclaUlk-
dına, her L.alde taS1le tU,.cktiıı oturan suıtana &dln~aJd kadın d\ln d.&17a 'ftrmJft.lr, de ınttr ecııyor. Her eeyden rınce keın· Jannı d esı . i'asaTI'UJ' ettlkJe. 

_ tnıruzı- n Framızlar •• tem1zUk yapınak D:rJere ~ceıoe)'I l!:olm emekli harita blnbapa dini ~ .. lrendtne ınnruyor. Bu ne ıt Tt havsalalarına sıldırama.dıklar. 
~ "ltalyanlar n hepal ~aıt:en ca;n tırıımıt, e&ın ~ Cl .... Lı- tiyatroau komedi Nuri Zorel'in b1ç:2m adam b&fle! Jı:adar büyük " umütenahi olan 
ROOMl'Yd· Cla hill d lar Sultananm toluna çarparak yaralan· ıı.rıuaa- Cfınaze.sl do bulunmak telgraf ,eya Kava - Muro o nkşnm tıekmr te- <kAlnat) m, kendI btnlll'lnden ba 
F.la' haJI~ ...:im l~~ U: mııtır. suıtaııa ~lu ~· loami mektupı: teessilrl~ ~ ınt- htrdeki yeni evine gidecek n ka.nSı bir şey olmadıtmı dfişünmez.Icr. Diliı-

• • CK1J kaldırılmırtll'. • ııı.ıı M2 oumanec rtmft etPml tanda bulunan Mraba ve cıo..st.ıannı- Ştnagon ııe başbaşa kalacaktı. Fatit, ,.ada (ln..qn) t1B.n daha buy\ik 
lllmm bbo inldıar eder. * Ka.palı hlle ı.t~ ed.llen Mı- Bbmı JftMlfıedn1n blleUeri bet gUn za a.lleınfzln derin ~ ~ mbı.- bmara&nd& uzanu1ten, pyşa.nın (hAlik) tt insandan claha lıuyük "r 

Ve cidden Falih RıRa A~ haldı· mça.rıı.amuı ~rtne kıollul&n ıt.~ Komedi tiJatloAınd& ~r. nettarlııtmı atzederUn Dllftn nrdl.{ti bu •mt'.ÇWl\ titı\IJ• ı bir ttır- kllnnt ?nr mıduT D~tlnün Jd, ld 
dwı leler hakkında. J'l.Pılan ntfk'lnt tme- · li1 elinden blraSwnıüordu. de.lrlerdtld bütün c:i!4h) lan da in-

- Oc ceyrdi UU' C>nıce ırelen Ali rlnc latanbuı Beledl.yesi bı.ı:nlaaın, - Tanrım Ben l:>eınl a:ttct. Bu he- 5anlar yaratmıştır.!> N • .Knto _-
!aan Wziın çoldanmazdu da çok çarıınm estl vaziyetinde .tnflCUt lA- BU Sı'nema- ~ her oey gibi 6Cn1 de fnUr ediyor. (Z) d[l - Kuroro• nk...,.le buyiik 
Beri..,. doiru dütinmeldeydL lelerin aynı olup olmMlıtını müzeler Senden önce kendlno t.apcyor, H&lkln blr halk 81LlıatkAn ldL Sahneye çıl -

Allah • pni alı.met ıe.m. m11dürlü~ilne 90nnu.ştur. Mllızıeler ona neden 11JDUUk Qktıf;ım; kllylcr- talı zam.an başkalarının benlltlni 
ıam r (VA .,N<ı) mödürlftğün(le toplanan h\1Ymt bir AKSAM sında devtb.sabalarda onunklt.al>ınmnc- kendi şah!iyetlnde )'aşatmakta pek 

• komisyon Mısıl'Ç3.J11Sl Jı:abbelertne im- den yakıldıamı '1m.dl anlıyorum. mnbirdi. Onu ilıerkcs severdi. Kendi ı 
l!!!:!!j!!!:!!!!!!!!!!!!'!ifil!!!füınJınlın:!!I ntıl&n 1Aleler1 tetkik ~ n yapılan Diyordu, takat kitabı da ell:nden bu sanatı ecda4mclan ternrüa etmiş-

0 
)"9ll1 lllelertn eskiden mevcut lAlelertn atamıyordu. ti. Bn adamın iki :senelik ~r tcvaldruf 

TEŞEKK R &1Jlen ~ lbaıet oldtılu ne· Bliyiik ve deha- QLGA TCHEKQW A'nın _ ~e, in.sanı~ ÇJU.racalc bir Telm.lva 4C\'ttSI oldu, bu acvre tÇln-
0. .. ][, Fatih llm• NahlJelln- tlceaine nrm14tır. k&YJl!~t -Ltör ALBnrrLJ'I' ~11.lUAI a ıı. L--1...-- fı:tll! daha.. de bnlkm hazmeıdemt1ecct1 blr tn-

ten: * Mlhall ve EJeni adlarmdA iki klal ~• a:a ~~u -•~.;nnnı..o:> WCl'al1Cı' ~. fU 88h11ey1 de otuma.ita kml ~er 5ÖylecU, hna (Mepııı ikl-
22 Rlaıı Ooclllc 'bayruDınıda 18'fhı- df*tAnlarmda ao kt'Cmdt tç1n. ma.- fftbl&de im tuzda ırarattıklan bir bayatı hakikiye romanı lıq}adı: tap) dediler. Fatat, Ki - Kuroro bun-

dlrilecft Jt."t'nılu ioJn ~ ta tu bulundutu halde lbtlk&r :mtb&- G ,.U,. N A H s 1 z K A D 1 N .Ber oaır bd.mdan, qttan, - dan sonra tekrar 5ahne hayatına atı-
Jll'& teberruda buhma.n ~ 8&. dlle bunlan aatıta ~1kamıamaJc au- biatin JbUl.klerlnden bahseder .l&rak lapeııyad.a AVUJNLi bir ıtlyalro 
Jlb Çlıımıecl'ye alent ~ tundan yabl~ll'. tJd.sı de "1'8k· ctunır. Gt\ya. bun1an ~ m~bl açtı -.. tiyatroyu prp ınar-
tt>Jaınw. •Jm ıuetenbhı ıava.-ııu. la?Ue b1rUkte 2 numaralı mJlll torun- (Aneelika) tairlltln bqlıca. vnsıflnnndan zeıne:siyle senginlqUrdL 
n rica edem ma ıntı.hkernte!ne TerllmlftJr. ÇoJl aUzel ve emsal.iz filmini mutlaka aörüııii.% 1m1f KD>! .. hepsi de bet uunan bu (Arkası var) 

- Vurguncu1uğu bilmem amma\ ... Jnaan bir kez bu haatahğal 
istifçiliiin bir hutalık olduiuna tutulmıya g&.Unf.. Fare d?f. fa· 
inanıyorum bay Amca... sulye der alır ... 

Bay Amcaya göre ... 

edtCTe hücum gibi k:riz geçiriyorlar! •• 

••• ~ eler ..ıu ..• 1 ... Sabun da ahr ••• 

1 
... Sucuk der ahrl... BöylelCTini\ B. A . - Haklısın!.. Hem öyle 

hakime değil do'ktora götürmelil ... hastalık ki bunn tutulnnlnr kumqa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------------------------__::___ 



8&hlf• t 

KAŞELERi 

BAŞ, tD/Ş, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
V • lilitün ağrilaTi Clerhal kuer. ile sabah, öğle ve akşam 

8ı'.lılıfn Veklletto.fn ruhatmı ha!lldlr. f.eabmd& lthıde 1 bte alma.bil.il. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizl fırçalaJIDIK 

Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine: 
Tasfiye halinde 

Bil' mücldettmberl iptidai maCfdeleriaiııi nokun~ua dol.Qi piJuala ~ clww edil~eaı 

FOSFOGENOL, KiNiOTONiN "Basit ve arsenikal,, Şark Demiryollari Türli 
Anonim Şirketi 

HİSSEDARLARINA 

SiKATRiN, MAZON MEYVA TUZU, 
GASTROSODiN TOZ 

3156 numaralı kanunla ta.atik edi
len Şark Demiryollan Türk Anonim 
Şirk.eti aatınalma mukavelenamca 
lıükUınle:ine tevfikan HükU.metço 
ihraç edilip, Zürich' e teslim edilen 
ve halen Zürichte CREDİT SUlSSE 
Bankasında mahfuz bulunan % S 
faizli 1 9 3 7 Türk borcu tahvillerinin 
hiascdarlara tev:z:Üne ait muamele-

Müstahzulan yeniden ibWa ~dıimı ve piyuaya lüzumu m&tatda yeriJ_... olduianu an ye öte
denberi bu müstalızarlara ita,... rCMleftlea bü,iik pftll ve iINe denm.lanm rica olllDUI'. UmımU depoAaı 

MAZON VE BOTTON ECZA DEPOSU: ~ efendi caa. No. 31. fstanbut 
_________ ....._ _____________________________ ...._____ ler bitmiş ve bu tahvillerden Türki· 

1 1 
K U Ş T O Y O N DEN 

yedeki hilmillere tevzii için de lüzum 

Gu··nıu··k Borsa haııl olacak. mik.tarıııın Tüdciyeye 
ithaline müsaade edildiği 2 3 Şubat 

Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize hem de 1942 tari~. ve 5156/1 numaralı tez• 

İstanbul Borsasının 2/4/9U fiaUerl ınhhatfnh• e·ın KUSTUYU YASTIK 2 L·ıRAOIR kere ile Maliye Vekiıletinden Şirk~ 
Londra üzerine 1 sterlin 5,2-i fardahdır. timize bildirilmi~tir. 
Nevyort üzerine lOO dolar 129,20 Yastık, yorganlan da ~k ucuzdur. Adres: İstanbul Çıı.kma.kçılıır, San- Bu şartlnı dairesinde hissedarla-
Ccnevre üzerine ıoo daJyacılar sokak, Ömer BAll o~hı Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. rın: 
İsviçre frankı S0,365 illll•••••••••••••••••••••••••ııi 10 - Sahip bulundukları ak.syon-
Madrld fizertne 100 pezeta 12,9375 s M •• d J • s hh ların 4 numaralı kupunlarını, Şirkcı-
Btoltholm üzerine 100 kuron 31,lS Jtına UCa e eSI } at timizin Sirkecideki merkezine. mak· 

ESHAM ve TAHViLAT bu'Z mukabilinde teslim etmeleri ve 

% 7 941 Dem1ryolu 2 19,35 Memurlugv 0 kursu açılıyor adreslerini kaydetmeleri. 

R A D Y O pon ibraz ecl-ildikçe ıve ibraz edilen 1 1 
20 - Şirketimiz, merkezimize ku-

İstanbulda bir buçuk ay amell ve na.za.rl ders görmek hitamında. mu- kupon adedi kadar, % 5 faizli 19 3 7 
• _ vaffak olanlar hemen tamf olunmak kayd!le .. sıtma Mücadelesi Sıhhat Türk borcu tahvillerinin oönderil-

memuruı alınacaktır. .. 
Bugünkü program 

12,30: Program, 12,33: Suzin~ ma
kamından ş:ırkılar, 12,45: AJ4ns ha.
berlerl, 13: Karı.şık şarkılar, 18,03: Fa
sıl heyeti, 18,45: Ziraat takvimi, 
18.55: Genç bestekfırlanm.ız, 19,30: 
AJnns ha.berlerl, 19,45: Kllsik Türk 
müziği, 20,15: Radyo Gazetem, 200i5: 

Orta okulu 1kmal etm14 bulwımalc, mı hlzmetlnl yapmış olınak şarttır. mesini Zürich:teki CR~DlT SUISSE. 
İsteklllertn 4/4/942 nqamma kadar her gün Kadıköy Moda cadd~J nu- Bankasından ısteyecekur. 

mara 91 da İstanbul Sıtma Mücadele Riya.setine müracaat.la. ka.yıtt.a.nnı 30 - Mezkur tahviller ahvalin mü
yaptınnalan diğer şera1Ue beraber verilmesi lA.zım gelen vesaik hakkında aaadesi nisbetinde, merkezimize 
malO.rn.at edinmeleri Udn olunur. (3963) gönderildikçe, ve bunlar Şirk.etimiz 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Koşma. ve Türküler, 21: Konuşma, Kimsesiz ölen ve terek:e:>ine Hıiklmll.ğlmlzce el konulan Bosna muhaclr-
21,ıs: Temsil, 22: Salon orkestrası, lerlncron Sıı.msunlu H:ı.s:ı.n kızı Aliye namı diğer Güzin Acetooy'un sandık 
22,30: Ajaru haberleri ve borsalar. eşynsı ve yatağı ve clbtselerl 7/4/942 sıı.lı gün\l saat Ht te Fcneryolunda 

Profesör Salbn sokaı;mda. 18 No. ıu evde &Çık arttırma suret.ne satılncağt 

tarafmdar:. tesellüm edildikçe. işbu 
4 numaralı kuponu teslim eden ha· 
miller haberdar edileC'elt ve tarafı
mızdan kendilerine verilen makbuz 
muka'bilindc, beher kupon için bir 
adet tahvı1 teslim olunacaktır. 

Yann sabahf'1 program 
7,30: Program, 7,33: Miizfk (Pl.), 

'i,45: Ajans haberleri, 8: MilzfJf (Pl.). 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senellk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 il 

Ecnebi 

2700 kuru.t 
1450 ll 

800 • 

Posta ittihadına dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: Senellğl: 
3COO, altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlanmız Başmuharrir: 205G5 
Yan işleri: 20765 - tdnre: 20681 

Müdür: 20-197 

Rebiülevveı l'7 - Kasım 147 
S. İm. Gü. Öğ. İkl. Ak. Yat 
E. 0,21 11,05 5,42 9,18 12,00 1,34 
Va. 4,57 6,40 13,18 16,53 19,35 21,09 

İdarehane B:ı.bıall clvnn 
Arımusluk sokak No. 13 

alAkadarana ilfuı olwıur. (4107) 

Ezine Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Hali tasfiyede 

Şark Demiryolları Türk 
Anopim Şti. Likidatörler 

Mümessili 

Kayıp şehadetname 
1 9 1 5 senesinde (Sen J orj Kollej) 

ticaret kısmından aldığım şdladeıp••llllllll•ll!l••••••••••••••••••••lll nameyi zayi ettim. Yenisini alaca· 
MUŞAMBA ALINACAK ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Beher klloou yedi kmıı.şa. satılması ica.p eden çuval tuzımu 12.S kuru
şa sntmak suretlle Mllll Korunma kanununa. muhall! ha~etten suçlu Ezt
ne'de Hasan o~lu İsmail Blrel hakkında Ezine Asil~ ce2:a mahkemesinde 
yapılan dunışmnsı sonunda suçlunun tını sabit göıiilerek mezkür k.anwıun 
59 11ncu mnddeslnln 3 üncü fıkra.sına tcvflkn.n 5 Ura: ağır para cez:ısile tec
ziyesine karar vcrllerek k~l kat'iyet eden ~u hüküm ayni ı-..anunun 
63 üncü. maddesi gereglnce UAn olunur. (3804) 

Ali Vela Şerelli 

Umumi Mağazalar T.A. şirketinden: ZAYİ - Beş1kta.ş Niitus memurlu-

1 - Her parçası 8X7 eb'a.dında olmo.k üzere 25 parça. mamfıl mu
şnmba. kapalı znrf usulUe münakasaya konulmuştur. 
2 - Mağo.mlanmızdn. eşyanm yaRtnurdan muhafazası Jçln kullAnıln 
cak olan muş::ı.mbalann ynn yarıya kendlrle pamuktan veya. tamamen 
kendirden su geçmlyecek evsafta imal edilm.lş bulunması ve bunun 
b~ sene için temin edllml.ş olması şarttır. 
3 - İhale 1-1/4/942 sah günü saat 15 de An'karada Ulus meydıı.nuıd:ıkl 
Koçak Hanında bulunan Şlrket Merkeztnde ya.pılac:ığındnn talip 
olanların mezkfir gün ve saatte teklif mektuplarını nümwıelerlle 

birlikte vermeleri rica olwıur. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 ____________ , 

ğtuıdan o.lmış olduCwnuz nüfus tıcz
kereleıimlzl kaybettik. Yenilerini çı
karacağımızdan es'kllerinln hükmü 
yoktur. 

318 doğumlu. Iloren Sarıyan, eğlu: 
341 doğumlu Toros Sımyan 

ı TECR0BELİ BİR l\IUHASİP 
İŞ ARIYOR 

Adres : Beyoğlu Postn kutusu 2202 

ZAYİ - Beyoğlu Vakıflar dairesin
de kullanmakta olduğum mnaş tntbik 
mühürüınü z:ı.yl ettim. Yenisini alaca
ğımdan, es'klslnin hülanu Yoktur. 

İnhisarlar idareıindenı 
Paşabahçe fnbrUı:aınıza tıesılm prtllt b1l &ene mabsultl bir miktar .-. 

ıoı sa.tın alınacaktır. 
Esans n1sbetl. yüzde üçten aşalı ..,. mevaddı ecnebl19 m1kt.aZl 71lmıM 

beşten yukan olduğu talDUrde tı.yattıuı tenzlllt ,apılır. 
AlAka.darla.nn oon fl.ya.tlarmı havi ~kllf mektuplarll& nümuneledDI 

15 Nisan 1942 tarı.hine kadar umum mtidllrl03t mll*1rat m~t ......... 
tevdi etmeleri. d08h 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaletinden: 
Gözlükçü olmak isteyenlerin dikkat nazarına 
3958 sayılı gözl~ülük kanununun 2 ncl madde&l mucibince göUlllc· 

çülük kursu 1/'1/942 tarlhlnde İstanbulda. açılacak ve ik1 81 müddetle devam 
edecektir. 

Kursa f.ştlrli.lc etmek isteyenler kursun açılma tarllılnden en ~ blr aır. 
evvel butunduklal'l ma.ha.l sıhhat ve lçtlmal muavenet müdürlükleri vaa
taslle vekOJ.etlm.IBe blr dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dllekçdertne 
aşağıdaki ve.slkalan b:ı~lamış olmalan IA.zımdır. 

1 - Nfrfus hüviyet ciiadanı sureti. 
2 - Orta tahsil şehadetnamesi veya bu derece ta.h311 gördügüne d&lc 

mahaııt ınaa.rlf müdürlüğünden musaddak vesika sureti. 
3 - Göelükçülük ya.pınap mAni vücut veya akılda bir: ilnzasınm b11-

lunmadığını blldlrir sıhh1 hey'et raporu. 
4 - 2 adet veslka fototratı.. 
Keyfiyet llln olunur. •2073 - 3730. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversite için 4 itfaiyeci ile blr D.mlr alUMlca.ktır. Bunlar İ ;tan:bul it

faJ~ Müdürlü~ünce yet~tırtıeceklerd!r. Itfaiyecllere 45, i\mire 60 lira ucret 
verilecektir. 

İsteklilerin itfaiye müdürlüğün• baş vutmalan. 

UNUTMAYINIZ Kİ: 
Ycşllköyde kf\ln 

Pedere ili Villası 

Şlşhruıede Yolcuzade Iskender caddesinin 1-2 ve 3 üncü kısımlannın 
lu~ntı ı;ap:ı.h zarf usullle ~kslltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 21225 lira 
93 kuruş ve ilk teminatı 1591 l!rn 94 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık işl-erl genel, hususi ve fenni şartnnmelerl, proje ke,slf hüldsas!Je bw1a 

1 

münferl diğer evrak ı llr:ı. G kuruş mubblllnde Belediye Fen işlerl mü
dürluğünden verilecektir. İhnle 14141942 Salı günü saat 15 te Daimi Encü
mende yapılncnktı-r. Tallplcrln ilk tcminnt makbuz veyn mektuplan, ihale 
tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müracM.tla 

(Cüzdan numarası 22) dlr. 
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1 
Ramazan Sevay Devlet Demiryollari ve Limanları lıletme 

Ö E 1 "k Umum idaresi ilanları 
- z m a - ====================: 

1 
ö. Mekkı Hak'er

0

tek.rar lşln-e ba.ş
lndığını sayın müşterilerine arı»
der. Telefon: 22955. Sirkeci Ke
mal Bey sinemam. yanında. Der
vişler sokak No. 10, kat ı. 

Eşyasının açık nrt.tırmn ile fev
kalildc satı~ 5 Nls:ın Paz:ı.r gunü 
olacaktır. Bu b:ı.ptakl t:ı.fsllatl 

Ufınını yannkl nüshamızda 
okuyunuz. 

• Çocıık anaları ---
Babaları! 

:ılacnkları fenni ehliyet, 942 yılma alt Ticaret odası vcsl.kalnn, imzalı şırt
ı•ame ve saire ve kanunen ibrazı lıizun gelen dlğıer vesa.lk ile 2490 numaralı 
kanununun tarıratı çevresinde hazırlıyacnklan teklif mektuplarını Uıale 
günü saat 14 e kadar Da.imi Encümene vermeleri liizımdır. (3847) 

Tabldot 75 kuruş 
4 kap yemek ve ekmek. tue bira, nefia içkileı-

T U N A Salonunda 

Bursa Asliye İkinci Hukuk hikimll-
ğinden: Esas: 942/212 

(DA \'ETiYE) 

Beher met.re mlk'fllnnın muhıımmen bedell 70 kuruş (Yetrnı., kuruş> 

<Boş oksijen tüplerinin idarenin na.kll vnsıtası i.Çlnden ~abflltaya, aolu ok
s jen tüplerlnln fn.brlkndan ldnronln nakil vasıtası tçlne kadar nakli mas
rafı k:ı.rşılığı olar:ı.k beher metre mlk'A.bı oksijen 1çin ayrıca 10 kuruş mu
hammen bedel konulmuştur.) olan 15000 me~re Il}ikabı oksijen 16ı4/194J 
perşembe günü s:ı.:ı.t 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare blnnsında 
toplanan Merk'Cz 9-wıcu Komlsyonll{lca satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin goo (Dokuz yüz> llralık .muvakkat temln8' 
ile kanunun tayin ettiği vesitalan ve teklinerlnl ayni gün ş:ıat 14 ~ kadar 
adı geçen Komisyon Rel.sllğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hsyda.r-
paşa'da. Tesellüm ve Sevk Şetllğlnden temin olunur. (4-030) cYavruma. ne hediye verece

ğ1m?ı dJye artık düşünmeyiniz. 
Işte emniyetle seçebllec~lnlz gll

zel hediyeler: 

M. aleyh: İstanbul Ka.ragümrük 
kahveci Mürsel nezdinde Antakya an
ba.r: ara.bacın iken Mlen lkametgaru 

Beyoğlu Asmalı mesçit No. 3/5 Lebon karısındaki aoka'lc iç.inıle. mC9hul lal.lan AH. B~: Karınız -:0-------------------------....... 
.. •lllİlllııiıillııııiıııiıiiiıiiiiııiıiiiiiiiiıiıiiııııiiıııİlliiiiiiııiiıiillıiiiiiıiıiıııiiiiiiiiiiıiiiıiıll• davncı Bursada Muradiye Ka.ya.baıjı 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

Yazan Faile Sabri Duran 
50 kuruı ----

Tevzi yeri: 

AKŞAM matbaası 
TELEFON: :!0681 

Yfizde 20 tenzilat kuponu 
Bu kuponu kesip slp:ırlş mek

tubunuzla gönderirseniz, kitap 
fiatıerlnden yüzde 20 tenzilita 
hak kazanırsınız. Sipariş bedeli-

. nl o suretle hesap ederek gönde
rirsiniz. 

İstanbul Matbaacılar Karar Hulasasıdır: Posteklcilıer: sokak 17 No. da mukim 
Adil kızı Necmlye Burgazlı tare.fınclan 

Birliğinden c. "2/538 aleyhlnlze ikame olunan boşanma dA-

ı - Kağıt ve matbaacılığa. mütenı- Milli Korunma t.nnuntın& muhali- va.sının mahkemesine gelmeriliı için 
lik lstaklerlmlzln tervlcl için ma'lca.- retten İstanbul Feri.köyünde E~e- namınıza çıb.rılan da.veteye, 1ka.met
mntı resmlyeye vaki olan müracaat ft kon oa.ddesı 48 No. da nalburluk tıca.- grthınızın mCQhul bulunduğu şcrhlle 
temennilere verilen müSbet cevaplar reuıe meşgul E!rnm oğlu A.dst.ok11 blll tebliğ 1.ade ~ v. dlvacmm 
üzerine, meslelcdaşlıı.nn ftcU olan bl- ha.Jckıruta İstanbul Asliye t1dnct ceıa ibraz eyledlği ilmÜhaJ>er mllnderecn.tı 
rinct hamur kAğıt ihtiyaçlarını ve mahkemesinde cereyan eden muh:ıke- da.hl bu hust.ımı teyit eylonllş olıdutun-
1klncl ile üçilncü hnltlur lail1'tttnn lte.- mesi neticesinde suçlunun fiil1 ~it daıı, hakkınızdaki. da.vetlyentn UAnen 

l ve llsakan tehllğ1n& ve mahkemenizin 
uı.n, pruva ve kopye kft.ğltlanna mn- o.duğundan MU11 Korunma kanunu- 20/4/942 gilnü t 10 tal~ kara 
teıı.IUk istek.lctlnin nyn ayn birer nun 32 ve 5g uncu madd.elett muclbtn· e..ıı-t~ı.. :r.r=:o.r ...... !!... ttr 
mektup ve birer suretlcrlle 4/4/~ ce yirmi beş Ura para ce23.Sl ödemes1- v •"'"""'l...... 15uu. ve Aa e 
cumartesi günü saat blre kadaı- Birlllc ne ve yedi giln müddetle djıkkAnının mtan.hk!ınızrlemeye ~~t gelnıen1' veoya. 
. _ ra an .,_vı ... Dyıth bir veatn 
Idare merkezine bildlrmelert ı- Şlın- kapatılmasına. Ye hilkum mtlleştfiln- göndermetıU lcab eder MıBl takdlrde 
dlye kadar makina ve mn.tb:ıaL-ı.rı de ücreti snçlUJa alt olmak ilzero ka- mahkemeye denmla ~dıei maıısu
haklwıcla sorulan suallere cevap vıer- ra.r huJAsasınm Akşam ga.zeOOsinde suna tevfikan muamele Jıcra olllllQcn~ 
mtyen meslekda.şlann sür'atle cevap nqrod.ilmeaıtn• D/l/942 tarlliW:le ki.· teblt# ma.ta.mma bJm otma.t fuı.ıere 
vermeleri rica olunur. rar vertldt. (4112) llA.n olunur. 

Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanlan 

Oölciik Deniz Fabrital.an Umum Müdürlütü lçln aşağıdaki şenıJ.tl babı 
210 Ura aylık ücretle bir muhaslı> alınacaktır. Bu ı,eralti havl bulunanlarm 
Kumıpaşada bulunan Den.iz Levnaun Satınalma komisyonuna müracaat-
ları. c3855• 

1 - Türk olmalc 
2 - Hukuk slyuiyesf.ne sa.bip bulunmak 
3 - HüsnO ahlAlc edıabmdan olm.a.k: Te ceoıayı müstJelzim bir ruı U. 

ma.bko.m olmuş olmama.\:. 
4 - Sa.rt hastaltklan. müptell bulıınm:ımak. vazltcslııl mwıtazamaıa 

itaya. mA.ni olacalc bedeni ve akil lrıza. ve hutalıklarla. marn.ı bulnnmama.t 
5 - Yüksek tahsllln1 ikmal etmif olmak. Tercihan Yübelc Ticaret mdt

teblndcn mezun bulunmak. 
6 - Usulü muhasebeye, ticari muamellta., fabrikalarda cari muhasebe 

lflerlne ve muamelatına. vukufu otamak. 
'1 - Askerllttnı J'apm.ıf olmak. 
8 - Alınacak muhasibin fabrikalarda tl9 senelik h1zmetı taahhit et.

m~ t3ahhild~il n aır p.rUan .böultm.ll noter~ teec11 ve taadlk ._ 
lılnn.S. ... 


