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Japonlar 
Timor'a asker 

çıkardılar 

Adanın Felemenk ve 
Portekizlere ait kısımla

rım işgal ediy~rlar 

Tokyo ~O (AA) - İmparator- , 
luk umumi karargahını!\ saat 1 3 de l::::::::::::::::::~, 

biJdirdiğine göre, sıkı' 'bir işbirliği ly ' ~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yapan ordu ve donanma· kuvvetleri I l\t -.,..--=__e_N_co,._•_0 ___ ~ 
ıbu sabah Timor adasının Hollanda- O 
lılara ait kısmının..merkezi olan Kio- /f y ~ _ 
pang ve adanm ·Portekizlilere ait ., 1\/-------
kısmının merkezi olan Deli civarın- L----------- lt S (/------------
da muvaffakiyetle karaya çıkını -- -------------------"~--------1 
lardır. 

Resmen bild·irildiğine göre Japon· 
ya Timorun Portekiz idaresindeki 
kısmı üzerinde Portekiz hakimiye• 
tini tanm.aktadır. Japon kıtaları bu 
harekatla kasdedilen hedef elde: edi-

Felemenk Hindistanını ve Japonıaruı asker çıkardıklan · Timor ve Bali 
adalannın mevkilerini gösterir harita 

lince geri çekilccekt-ir. 

Cava'ya hava akını 
Tokyo 20 (AA.) - Orduya 

mensup tayyareler dün Batavia'nın 
cenubunda Buitzenzork tayyare 
meydanını bom balamışlardır. 2 7 
Amerikan ve Hollanda tayyaresi sa
vz.şlar esnasında düşürülmüş veya 
yerde tahrip edilmiştir. Japon tay
yareleri hiç bir kayba uğramamıştır. 

Batavia 20 (AA.) - Resmen 
haber verildiğine göre, büyük bir 
Japon istila kuvveti, Cava adasına 
ve bu ada ile arasında takriben 2 
kilometrelik bir deı:ıiz parçası bulu
nan Bali adasına ihraç hareketi yap
mağa teşebbüs etmektedir. Tebliğ
de, Hollandalılann şiddetle muka· 
vemet ettikleri söyleniyor. 

· Hava muharebeleri 
V~ington 20 (AA.) - Harbiye 

Nezareti perşembe ı,rü~kü variyeti 
saat 16 ya kadar bildiren aşağıdaki 
tebliği neşretmektedir: 

1 - Hollanda Hindistanı: Ame· 
rikan ordusuna mensup 1 6 av tay
yaresindeıı mürekkep bir teşkil Ca
vada Sure.baya üzerinden biribiri 
arkasından gelen dört dalga halin
de uçmakta olan 25 Japon ağır 
bombardıman tayyaresiyle iki av 
tayyaresinin yolunu kesmiştir. Düş
manın beş bomba ve bir av tayya
resi tahrip edilmiştir. Tayyareleri
mizden biri düşürülmüş ise de pilo
tu paraşütle a~layarak kurtulmuştur. 

2 - Başka bölgelerde kayda de
ğer bir şey yoktur. ·----
MI. Şang Kay 
Şek'in seyahati 
Çin'e Hindistan yolile 
malzeme gönderilecek 

celsesi 
Gamelin susuyor; 
Dalaaier, Blum 

şiddetli tarizlerde 
baiundulor 

.. General Weygand 
Bonnet, Herriot, Saraut 
··ve Reynaud dinlenecek 

300 şahit arasındadır 

Riom 20 CA.A.) - Yük.sek ınaJı.k.cme 
dün öğleden sonra toıplanmı.,, iptida 
suçluların muhakeme altına alınma.
lan hakkındaki kararname okunmuş
tur. Kararnamede 23/8/939 da yani 
muhasamatın başlamasından 11 gün 
evvel H!Ll'lclye Nazınnın talebi üzeri
ne Harbi.ye Nezaretinde Daladier'nln 
riya.setinde askeri şeflerin toplandı~ı 
ve cFransanuı, Polonya.nın ortadan 
kalkmasına seyirci kalıp kalmayacağı 
ve Fr.ınsarun böyle bir hldlsenin ta
hakkukını;ı mMl olacak vasıtalara 
malik olup olmadığına• dair asker! 
19flere bir sual sonılduğu hatırlatıl
maktadır. 

Metne göre, General Gamelin hiçbir 
ihtiyati kayıt dermeyan etmeden or
dunun hazır olduğu cevabını verm~
tir. Guy Lachambre uFransız hava
cılığında elde edilen büyük terakkl
ler» den bahsetmiştir. Daladier, Ge
neral Gamelin ile Guy Lachambre be
yanathı bulunurlarken kasden sus
m~ ve Hariciye Nazın aldığı cevap
lardan askeri imkD.nlarla ali\.ka.dar hiç 
bir mülahazanın Fraruıanın harici si-
yaseti üstünde müe~ir olamıyacağı 

Cbanghai 20 (AA) - Şang • kanaatine varmı11tır. 
Kay-Şek'in Hindistanda yaptığı mü.: S I l d• } ? 
zakereler, muvaffakiyetle bitmiştir. uç u ar ne ıyor ar. 
Harp malzemesi Çungking hükume- Riom 20 (AA.l - Muhakeıme altı-

na alınma kararının okunmasından 

Ankara 20 (Telefonla) - Altı ya.şın
dan on üç yaşına kadar olan Yunan 
çocuklarından 1000 tanesinln Kızılay 
tarafından Türklyeye getırlleceğınl 

bildirmiştik. Öğrendiğim.ize göre ö
nümüzdeki pazar günü Yunantstana 
hareket edecek olan Dumlupınar va
puru Yunan!stana f.k!nci defa gidl
şlnde bu 1000 çocu~ alarak memleke
timize getirecektir. 

Yakında. Yun.a:nlstandan Suriyeye 
1000, Mısıra ve İsv1çreye de beşer bin 
çocuk nakledllecektlr. Suriye ve Mı
sıra nakledilecek olan çocuklar blr 
İweç vapurlle. İsvlç~e gidecekler de 
demiryolu ne seı/kledileceklerdir. 

Türklyede4d birçok yardımsever ai
leler Kızıla.yın ve hükfımetimlzln çok 
ş-efkatlt himayesini imtlsalcn kendile
ri bakmak üzere Yunan çocuklanru 
almak arzusunu tz'har etml§lerdir. 
İsviçre ve birçok Avrupa memleket
lerinde de Yunan çocuk.lanna bakmak 
hususımdaki arzu ve teşebbüsler git
t!kce kuvvetlenmektedir. 

Çok yakında Yafadan hareket ede
cek olan bir İsveç vapuru Yunantsta
na 5000 t.on un götürecek ve bu va
puru birçok gıda madde1erile dolu 
diğer bir. İn~ -vapuru takip edecek
tir. 

iaşe müsteşarhğı 
Martta faaliyete geçecek olan teşkilat 4 

müdürlükten müteşekkil olacaktır 

Ankara 20 (Telefonla) - İaşe müs
teşarlığı merk~ kadrosunun genişle
tilmeıs:I. içln yapılmakta ola.ıı hazırlık
lar bir hayll Uerleml;ıtir. AUkadar-
lann ta.h.m.1n ettiğine göre, bu müs
teşarlık ayn ayn meselelerle ~t1gal 
edecek 4 umum müdürlükten müte-
şekkil olacak ve aynca bir teftiş 
heyeti reisliği ihdas olunacaktır. Kuv
vetle sanıldığına göre. yeni teşkilat 
mart ayı içinde faaliyete geçecektir. 
İaşe müsteşarlığı genişletmek 1sted!ğl 
kadrosunun içine yeniden kuralacak 

1 

umum 

tine kara yolile Hindistandan doğ- sonra müttel'l~mlerln hüviyeti tesbit 
rudan doğruyc. gönderilecektir. edilm!.ştir. Cfflneral Gamelin, müdafa- Venezüella sahillerine 
· Bangkok 20 (A.A.) - D.N.B. : asını yapmıık i.i?Jere derhal söz tste-
Jyi haber alan mahfiller Şang-Kay- miştlr. General blrılta~ kere isti.fa yakın Trinidad adasına 

Macar genel kurmay 
başkam Sofya'ya geliyor 

Şek'in Hindietanı ziyareti Hindis- etmeği düşünmüş ise de ordunun ba- hücum ettiler 
tandan Çungking' e doğrudan doğ- şu~da ldılmağı daha münasip gördü- Sofya 20 (A.A.) - Macar ge-
ruya harp malzeme9i naklini temin ğünü söylemiştir. General verdiği - -- -- nelkurmay batkanı general Szom-
eden bir IK'llaşma ile bittiği yolunda- kısa izahatı memleketin ve .ordunun Port-of-Speİıı (Trinidad) 20 (A: bathely'rün pazartesi günü buraya 
ki Çur.gking tebliği hakkında bu ye- ~en!aatı ~a;ıına k s=ağı t~ır vazife A.) - Amerikan ordu.su umumı gelmesi bekleniyor. Generalin refa· 
ni iaşe ve besleme yolunun görünü·! bılcUğini .soy iyere rm~ r. !karargahının tebliği: 18 Şubat_ta. ~a- katinde bir çok subaylar bulunacalc 
te göre, Asam yolu olduğunu söy-1 Gam.elınden sorinra avuk1atıatrdlnan bi- a.t 13.40 da Parya körfezinde 2kı ın• ve kendisi Sofyada 3 gl.in kalacak-
) k d. 1 ri, Maıtre Mau ce, mem eke mu- f'lAk 1 İk' · h uğ· 
eme Ate. ır e!. • . kadderatını ellerinde tutan zayıf hü- 1 a 0 muştur. ı gemı asara tır. 
Salahıyetlı asken mahfıllerden kümetleri tenkit ederek Fransanın ramışsa da bunlar batmamış~•~ ve ============== 

öğrenildiğine göre Asam yolu şimdi- uğradığı felaketin mesuliyetini blr insanca zayiat yoktur. Bu infılakla- .. A •- •-& ._ I _ r 
1 ye kadar yalnız kağıt üzerinde mev- tek adama, General Gamll.n.e yükle- rın bir denizaltı tarafından atıl~n .llA. --.. ., -.;;;:>' 

cuttu ve bu yolun in,ası daha bir menJn doğru olmıyacağmı söyleml.ş- torpillerle husule geldiği :zannedıl
kaç sene sürebilecektir. Rangoon li- tir. Gamellnln ikinci avukatı Maitre mektedir. Bununla beraber denizal-
tnanmın kapatılması ve Rangoon ile Puntous da şunlan söylemiştir: • tı henüz bulunamamıştır. 
Çungking arasında Birmanya yolu cBru;kumandanın muhafaza. etmek lnfilaklardan bir kaç dakika son· 
ile nakliyatın tatil edilmesi Şang- istediği sükut, madünlannı himaye ra Trinidad' da bulunan Amerikan 

M e8lek cemiyetlerinin 
bir vazile&i. 

Kay-Şek'in ziyaretinden değil Singa- et.mek lst1yen <?a_mell~ fedakarl!k ve İngiliz kuvvetleri harekete geç- Dörnifinal maçlan. •• 
purun tesliminden ve Japon kuvvet- hissHe .harek~t .ettığınl .. gösterlyor. Ha- mişlerdir. Yarası ağır olanlar yoksa Niçin böyle densin ve gueteleri-
1 · · R d v .. 1 .1 diselerın hakikı mı:ısulu demokrasiler- d . .1 . . d · t ız' • • • h"' ı ıls ? erının angoona ogru surat e ı er- kl kt a yenıden kcndı erını enıze a an m e mçm oy e yaz ın 
l 1 . d d' deki esaslı karışı ı . ır." . d . d" k D" . !-'"- b -~ 
eme erın en ır. Saat 14.30 da Leon Blum'un hüvi- hır kaç bahriyeli emze uşer ·ene « omu•. - uııı8aı ertar~ -

yetı tesbit edildi. J3lum, muhakeme sarsılmışlardır. Bunlar hastE\fleY «yarım • yan» demektir; «finab in 1 ran kral içesi 
Kahirede 

esnasında Gamelinin susmak istemiş kaldırılmışlardır. k.~~ılığı da. «bibnek - bitimıek> 
olmasını hayrctl-e karsıladı ve ded i 1 ITrJnldad Atl~tik'de Venczuc~ ~d~n kolayca vücuda getirile-
ki : 1 sahillerine yakın Ingllt;ereye alt bır bilır. 

Amsterdam 20 (A.A.) - D.N. - Bu dava b:ı~Iamadan evvel, önü- adadır]. · Spor, denizcil&, matbaacıltk, 
B. : İngiliz radyosu İran kraliçesi müzde uçurum ve boşluk açılıyor. Ha- Caracas 20 (A.A.) - Cara·ibes bankacılık, ayakkabıcılak, ilh, her 
Fevziye ile kızının ve Şehinşahın / delerin alı~~ası ve muvacehelereltn denizi sularında denizaltılarının şub~ v~y~ m~lek kend} ıstıl.ah ve 
ablasının tayyare ile Kahireye gel-ı yapılması gızlı c~lselerde c.er:y:m .. - mev·cudiyeti neticesinde Venezüel- tabırlerııru gozden geçınneli, bu 
diklerini haber •vermektedir. Krali- ti. Bu da yetmıvormuş .gıbı bugt·ı·n la deniz nakliyat kumpanyası yeni cı:dömif"malıt tarzında oluılanm 

d d k d · Gamelin de susmak lstedıği için, mu- bı'r emre ı"ntı'zaren bütoo gemilerine Türk--ı_...:..__,idir e, ta are ın . y anın a "ar e~ı .,...._,,~ • 
· azır sa ılamaz . l kalmak Federuyonlann, meslek cemiyet-

BU SABAHKİ 

Japonlar 
Rangondan 

40 K.M. uzakta 
~ Mandala'ya kai-ıı ilk 

bava· akını yapıldı 
Çinliler Siyaın'da 

ilerliyorlar 

Manş'ta 
deniz ve hava 
muharebesi 

İki Alınan hücum botu
nun babrılmaıı ve diğer· 
!erinin hasara uğrama

sile neticelendi 

Londra 21 CA..A.) - B.B.C.: Birm.an- Londra 21 CA.A.) - B.B C.: İngllla 
va'd& Bilin nehrt boyunca şiddetli mu- amJrallıAının. resml tebliğine göre bit 

arobeler devam etmektedir. İngills- İngiliz vapur ka.filesJne düşman tor
er, birçok şiddetıı karşı. hücınnlaı- pldobatla.rlyle tayyarelerlrun ya.ptık
yap~la.rdır. Ra.ngon'nun 600 kilo- lan müteadcHd hücumlar püsk.ürtül
ınetre şimalinde bulunan Ma.ndalaya m~. dü.şınan.a bilyük zayiat verdirll
karşı ilk hava hücumu yapılmıştır. ml.ş, İngiliz gcmierlnden ve tayyarele
Şimall Siyamda Çiın kuvvetıert Çang- rlnden hiç birl hasar ve w.nı..n. uğra
~ı zaptederek Siyam kuvvetıerlnt mamıştı.r. 
kati bir hezimete uğratmışlardır. 

Vichy 21 (AA.) - OF.İ. : Birman- Evvela. altı düsınan bomb::ı.rd.ıma.n 
ya'da. Japon tazyiki fevkalrıde şiddet- tayyaresinin k:ı.fil~ yaklaşmakta bu
lldlr. Japonlar, Rangon şehrinden 40 lunduğu göriilınii.ş, bunlardan biri dtl
kUometre uza.kta bulunu-yorlar. şürülmüş, dordü de ha.sara uğratıi-

Şlmali Siyamda Japonlar, Çanmas mıştır.Mütca.klben düşman torpldobot
bölgesinde taarru.zlanna devam edJ- ları gözükmüştür. Gem.llerimizln h!l-
yorlar. cümu karşısında dil.şman' duman per-

Bali civarında Japon desi arkasında kaçmıştır. İki düşmnn 
torpidobotuna isabet vaki olmuştur. 

filosuna hava hücumları Birkaç saat sıonra iki düşman torpl-
Londra 21 (AA.) - CB.B.C.) Cava'- dobotu daha görülmüş ve liunardan 

nın yakınında Bali adıısına ~r çı- biri vaki olan isabet ii7ıer1ne havaya 
karan Japon filosuna müttefik tayya- uçurulmuştur. Bir müddet sonra tek
reler, şlddçt.li hücumlar yapıruşlar ve rnr hücuma teşebbüs eden dü.şman 
büyük zayiat verd.~lerdlr. Bir Ja- hücwn botlarından bir lkln~lsl batı
pon kruvazörlyle bir nakliye gemlsine nlm.ış, müsellah blr In.gUiz balıkçı 
ikişer tam isnbet vuku bulmuş, bir gemisi düşman hücum botlarının 
Japon kruvazörüne 8 hafif boinba ısa-1 yapmağ~ kalkış~~~n dördüncü hli
bet etmiş, 4 düşman bombardıman cumu puskurtmustur. 
1ıayya.resi de düş!lrülmü.ştür. Bali'de Batırllan hücum botlan müretteba-
karaya çıkarılan Japon kuvvetlerine tından 18 kl.şl esir ecUlmlştir. 
§1ddetll bir mukavemet gösterilmekle 
beraber, tahrip Lşlne de devam edil
mektedir. 

Libya' da 
durguniuk 

General Rommel, yeni 
taarruza niçin henüz 

başlamadı? 

Rus 
Londra 2 l (Radyo saat 7, 15 )

Dün gece yarısı Moskovada neşredi· 
len resmi Rus tebliği: Kıtaatımız. 
taarruzlarına devam etmiııler, müt&o 
addit yerleri geri almışlardır. Per
,embe günü 1 2 tayyare kaybetme
mize mukabil 24 havada ve 7 si 

yerde olmak üzere 31 Alman tay
yaresi tahrip ettik. 

Ukrayna' da müstakil 
ortodoks kilisesi 

Moskova 21 (A.A.) - B.B.C. : Rtı."fa 
patrik vekili metropofü Sergief Uk
rayna'da. miista.ldl bir ortOOoks kll!
sesl kuran metropolit Slgorsklyl şid
detle tenkid etmlştl.r 
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Belediyeye gelir kaynağı bulan aktör Burhaneddin Tepsfs 
- Meslekda~larunın çoğu belediyeye gider kaynağı buldukları i 
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I ( •Hin Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 20 (A.A.) - Orta Şan 

~i& amumt kararallunın tehliii: 

Rangon'da 
müdafaa 
hazırlığı 

Dürı biltün aiin tiddetli bi~ k~ Japonlar, Rangonun ana 
lntma.sı. h.ra 'Ye kara faaliyebne • • • 
eekie vemıiıtir. Çok z:A71( görüı ,art· demrıyoluıaa. teblikelı 

Cava adası her 
taraftan kuşatılıyor 

Avustralya'ya 
Japon hava 

akınları 
26 tayyare tahrip edildi. 
1 knn-azör, 2 destroyer, 

11 gemi batırildı 1 Jan altında .. VA§ dew.iyelerimiz ?e aurette yaklaftılar 
-.yyar k.ollanilll% Tmıimi - Melcili Timor ada•a...a -.l ... an Lponlar llıR:amna 20 (A.A) -.Ramen 
1ııattınm cenubundaki bölgede har~, 8-akok 20 (A.A.) _ Oüotüğü ı:>eaa 'iA6 JU ~ söre. b. eabaiıki 
lııetler yapmlfla:dır. Müteaddit dü!" İngilizler tara.Eından ela k.aıbıll edilen A al , ok ki 1 lail&Ema olarak Port oarwm 
man müfrnelen. .ta~~ da dahil Bilin ,dırinin .W.alinden eonıa Ja- vustr ya ya ç ya aştı ar - boınbalamnamıt. ..dece bir 
olduğu halde limnm mn cenubun- pon kuvvetleri. Birmanya yolunwı - aı...a tı.ı:Jilcem ipreti veıilmiotir. 1 
ela ve doğu cenubunda 15 kilomet· hafi lı::tuı lan Maudalay _ u-k cloPdaa den Cavacla .muhtelif nob.ım- ... MelbcııarDe 20 (A.A.) _ Avus-
re kadar meaafedc .. vqa girtnitlcr-~ ::. demi~obma tehlikeli ına hücumları yapılmıştır. tralya Lava ku'YVetlerinin cuma aa-
ee de dütman bi; t?~ atefi teati- .urette yaklatmıt bulunmaktadırlar. Oh Japonla.r Felemm ~ Birmanyada Bilin m?•k-.M!:- bMaı nqredilen tebliği: D6ıı Port -1 
maden so?~ ı;ckilmı,m. Daha batı- Japonlar. R.angoondan ovvel 90n tamna dalül Tmıor aduıaa aaker muharebeler dev~ ~: ~ Darwin' e kart1 ayn ayn iki bava ta-
c&. Mckili ~:! td:r~ kuvvetle muha- taba milıi olan Sıiting nelftin:in .ıfO çıbrmıtlar, bu aıdaauı e~ek Ho~- c~lar ve kar~ hücumlar bir~ urazu yapalmıfbr. tık taanwz. .aaat 1 
faza edildiği gorulmckle beraheY kilometre mesaleUndedirler. M.ha- landaLlua., s-ek Portckizlen ait takip etmektedir. Japoolarm ~ 10 da av tayyarelerinin :refakabadel 
Tımirni - MeJcili yolunun tim.alinde rebenin ce~ ettiği topraklar Ja- ki.muu igal ·~· Tmıor .da- sağ cenahına kartı bir muvaffak.i)"et bareıket eden 72 bombardamao ta:r
~an kollan gözültmüıtür. ponlara büyük zorluklar vermekte- sı Avustralyanm fima]indek.i Port kazandı~lar. .ö~leniyoraa ~bu Jı~ )'WeSıİ taralmdan yapılmIJİU. Bu 

dir. Bu topmlarda demlik ve ge· Darvin ı:m.tıoclan a.caJt 400 mil ber henuz teeyyut etm.m.tii. ':eılarz ktft'Vet Skiye aıyrı}mq bu.larclan biri 
nifliğj fazla olmayan yalnız bir kaç me9&fededir. Ba aGqı işgal eden ~oonu~ boşaltılm&:ha oldugu ..,.. nbtnnlar ve gemiler berinde top• 
ırmak ..,. dır lımanın agzmın maynlcrle kapatıl- lanIIlJf diğeri memleketin iı;ine doğ· 

llerlin 20 (A.A.) - Alman ordul&n r · J~ponlarm At!'uatra~a d.ba ge- dığı haber yeriliyor. ru 11ÇD1Qft\ır. Bir kaç gemiye isabet 
.Jaqlruµıandanlığı tebliği: Tokyo 20 (A.A.) - D.N.B. ı mt ~ta taarmzda buhannalan rılipin adalarında japOD buk- olmnf Te nhtmıla::- ha.ara uğraml§-
Düşman yaptığı tesindz hücmnlal' Bllmanyadaki Japonlara iltihak eden l>eklenchılir. artmı§tır. aa ela hiç bar hayati .er"Y.is tceiai harp 

Alman tebliği 

aı,t ile VBLi 

Şiir çiçeği, ümid kapısı . 
ve saıre ••• 

Veli, bir gazetenin ilin sahi
fe.ini aöstererek: 

- Bak sana parlak bir eüm· 
le okuyacağım A .. , dinle: 

cHer parça'!ı bir yıldız parıl
tısı taftYan hu bir demet fÜr çi
çeği yannki edebf olgunluğumuz 
hesabına tam -ye emin bir ümid 
kapısıdır.> 

Ali - Ne lcapw, ne kapm) 
- Ümid lapısıl 
- Bir ele çiçek lafı geçti. o 

nedir) 
- Şür çiçeği. 
- Pdri yıldıı: parıltısı ne olu-

1'01') 

- Onu pir çiçeği taşıyormU§. 
- Anladımsa Arap olayım. 

Yahu neden bahsediyor bu 
cümle1 

- Yeni çılean b r şiir 'kita· 
bsıdan. 

Ali dini çenesine götürlir: 
- Vay benim 1'.ösc aakıılım. 

Aliveli 411Kla.sında c;k>ğuda yeniden kanlı faz- biT çok nran1er, Rangoon'un bir ai· Japonlar ayni amanda CaYanm Doğu cet>hesiı \olm,ıuruotrr. Şdıre karıı yapılan ta-
la kayıplar vcrm~Jr. Cephenin mer- pcrii ordugi.ba tahvil edildiğini söy- ,arkında Bali aclaısma da asker çı- arnız cmıaınnda aivilll"Te ait binalara ~------------' 
tın kes!mlnde çenber içlnek =~ lcmektedirler. l:ngilizler, buraya bü- ltannağa tqebbtia e~lerdir. He- Sovyet tcıbliği Rus btalarinin bir bombalar isabet etm~tir. 9 icadın ve M •. hver 
=rıan ıU:.1:1n~eri akim ~ miktnrda kıtalar talıfit etmi,ler- nüz aaker çık.anldığınn dair haber miktar ilerlediğini bildiriyor. Lon· iki erkek öhnüotür. 
~ır. 18 Te n19 şubılttn c~ dir. yoha da Londra, adadaki caa tesi- dra Leningrad mmtakaamcJa Alman Ôğlqe doğru yapılan ikinci taar
eden sııvaşlarda düşmanın '19 zımıı Sulamıa maynler dölcülon nehrin aa.tın tahrip edilmeei için emir Tail- t.atlarmın yanldığından baıhsetmdt-ıruz bilhassa hava kuvvetleri tee'isle
avaş arabası imha ed11m1Ş veya ele loyılanna toplar yığılmıJhr. Limanda eliğini bildiriyor. Bali küçük 'bir ada tedir. Alman tebliği ue Ruelıınn rine teveccüh etmiftir. Bu taarruza 
pçtrllmlştlr. Sovyet hava cmusn taıyyare kaqıkoyma topçusu kvvvetli olmakla beraber burada mühim tay· llücwnlannın ağır zayiat verdirile- 21 homba tayyaresi iıtirak etmiıtir. 
nn 39 tayyare kaybe~r. ' Al- bir tctek.lı::ül haline getin1miftir. Çı.m- yare meydanlan Tardır. A,lıi za- re.it geri püslcürtüldüğünu Te çenber Bunlara av tayyareleri refakat et· 
ınan tayyaresi kayıptır. king" e gitmek üzere nhhmlara harp manda ada, Cnvadan dar bir boğa:ıı- için.ddd Rus lcuvvetlerinin nkııbnl- mcmiıtir. Sedvis binalariyle hava 

Şlmall Afrl'lrodn büyük ölçüde biçblr malzemesi doldurulmllftuT. Bu mal· la aynlmııtır. Japonlar buıa.mıı ._ makta olduğunu bildiriyoT. mcyclanlan bombalMJtlıl -..e mittal-
•va.t olmamıştır. DoA'u Slrena.lka'da zemc alelacde timale doğru götü- gal ederlerse Cava,a kaıtı ,.dttan Libyada: yöz atC§ine tutulmu§tur. Bir miktar 
AJman savaş tayy.ıres:t teşklllcrt hQ- rülmelctedir. da hare-ket\l' geçebileceklerdir. l..on- hasar vardır. Servis personelinden 

taarruz 
Amerika mahfilleri 

bir an evvel harekete 
geçilmesini is ·yor 

cu;1aıyapmışJa1~ bomb tanıare- g· 'd uharebe dra mahfilleri pek ,.akında Cavanm Libyada yeni bir ley' yoktur. Son 4 kifi almüıtiir. Hava meydanlan-
Jıat d::::: batı Almanya;.,. g1nniş- ıy~m a m . pr1una ve garbına ~o mikyas~ günlerde havaların bozması barı> nın uğradığı hasar ciddi değildir. Vaıinato~ 20 cı:-.A._> - Vaşing-
lıır derhı mcsafe,e bda.r lllcmlar Çaaeking 20 (A.A) - Birman· aaker çıkanlnıasurı heıkliyor. Şimdı· harekatını durdı.mnuıtur. Dünkü akın esnasında bir kaç as- tonun mesu. mahfiTienndf" umumt 
-ardır. yada. Siyam hudadunun §imal ba.tı- lr.ezt Te eivil hastane bombalanrnıı aurette hasıl olnn kı:ı.nante t_ öre Bir• 

BJnda bulunan Çin kuvvetleri, :balen R• h derek: cYenl blr cinayet 1cadı iıılte- ve' mitralyöz atqi alana ahnmııbr. lcşik milletler Almanyaı .n veya Ja-

lngiliz 
kabinesi 

Siyan.ı ltıtal.uilc çarpıtmaltadır. Bu ıom mu a• Jlildl. Müdafaa malraını divamo met- Bir kitinin öldüiü evvdce bildiri)- ponyamn keyifleri istediği gibi mu~ 
haber bugün teyit olunmUftur. Si- ru.lyeUnden ~ :18tfkl1llnden fDıphe ınifti. Bildirilmeyen diğer kayıplar ayyen bir yercie saplanıp kalmaktan 
yam kuvvetlerinin daha ilk çarpış- k ., • ilk etmektedln deınlfU.r. 3 ölii ile bir kaç yaralıdan ibarettir. kurtulmak İçin her fıan~j bir yerde 
mada mukavemetmin sar.nldığı emesının 1 Malt~ IUbet, saat 16,25 de liızleıi- Tayyarelerimizin bazılan yerde ha· •iirn11e taarruza geçmelidirler. 
:ve fimdiki halde Sİyamm 100 kilo- ni blUrı~ yerine oturmuş, Da= Hra uğratılmıştır. En apğı 6 ·düş·: Atlantiğin bu tarafında t~ebbüs 
metre içlerinde Benkolc.a doğru 700 celsesı· deNı~ sın ~1~·_!!~dJer d ola man tayyaresi tahrip edilmiştir. kabiliyetini düşmanın elinden nlmnk 
k:iilom ~-1 '-'- d • 1 tlr ki. cKarşmızn ~ mazmm - • . .k k b 1 d·ı kt d. ~~en uzun Dil' e~ıryo u: i'ak değll 16/10/940 tar!hlndenberl Zannedikiiğlne göre dü§man tayyn- z~ru~etı gıtti çe a u e ı me e ır. 

Harp kabinesinde mühim nun dugum noktası olan Oucng-Mw Iiıahkfun ~la.rak ıkcyoııım. 17 li.ydar\ relerinin bir kumu Şimali AvlWtral- F~Hpınlcre taarnıı: etmclı:le .Ja~onyıı 

d ... . ikl"k ldı iatikametind"' seriye doiru çöxül.dü· (D-- & • ..;.~ l ı__: '!::..~!L..~-) tıerı lrend m'l m~ etmek 1.nıkAnt- ya aahi1i açığında dolaşan bir tayya- Singapurn ve Hollanda 1-l1ı duıtana-
egq 1 yapı iü teyit cdilmekt~ir. ~ uınuı u.n;ı; ~ nı btılamadnn mahpus bulunuyorum. re gemisinden hareket etm~tir. lna hücum etmekten ibaret oltı.n hn· 

Diğer taraftan Japonlar <ia Bir- mvm «>niwıwı bezlmcU. bAdfsele- Mağlüblyetln ba.olıca mCsulü olarnk Avustralyanm kayıbı kiki hedefine doğru gidcrkcr Müt-
Loodrn 20 (:A..A) _ Winston DUlDya yoluna taarruz için Oücng - rln U:!melinl teştıI ~ bit da.va.da basınla radyo lle 'fe bizzat devlet 

20 
(AA J eb- tefiklcrin gayretini ikiye a rmı§tır. 

Churdıill yeni kabinesini lcurmUJtllr. Maiye bvvet toplamışlardır. harpten bahl9edllmemes1ne barY'ret et- reisi tarafından lttlhıam edikllm. Bu }iği.T°';:o l c:İ ·~ -0apo~ td lngiliz ve Amcrikalıb.rın Rusya• 
Pa ....... be -L-amı a..,.gıw dnlci resmi • , • ~. Blum, GemeJlnln ııatmet.fn keyfi mahkQmiyet b.tarma. lmrfı . : "t"Wt~ra !8" a ort .arvnn. c· da milyonlarca insanı teçhiz etme-,......... -. ,.... Sinsrapur da alınan esır ""'"'•"ca m--·"" oı---u --..ı~ 41ddetle 1t1raz edlyonmı. nız. hava U89une yapıları §Jddetlı ha- d J Al bli L----me nr•rcdiJm;•b·r· .._.. ""'"'u wwe~ ~AV~~-- uh h d 26 d•• en aponynrun "VC r.ıanyanın • .-yaııuu ..,.. .,, • m~'-ta -Oenerall flddetle 1t:hMn etmlf '9!e cGa.- Hartıln sözde mesnllcrtnın m a.ke- Til ik:amwı a uşınan tayyare- ·-"!'I.. b. f 

1 
. b-'-l .

1 Kral, ıf§ağıdaki tayinleri tasdik et- "" rı melln1n ~tuna iıltlndc etmı,ece- me «lllmesinl her ~en &nel Al· ai tahrip edilım,tiT. 6000 tonluk bir ~QA u.gayret .sar etme"" a;. CDJ -

aittir: &,vCkil, hazine birinci lordu Tok,ıo 20 (AA.) - Malezya tim> dı!ml§ "Ye sMer1ne ~ dnam ma.nra lsteml§tlr.• buvaıör, 2 de.troycr. 1 henzfo mektedır. Aynı urette Jupo~~ hc:1' 
-..e müdafaa nazın: Winston Oıur· cephesinden bild:in1cliğine göre Sin- etmiştir: Daladler, Fransan:m. ne EID8ll. :n&- sarnıç gemiai. 1 denizalb ILl'eylCl gc- Wı~e.sına ol~~ o1Isu~ ~mm ~ cla,ill, DomİD)"onlar Nazın: Oe:ment gapur ad.ındak.i harp esirlerinin •H~etln GıGl lllbebt. hımenda sıI ve kimden lba.ne1. görtlüAfuıü bu mi "ftl 9 nakliye gemisi batınlınııtu. . nmamna munı .o ~a :istem~. 
Attlee, Mührühaıı lordu ve Avam toplaıımw bagiiD bitiri1mi§tir. 0tu:z mahımının hataıan *l'll mkfu? Bu dava esnasında anlaş11acağı Omldin- Bqka bir torpido muhribi de hua- tedU. ~mya?1n V8%JYetı burada. ~yı· 
Kamarası lideri: Sir Stafford Crippa. iki bia lagiliz ?e ATUltral~ obız saali b1r ~ aordufamm bal- de bulmıduğunu .ııöylcmi§ ft fU sözle-! airatılımtt Liman t • l . d ce takdır edılmekte Te onlann 2~ıne 
&,vekalet lot-du: Sir Jehn Ander- bet lııbı Hindli Te Malezyalı toplan- de t;ahklknta mecbur olanlar, baDU r1 lllve etm.ıştlr: .nertlalde ~- ıa _.__ 1..."!..::· .._1....:.....ı deea ~~1.~ j ea iy.i yarayacak deniz nHliyatı, yol 

... _, --· llllDDl ge\irdltl bG ~ ıtl- }'llpu.u uu.,y--. -:avaer en r;ııa~ lim •] l . _J•kk 1 _ıt_,L! 
900 Haric.iyo Nazırı: Anthony Eden, IDJfbT. Japon ordusu büyük ~yıda dlıılemek iıtltemeıdller • .nuı:ueı un-..u, raz ~onım. Hakıkattıe harı>'en lıuu.carlara. JnPalna '" diier uke,. ve an mca e en <ıı ate te~ 
Devlet Nazın: Oliv-cr l.ytteltOR, 11 malzeme de ele aeçirmiıtir. Runlann ordunun pıbadeıttn1 t'edd.._ Jsti- lmıdis1 mcsuı olan Almanya bugün d lıecWiere tıı:mbeder olrm1ttur. olunmaktadır. 
Nazın n milli servis: Emm Bevin, aıa81Dcla k.ulı.m.Lr "nlziJ"ette -40 sah- )'Of. Hall:nık1 <»danan ~ bu dava. sayeshıde baıt>ln' auçlusu --------

Attlee, ayni zamanda Bqvek.il"'Dlu- ra topa, 50 tıçabuar, .so ınıaıkineli tech!a~!;R:: =~9tl. kendisi olmadığını tatmin edlcl bir Sivastopol Çuvalla ı·hracat 
av:inliğini yapacalctır. ta.fek. 50,000 o'°°1oLil ve kamyon ~ .. delll tedarfklı» ktfyor.> 

Yuk.arıda zı1uedilen Nazırlar harp vard& ~ 9ıdAW dlwnmm !gU]ıM>fnd«ı Reis Caou.s, eter Dabdier, yabancı 
kabinesini tqkjl edeceklerdir. .nPhe eKtlint. dlııııl». pmdhtla nen- iJlı' devleti Deri aüımeöe deftln ede-

Beaverbrook. harp kabinesi b.a- Devlet ziraat itletmeleri de •wtı ıcaıua. bndW .ımen cek olursa g1a11 ce1'e taıvı ~ .AJ..anlar, Rus mevzile- 20 ıubata k:adar verilen 
• olmağa davet edilmi§le de aıbhi Ah.ip b.ı:ımm.adllma Q'Jıeaıılf • dı8- tını i.t.1 defa lhw ettikten aonm • • • • • -•-· m:~•aadenin uzatılm• ... 1 --'- 1 d la il --..ıd • · y kurumuna 1 000 000 -~... · --- . Bılf'Yetil harl>ln 991Jmuında FJ'a1ıa.. W genRDl --s -- -..... ep er o yıa e n:o etmlftir. a- ' ' -- 1d. cBer...,. ~ _.. ~ ()bn4dı1Jn qleentftılr _ı alcbl ht } 
kında BirlCfl"k milletlerin memba ve lira verildi -dlle7'e ~ ~ alla cıel- nm Jıılall~yeUu mıe~ tmııemır.1 •bna ar mu eme 
imki~l~rmın müıterU.!11. kuDanıl· bh• ıD rreleforıta) - I>eMt.sl.- aelerden bOtD:n ı...••M....,.. ~ Askeri şe!lerdlr, ~ dalı- a.. 20 (AA) - D • .N.B. it.İla ~ 20 (Telefonla) - lara-
w ıçın hatlamıı oh!~~ Jle devam mM illet 'ef'l bwwana her tirit ıa:-Reynaud Ae Mıı.ndenn _., tmııardır, eeplıe geriıdndıe bulunan .-es1 ~ ~iren<fiiine göre. eatçıla.rm 20 ftlbat tanhiae lı:adM' 
etmek ~e aranra.ken~c verilecek il2ıılıMt mf)at na o1malc tı.. *'- balvnm~Jarma Jıııı&7rel ...._ be m'QP:mım maı..ne,ı JaıDan11me.m11 Almaa topçusu l8 Şti>atta Sivaato· yu,rd dı§ına jhracat yapabilmdııırine 
elan di!er bua~sı ~fe1erl~ mCR'!l mekte <*tultı ~tmtıeıddı:l flııa»Jeıctaln p.ybtıbetln dMa1ı bltıftD 1'Uahlle btr balde bın.bnlardır. oenen.ııer, pol cephesinde dGpnaıa ~ T:acuet Vekiletince müsaade edil· 
olmak uzere BırlC§ik Amcnkaya p- ....._ 'M tal:~ "'8 ll8lılf zl.ral ~ emıet1 lınHnım kılecalı nJc... meydan muharebele.rln.de teslim ci- -.L.:-:: at altma .ı........tn. T -•·ti. B ihr catçıla mnllan 1ı<wr 
decek.tir llleb•Mle! "'*dıwtoo nı:ı...uı..,+ &ler'e duöan alrU'a onları blr ileri umum.1 ~ lif ~ opçu --s u a • J..onch. 20 (AA.) _ R MiDi Jroı:w :s.ncm On ,..ıı ı:bıde buhmıdulwa 116jii}CRL dlmlt- attan~ ett\nnfıt lıcbı &3kerl ce- kunealıeri ı.mdu. betim, bomba olduğu halde aırf vapur bulamamak 

• • • • .~ weııtwqedt:n 1 mD1'orı Dm ~ tır ki: za kanununda tadilAt ,.apılmış olma.- topçu}ariıe de it birliği yapuak. düt- yüzünden tayin edilen müd et rn-
·~~ının ~lamento muJ:abırı ~~- mhade f'rit~. cOMülen dava,,.,..... 4aıMm ele- 81 pyaru dJ.kkıı.t del?ll mldlr? Ana.ne- mamn ~ ~ cüier mev- fmda ihracat yapamndıklannı Tica-
cliıiyo~:. ~binede !a~ıldıgı bildin- dlr. Bu bir ıe1!m daft&l, 4rimıi;tu- ~ 11e Pran.sız adlliJeıdne oeref zı1erine Te -imeklarma da tıaarnız ret Veltaletine bildirmişl rdir. Veka.. 
len degı§ik}ıkler neticesinde harp ka· Roman mük' a" fab ~ da.ftı81 ~ lnarıAtror. oa- vorecek -kilde hareket ed~M ..... • • .&.-..: .. nd her ld ..........,_ let, vaziyeti tedkı"k cd,. ek tüccnrlan bin • el ld v ib" Q k. d melln.1 ausme.18 ~ C~ 'll'~ ..V"'l'tum ocmiftll'• 'VID gu C ~ .. n 

.ı=ı cs~_ı~V: ede 
0 ~~~ 1 0

1 ~,_ e- Anbnl lO _ Yeni ballcrimizb:ı Bmı~ a.'\'Sat Letzocca11eı• ein1n oldutum ~ divanın ıstık- n11n 1aaJi.veti artm'l§br. tudth bulmuş ve müsnadcnin uutıl-
su ycoı aza an murı::KXep o aca&;br. .. JAılne lmtı.nun vardır. Vlodanım te- matıı etrafında tedkiknt ynpmnğa 
Devlet Nazın Grecnwood :ile Mali- bbulüııdcn buaGne ~dar Dqr~an- sıfız alara'lc dava hM~ =ve- mlzd.lr. ıtendlslnc ytllcletllen inhitat Leningrad bölgesinde başl.?.mı~tır. 
ye Nazın K:ingaley Wood artık. barp m .. ıomanlu """ hiklye k.iilliyab rDen ""' ceı.ıertn ~ı löhınethı1 asla bilmeyen Fransız mll- . -- -
kabinesinde aza olmamakla beraber jçinde en ~m eeçm:J' üzc:rc aeıçilen ~~~ leUn.l.n tarihl me:dyetıerlne mml::ı.k ~ 2~ (~-~~-~ Dumlupınar bugün 
barp kabineai dı11ndak.i vazifelerini JOri .bcırwti buafin ~.et Halk ba mtle J8Plaıı ~ flMeti~ bir ıtimaıtım vardır.• ~ biriıd fida.iaa 1ı.,. U-: hareket ediyor 
.-uhafaza etmeleri muhtemeldir ~ ıı-el .dııreferl!ik binıumda testo .....,_,_ brıun1 meUııle!'C Reis caous. mat 1'1 de celaeye nl· manm m ttı 

G } • " }"' . topJamnı,tır. Pmti eanat miikafatı. pro "'Nlll9 'ft be.yet verm1ştlr. Maznunlar, :ınalıke- na, eoara i1ancl mGddaa l.attına zir- .. v Domlupınar 'Vapurunun b~ 
azete enn muta aası nm iBci olan .ıoman nrii'.Ufatmı ka-~ = lldaJet ~ me salonunu terkıetmışıer -.e bOcrele- mipir. Almanlar. tanklar..,... tayya- öğleden sonra aaut 16 de Yunarur 

Londra 20 (A.A.) - Umum! -..cıe.lc •er 22 .. 'baıt 19.f:Z pazar ~:rıemıttır ~ :ı:ğııu ıiDe dönmft.şlcıdlr. :rekrdektıllanmalarmaraimenbma.- tıaaa miiteveccihen limanımızdan 
mrette Londra gazeteleriyle batlıc::a dııl mt U de Ankara Halkenn- -w · ,._ ,,..MMiülBl Dünkü celae ı.m ~· 111111ftJfak. oı.... .,.nlmMına karar Teriimi~. Bu ... 
~~ gaxetc~~ri kabi~ede yapıldı!' dmı llNdlip ~· ~ ol.ıu m-»m bir~ cmlllll .,. bas IUom 20 tA.A..) _ Dbet adalet~. ~ emir, alakadarlara bndirA. 
bildınlen degışikb"kleri m6sait bir HalkeTl.n ommca. ydı:joııGmü _.,. alı.'ftlıll IQmıın llM'MMI ea. mu- cttmınmın ı:tıncl eeJ8elı&, dfbıkftnftn ..t,tir. 
aarette karplamalı:tadır~. Banuala Jıamada Üzzat P-rti genel ~ ~ ~ ...... 81Di atır ft mtlbenh; bMa, De llÇll- mlmpm_.,.,, ...,.... ı- bllan:t1- _.._ __ _. _______ , 

~er bazı g~~eıtclenn. batm*~ I>r. F"4 n.- tmafmclan bidirie- ıtnt tıllkımııta. Dllfbr. Bela~· eeı. apb:ı' ~ nwım.ı1ıııa __. dlltUar mktl9? BM- Kasıl •asmalı? 
lelennde 'bu değİfikliltlenn hayük oekdr - )llftddeta:umıt er. gnu, :ı.ctroe- ™ s&nft X.Jad'enıtn M1lbı&.ı Malı.- bin Mırwv!an .... duı lııMSka- --------"'---------
llçüde yap1lmam11 olmumdan fili· · tenk1tk11Jıe eentp ~ ?8 • Ribet'1e T8ld1. im T'M">eı;:tı&t ı.ra:. bılzlın 
TCt edilmelcteöır. Lıtanb.Uu bir ba adalet dtn.lulun ~ ta- 1ı1&1tre Rt>et. l'ranamn Ge.nerei de blldJğtmk trlbt .ttatıeJt w taktik 

Berlin ne diyor 7 yan mmt ~ti taBdlt ederek: .mz VlSyga.nd'm da tasd!t eWti ıı!bl. itMl b&tl>at1a utetr tn.ew:mı -ı.ıarı bava km iliDW 1000 bnumm ~ wrup ~ mıt:tarda mal?ıeme De tec2ı1z edllmtQ 
Bertin 20 (A.A.) - Yan resmt • .,, mftnnkqa. ne mt!kcDef ~ Ş1md1 kuvveW bir OBhmu bulund$ııtı id- ?e iı<*sıu:ılandJt. Bac0n oıı1lılm. ada-

bir kaynaktan bi1diriliyor: Bugibı- lira baiıf ladı 1 Jl'ra.nmnm mma.cMe•et:nm bft.ktm. olan d1a ederek &teli ~erln ~ ..., Jete Mdl edtlmelert mem Weııllmı .. 
den yanna Jngiliz hüJdlmeti içinde Ambra lO (AA) - l.tanLwda ana~ mmettı:ı tasvlbhıe daY&- lda.res1 tamnnı fN!Jdldn4 JSraı4a llt-~~ ~ıtıı;m etmet:ıe ~ 
,.apılan d~iklik., Berlinde M. ~ oturan be.yan Hacer At.al. mm meı,ru bir mmyass. olchıRuzımı tı3W· 
Oıtırchilrin ""1%iyctc, mubalcfmrta- OV' almek içia biriktirdiği 1000 lirayı :ma.lflm buhmmaısmı lıı>tcrlm. Mtıletln MaltTe R1ıbet Dal~ sfltııhlan.- 300 §ahit arasln4a 
Tizler ynpmnd.ılı:ça hlkim olamrya- T""uılt ava lı:nıumtma bağJŞlmnıştıT. ba t:ısY!b1. mnM meclEtn1n ftr.fWr-> ma p1Anmı demsI H mllya.nbn 30 

cağın_r an.lam10 bu1unm!Wndan ~~ ~ Hcıcor Atnl !W'k haTa bıra- ~adİenıın ıı.vulr:atı Rl>et, :::-:u~= 60 = = general Veygand da var 
aclmış hır zannet olanı.k telakki muna gönderdiği bir mektupta ba cnt 15 45 de söz tsooınlştlr Rlbet, divanın askeri er babıdndo &ılAhi- Londra !O CA..AJ - Vlchy haberler 
edilmektedir. ~ ev ahna:ktanaa ıyurd Şne bar. mftvakmnbı ~n. h!çb!r yet 83lı1bt ohnam.amnı tııbul ccl1mı.işe- e.jn.nm. R1om daV&mOO 300 den fnzln 

M. Oıurchill'in kendisince uc:ice-- camciP daha gerekli bulduğunu say- eski Jmnunun mfuıande <:tmOOiğtnl. Sil-/ ocğ1n1 ı;Oyleml ye ~yle d~ §ah1dln dhtl"'~eğhı1 116ylemektcd1r. 

DündeDberi Anadolu ajeımle 
beraber bazı gazetle:rimi%de 
Fransamıı eski Baıvekillerinden 
cLEon Blum> tin adı <Bloom> 
oluverdi. Bu zatın ismi cBlum> 
diye ;yazılır ve bir Türk bunu 
yazıldığı gı"bi okuran okunduğu 
gı1ri söylemiş olur. Okuyucu} rı 
boş yere ~rtmamak. Te .icad 
çıknrmnmnk için: 

<.Bloom> • 
'yazma lı, 

cBlum> 
y zm~ ı! 

ai ~heli cörünen bfr TC'Y isteyerek lemi:otir. 5aym bnyanın bu candan '1/940 ımrfh:t1 truıunun b;e ınn.laı.bllncl Hak1kn\tc mll, gerek Mkeıı Bunlar u;:ıı;mda ~ Veygnnd, 
ft'irn..~d mesel ini ileri sürmektense ~ takdir~ lfik:rnnla ~anmış ~ ~ söyl~. Bun- mtıhtemcl mçltıls:n aramnk mcobtıd- GeoıttC Bonnet, H rriot, Albcrt 63-
k:nbine ini tadil meC"buri e ·n,. ht.Jve Tiırk. hllVll hmımu kcudınine !>fr dan sonra Rl'bct, JO]rsck d:fvanm ha- yetlııdes1.n1z. Kolorftn Oeruımll rl, el- rau, Lorant rynac, T,Q ~ul Rcynaudl 
landıvı burada söylenme tcdir. l.ıtm madlllff ~tir. kU1d ~ .-m ~ ~ 1~ ~Wımwı ~ ~ bul~du:. ~----c:ım-------
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AKŞAMDAN AKŞAMA'(, • ] 1l:u1.r ç:aıı."'IHdall 

~~~~~~ ·-------------------------------------~- &~~~m~n zenaat sahasında da acıklı hikayesi •• 
varlık göstermelidir Umumi Meclis Tiyatro tenkitleri Ziraat 

Vilifet merkederimizdaı birin- dagı" ldı Akto·· rlerı· tenk·ıt şeferberligv i ru:::: ;~~ ·~ .:.~ de, iatuyon civarında itim v~~L Bu hikayede «tatil» ve c:tüneh gu. 
Vakit o1dünneği sevmem amma. oy• meler~in acayip manalarını. ır~rllp 
le lizungeldi. Hemen or&C'ldald ko- Dün de bazı Belediye Sebze yetiıtirmek iste- pşacaksı.nc. 
caman ve muntazam, balıçemai " resimlerine zam Rüzgbr Esince' deki avukat rolü dolayısile yenlere yardım edilecek Evimdeki banyo odunla aauur. 
-:n:;;.; ...... j müessese ile iJııilendim. • • • -•- -~ ......... -,...y.:.:;. ... Chıı ... , onnan ağacı. çiçek. yapılması kabul edıldı Nice ::-"mandanben pca az w.m.wr 

-·-- --· illik- Gerek bazı d.oBtlarım., gerek bazı mahkemede geç1mılş. ma.b.kemeden ft Şehrimizde zirai ıeferberBk hazır. da odcn ~ak i~~ ~den~ 
taflan gı"bi. n~ı;;tlar, i= y; • btanbul Umumi Mecliai dün saat okuyucularım bana ~tıro razı!e.nm- davadan hntk:samlf blr avukat, hA- lıklan hakkında fimdiye kadar alı- lı tflıtebJ.·W~e 1fU'1411Uftim. Niba,.t 
ler, iJh yetiftiri ıyor. e enur- 15 30 da rea ve.ki~ B Farukt Dere- da aktörlerden pek u ba!lMttlğimden kim tara.tından re.sen blr suçluyu mü- nan tedbirleri tedkik ve alınacak ye- LuldUM. Hemen odun deposuna 

ll uhtelif erkezlerde ve · • bal'ısettıx.ım da k kıs& f n -·_....l k ... _ V L-yo arı, m d m d'•rt b"-.::ı.. li' nin reialiği altında toplanmı~tır. ve ıs zaman pe da aa e tam.t edllJr. Bu ow..,~ e en ni tedbirleri teshil etmede maksadile °'........ e ırördüiüm manzara .... 
bpla bu tarz a .~ on ° uy.- Geçen celsenin zaptı okunarak ay- geçtlğimden senıen1ş ettlleı\ Bu hafta kiiçÜk bir tk:ret blle Q,mit etınıyen, bw dün Vali ve Belediye reisi Dolttor ~c-ı pek botuma gitti. DepOllllll 
zirai kurula sahih Pzkırm.lfl. "-·and nen kabul edildikten sonra ruzna- yeni bir temsll olmadığından fll"8a.t- aile ha.bası sıfatlle ahllka mugayir L. c; K.ı d • . li~. l d b" ı iler1ı1inde büyük bir odmı kayığı dQ-

Haııi çorak o ann or...... a, ilın" s·· ··uda ve Hey tan :lst1fade ederetc onlan tatmın için hareket etmekle .!IJÇlu bir adamı mü- utl r art° reıı f t tın a Vır nıyordu ve ağzına kadar da yüld8 
yemyetil, ıİpıirin nebatlarla. çiçek· bme]!ed ııd~'-! ıo; __ ._ur.-ıun. leriırin d~.:: bu satırlan ya.zcyorum. dafaayı nefsine ')"ed.i~en bu a.vu- top anb yapı mııtır. op antaya •· id' 

ala.rla ·· lii., vaha ibi p.. e ıa • ıuu aoıı;~ - - .. ·.- Aktörlerin rollerini kavneyış ve oy- katın rolü şe-klld!r. ·Bqb. ·ne olabl- li muavinleri, kaza kaymakamları ve '[,emek ı. 
lerle, meyv .: insanı d.!11.. e- tirilmeai hakkındaki Mülkiye encü· nayış tarzından bahsedlllrken, bugüne Ur? Avukatın ruhi hlletinl ifade için Vilayet Ziraat Müdürü iftjrak et• , ilrn • ~dı;:1 ed tanbula odma 
tasyd~v H t~ daida~~~a- men'.i mazbatuı kabul olunmuştur. kadar JÜZlerce ve yüzlerce defa mil- ne yapılablllr? Hele .üm!t etme~ miftir. Vali ve Belediye reisi Dok-~ esı ~ ıcal ~b';;oibmlar 
ye .. . : a •v• • .. g • Bundan sonra lokantaların sokak na.kıaşa. edllm.lf}, mtill1m bll' Bokta ile halde, zeva.hlrt kurtarmak ttzere, tor l.Utfi Kırdar, zirai seferberlik an mn ° an er ahn-
yab P.a. ko~ediğimİz ~er· cephelerindeki ca.meU.nlarındıı ye- karşılMtlır: Aktörler hassas olmalı !arlettlği g(nel bir .sıö7.e miik!fat ola- işlerinin aüratle başarılması için lor- ' Dllf v~ odun da ıelmitt!-·: Fakat 

- Ah. çolugumuzu, çocu~ mek teşhirinin yasak edilmesi için mı? Olmamalı mı Ayni noktayı fU rak yüz liret alınca o a.na kadar gOO- tast merasimden mümkün olduğu ~~an, 0 ne~ tarzı·~···· O ne 
:ılarak, böyle Lir ~· .. ~~ur ol· Za.bıtai Belediye te.limatnam-esi.ne sure.tıe de miilAbaı:a kablldlr: Hassas terdlği alA.kasızlıta nasıl blr alA.ka. kadar aakmılmuını ve hemen tatbi· mutbit manzara idi!.. Sanki adam IU 

ak da ıunun bunun yüzünü gomıek· bi fık •JA . halckında Mülkiye aktörler ml rollerlnde muvaffak olur- çeşni~ verebilir? kata başlanmasına hazırlanan zirai içinde kalmıt «si.dikli m~> aatma-
ten kurtulsak... • dediğimiz bile r .• ra. ı aves~ t k U"tur lar, h.a..'lıa.9 olmlyaııla.r mı? Rolü uzunluğunca avukat ancak liç ef b 1,._ IA 1 ' b 1 Y"'f da, radyı,m cevheri dağıbyort ••• 

) encumem pıazoa uı. o ~nAm ~ ,' İki taratta.n bl.r1ni lltlw.m etmiyerek defa a~ aıçmaktadır Söyledlğl .cm ı er er ır. p an arının aıarı mut O ih • . ·~ 
o Jte bu fidanla.ldar, o küçücük Encümen bu mazıbatuında ılave edi- ve leh ve ale~te öne sürülebilecek dört cümleden lbe.rettİr Tam CM- için 18.zım gelen tohumluk avansın ed.D'! titam, o ne ıstigna, o ne 
C~çild . d kabilinden- leceık fıkranın cJokıınta, ahçı, kebap- sözleri bugünlU:k bir tarafa bırakarak mier'nln ıstedltl glbl bütün rolün Ziraa.t Bankıuında mevcut bulundu- tepOd en~· o ne azamet~- • • 

• v e";.afl~oau .• ata lan çı ve itkembeci dük.kinlannın sok~ derhal tanaatım.1 söyllyeyim: Rolün- gerek yüz, gerek vücut hareketler1le ğunu ve bu it için timdiden 25 ton İtİr ~ee:ati b~d~. mutteriniD 
IDlf ~··· al ar, ~ ç ai' ccpheaindelr..i camekanlannda pıı- den bahsedlleeek bir aktör sa.n'a.tl- ifa.dest zaruretı varoır. patates ve 180 ton mısır tohumu Vi- bil az. Y3

-: ~ ~YJt: '~. ~r- ağaçları. or ara an • miı gıda maddelerinin tqhiri yasak- nln mukannen bir merlebeslne e~- Avnl Dl.lllgU'i can ve göniilden ]ayetin emrine amade bulunduğunu 1 ~.? - -: cn küçük bil'. CikD' yürüt-
~_;. bakt 

8
. faal' ettir al- tır. Ve aıyni cephelerde yemek ihzar m1ş bulunmalıdır. B1r aktör için san'a- tebr!k ederim Rolünü oynarken her söylemiştir meaı uzennc, mal sabibı, uıra llU1l 

~uo:."'.. .. i~ ar d~ . So eden lokanta, ahçı, kebapçı ve iı- tinl bilmek kltayetetmez. Bu aktörün halde ~mıe~nln ruhunu şAdetmı.,- Ziraat 
0

aeferberliğin.in ilk hedefi kabuğile b~likte yediği elmuuu al-
iDI!• ~u,.. • ~t 

1
ver il er. ~ kembecil-erin bu yerleri hariçten tam mAnaslle sa.n'atkAr olınası IA.- tir. O bu sessiz rolü, bu kü.çilk rolü bu sene, geçen sene yapılan istih.sa- zından çekiyo~ ve etr~: 

~d •ıras~ ~!"yu .e ar • görülmiyecek tarzda buzlu veya zımdır. Çünkü bir aktör ancak san'at- öyle bir kudretle temsil etti kl ne ka- latm asgari iki mislini elde etmektir. • .• -:::Tatil .ettim. v tatil ettim!.. Ta-
çaçek gibı: !'!9 !eşillagı gibı fan~ renkli camla örtmeleri mecburidir.> k!r olunca., hassas olsun, olmasın dar medhedilse yeridir. Toplantıda i~tanbulda yetiştirilme- tiüuiı1! .•• dayı" bagmyordu. 
şeyler yetişbrilrnıyecek; onlar yenne ki" d d·ı· .. t kt ·.ı' rolünü, her tü.rHl mrluklara. rağmen 1 Avnl Dllllgll'ln bu rolde yaptıkları- . d h .. :t 1 k T _,_ . . Neyi tatil ediyordu'? Sanki bu 

f ul ~e Jn e ta ı mı ıs eıne e ıcu. 1 eı a a musaı o aca r&0zon cmsı • , • 
domates, patates, nohut, . as ye ne- M li ,, d B H Iil Hilnri fade kudretine de malik olur. Misal/ nı ellmden geld.lği kadar ta.r1! edeyim h d . .k d odun deposu bu mektepti ve ba 
vinden, yenrneğe ve saklımmağa el- ec ı azasın an . a vereyim mi? k1 yalnız dört cümlelik blr role jest- padtat~k ~o ku!11unl an genıaınhnımı tar a m~teriler de ontJD talebesi. •• 

• 1· d b A'---- himmet Uyguner, bu kararın pastacı ·ve ma- Asnmızm en büyük aktörlerinden lerle neler ll!ve edllebilece~ anl<>"ıl- te arı ım an arı araşb şbr. B .. . d•w --~ ~~ verif ı aı a ne llWU'UUI sar· h !leh .. 1 d _:ı· . . . ı;• ....,. K k 1 k 1 d wıun uzermıe ı.ger esUıN eU'&l-
f l ~-'- 1 b • · al 1 a ıcı ere e te;ııuumt ısteI1U§. biri olan Luclen Guıtry'de hassasiyet sın ve oemter'ntn ha.lak teslim edil- ayma am ar, mınta a arın a tan ef t ed' 1 od 
o unacan;, ,te unun ıçm ç 111 ı- V Ü B l d" .. D kt LA tfi _ k" f 1. . . _ ..ı b I ş aa ıyor ar ve uncuyaı 

a ve e e ıye reısı o or u yoktu. O elde ettiği erişllme2 buyük sin. e ım aa ıyetının zamanı~a af a• H d' ef d' y 
yor. 'ıt*:.< Kırdar mazbata hak.kında izahat sanati görgüslle, muhakemesile, sayile Perde açıldığı za.m.a.n avukat yani ması içln zürraa tohumluk dağıtı- artık. -i ~ «~• en 1

;·· Kapma 
Gazellerin birinci sahifelerinde vermişt'ir. Nihayet encümen mazba- velhasıl bütün ben.ll(tlle vücuda getir- Avni D1111gll, ma'hkeme va.muş veya mında esas teşkil edecek beyanna- bakın.. a ! ~· e ı::;m··· mora 

okuyoruz: Patates seferb~liği il.erli- tası reye konmuş ve ekseriyetle ka- mlştl. Yine asrımızın en bil~ ak- Y?.knnı.ş indinde m0sav1 ol~uğunu meJeri bir an evvel tamamlaıyıp ka- Fak:t::ı~ :r:::•w• ;~ik· 
b l ı t trlslerlnden b1r1 olan Simone aynı de- gösteren bir vaziyette sAmller ko.şoeslne zalarındaki Ziraat Bankalarına ve- • ıgı. • • 

yor •.• Sebze bostanlarının verimi u ~unmuş. ur. . . receyl bulan şöhretlnl ve muvaCfakı- çekilmlf, yapılabllecek en tatlı ş..'Vl r<ceklerdir. A}'Tıca şehrinri.zde ~eb· - Olmaz, tatil ettim bır kere! .•• 
arttırdacak. Ankara barajından Muteakı'ben Beledıyc vergı ve re• yetini anc:ı.k hassa.slyetine borçlu bir yapmakta; oturduğu yerde rahatça. eti ~· ·ı .. t "k k d"le, - Yapma yapma. •• Bu seferlik 
bahçelere s~ verilecek ..• tllı... s~mler.in?de'nhbikrkkısdmınBa .. ait taMr~.elkil~ sanatkArdı. Misalleri istenlldlği ka- bir uyıru kestirmekte idi. Haldmin se- zeby ş.kı.n ?1esım .. eş~tı ı_ mla sa 

1 
tatil ebne ! .. 

b _ 1_._ f-•"'-eti _1_ •• nn tezyı ı a ın a ut..-e u - d ...,..~ lt ft•- •• ft .. lldi s1 1 "" se ze e ımme musaı uu unan su- Nih ··n1·· ol Dünyada u ;yuu.uı ıı::.aaa. ......... K . lk . 'd " .. • 1 . ar .,,.vı:>a m~......... r. onu acı haklkatle karşı aştırdııs• . . l ayet go u uyor ve yarım 
.. ürk' _,_ __1.. "'etler ye, avanın ve tJs.a encumen er.ı- Fra.nsanın en meşhur san'a.tkarla- zaman henüz ku -rsemll"-' ..........,e- lak ve şımdıye kadar metruk yer er- kal l t 1__ ~ .. _ 

yur en vıe y11W1ız ,.~cı ıu • .. k b k • uy "'" ı;ı .. ~,..... d b ·ı·k k . . ehil an e nıaaını eanır agzma goto-
et arf 1 k T .• ren muştere maz atası o unmuş- rmda.n biri olan madam Bartet bu ml.ş bir eda ne· «Atfedersiniz reis e, ae zecı ı yapma ısteyen ~f • rürk' tatild ·~· • !l"-

yapunma gayr 1 0 unur en, ur· M·· k b d B 1 d' · 1 · d d bul k 1 en. en vazgeçtiğini ..;.. ki . d t .. 1 .. tü 1 .. b"yiik k .. çük tur. uştere maz ata a e e ıye- mevzua dair bir ankele cevabında bu ef~ndi. Çok. meşgulüm. Bundan baŞka erme para yar ımm a unma ed" Lakin ikici b. d .. 
Y~l e .• ur~ d .. ~~ .~ b u. ye yeni varidat temini zarureti kar- ikl zıd hAlctı telif etmekte olduğun- böyle mugaytrı A.ıil haya. bir harekete maksadile kaza kaymaka.mları ted- 1 ıy:d b 1 e ar 0 ;.1° 1~ 

t~ ;: erm: ~r u~~~ czır:.; şısında hafta tatili ruhsa,tiyesi harç· dan kend.lnt misal tutarak söyledlkle- cesaret eden bir adamın davasını kik yapacaklardır. Bu buıusta ha· ~be~ y~ u an vey~ ıatv mil· 
~.e bal~;' v;aş,, kl a~ul lan, soğuk hava mahzenleri ücretle- rint aynen alıyorum: cTemsU ettiğim üezrirne a.lm.ayı vicdanıma sığdıramı- zırladıklan bir listeyi Vilayete vere- alan .. ~yonun~ a lDI ~ 

D' ı.n:ırbo :ans~al~ par :riİ'cı··· : ri ve buz satış hasılatına muayyen şa.lısiyetlertn bütün hlslerile müte- yorum., sözleı:lni mırıldandı. Bu söz- cekler<lir. m;ıt~ er~ d~gru sealenıyor: 
varku s B~ d m.ed bl ak ._ ~ nisbetlerde zam yapılması teklif ha.sın.. olurum. Yalmz bu tahassüs, lerle kendln.1 bile lkruı. edemediği e.şl.- - ŞandJ ta.ti! edıyonnn! •• 
o vunca: « iZ e e., ıç .. emı- 1 k ·ru y l k 1 1 şahsını namına deA'!l, temsil ettiğim kardı. İstemiye lstemlye, esasen ha-ı Kok ko·· mu·· ru·· Fakathakikatenodunlarıudayat-
ğe dayanmadan, yumurta kapıya oBeulnmd.a ta ı · "f apıkaca 

1 
zamk ~r. a şahsiyet hakkında duyduğum sempa- fif sallanan başını bu defa da sağa. l1Uf banyo sünırerindeııı farlwulı. 

elmedeı b Rib. tedbirler alınma- e ıye masan atım ar§ı ama ıçın tiden ileri gelir. Yani hakikatte o sola sallaya saUaya müdıafaa maka- Bmıa mukabil, ileride kupkm-u odun 
fı!. t~;nni:ini ~seltmiftik. lıte ye.nide~ 61 O bi.n liralık varida.t te- şahsiyeti tenın.şa edenl-erin !!k1 olarak mmı işgal etti. yı.ğmJ.an gördüm. Niçin oradan ver-
,imdi fiC:anlt.ldar taflan yerine do- mın edılmelttedu. ve bütün seyirciler gibi; yalnız şu Suçlunun vaziyeti öğretmek arzu- Etibank kömürcülere medilderini sorunca, pek acayip bir 
mate: yetiftirecek. Akıllıca bir ha· Umumt Medi• müıterek encü- farkla k1 onlaroa.n evvel miltelıl\&Sls sunu: t.HA.cet yok... Ne mal olduğu- cevap aldım: 
reket. men mazbatasını madde madde olurum.• Pek dotru değil ml? nuz halln12lden belli.» cevablle öyle 750 ton kömür verdi _Onlar ctiineb için! •• 

~o okumut ve aynen kabul etmi.§tir. Bir aktörün bir pllsiyetı tama.m.lle bir karşıladı kl bu s&z Adeta lüzum- Hayretle sordum: 
Fakat, yalnız ziraat değil, zenaat Müteakiben Meclis 1 O dakika tatil temsil etmesine hnkin yoktur. En 

1 

suz glbl geldJ. Milda1aa lçin ayağa. Etih k ohir da.h.T dck.i k.. .. • _ Ne tüneli?. 
~·apmıftır. kablUyetll bir aktör farzıedellm.. Me- kalktığı zaman aldıltı ta.vırlarla neler .. an • ş 1 ın •• om~ ~ · -

aahamıda da aileler varhk göster- Meclis ikinci celsesini saat 17 de selA. Hamlet'! her oynadıkça, yalnız neler yaprnap muktedir bir adam culere, halka ııatıl~~k ... ~ere ~~- - &abaya.o tünel ... Onlarla ~ 
melidir. Çeyrek dönüm bahçesi V 1. B l d' .. D '-t L~tf• hassaslyetlle roltm bütıü:n ıvıcaçlannı 1 olduğunu göstedlği zama.nlcl dalgın den 750 ton kok komuru verıniftir. nel Y~~! •• Yum odun ge)r, 
ı b f dal ıer -•-- -•-•e a ı 'V'e e e ıye reJ&ı oıı; or u ı t 1 K·· .. ..1 'h . __ ,_! l · A d-:c. -"L: .............. bu ;(._ı aiti o an uraya ay ı 4ey eK11JC1U K • I l d kd tm' belirtebilir ml? Ha.mlet'ln bütün ruh hali ve: cYüksek. mahkemenin adalet omurcu er ~ tiyaç şawp enne aza- - Ku.n ,..,. __ , yıg .. uarın a-

kalnuunalL Üç dört kişiden mürek- ırd~r. ın. reis iği.atın a a e ış Mletlerlnl tems:ll edebU1r mi? Bir ve merhametine Ut1ca. edlyarumt cün1 mt 250 kiloya kadar kömür vere- rma galeriler açarız. •• Tünel odunlan 
kep bir aile yalnız minimini bir çifçi ve bınncı celsenın zaptı o~unarak ı cümle ile her temsilde kendini Ham- lesini söyllyerek vazlfeslni bltırdlğl ceklerdir. Muhtelif semtlerde kok onlar!... Anlıyorsunuz ya tünel ifil ... 
grupu bal.inde çallfmaz, zenaatkar· lc

1 
ad~ul ol~~dMukta1 .0 !onlara Val:ı vekkB.7 let'ln yerine koyarak onun gibi yaşı- zamanki memnuniyet ifade eden Jest- kömürü verilen kömürcüler şunlar Doğrusunu İsterseniz bu tünel 

lık da edebilir. e ıre.reısı ec ıs aza rına teşe . ur yabillr ml? , . . leri .ayn ayn birer buluştu. Hele yüz dır: itinden ben anlıyamadım ••• Ne Ü• 
Zenaatkirhğın nelerden ibaret ol- etmı!.tir. . . . Bir aktör Ha.ınlet.Ln hlslerinı ıfade llretı eline alınca yüztın®ki hayretin Fatihte Fehmi Zorlu, Cibalid& oclunlan kestirecek olduk. Bu sefer 

d ak değil' Çarıd Muteakrben Umumt Mcclıı l Nl- ederken yalnız zalı1ı1 blr muvaftakl- ve bu yti7.deu suçluya ka.I11 hlssettl.ğl . Al' H •• .ı -ıdül Ga et tuhaf b• .• 
d:r;:;ı.,~·~~~ü türlü d~ar v:. sanda toplanmak üzere dağılmıttır. yet elde ederse rolilnü fena temsil m~ylln ıtadesı pek kuvvetli tdt. Alı Han: BeyazAhıtta k ıd ~var, f1 .. er~· iendil • ~· 7; 

~'""'"""'"'"'""""'"""'"""'""'"""'""'"'" etmiş olur. Oyununu Hamlet'ln ruht Işte ldl.çük bir rolün bir , ücfı.r ı Çemberlıtaı ve ır apı a man «:'11""11 ı. erme il' • 
BW'ıllarda neler satdmıyor. Halbuki h~letinl de canlandıracak . dereceye elinde kazandığı hnvlyet. ~a;mll- Tuncar, Şiılide. Cemil Kapıcı, Ni- dm Hoca hikl!.esi .• anJahnı.'1!" gı'bl, 
biliriz: &nsanhk vaktile, cKapalı ev r.~iliriz. H'dgi ·~~·~ola- gotürebllirse rolün azametlnı meydana nekklt için böyle blr rolden ve böyle 1 şantatı ve Beşilctaııta Şevket Öde· ı kabkahalarb «ii!düler ... BD"ı: 
iktisadiyah» denen bir devir yap- ....... servet erecemaa neyı una çıka.nnL'l ve temsilde tamamlle mu- blr san'atkArdan bahis blle zevk ol- neı. J-larbiyede Mehmed Konuralp, • - Bu ne lüks mer-1?!·: dedi. Bi· 
Dl.lfbr" aileler ibtiyaçlann.ı kendi bulsun! · vaffak olmu., sayılır. Bartet'nin ne maz mı? FerHCöyde Salahaddin Po}'Taz, Maç· zım odım kesecek vaktimız mi var? 
evleri' hududunda tatmin edebilmit· Hatta buna, devlet, belediye. kadar haklı olduğunu bu mi.sal kolay- İşte ben rollerden böyle fırsatlarla kada Murad Başolaş, Taksimde Is- Evinin önünde yardınrsm ... 
tir; ça111 ve pazardan ancak pek m~leki öiretim teşkil~~e, kanun ca lzaJı etmektedir. bahsetmek tamftarıyım. Bugün fırsat mail Hakkı, Asmalımescidde Rüıtü Bendeki cehalete bakın siz .•. M• 
zaruri öteberiyi alınqtır; v~ asırlar- yolile mecbur tutulabiliriz. Hamlet netameli bir piyes ol~uğun- d~ez ve blr aktörün her hangi. blr Ayı.ngi, ve Hidayet, KaJyoncukta ier bazı oduncuJarda odun kesmek 
ca bu usulle pekala yaşanmlf· Böylece, tarihteki o «Kapalı ev dan onu bıra.kara'k Şehir T1y~~- rolünden bah.setD.lezsem y.a.nn için blr izzet GüLten, Kasımpaşada Hüsnü adeti de büsbütün kalkmış .•• 
br. Hatta geJÜf beynelmilel mü- iktisadiyab» yerine! ona hem bend.- sunda henüz QY'llanma.kta ol~ ~. uz- fırs~t bekllyorum demektir. Ben Türkoğlu, Mustafa Atasayan, Fm- İşte bir «odun almanın i bl-
badele reı·:-inm· zuhurundan sonra: yen, hem. bzenzemıyeo. f.akat şu as- gll.r Esince• deki avukat rolu~u ele san atın güç ve tenkidin kolay oldu- dıklıda Sadullah Fahrj Dölen Ra- ka . B' _,__! od • ~ P d• 

~· Ka alı alacağım . Bunu bir SC''bep te yıne .ıı.s- ğunu h19 bir zaman unutmam. . . •.. v• yesı»... ır ~CKI un lÇID ver l• 
ıs.Ah neydi o mesud gÜnler!ıt diye ran İbtiy&4;1arma uyan bD' « P rım.ızın en bi.iytllk aktörl.arinnen biri Selim Nüzhet Gerçek şıd, ~atada ~bdullah ve Burha- gun par_,-a ~elmce, onu ~a Fiat mü-o 
mazi',ı arayanlar çok olmuştu. millet iktisadi:yabıt doğmUf bulu· oJıan Gem1er'nln Antolne tiyatro.sunu neddın, Bakırk.oyde Ömer Ba~kal. rakabe komısyonuna bildinnektewı 

«Kapalı ev iktisadiyab» na döaıe- nur. idare etttA'! sıralarda açtığ'ı tiyatro Y eşilköyde Osman, Heyheliadada bndim.i alamadım. •• 
rek, modem evlerde yün eğirmeyi. Bot saatlerimiz pek çoktur. lhti· mekbeblnde ders verirken kullandığı Değirmencilerin bir Halid, Büyükadada Said Genç, Ka- Hikm~ Feridun Ee 
tezgib kurm&~ hayvan derili kuru- yaçlanmız da ı>ek çok olnıalda kal- metoda uygım olarak izahla fikrime müracaati dıköyde Mustafa Yorgancı, Sadettin "'"""""''"'"'"'"""'""'""'"""""''"""""''""""i!!f 
tup .~undura d~.eyi tavsiye edecek mıyor, iatik~·d·~ daha .fazl.alaş~cağı daha sa.rahat verebllmek .. u:nıdldir. _ İstanbul değirnıenlerinin, T 

0 
rak Bilen.söz, Fazıl ZıUm, Üsküdarda Memleketm" bı"r çok 

deiihm. Bu, giinlunç olur. Öyle çok anlqdıyor. Butün bu qlen cinler, oemier derslerinde, butun konser M h ıı-= O"-· h Pb İbrahim Yolal Arnavutköyde Hil-
ul , _ _.. __ , ah t uh -L- halindeki t 1 da t ..... ik dilen usule ınu- a su ...... nııı nam ve esa ma Ö • ) • d "' 

ıeylere aL,mq b unuyonız ki, bun- ft';yuu:uar, Y u m arcua - va uvar ar a...... e lı tı" malA d D V • • seyfo nal. yer erın e umumı 
ların hepsini birden kendi ailemiz c!i.ğıer milletler görecek değil. Kemdi gaylr olarak, talet>erı.in .. ellne hiç bl lr 1 Oçafiş gı .. umt -~r. -'- e0gı:~encı~~r, Kömürcülere verilen kömür mik-

• • • • k d' · .. •• B d metin vennezdl Çünku ders alana.- se muracaa euere.tı; wı.wı degır mağazalar açılacak 
içinde tatmin edemeyiz elbette, Fa· 11unızı en UJUZ gorecegız.. ~ ~ "! hat ·lamak menleri az rand 1 al dk - wrı 1 O ıve 30 ton araaındadır. Kö- l . A . . 
kat, 1 el üstünde tenbel tenbel otu-- ana kadar devam edegelmiş iktisadı rın, ba.şlangıçtıa. metnı ır b' ıman a ç ıotır ı la~ .. ..1 . 11 . d k' k" .. 1 b't ktısad Vekaleti, memleketın bir 

e . 1 usulle olmıyacak elbette. Yepyeni veı kayguslle fllı:re ve harekete kati dere- nnı, maenaleyh kırma ücretinden ı:ıurcu erın e erın .e ı. omur .er _ı • çok yerlerjnde umumi mağazalar 
racak yerde. yahut yeşil çuhalı ına- • a.!L-ı· bird b' ---'and • cede yer veremedikleri kanaatinde id.1. dolayı zarar ettiklerini ya d tıkten •onra keırıdılcrıne aynı mik· k .. _ _ı'-'kl -•-

'·-- d "Jd·· ge" UUDNUI en ıre Ç4UU ıncı nı.- • .. ran ı· d ' d k.. .. ril k . açtırma uzere t~ er yapbrtmııı..• 
aanuı ~,ısm a zaman o unne lzaml ih. B-'--d b•. Bu sebeple talebeye iptida bir mevzu manın arttırılmasını yafıut d v. tar a yenı en omur ve ece tır. d B v I d 1.. b h 
çallf""~a.m,,,. pekala her birimiz ara tıya.ç var. UDUU' an ırı anlatır bu mevzuu himettimeıc...· ge- 1 . , • egır- ta ır. u magaza ar a nu u at. 

---..----. • ' d • -'----d ld " • ' 5
"• men erm )"lne eııldsi gıro· k d·ı · ,__kt· b kk. ı· U - vatani bir va.:ı:üedir diye• «ferdi e., - zıraat Sıuuutlll • 0 ugu ırı- rek yüzlerlle gerek hareketlerile onu afı dan . . 1 en ı en ş·ı..--· · H Ik · d , 'Da ıyat, a a ıye euası ve yer 

' ' bi --Laamda d b••tün • tar n ııletilmesin .. d <>&lloauını a evm en. 11 1 b 1 1 ailevi ve milli iktisad kurtulutumu:ıı: ' - zenaa1. -.q a u belirtmeğe çaıı.,ı.rcb. ed"I . • . • ~ musaa. e 21/ 2/ 1941 cu.ma.rteısı. ecesl a.t ma ar pazar arı u unmıyan yer er-
bundadart. imanile - birt;r küçük f~~leriınizin ınevcudi~ g~terme- cRüzgAr Esince. deki avukat rolü M~~:u:. ıstemıoler~ı~: .. Toprak 20.30 da Evimiz bemsll lool: tara..tın:n de basma, pazen.ilh gibi Sümerbank 
ıanat öğrenebiliriz. Gittikçe botalan 11dar... Ve bmıu, lrenlf bar devleti G~m.ler'nln verdi~ mevzulara ~1 b .. I 1 Umu!11. Muduru Ahsen, üç perdelllc (Kör) piyesi temsU edile- eşyası aablacak.tır. 
piyasa stoklanııı doldurmak. yahut plimna ıröre yapmaktır. benzemekted.lr. Omm US'lllün~ ~ore ı u~un er~e ııehnm1;Ze gelerek vazi- cektlr. Davetiyeler Ev ldare memur- Devlet memurlan da, zümre zihn-
laakal desteklemek üzere, bir İf ya- 1 (Va - NO) htkAye ediyorum: Bütün omrünil yeti tedkik edecek.tir, ı~dan alınır. re kooperatifler kuracaklardır. 

Bay Amcaya göre ... 

la ılıı kadın değil • . , Bana öyle geliyor ki «Ah me- .•• "j er<ien y«a vuracak .•• . .. Kemiğimi bir tarafa ayıra· B. A - Kale gibiyse korkma!.. 
Yapar mı yapar, kale gibi Kaleler pek korktuiun gibi deiil. 

• •• Etimi bir tarafa ••• 
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Yeni modanın hedefi: Zayıflayan ~~~~ku~=/ı~~r~~ar 132~2~2 

k d ı ı • k Madrid üzerine ıoo pezeta. 12.89 
8 JD 8f) top ll gösterme Stokholm üzerine 100 kuron 30.72 

ESIIAI\J ve TAHVllAT 
250 gram iç badem, 250 gram 

toz şeker, 200 gram portakal ka
buğiı şekerlemesi, 3 yumurta akı 
almalı. 

Bademleri makineden geçirme
li. Şekeri yumurta akile köpürt
meli içerisine bademi, ince ince 
doğ~ şekerlemeyi ilft.ve et
meli. 

Knştırdıkta.n sonra beyaz kA
ğıt üzerine kurablyelarl k~kla 
dizmeli ve bir btçakla ortalarını 

çizmeli. 
Kızgın fırında bir çeyrek sa.at 

pişirmeli. Fınndan çekerek üzer
lerine bir tüyle şekerli süt süre
rek tekrar fırına sünnell. Pembe 
olunca çekmeli. 

[Bir kahve fincanı süt içine 
bir kare şeker atıp eritmek bu 
kurabiyelerin üzerine sünneğe 

kRfidir.] 

1 

S 1 1 k 
Bu mevsim elbiselerinde yeni- rlru:ie (drape) şeklinde toplan-

aç arın par a llk olarak, eteklerin kalçalar üze- m1ştır. 
durması için rlndeki bolluk göze çarpmakta- 2 - Yünlüden elbise: Bluzun 

Saçlann parlak, kabank ve dır aşağısında tün1k şeklinde konu-
giizel durması için sabah akşam Bu moda bir çok memleketler- lan ve cep vazifesi gören bir vo
tırca ile yüz defa saçla.n fırçala- de zayıfllyan kadınlan toplu gös- lan vardır. 
mak faydalı imiş. termek gayretlle kat edilmiştir: 3 _ İpekliden olan bu elbise-

1 - fpekllden yapılan bu elbi- ye kalça üzerindeki bolluğu ön-
Dişlerin sıhhati senin bütün bolluğu kalçalar üze- deki iki cep vermektedir. 

Haftada bir tuzlu su ile dişler! 
sflmek diş diplerinde kefeke ol
masına mani olur. 

Geceleri rahat 
uyumak için 

Geceleri uykusu az olanlara 1 

kolayca uyumak fçln basit bir 
nt\ç: 

Gece yatarken bir bardak su 
içinde bir k8.Şlk bal eritmen bf.r 
kaç damla çiçek suyu na.ve et
meli, ve içmell. 

Bal ve çiçek suyu sinirleri tes
kin eder, rahat uyku vennekle 
beraber barsaklann vazi!eslnl 
de kolaylaştırır. 

Madeni eıyayı 
nasıl parlatmalı? 

Nikel ve bronz karyolaları dal
ma pınt pınl muhafaza etmek 
için şu tarif edeceğimiz bez çok 
faydalıdır: 

Tüylü bir pamuklu bez almalı, 
(toz almak için satılan san bez
ler bu vazifeyi gayet iyi görür.} 
Dört bardak su içersine 200 gram 
tuz atarak eritmeli. Bu tuzlu su 
ıçine bezi batınnalı sıkmadan 
asıp kurtutmalı. 

Bir leğen içerisinde sabunlu su 
yapmalı, ayni bezi (kuruduktan 
sonra) bu sabunlu suya batmp 
sıkmadan asmalı. Kuruyunca 
kullanılabilir. 

Bu bezle silinen madent eşya 

1 

gayet iyi parlar. ı 

1 !UİlŞKtJLLERE CEVAP 1 
Yütdekl tiller 

LeylA B.: Yüzünü?Jdkl çiller 1ÇL"l 
en bsS!t ilAç şudur: On gram boraks. 
on gram gülsuyu, 1ld gram ast>lbent, 
yüz gram çiçek suyu almah. 

Boraks, çiçek suyu içinde erUlldHt
ten sonra diğerleri llbe edilerek ka- 1 
nştırmalı Sabah akş:ım bir parç~ 
p:ı.nmkla bu maJılOttan yüze s1lrme!t 
ve silmeden kurumağa bırakmalı. 
Kullanılacağı fam::.n şişeyi çalknla

ınalı. 
naca devam ed1ll.rae faydnsı gorülür. 

Kuru fa ulyeden pasta 
Ankara Samanpnzan, Mel~hat: Ku

ru fasulyeden ya.pılncıı.k pasta unla 
:rapıl:ınl:ı.r kadar nefis olamaz. Buna 
rağmen size bir pasta ter~lbi tarlf 
edelim: 

Blr kilo fasulyeyi ak.ş:ı.md!Ul suyıı. 
l:.o) :ır:ık kabartnuılı. Sabah ateşe ko
yup haşlanınca makineden g~lrtnclL 

ÇEMBERLiT AŞ SiNEMASINDA 
MevsfmJn en güzel iki Filini 

BEK SiiRDT 
CHARLES BOYER - MARGARET SULLAVAN 

DIENDZ FEDAftLERD 
GORDON OLIVER • JUNE TRAVERS 

Pazartesi g1intl matinelerden itibaren 

n li5l rc::ıı K Hakiki Sinema Krah ..• 
........ ~ Yalnız en muazzam 

Sinemasında Filmlerde rol alan 

GARY COOPER 
tarafından harikuJade bir surette yaratılan 

KAHRAMAN 
SUBAY 

Görülmemiş derecede heyecanlı... Müt~ ve muazzam sahne
lerle dolu, 10 blnlerce flgüran'ın iştirakile yapılmış ~siz bir 

Şaheser ... Büyük Bir Aşk ve Kahramanlık Filmi 

Bugün saat 12.45 - 2.SO - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

DEMiR MASKE 
Türkçe Sözlü 

61 ........... ..., ........ mn ............ ... 

ELHAMRA 
Bütün btanbul gfizelllğinden bahsediyor. Mevsimin en büyii.k filmi. 

Ali BABA ve KIRK HARAMiLER 
Türk sazının, Türkçe şarkıların, Türkçe filmin şaheseri. Besteler: 
AHMED YATMAN - Okuyanlar: NE\'.1..AD ALTlNOK • SUZAN -

GtlvEN - GtJZİN ARKIS - SEinİRA - NU:\IAN İÇI.İSES. 
Fllm1n 14 kLmu blrdcm aösterlleceğinden seans zamanı bulunulması 

r1ea olunur. Bu(lün seanslar: ı - 3.30 - 8 - 8,SO da 

~----•-Debah bir muvarfakıyet! •-•••11••1-.. 
Gençlik, Aşk, Musiki şelalesi 

LAKONGA 
nm za.ferile İstanbul çınlıyor. Baş Mümessilleri: 

Baş mümessilleri : 
MiKEY ROONY

JUDi GARLAND 

1 M ARMA R Al Sinemasında 
~--•••••Son günlerine yetişiniz. 

l!:lde edilen pureyl blr tnrata b1rok- -------------------------
m:ı.lı. 

Altı yumurtanın .sarı.l\lnt, 750 gram 
t<n şekeri, bir limonun suyunu ve 
rendelen~ kabuklannı bir llkör lı:a

KADIN TERZiSi 

Cemal Bürün 
dehl konyngı telle vurup köpllrtmelı. Kı~lık modellerin tenzilatlı ıatııı 
Fasulye püresini llfıve ederek iki tat!.l devam etm~ktedir. 
k:.eşıRı baklıı yahut bir kaşık bUmr-
bon t atmnlı. iyice kanştırnıalı . .Ayn Zayi - İstanbul emniyet mudürlüğü 
bir k:ı.pta köpürtülen yumurta akla- dördüncü şubeden aldıilm Sl/5826 sa.
rmı ll"ve cd r k yağlanmış tepsiye yılı ikamet tezkerem.1 kaybet.Um. Ye
dok 1 ve fırına gönd rm '1. n.lslni alacağımda.o eskisinin hükmü 

Arzu cd 1 rse fınnd:m g lmce üzeri- yoktur. 

ŞEHİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepeba.,şı Dram kısmında 

Gündüz saat 16.30 da 
Türk Tiyatro tarJhl matineleri 

Gece saat 20,SO da 
RVZGAR ESİNCE 

İstlkl~l caddesi Komedl kısmında 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Gece saat 20,30 da 

% 7 934 Sıvas - Erzurwn 2-'1 
% '1 941 Demiryolu 
Merkez Bnnkası 

20.05 
20.-

172.!50 

IRADYOI 
Bugilııku pro~ram 

13.30 Program, 13.33 Türküler. 13.45 
Ajans haberleri, 14.00 Rl.y9.setlcüm.hur 
bıı.ndosu, 14.50 Kn~ oarkı ve tür
küler. 15.30 Devlet Konservatuvan sa
lonlo.nndıı.n naklen konser, 18.00 Prog
ram, 18 02 Meydnn fnslı, 18.40 Radyc 
dans orkestrası - Her telden program. 
19.00 Konuşma <Büyük adamlar). 
19.15 Radyo onkestrası - Her telden 
progromınm deva.mı, 19.30 Ajans ha
berleri, 19.45 Konumı.a. (İa.şe saati), 
19.55 KaI1Şlk şarkı ve türkliler. 
20.15 Radyo gazeetst, 20.45 şet
raban ve Nihavent makamları, 
21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 Dinleyici 
istekleri. 21.45 Konu~ıı. (posta kutu
su>, 22.00 Radyo salon orkestradL 22.30 
Ajans haberleri ve borsalar. 22.45 
salon orkmrMı programının devamı. 

ASKERLİK İŞLERİ 
Beyotıu yerli a kerlik ,ubesinden: 
338 doğumlular ve bu doğumlularla 

muameleye tabi olanlann ilk ve son 
yoklamac:ı beraber olarak şubat ayı
nın çl!t günlerinde yapılmaJ<tadır. 
Ve şubat ayının nihayetine kadar de
vam edecektir. Henüz yoklamaya ~l
r11eycnlerln bir nn evvel yoklamaları-
nı yaptırmalan (3200) 

••• 
Askeri t.am ehllyetno.meliler 1 mart 

942 de kıtalannda bulunmak üzere 
sevkedlleceklerdlr. İçtima günü 24 
şubat 942 salı günüdür. O gün e-vrak
lannı almak üzere ~beye mUreaat-
lan. (3201) 

Mevlud 
Kemallyenin Ynğto.ş köyiln.den cam 

tüccarı merhum İbrahim Fımtın ru
huna it.haf edilmek üzere 22/2/942 
pazar günll öğle namazından sonra 
Erenköy tren l.staeymundaki cnmJde 
mevlüdu şerif okunacatmdan bilcüm
le hem,,ert ve arzu eden lllvanı dinin 
iştlrft.klerlnl rlcn ederiz. 

Belediye gazinosunda 
Her Akşam 

A VRUPADAN YENİ GELEN 
Amerikan eksantrik Dansörü 

BOB PARKER 
ve 

Meşhur Kemancı ProfC3Ör 

DARVAŞ 
idaresindeki Orkestra. 

Taslıye halinde 
Deri ve Deri Sanayü 
Yarduncı maddeleri 

tthalatçılan 
Birlik Limited'den: 

Tlcaret kanununun 361 ncl mad
desine tevfikan hlssedarla.r 18 Mart 
pazartesi giınü saat 15 de Gala.tada 
Ömer Abid he.nındakl dalrel ma.hıru
snda yapılacak senelik umumi heyet 
lçtlınaına davet olunurlar. 

Mtl.ZAKERAT RUZNA:\lESİ 
1 - Te.stlye memurlıarınm ve mura

kıp raporunun okunma&ı. 
2 - Bilançonun okunması. 
S - Tnsflye memurlan ve muraki

bin 1hrası. 
4 - Murak:ip intihabı. 

Tasfiye Memuılan 

İttihadı Milli Türk 
Sigorta Şirketinden: 

İttlhıv.iı Milli Tilt'k Sigorta ŞlrkeU-

1 
nln, esas nizamnamesi mucibince ve 
ticaret kanununun 381 el maddesi
ne tevfikan, hlssednrlar umumi lıeyet.l 
20 mart 1942 tnrlhlne düşen paznrtesı 
günü .5aat 11 de Şirketin Galata, Ün
yon hanındaki idare merkezinde aleld
de olarak toplnnacatıncıan bu 1çtl
maa lştlrh etmek için lA.a.kal on hisse 
senedine sahip olan h.J.ssedarlann 
mezkür hisse senetlerini ticaret Jm
nunun 371 el madde-sine tevfikan 
toPlantı gününden en u bir hafta 
evvel şlrketln idare merkezine tc'vdi 
ederek mukabilinde duhul!ye varaka& 
almalan rica olunur. 

Bankalann makb'ZUian da.hl hisse 
senedntı gibi kabul edl.lecekttr. 

l\lfizakere ruznamesi 
1 - İdare mecllsl ve müraklp ra

porlanmn okunması, 
2 - BUAnco ve kfırü zarar hesapla

nnın kabul ve tasvibl He t("Jllettüün 
tevzii ve 1dare meclisinin tebrlesi 

3 - İdare mecllsl A7.alannın lntı
habı, 

4 - Müra.kitı tl.lyinl ne bunlara ait 
tahsisatın tesblti, 

5 - İdare meclisine alt taıısısat.m 
te.sbltl, 

6 - Şirketle muamele icrası için 
idare meclisi tl.zalann:ı mezunlvct ve-

ŞARK Zevkle seyredilen. .. Eğ~endiren. .. 
Ve bütün muvaffakıyetlerln 

filmini gösteriyor ... Sineması 

2 Zarafet kraliçesi 
HİLDE HILDEBRAND LENi 

MARENBACH ve HANK SÔHNKER 

ISTEDIGIM KAD N SENSiN 
2 saaı Zevk ve Neş'e 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

S ·u·MER Bu Snh aksamı Shıcması 

HOLLIWOOD'un 
en büyük yıldızlan... Bütün bü
yük Radyo merkezleri... Ve en 
meşhur OrkestraJann iştirakile 

yeni (DEANNA DURBİN) 

GLORİA JEAN 
tarafından emsalsiz bir 

tarzda yarablan 

YASASIN SAADET 
Muht m ıı.usıki hfmkn.ını takdim edecektir. Diğer sahne nrkadaşlan 

EUGENE PALLETTE-NAN GREY 
~- ve küçük BUTCH ve BUDDY _., 

Bugün MELEK Sinemasında 
Dünya Filimcil.iiinin ild şahane Yıldızı 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSON EDDY 

tarafından nefis b~ surette yaratılan 

BiRLEŞEN 
GöNULLER 

Taınamile renkli - Zengin ve Muhteşem sahneler ... Büyük 

Mizansen ..• hlhl bir mevzu.. Zevkine, güzelliğine doyulnu

yacak bir Film. Bugün seanslar 1 - 2.30 • 4.80 - 6.30 ve 9 da 

Bütün kadınlar tarafından sevilen meşhur haydut «Cisko Kid.., 

CESAR ROMERO'yu 
Bugün S A R A Y s 1nema~ında 

Çölün en büyük Aşk ve Kahramanlık maceralanm yarattığı 

CiSKO KiD'in ŞANSI 
film.inde mutlaka görünüz. Hoş bir vakıt geçireceksiniz. 

Bugün saat ı de tenzilıith matine .. L..B ___ ııl 

Yapı işleri ilanı 
Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden 

1 - Ankara<ia Eti miWesi ittihaz edilen Mahmudpn.şa bedestanı be~ 
kubbesinin kurşunla kaplanması tş! kapalı zar! usullle eksiltmeye konul
ml'.ştur. 

2 - Keşif bf.'deli (19037.40) Um, muvakkat teminatı 0427.81} liradır. 
3 - Eksutme tı/311942 tarih cuma günü saat 15 de Maarif Vekilliği 

Antlklte~r ve Müzeler Müdürlüğünd~ yapılacaktır. 
4 _ isteklilerin Bu işe alt ehliyet vesikaları ve muvakkat teminat ile 

tıekllf mektuplannı 2490 sayılı kanun hükürnlcrlne göre ihale günü saat 
14 e kndar adı geçen eksUtme yerinde toplanacak komisyona vermeler1 
gerektir. 

5 - Bu işe alt k~i! her gün A~eolojl müzesinde görilleblllr. T~ikll 
suretl edlnilebllir. (12'14-2815) 

Gümrükler muhafaza Gn. K. Satın alma 
Komisyonundan: 

12 Mart 942 perşembe günü snnt 1!5 de kapalı zarf usullle ve 22000 lira 
muhammen bedelle 2000 çift er kunduram almncnktır. 

İlk teminat 1650 liradır. Şartnamesi Ankarada Gümrükler Muhafaza 
Ger.el KomutanlıQ"ında, İzmlrde Gümrük Muhafaza. Alayı Komutanlığında. 
ve 1stanbulda Galata Mumhane caddest 54 No. lu dairedeki satın alma ko
misyonunda her gün görül®Ulr. 

İsteklilerin kapalı zarflarını eksiltme saatinden nihayet bir saat ~-
llne kadar sözü geçen sa.tın alma komlgyonuna vermeleri. (2351) 

İzmir Muhasebei Husu siye Müdürlüğünden 
Muammer Uşaklının Başdurak şube-si dahilinde 106 hesap numarasında 

mukayyet emvallnln müterakim ve~ı borcundan dolayı mlllklyet1 hacudl
len ve tapu kaydına. nazaran 1klnc1 Kordonda 2ı3 adanın 1 parselinde mu· 
1rayyet ve diğer emlıiklertle bernber Eml!\.k ve Eytam bankasına 130.449 lira 
81 kuruş muka.bllinde Jpotekll bulunan ve 4000 lira Iradı gayri safiye ile 
mukayyet 32.000 lira kıymetindeki 11-15 numaralı han vllflyet idare heyeti 
k.ararlle s:ı.t•şa. çıkanlarak 21 gün müddetle müzayedeye vazcdllmişUr. Ta
liı;lerln % 7,5 teminat akçelertle 10/3 942 tarihinde saat 16 da. vl.lA.yet 
idare heyetine mürncnntlan UAn olunur. (853-2539) 

Aranıyor • • 
1şç1 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

İşletmelerimiz tram•f!ly kısmı miitehıı.rrlk malzer.ıe .şubesl için imtihan· 
da göstereceği ehliyete göre saatte 35 ıuı. 45 kuruşa kadar ücret verUmc'k 
sur<>tlle 3 :ırab:ıhk Amir muavini. 26 tesviyeci. 8 elektrik motörcilsü. 6 elek
trikçi, 6 eleUrlk tesvlyeclslne ihtiyaç vardır. Askerlikle aln.knsı bulunm:ı
yr.n isteklilerin d1lekçe, nüfus hüviyet cüzdnm, hüs:nihal kl\ıtıdı, sağlık 
r:ı.panı, 2 fotoğraf ve şJmdiyc kadar çnlıştlklan mü"sse.sclerden nlmıs ol· 
ciukla:ı hizmet miidd tı veslktl"n i e biri kt 23 2 942 tadlılnde saat 14 de 
1 lclmelerlmlzln Metro h nmın r t k. l Zat lşleri ve $cil Mildür ugu· 



'. :.P.-..OB_ .. 
Lig maçları 

: 

Bir ilrtik&T plJi 
P~ılt ·ye vuravacuJukla mil· 

cadele tqlci)Aıtmm Iealiyeti lriç 
fipb.e yok ki müsbet bir neticeye 
doğru gitmektedir. Bun\111 fayda
'-ı-ı gfuı geçtikçe görülecektir. An
cak, fiatleri kontrol ve narh koy
ma i§inin bu:ı mm.ıY"Yen lıtiyaç
la.rdan b.a,ka ..halara da tetmili 
zaruridir. 

Haftanın mühim kartılaı· 
malan F enerbahçe ile 
Beykoz, Kaaımp~a ile 

Yefa takımlan arumda 
yapılacak 

Uzak Sarkta'ki Japon 
harekatının gelişimi 

Mesela halkın bakkaliye 'V'e et 
iltiyaçlanna büyük hir alaka gös· 
terikliği halde, balık, aebze ve 
1neyva aibi, diğerleri kadar Aa· 
yari kıymeti 011111 bazı lln&.Yicin 
\.endi \ıavasıDa bttak.ıldığı. SÖtÜ• 

lüyor. 
Netek.im geçen gün balık alma

ia giden bir zat, ~hit olduğu biı 
ihtik&ı hadisesini şöylece anlattı: 

c ... Balılc.çıya gittim. Bana, pisi 
fU kadar, istavrit bu kadıu, us• 
ltumru şu kadar... diye fiat say· 
dı. Ben keşemle fiatler arasında 
bir anlaşma kurmağa çalışırken, 
iki resmi ve bir sivil memur dük
kana girdiler ve cHani bu balık
ların etiketlerD > diye sordulu. 
Hakikaten balıklarda etiket yok
tu. Yakayı ele verdiklerim farke
den balıkçılar cUnuttuk ağa.bey, 
paltomUll cebinde kaldı ... > gibi 
Jcemküm ettiler. 

MemUTlar tabii bunlara kulak 
umadılar ve cNedir bu balıkla· 
rm fiat!eri ~ > diye tekrar aordu
lar. Balıkçı saymağa başladı: cŞu 
yüz bu kadar, bu yüz şu kadar ... > 
Ben hayretten donakalmı~tım. 
Çünkü bana söylediği fiatle me
murlaıa söylediği fiat arasında 
otuz kuruş fark vardı, onlara da
ha eksik söylemişti. l {atta o •ıra
da benim için tartılan balığın pa
rasını verirken de balıkçı cAce
)eşj yok bayım, sen yabancı de
ğilsin, sonra alırız ... > gı"bilerde 
i§i )aübaliliğe döküp memurların 
gitmesini bekledi. 

Bu müşahe<lemi ayrıca yerine 
haber vermekle beraber ai:z:e de 
hildireyim dedim.> 

Bizim de gördülderimize göre. 
bu çeşit da!aV"C'fe yalnız balıldar
da değil, ııebzelerde, meyvalarda 
da böyledir. Bunun önüne nasıl 
areçmelD.. Gayet basit: Balıkç.ı· 
lara her cün balıllaneden mal 

ihtikar suçundan 
mahkum olanlar 

Avlar! 
cBay Amca> dön oir ~lü_v•

tandatla koeQfUYordv. Şdüır<le 
canı aılnlan köylti c.Be.y ~> ya 
bir hqli dert yandlktan aotıT• 
cKöyde hiç olmazsa çifteyi. omuz· 
lar avlanmağa çıkarız. Haç ck
~e bir canavar vurur, ekinleri 
zaraıc:lan la.ırtaruız. > diyor ve 
ez nidersinRh diye de soru-

yordu. w• 
cBay Anu:a> da <Nideeeg:ız, 

diye cevap ver;yordu, biz ele 
bir muhtekir yakalamağa çıkar, 
halkı zarardan kurtannzb 

Bu iki avlanma arasın<la cana
varlık bakımından epey benzer
lik olmak.la beraber, netice itiba
rile 'büyük bir fark olsa gerektir. 
Çünkü dağdaki canavann vuru
lup gitme.ine karp ,elıirdelri ek· 
seriya be~ on lira ceza ile iti ge
çiştirir 1 .•• 

Soğuk 
Apartıına.n kaloriferleri evvel

ki günkü Belediye mecliııinde d~ 
bir karara bağlanamadı. Ha\bulu 
herkesin ümidi ondaydı. 

Sanılıyordu iti birkaç aydır, 
birk.aç bin vata.tda.şı titreten, bas· 
ta eden bu mesele Belediye mec· 
liııinin bu toplantısında hararetli 
konuşmalara sebep olacak. k:ira
cılann lehine hir neticeye va.ra
caktır. 

Fakat olmadı. 
İçtimaın bütün hararetini yeni 

Belediye zamla.n aldıktan sonra 
bu iş soğuk bir hava içinde konu· 
§Ulup, Cınnhuriyet arkadaşımı· 
zm dediği gibi, cFaslı bahara> 
kaldı 1... Kalorifer gibi bir mese
lft'lin böyle aoiuk karşılanmaaına 
hiç şaşmamalı. Çünkü kalorifer 
artık sıcak havaya değil, •oğuk 
hM"aya delalet eden bir nesne 
oldu, çıktı 1... 

KÜÇÜK HABERLER 
* 11.icaret Vekaleti. bütün ticaret 

ve Sanayi odalarile hayvan borsala
nnda çalı~nlar için bir tekaüt ve 
yardım •andıiı kurulması etrafında 
teclkikler yaptırtrnaıktadır. Bütün 
yımlda 1 O 5 Ticaret Odası bulundu
iu öi;renilmittir. Hazırlanmak.ta olan 
bir niz.amname ile bunlardan bazı
lannın laivedileceii de haheT alın-

Kalay ihıtilc.&rı yapan Ce:maleddinin 
muhakeıne9İ dün Asliye İkinci Ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. Muha
lteme aonun<la Ce~leddinin 50 ki· 
lo kalayı 535 liraya satmak aureti.le 
95 lira gayıimeıru kar temin ettiği 
eahit görüldüğünden Ol\ bir gün 
~pse konulmasına, otuz gün müd
eetle dükkanının kapatdtnaaına ıve 
100 lira para ce:ı:A81 ödemeei.ne ka- mıştır. * Münakallt Vckalet:inin. l.tan-
ıar verilmittir. d 

Kömür ihtikarı yapan k.ömÜl'cÜ bul aularmda ifleyen l'Npurlar a ça-
Şaıcir ve Kadri. ispirto ihtikarı yapan lqan atqçi, loatromo, gemici gibi 
bakkal y 0 rgi, tabın helvıuıı ihtikarı mürettebatın maaşlarma beş~. lira 

bakkal Bedriye, §Arap ihtı1d1- zam y.ıı.pılmassıa karar verdıgı ha-
,_pan h • b al Z l ·· .. ·· d k.i n yapan bakkal Lizari, Ast.ye .utın- er ınmtftll. arn ar, om.unuz e 
ei Ceza mahkemesinde muhakeme ay ba11ndan ;tibaren ödepecektir. 

edilmişler, bever lira para ~ası * l.1ı:endenm limanmm talr.viye 
Cklemelerine ve düillnlarwıın bırer edilmesine karar verildiğini ve bu 
laafta kapatılmuma karar verilmittir· maksatla faaliyete geçildiğini yaz-

Elinde fazla miktarda ki.iıt bu- mıttık.. Öğrendiğiınll:e göre bu bu· 
landuğu halde beyanname verme• .. stalri çalıfll\8.lar ha~ ilerlemiıtir. 
mekten maznun Avram, beyanna- Evvelce bu limanda günde 700 ton 
melliz kaput bezi aak~aktan mıu:- caYa yüldetikliği halde yeni tesisat· 
DUD kunduracı Haçik., kumat İilb- b. bu ınikt.aı 2000 t()Jlu bulmuştur. 
Unndan maznun manifaturacı EK- Eeki rıhtıma ilave edilecek fenni te

ber, peynir ihtikarından maznun aiaattan aonra bu miktarın pek. fazla 
peynirci Sar:ıhm, pirinç ihtikanndan artacağı. tahmin edilmektedir. 
JDaZnur. ballal Şerif, çivi ihtikinn- ,,,,_ 
,ı__ K"'-'' _ LaJ - 1. * Y edikulede kahveclll&; yapan 
euı maznun anu.ı y~ anar- _ ,_ 
__ ,_ı_ ·1 · 1 d' Zeynel dün kahvede tMJaneuım te-
--.ıı;emeye ven rmş er ır. _,_, ı.. L t1 ç kan 

Mekt talebesine yübek fiatle nıWera;e:n -.azaen pa ~ıt.. ı 
ep. . .. v • kurıun karşıda oturan mu,tenlerden 

kqerpeyrurı, kagıt ve ıaıre sat.an Hn. . isabet etmiffir. Hüseyin 
K.bat.aş lisesi bakkalı Recep mah- ey:ıne v l 
l: .1 . ltcm . Ce mah- p.k.ağılıdan a~r aurette yara anmış, 

emeye Ten mıt, cı z.a hastaneye kaldırılmıştır. Kahveci 
kan.esinde !apılan muhakeme so• Z } -LaJanaıak tahkikata bat-
Mmda 56 lira para cezasına mah- eyne ,. .... 
k6m edilmiftir. lanmıflhr. 

lJc maçlarına ::ıı-nn Fener ve Şeref 
staıdl&rmda Ü-Tam edJJıeceJt \'~ birln<:i 
ktmerun • klübü oampiyonluk Yo
ımaıı. lttr lılln daha boy ö~üşecekler
.ur. ÇoltMınberı tamır edilmekie o
lan ~ret' atadı. dİl'tllaj 1şi ~et
ıe-ıaeret geçen batt.a.ki kupa lcnıpl~
malan He mailara ~tı ~ 
wmn bir mlddeüemıbed ~ ı. 1ıw 
ve gerelMe .ıae.dın ~e-tıı. dolayuüe 
aba.klik gÖ900.Pen ajanlığın pnıgra.-

Almanlar kara harekatında nasıl bir sıra takip etmiş 
ve evvela Avusturyayı alarak Çekoslovakyayı ve 

sonra da Polonyayı çevirmiılerse Japonlar da 
c~~pta ayni tabiyeyi kullanıyorlar 

mı -ldt.1 gündür fena giden hava .stn- Son haftalann Nl1i J..tlı haraltab 1 1 den aonra tecrit edilmi vazi~·ete .. Yazan: ,, dı tekrar boımıazsa,- bunuıı.n sonra Uzak §arkta ohıyor. Bundan başl.t.a &İrer. 
norma1 ~ı taı1t1p edecelttır. çok geniş aaha iizerinde yapılan bu M. Şevki Yazman 

Fakat bu Yu.z~ ·'"en lig maçlan altı ı.. k Almanya kara harekatında nasıl .... nare at seyri ve tertibi bakurundan -
hafta.lık teehhüre uA'mdığmda.ı:ı 15 da gay-' meraklı •afhalar l ,_, . __ ,_ 'l .. 1 biribirini tamamlayan bir sıra takip 

ed ,.., a göater- tunur arsa (.ıu geruş &a.n.1 v-c az mu- · l 1. A 
m~ta. nih.ayet . bUlml\81 1ce.p en mektedir. daf ku . d l wil b k .. etmış ve nası evve a vusturyayı 
mümı.bakalar yemden tehire uğrama- H _1_. ah . 1.w. . lmıaa ~) olcay :_ u pe guç alarak Çekoslovakyayı üç tarafından 
mak ş:ı.rtile ancak ~ nlBanda bitmiş ~~at s asının genıJ ıg;ını ıre- o yacaa;br. ar ası ,,;:nııgapur mu- k b d.. .. k 
olacaktır. nkstüre göre yarın Fe- çenkı bır yazımızda rakamlarla ver- harcıbCtıine benzer. Zira bir ta.raf is- p·avrl amış, ~honra 1;1rayı uşurere 

· · ·k F k d- '- k l ) ki '- _ _ı,w· ,__d ak . . v k o onyayı ı ata etmışse, Uzak şark-
nerbaı-...... stadında :r.stanbulsporla. Sü- mışll . a at ana o ay ı a &;~ tea.ıgı "'-4 ar t vıye getırmege mu - k' h '-. d J . 

~ı.... I il I ta ı are&;atta a aponya aynı me-
Ieyma.nlye, Vefa Ue Kasımpaşa, Şeref ranır ve gözle görü ür misa er e tes· ted:irken diğer taraf yardım alamı- todu takip etmektedir. 
stadında. da Beş1ktaşla Ta.ksi.m.. Fe- bit için hatırlatalım ki; Japon aol yacak.tır. 
nerbe.bçe Ue Beykoz, Gala\asara_yla yanının bulunduğu Yeni İ.rlanJa Japon bava kuvvetlerinin üstün- Cenup deaizlerinde i!?ini ilerletir
Be'3'0tlU3POr tukımlan laı.rşılaşncak- adasile Sumatra adasının en garpta- lüğü İngilizlerin Singapurdan kuvvet ken Bıirmanyadaki harekatı da ak
tır. Bunlardan ayn olarak da her ki köşesi arasındaki mesale. Kafkas- çekmesine mani olmuştu. Asker ~atmamaktadır. Her halde Singa
iki stadda altı ikinci küme klübü a.ra- yadan İspanyanın garbı~ kadar miktarı zatm az olan Wavdl için purda ve Malezyada boş kalan ka-
&mda Hglere devam edilecektir. I f d b" h t~ f 1 el ,ı_ __ d __ ,. 1 60 00{) L:_: ra ıve hava kuvvetlerinden bir kısmı Bu haftaki karşılaşmalar araısuıda o an mesa e en ır ayı:.ı az a ır. ıou:ra a tcanm o an . .._... ne . . . . . .. 
başta. giden klüplerlm.l.zin yekcll~r1- Japonlar bu kadar geniş bir sahada kıymetli bir hazine olurdu. Ayui ha- da duraya gelnuştır, şu b~ !ı.kı gun 
le oyunu olmadığı ve nisbeten zayıf harekatta bulunuyorlar ve her gün va üstünlüğü Cava ha.rekatında da zarfında Rangwoon • Çunkmg yolu: 
ra.ldplerle ~ılaşıldığı cihetle müsa- yeni bir yere yeni bir çıkar,trna ya- kendisini gösterecek, Japon çıkart- nun kapanacagı anlaşılıyor. Hatta 
bakalann sönük geçmem -bir .sütp- parak gayet tertipli yayılıyorlar. ma ve tutunma hareketlerini geniş bu yol işe yaramaz hale gelmi!I ol
riz müstesna- muhtemeldir. Puan Singapurdan sonrakı safhayı göz• mikyasta d~tekleyeeektir. mah ki lngilizler Rangoon limanını 
cedvelinde değişiklik yapacak derece- den geçirelim: Daha Singapurun Avuatralyadaki Porte Darvin }j. mayolarla kapayarak bu yoldan 
de e-bemmi~tll bl.r müsabaka olma- dü~~l tamam olmadan bunun kar· manına yapılan hava hücumları şiın- nakliyata son verdiklerini de bildir
makla beraber Fcnerlbahçe ile Bey- ,ısında bulunan Sumatra ada.sının dilı1t Caıvaya yardımcı önlemek için diler. Japon harekatı hala ilk günle. 
koz, Vef~ ile Kasımpaş& ~~- en mühim petrol sahaaı ve ayni u• olu. gerek. Zira Avustralyaya brşı rin hızını !kaybetmeden iki taraflı 
lannın dı~rlertne naznran ... ~. ge- b 1 ak b' h eık d k r e:kt 1 ktad J çeceği ümid edilmektedir. Fenert>ah- manda tayyare meydanı olan Pa- aş ayac l'ırd ar et e laabn~li~ gke ışın, __ ~ :._e ~ayı ma .k. ırd ... apo~ 

llı batta İstani>"'...,,.r önün- lembang'a para,ütleTle asker indir- Cavanın :ifga m en aonra o ı r. uvvetl'CTI. nenuz tazyı ı uşecea.. çe ergeçen .......,yv __ ı.. Ca d" . d d d wı ...... 
de taraftarıannı tatmin etrne«t.erı çok diler. Hedef malumdu. Bu paraşüt- Orllll da ancmı. vanm urmesın- erece c agı mamış gorunuyor. 

Dikkate değer bir konferans •. 
uzak bir maç çıkardılar. Bu mil.saıba- ç.üler vasıtasile tayyare meyclanını 
ka esnasında öyle anlar oldu Jı:I. gen.ç ele geçirmek, bir taraftaın petrol sa· 
Istanbulsporlular, san lacivert ta- hasının tahribine meydan verm.iye
t:mıdan Ustün o~ad.ı. Bllh8ale. hü- cek, öte yandan da arkadan gelecek 
cum hattı kendinden beklenen ran- Japon deniz kuvvetlerine ve asker 
dımanı vennekten uzaktı. Rakiple- ··kı·· ki' 1 ta. 
ınd f ı ft ı.-.~ t kla halde yu u "" ıye vapur arma yyare-

r en asa ~· yap ı n l . h" - ı k p ·· 
netioe almakta 0 nisbette geri kaldı- erın ucumunu on eme . araşu~-
lar. Haf hattı bilhassa Esa.dın llti- çülar muvaffak olur olmaz, demz 
ha.kile kuvvetli bir vaziyet almakta kuvvetleri de askerleri çıkardılar ve 
i9e de böyle kıymetli bir elemanı hü- buraya çıkan kıtalar cenuba doğru 
cum hattından geri çekmek Uerl hat- dönerek şimendifer yolUllu tab"ben 
tın semeresiz &.kın yaıpmasına fımil ' Cava adasının karŞlsına geliyorlar. 

Harp dolayısıyle gıda buhranmm 
bazı hastalıklara garip t sirleri .. 

olmaktadır ki bunun netice üurinde Palembang' dali petrol k:uyulan-
tesirl büyüktür. nne eskJsl gibi . z 11 rt h-~ --+irnıek ..,._ ... nm ve tesısatının Hollandahlaı tara- Profeso-r 

eyne 0 a .... a &"" Vt? ~ fı d ah · d'ld·~· b'ld' ·ıd· E 
hücum hattına geçinnek hücum ha.t- n an t rıp e ı ıgı ı m ı. ~-
tında yeni ı.stidatlaroan İbrah.lmi ih- velden esaslı hazırlık yapılmış ve ka
.mal etmemek en ma.kul harekettir. fi derecede fen kıta11 bulundurul

len menin 
fazla bes

anlattı 
Muzaffer Şevki 
büyük zararlarını 

Bu hafta:ki ra.kl.plerl İstanbulspor muşsa belki. Fakat en ufak aaba}ar-
ltadar olmamakla. beraber enerjik oy- da dahi yüzlerce kuyu, kale, tasfiye- Profesör ı.ı ~wr Muzattı::ı .., .n. Ye 
na.makla ve öteden.beri Fenetbahçeye lıane ve saireden mürekkep olan bu ner evvelki gün :ae,otlu BaJkevlnde 
karşı iyi neticeler almakla. iştihar et- ~islerin bilhassa baskın tarzında cFazla. befilenmen1n zararları• mevzuu 
mı., bir takım olduğundan dikkatli taarruza uğramalarında eaulı suret- etrafında pek d.Lkka.te d~ bir k.on
oynamalan lazımdır Beykozlular hiç te tahripleri çok me~kuktür. Çok feım:ıs vennişt.1r. Hemen hemen bü
lhmale gelmiyen bir ekip olduklannı malzeme çok insan {yani istihkam tt1n yer yftxii mJ.deleNrıin ha.rp eko-
bütün ta.kımla.nmız ka.rınsında zaman k ') ' k lA l h '- . -&""- - l""""''ıı.. -'"'1 isbat etmişi.emir· Normal va- as erı ve ço p an ı are.r;;et 18ter. n.o=-we gore ayar ~ .. IU ........ er-
~= Fenerbahçenin . galebesi akla. ~si talı:dir~e bir kaç kuyu ateşle- de böyle bir kmıfera.nsın can kulağUe 
en uygun Uıtimal iae de bu galebe nır ve tahnbe memur olanlar da- dinlenecetıne Jüphe yoktur. Bun.un 
kolaylıkla elde edile.miye<:cğinden o- lri buraya yaklaşamaz. Büyült kıamı lçln pro!ooör Muzaffer Şevk.1n1n dJn-

1 h led1ğimlz SÖ2llerinlıı blr hulA.sa.sını 
yunculann rakiplerine ehemmi~t. ve- ta rip edilmeden kalabilir. ya,pmal!ı faydalı gördük. 
rerck sahaya çı.kmalan ve çok sikıı . ~hemmiyetli mesele bu değildir. B. Muzaffer Şevki: •Fazla beslen-
maç yapın.alan IA.zımdır. Eızım burada tebaıüz ettirmek iste- menin zaııı.rlannı tedkik içln 1nsa.n 

Günün ikinci derecedeki sıkı karşı- diğimiz asıl mesele harekatın geHıi· TI\cudünün ma.hiyet.l.ni, tabi! beslen-
la.şmasını, Vefa ile Ka.."lmpaşa takım- ınJdir: meyi, bunun nelere mütevaldof oldu-
ları ya.J).'lca.klnrdır. Ötc<lenbert barııta tunu fazla beslenmenin :zan.rlarını 
-len klüplerimiz A-~- .. a. bulunan Sumatradan sonra sıra Cava ada· ~- ..... ...., .. .,.... sırasne mütalea edelim.• dedi ve bun-
Ve!alılar son zamanlarda beklenilen sına gelmektedir. Caıva; aatıh ölçüsü dan sonra ınsaıı vücudünün gayet iyi 

için Jlzı.m olan kıalorldlr ki vilcudün 
a.sgarl ıh~ miktarını gösterir. 

Vfu:udün asarl knlort miktarı aşatı 
yukan 1000-1200 dı.ir. Biz bunu kilo 
ba.~ına heaap ederiz. Tam istlrahe.t 
halinde bulunan klmse için kilo ba
şına sa.rı:edilecek kalori 20, az çalı
flLlll&r lçln 30-35. vasat derecede fa
aliyet göst~renler lçin 40, daha fazla
lar için 45 kalori.... 
Viıcuda dahil olan gıdalar yaııa.rak 

hararet ve hareket tcvlid ederler. Bi
naenaleyh in.sanlar ınkletıerlnc ve 
yaptıkları işlere göre kendilerine lli
zun gelen kalori mlktannı pek kolıcy
lıkl:ı. tayin edeblllrler. Bu esnada 
şu rakamları da göz önünde tut.ma.k 
lazımdır: l grıaın albümin 4 kalori te
min eder, l gram idrat dö karbon 4 
kalori, blr gram yağ 9, bir gııarn alkol 
7 kalori verir. Bunlara naza.r:ı.n vü
cudün -sıkletine ve yapıltm i.§e gö
re-- kalori miktarını kendinize lazıırn
olan gıdayı hesap etlcbilirsiniz. 

Fazla gıdanın tesiri 

muvaffakzyoetl gösterememekle bera- itıôarile Sumatradan, Borneodan kü· tanzim ed1lmiş bir makineye benze
ber hiçbir 7.3.lllan rakiplerine tehlike- çük ise de nüfus itibarile çok kesif- dlğinl bu makinenin adi makineden 
ll olmaktan geri kalmamışlardır. Ba- tir. Uzak şarktaki Müttefikler ordu- farkı büyümesi. kendi kendine tamir 
Zl elemanla.nnın aslrere gitmesi yü- .aunun karargahı, İngiliz, Amerikan olması ve dış şartlara uymaslle a.ynl
zünden zayıf düşmelerine rağmen Fe- ve Ho1larıda Müttefik donanmasının dığım. bizlın ma.kine.nln kim.ya. bakı
nerbahçe ile ya.ptıklan son kupa. ma- deniz üssü buradadır. Keza 'bir çok mında.n ya.pıseven albümlnlerden. 
çındaki oyunları ümld verlcl mahiyet- da tayyare ve tayyare me,,.danlan yağlardan fdrat dö karbonlardan, su, 
tedlr. · d B' 

1 
h Ca _ft ... _ vi . " Vucut kendisine lll.zım olduğu ka-

T kı &Jtsa; taranannı dü- var ır. ınaena ey vaya taaınız uı.c••u<:.u ve taminleroen tıeşekkfil ettl- dar kalori alırsa metabolizma müva-
rel~l~ takd~ eski mevkilerini Sumatra kadar kolay değildir. tını söyledi ve şunlan ilave etti: 2ıeneli gider, gıdai hastalıklar husule 
tutacakları şüphesizdir. Diğer taraf- Bunu bilen Japonlar yine ııayet - Adi makinenin i.şleınest için na.- gelmez. Lfikln ihtiyaQtan !nzla gıda 
tan genç oyunculardan kurulan Ka.- tertipli ve fakat çok süratli bir tarz. sı1 bazı maddelere ihtiyaç varsa vü- alınınca ,fazl::ı. beslenmeı> dediğimi2l 
sı.mpa.şa, birinci kilınenlıl' yeni takım- da hareket ediyorlar. Sumatrayı alıp clldün çalışnası ve hararetinin temi- şey ortaya ~ıkar. Fazla beslenildiği 
larmdan olma.sına mukabil mevsim adanın c:arkma ve ccnubuna dogvru ni lçin de bir takım maddelere lüzum ve fnzln gıda alındığı zaman ne olur? 
b d be · k ff ki tll o-1 " vardır. 4te bu lhtiyncı tıemln lçin Evvela bıml:ın öğüt.en u2uvlann ~ın an n ço muva a ye 'lerlemekle Cavanın garbını 
yunl.ar çı.ka.mu.ş ve llglerde senelerce 1 

1 
ş· 

1 
. sarmış vücut hariçten cıda tabir eWğimiz rah&teızlıklan meydana gelir. BunlM' 

pala sallamış klüplerlmlzin bazılarını oluyor ar. ıma tarafındakı Borneo maddeleri. alır. Bu maddeler vücu- bilhassa hazım yollan ve ona merbut 
mağH\biyete uğratarak kendisine gü- ve Celebes adalan zaten Japonlar diimüzün yapısı lç.1n yabancıdır. Bun- olan karaciğer ve p:;ı.nkrestir. :Mide 
!Jel bir derece tem.in etmiştir. Küme- tarafından işgal edilrniş~r. Bugün lann girditlerl yerin eicsl.kliklerinl ta- ve barsak hastalıklan maalesef blzde 
ye yeni giren bir klüp için altıncılığa gelen haberler Japonların Cavanın mamlamat için yapının temellni teş- fazladır. Bu da muhakkak k1 fazla 
ulaşmak az muvattaklyet; değof)dlr. hemen şarkına düşen Bali adasile kll eden htlıcreler1n protopla.zmnsına yeınemlzden n*t ediyor. 

K.arndix ek.meılı: ııa'8.n M4medin 
f.mmda hamurklT Baıyram 25 lira 
para cezama UtahkUm olmuftuı'. 

21/2/1942 cumartesi 
günü yapılacak maçlar 
İatanbul okulları nttl:ıol Ug heye-

Ser bes güref ttnden: şeref .stadı: 1 - :lsttkIAl L1 -

Genç ve neftl6li oyunculardan kurul- daha şarktaki Timor adasına da as- beruJem.elm ?Azım.dır. İşıtıe bu sebep- P'azla tegaddl dolayı.sile karnciter 
muş olması en ~lıislci meziyetidir. Jcer çıkardıklarını göste~orlar. Bu ten ytyeeelı:ler Tileutta, btl'h-. ha- hastalıkla.n da baş gösterir. Bu ev
Çok çetin geçeceği tahmin edilen bu sonuncu i§gal hem Cavayı tarlttan mm cihazında btr sını ~lerden nlA b.raci~rln :yorgunluğu ~inde 
hrşıkıışıtıad:a. Vefa teerübe ve tekniık. çevirir ve hem d Arru.tr I il . seçerler n en aonra g.lrdiklert yapı- baflar. Kıısmen de karaclğ'erln vaıı.ife-
Kammp~ nefes ltibarile rakibine e .. aya e ır• :nm bütün fzlko-§mik Ye ~ile a::lmJe b<1zuklukla.r. Jc11a.~zllklilıı 
tefevvuk ettiğinden galibiyetin hangi t~a~n~ keser. Cava uç taraftan çe..,.. l'U1flannı aldıktan sonra. bmunlle sört.Ulr. Bmıdan mütevellid de b~ 
tarafa nn..<rip olacağını testlrm~ güç- nlıı:ııtır, cenubu ise uçsuz bucaksız onlara benzerler. Vlieut bunlardan OOk m1dıe ft barsak boauklukla.rı hu
tör. Maamaflh yeşll beyazbJıarm can- Pasıfik Okyanusudur. Bu istikamet- kendilerine :tft.zım ola.nlarını alır. 14:1- ııule telebillr. 
h oynadıkları takdi!'M tecrübe fa.1- ten Cavanm yardım alması pek ne ya.ramıyanlan da muhtelif TaBJ.ta- Fa:ıla yiyenler Jik1 türlüdür. Bunlall 
ki.Yeti dolayısile maçtan galip çıkma- muhtemel değildir. larle. dışa.nYQ atar. İşte ytyeeek mad- ya blr tek gıdayı !azla yerler, yahut 
lan 1httma.ıı tuladır. Mesafeler çok uzalr.tn Ca ot delertnln vücuda dahil olduktan eon- da rtdalıttm. heyeti mnum.lye9lııl fas· 

Günün di#er kt.qılafmalannda Ga- mda üslenen Ja 
0 

ta' :vt . ;:· ra. ~a ~ncaya kadar geçlrdl.lc- la alırlar. Meselft. bazı kimseler eti, 
l&tMam~ Beyoğlusponı, Beşl.ktaşın .aıhadan ard P n YY_are en .. ~ lerl safhaların he,ıetıi ~m.\Wlllla bazı tlm!eler yağlı veya ~ll .~.ad-
Takslml, Istanıbulsponm Süleymanl- Y . ırn gelmea:ıne mam !OO'!ıa.bollzma, ?e bu değlfmeler esna- deleri çok ,.erler. Bunlarda görulen 
yeyl kazanm.alan normal neticelerdir. olur~ar. Bınaenaleyh her tarafı sında gÖ'I'Men boımklllkl&rdan Deri hafialtklar da. b~ be..Şıkadır. Q<* 

.. bakaları Yilee tl1kt1 L. saat 14,30, 2 - Vefa L. -
muaa llk aaıa.ta.sazıay ı:... 1111.&t 1uo, Ha.kem: ş. 

t.ta.nblll. filı'ef aJtınlığulın sen~ Tezıean. 
1u.11reı programma dahil bulunan 1"enel' B stadı: l - Ş1fl1 TeraW 
8elt>es gii_re_, mftı9abe.kalan pa.m.r gi1- L Bölge. Sanat o. aat H,30 2 -
ne teer&bestz ~er a.ra.smda :va- · - - • 
pdacal[tır Gtlreıt kınbihıün Kmrı.ka- Bota.ziçl L. - • ~fan L. aat 
JI ~e yapılacak olan bu mttsa- 15,40. Hakem: A. Adem. 
b&hlara ~ edecek J)ehllva.n:lann 
tartım saat 11 den 12 ye kadar devanı 
ecleoek Te ~ara saat 14 de 

ŞAZİ Tftcan ?,ev~ıl~n, yardım ihtimali azalan Te ırelen hutalıklare. metaıboUııma b&S- etle beslenenler de derhal değil. fa-
Tehayyiil Ettiğinis Mobilya --------- uç sstıkametten hava ve kara taar· talıkları nya yeni bfr tAbtrle 41be6J. k&t samanla muhtell! tıez::ıhürler me-

Tehlri80t'i yemek odaS iabnı, Kadlköv HaJkevinden 22/2/942 ,ruzlanna maruz kalan Cavanın kar· hestahklan• diyoruz. seld gıda ha.stalığı, ta.nslyon hastalık-
başlaneca.ktır. • ... -

Bu akpmki balo 
COmhuriyet Halk Part1si İstanbul 
~tı tarafından Halkevlerlnln o
naneu yıldönümt1 mihukcıebetlie ba
miaııa.n balo bu akŞam Tats1m Be-le
d!Je pzlnosu aalonlarırula veı;11ecek
tır. 

Modem çalıtma. ()daın. KelTl- pazar günü saat 1 t de yapılacak fi koyma tarzı çok fena olacakhr. G •• 1 .. k d ihti lan aörülebillr. Bu demek dEtild.lı: 
nıatör buz dolabı ~ 8alr nadide 90kak koşusunda ha.kemlik etmek 1 Çünkü esas kuvıvetin neTeden gele- '1!1 u.. gı ~ yacı k1 bııtfu~ et yiyenler bu hastalıklara 
mobilyalar. Yarın Maçkada tram- üzere a~ğıda isimleri yazıh zevatın ceğini kati olarak bilem.i ece v. • in Bir vucudun günlük ~& ~~ye.cı tutulaıtıllir. Hayır'. biz sadece fazla 
vaym nlhıayet buldutu yerde 167 E · . ·n . . . . ~---- 1 . . Y gı ıç nedir? Bu bir taraftan vucudun sık- ytymılerden bahsedıyoruz 
N caddesi yanınıctM1 A 1 vnnıze teş~ ermı nca edenz. KuYVet ennı. muhtelif yerlere dağı- ~I. bir tanı.!ta.n da yapılan faali.VetJe • l "' · .. 
~~ı ~:if 81lk:ağmda 22 No. ~ ~er Besım. Dr. NuTettin Savcı, tacak, teşebbüsü ellerinde tutan Ja- alMmdardır. ruç çalış.mayan, yatak- Şışman ıgın zararı 
açık arttırma ne atılacaktır. 

1 
Na.ıli Morası, Ali Rıza Sözeralp, ponlar ise taarruza en müsait yeri ta ve mutlak ıstlmhattıe bulunan bir Yağlı m.addel~re gelince bizim 

İlAn Mhl.feıslnde>kl mufassal 11A-m Suat, Nazmi Tüfekçi, Neriman Te- seçip oradım yükleneceklerdir. Bir vücut yine kalori S"rf<'der. Bn ı~ "'' kcttmizdP bu gıdalnr çok 
okuyun us. • ı kil, Cemal V enç, Sadık Ceylin. [defa çıkartma muvaffak olur ve tu- 1 uzuvlarımızın hareket ve f:ıa.Uyctı 1 ( Devıunı sahiie 7 sütun 1 de) 
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Dikkate değer 
bir konf er as 

)'enlr. Bundan doJa.11 d& omanJa 
llfnıa.nlı1t husule gtftlr. Blroc* ~ 
ler d>ir dirhem eı b1n 9,7JP Ortan 
derler. mü.bukl. :fU1a et b1ıP bu-
ıalıklara yol a.çabl.llr. şıpanblt btl
huııa ileri dereceye gttt1ti zaman'."-
otta metaboliZm& tamamUe boıliul
mata baflar. Bir tara.ft&n jç UZU.T

larmm yağ baR"la.dığından vazl!eierl.ni 
mtışktll!tıa görürler. Kalb yatı.anır. 
Karaciğer ya.ğl:ıınır. IMlbrekler 181 
ba.itlar. Ve bllhassa ~ ldmselerde 
&o y~Ull goeçtlkteı:ı acıma haStalık baf 
ıöetertr. Tana%Yon yiik8el1r, blb .ı
lı:mtıları başlar. Ufak ha.re1tetler blle 
nefes a.Jmaltte, mUşkülAt tevlld eder. 
Uy1ruya meyil çoğalır, ıeceleri horlar 
male.r artar. Ve bu suretle etra!ın
da.kllert ele mha.ts:ız eder. 

En mü.h.lmm1 b1r ta.k:ım iehl!t.ell 
hastalıklar kend.lnl gösterir. Bu d& 
bilhassa §eker butalığıdır. ~
la.mı hemen yüzde eıııstnden faZlaBl 
ee~ ~ tutulurlar. Bun· 
d.a.n başka §1.şnanlar bul• vesalr 
hastalıklara k.arfl. da muQ.vemet.sız
dlrler. Bir sa.tüme, ti1r sanJ.ıJ[ veya 
b1r bula.§ıcı ııa.stah1t '9'8.h1m netıceler 
Yerebllir •• 

Şekerli ve unlu, ıdra.t ka.rbonlu 
maddeleri çok yiyenlerin de AJobeti 
fitma.nlıktır. Bunlarda da yenilen 
pıaddelerl:n hepsi ya.nam.az. vilcutta. 
Jai!: terakümüne sebep olur. 

Alkole gelince bunun bir gramının 
'I k.a.lori verd.lğln1 aöyl~ Alkol 
muayyen bir nı.sbet da.hlllnde vü
cuda zarar vermez. Akşamcılık oek-
11nde veya fazla miktarda alınınca. 
d1A'er gıdaların çok aJmmasm.da.n da
ha mühim tahribat yapar. Midede 
iltihaplar ... Karaciğeri bozar. damar
lan, kalbi, dimağı ve birçok uzuvlar 
ftz.erlnde fena tes1r1n1 gösterir. Aca
ba ne miktar alkol almalıdır? Bence 
Jlıml dört saatte kilo ba.§ına 1/ 4 gram 
alkol alınabilir. Yani 60 kiloluk bir 
insan 24 saatte bir bardak şarap ve 
Ja bir kadeh rakı içebilir. 

Fazla beslenenlerde bir takım ııas
talık ıstıdatlan evUl.tıanna da teslr 
eder. 

Türkiye CUmhuriyetl 
Ziraat Bankası müfettiş 
namzetliği ve şef namzet· 

liği müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

Bankasından: 
ı - BanJramrr.a. m1lsbak& ile 'ft mUsabakada g&tterl1ecek 

muvatfatı,_ dereceSln.e l&"e ıtısumu kadar ~ na,mwet.t 
ve pi n&mreti ab!ıacütıl". - - - ..... 
ı - lılftsabakaya girebilmek 1çfnr 
A - Tilrk olmak, 
B - Askerllk rull hizmetini yapmış bu}1mmalt, 

o - Yaş otuzdan yuknn olmamak, 
D - Yabancı De evli buiıınmamak, 
B _Hukuk veya lldt8ad fakültele:rl, atyasal bilgiler okulu, 

yf1ksek ticaret ve fktisad mektebi veyahut Maarif Vek!letince 
musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinin l71rlnden 

' mezun bulunı:nak. 
F _ Her hangi blr bJzmet teahhiidü altında olmamak, 
o _ Yapılacak ta,hk1kat neticesinde sicil ve sedyes1 itibarlle 

mesleğe alınmasına mlni bir ha.11 bulunmadığı anlaşı.lınak, 

gerektir. 
s _ Yazılı müsabaka hntihanlan !O, 21 ve 22 Nisanda 

Ankara ve İstanbul Ziraat bankalarında yapılacak ve kaza
nanlar yol paralan verilerek Ankaraya gettrtll1p sözlü bir 
im:tfuana tlbi tutulacakladır. 
4 _ Müfettiş namzetlerine 140, şef namzetlerine 120 liraya 
kadar aylık verilir. 

5 - İsteklilerin 13 / 4/942 tarihine kadar .Ankarada teftiş 
reisliğine bir mektupla müracaat etmeleri ve: 
A - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat banka.c;mda memurluk: ı.st.e

yenlere mahsus beyanname» «bu matbua ba.n.kalanmızdan 
alınabilir.» ' 

B - Bankanın göstereceği tabipten alınmış sağ\ık raporu, 
C - Tahsil diploması, 
D - Nüfus tezkeresi. 
E - Askerlik vesikası, 
F - Hüsnühal varakası, 
o - 6X9 santimetre ebadında dört adet kartonsuz fotoğrafı 

tevdi etmeleri gerektir. «BU vesikalar İstanbul veya İzmir 
Ziraat bankaları vasıtasile de tevdi edilebilir.» 

6 _ lrntınan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat baiikalanndan elde edile-
bilir. 2264 

Dik.kat edilecek olursa bu gl:bl klnı
aelerln çoğunun ailelerinde bu has
talıklardan bir tanesine musap o
lanla..r görülür. Bir §eker hastası
nın babası ba.za.n bir şişman veya 
blr gudlı, veya romatizmalı, btr 
tlş:man büyük babanın oğlu şeık.erlldlr. 
Torun tekrar şişman olabilir. Ana 

n babada bu haller görülmese bllc ~--••••••••••••••••••••••"' 
muhakkak büyük baba kolundan dI-
ter uzuvlarda amcalarda, dayılarda İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
bu hastalıklar mevcuttur. Bazı mü- G/3/D~2 perşembe gnntı saat 15 de İst.c'l.Ilıbulda Na.fla mUdürlüğil eksllt
elllfler bu 1.rslyet dereces~I yüzde 25 me k<l'IIl.lsyonu odasında (9899.41) Ura keşif bedeli Taksim erkek l1'es1 ta
ne yüzde '15 arasında gosterl~rlar. mirat ve 1n§Q&t l§lert açık ek.slltmeye konulmuştur. 
Hele çocuklar ana ve lxııbanın fena ı Mukavele, eksiltme, Bayındırlık Jı)leri genel, husus! ve fenni şartna
itlyatıannı kapar1a.r, ayni sofrada melerl, pro1e keşif hül:\saslle buna müteferr1 diğer evrak da.lreslnde aörO.
omrouklan lçln fazla. yerler, fazla ıeeektlr. 
içerler ve 40-50 sine doğru hastalık- 'Mllvakk&t teminat (743) llradır. 
Jıar ba.'}lar.• İste'klllerln Y. Mühendis veya Y. Mimar olmalan ve en az bir tea.hhütte 

Harbin beslenme <8r.OO) l1rablt bu tşe ben7Je1' ış yaptığına dair tda.relerinden alınış olduğu 

üzerinde tesiri 
veslkalira ıstlna.den İstanbul vi1A.yet1ne müracaatla eksiltme tarlhlnden 
tatil günleri barlç (3) giin nveı alınmış ehliyet ve 942 yılına alt Ticaret 

Bundan sonra profesör ha.r'bln bes- ooac vesikalarlle gelmeleri. <2184> Jemne iizertndet.l tel!lirlerlni ~ an- ,:..._..:., ______________________ _ 

latmıştır: 
- Harbin her meml~ tıesırleri 

pfa buhranlarını meydana çıkarmış
tır. Geçen harpte meselA. Almanya.da. 
nvelee fazla yiyip 1çmeğe all.ŞD11Ş 
tlmseler aruında beSl hasbalıklanna 
Qıtulanlann, az gıda a.lmaJc mecburl
J'8tl ile lytl1ğe dotrn gittikleri görül
mDştür. Çok gıda. almam~ca ka
ruiğerlerde safra keselerinde salah 
emareleri bellrın1§, evvelce mide ve 
baraakları Bık Bık bozulan kimselerin 
n şehirlerine gitmelerine Adeta ihti
JaÇlan JcalmadJlı g&;lhnü.ştilı. Daha 
flmdlden tnı ıwtJfn Anupa.da. m.e-
llJA l'n.nse.da tesırıert ~rillmeğe 

beflamıttır. l'ranm:lar da t>1z 1&rk
hlar ıtbt çok yemee1nl tlstellk: fazla' 
fU'&.P 1çmes1nl aeveıier. Bu yakın
larda Lyon profesörlerinden b1rln1n 
raptığı tedk1k enteresandır. Bu zat 
lld& buhranından sonra birçok §eker 
baatalık.Iannm daha lYi seyrettJğini 
Ye diğer beslenme teşevvü.şlerlnln or
tadan kalktığını ve Vlchy kürüne her 
ame ihtiyaç lı.!Medenlcrln bu sene bu 
lbtiyacı dnymadrklnrmı zikretmekte
dir. Ben de şahsen un tahdtdatmdo.n 
80ltra fazla. unlu maddelere düşkün 
bul şekerli hastalarımın §Ckerler!nin 
gayet iyi gittlklerlnl bugÜnlerde mft
fllhede etmekteyim. Demek k1 harp 
.-,ı btr Afetin ctl.zt bir zümreye ol-

bn tekilde faydası dokunduğunu 
eyebUlrlZ.:o 
GnfmuMı'ı gftzlde bfrl dlnley!c1 ıı:a-

labalılı alA.ka. Ue tBJQp etmiştir. 

K\JPONLU • VADELi ·MEVDUAT! 

T0RK·TfCAREl· BANKASl·A·s~ 
__________ ................................. . 

Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malôllerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
MaqJıa.nnı hanJramır.a. teJnl.lk ettlrm.&k: IUletile alan emekll, dul ve 

,.umlll'Jn Raz1ra.n -~ M2 le, aylık:lamım tıedl.~ 2 Mart 9~ 
~ cfbı'llnden ıtıbaren t.,ıanacaktır. 

1 - Maq 1ahipler1nln teınllk muameleısl için. bir devre evvel be.nka .. 
nmıct. teıı.dllertne vıer11m.1t olan besap pwrulala.nnda.kl 1za.ba.tı nua.rı dik· 
blıe alaralt meQilcQr pusulaJann ali Josmma )fa.ret edll.m1ş gün ve saatlerde 
ıotctranı nii:tu.8 eüzdanla.rı ve nmnı aenet.ıerlle bankamıza mfiracaatıarı. 

2 - K'Uponlannı v1m ~k IJUreWe muamele 7&pacaJda.nn ve ın.a.-
8f]a:nnı sa defa olarak tem11k etmek lattyeQ)ertn mtıracaatıannm & Mart 
Hl tarlhtnden itibaren Dbul edileblleceğL 

1 - Aaer1 malftllerln mtımoaa.tı 2 Man S>a ııazartem C(lnü sa.ba.hleyin 
aaa.t se:tıııden on 1k1l"& tadar Jcat>ul edllecdı:ttt. 

Herhangi bir ~P ma4ıal kAimamalr tmre aıılcerl malfiller1n Mal 
Mtktnrlfltftne n.uaran müracaat maa qatıda l'Ollıerilml§tlr: 

Saat 
8 - Si aramnda . Eminönl. .... Beflk.tQf 
• - 10 JI J'atıb 

JO - 11 • 1"st:tıdar ft Kadik.öy 
11 - 12 > Beyotıu ft d1~eI1 Mal Müıdtlrlilltleı-

rlnde ~tıı malfillere tıedlyaı Ja.Pl}aca.k:tır. 
Tu:D.nda bildirllen eün ve aatlerden .sonra vaki mtıracaa.tlann diğer 

maq aahlplerlgibi muameleye t&bi tutuıacatı ve ma11lller1n fotoğraflı nüfus 
Biliimum ıtriyat depola- te'ZJkerelerlle 1kramiye tem cüzdanlarını birlikte gettrı:nelerl. 
rmda ve parfümeri , 4 - DİKKAT: M~ 88.hipler1n.tri rabatça muamelelertni 

ltlf1"'0 or,ııo.s.,.{ 
o.r.ı._ (ıb•d o•" t•ı• 
k~l'8,{;,fl0#~.f.!.44~4· 

... 1 d b 1 yaptırabilmeleri için gün ve saatleri harlclnde müracaat etmeme-
magaza arıın a u unur. lerln1 ve bu gtüi müracaaUerln kabul edilemiyeceği llA.n olunur. 

Açık Artbnna ile Fevkalade Sabf 
242.1 

Yarmk:l pa.za.r sabalıı saat ıo da. D l l 1 
Ma.çkada Teşvl.ldYe cadde& No. 89 ev et Demiryolları ve Limanlan ıletnıe 
GÖ2:elll apartuna.nı No. 14 gayet gD.- Umum idaresi ilan lan 
:nel eşyalar açık arttırma. ıruretlle sa... =================::::;=========== 
tııacağı ilan olunur. Vitrinli 2 ta;. ı 
a.flı b .. f D 2 koltuk 6 IJ8.!'l- Muhammen bedell (3000) llra. ola.n bir adet elektrt.kli &eyyar kaynak 

~al u \
0 
re=~re masadan mü- ma.klnest (10/3/1942) salı günft 1aat Cl!UIO) da on beş buçukta Ha.ydarpa

reJ: ve ~ ~aza.rif asrt ,_,,ek oda şada Gar binası dahilindeki komlsyon tarafından kapalı ıı:arf usulUe satın 
P g ye J-- almacaktır 

~- b~e. 6 L,:n~~~ v~to= Ba fşe · gl.Nnek ıstiyenlerln (225) llralJ.k muvakkat teminat. kanunun 
od ~sa a~i re bire ~raflı vitrin tayin ettiği vesikalarla. tıekilllerlni muhtevi zarlla.hnı ayni gün saat (14.30) 

a mı, van, an dört otuza kadar komisyon relsllğlne Termelerl lAzımdır. 
v1 e kumtakımıa.ş kkanaplı 2 k2°1ktuklltuku ~~-sa.- Bu işe ait şıartnamerer komtsyontbn para.sız <>la.rak dağıtılmaktadır. 
on • ape, o ve ........ ,,aş (2569) 
kaplı iki sanda.lyeiı defa salon takımı 

1 kum.aş kapıı 1kl koltuk ve 1ld sandal- 1 İstanbul Belediyesi ilanları 
yell salon, 3 kapılı aynalı ®lap. iki L------------------------g~ masası, tuvalet v .s. Amerikan 
somyalı 2 ağaç karyoladan ml1rek:ltep 
asrl ceviz yatak oda takımı, iki ka
pılı aynalı dola.p. tuvalet. İngiliz ma
muıatı somyalı 1ld bronz masl! tar
yoladan ibaret defa ya.tak odası. lld 
kapılı aynalı dolap, lk1 gece masası. 
tuvalet ve Amerikan demir k!aryola.lı 
asri yatak odası, aynalı dola.p, tu
valet, gece masası demir karyolalar, 
kolon, borularlle demir 2'Qbalar, ay
nalar. salon ve slga.ra masa.lan. eta.
j er. kadife perdeler. bronz mas1f şö
mine saati, vazolar, b!.blol3.r, mutfak 
takımlan, gaz fırını ve birçok eşyala
n, gayet güzel Anadol ve Acem hah
lan radyo li'Ulps 1940. 

Zayi - Fatih askerlik şubesinden 
aldığını askerlik terhis kaydı ile nü
!us..tezkereml :zayi ettim. YenlsLn.t ala
cağımdan eskisinin hWanü olmadığını 
l!An ederim. 

Adres: Galata Karaoğkı.n ook. 
No. 15. 327 doğlmılu Must.ata oğlu 

Zeki Saygılı 

SATILIK EV 
Erenköy Kazasker Camll sı.

rasıı\.da asfalt il7.er1nde e bu~u.k 
dönüm bahçeli 24 No. in Yusuf 
paşa evi acele satılıktır. Milra
caat yeri: Ankıare., Atatürt.: bul
varı Toğyar apa.rtımanı No. 8 
Ba Meliha.ya. 

ANAPIYOJEN 
Dr. lBSAN SAMİ 

reptokok, btamokok, pnO
kok, koli, ptyosıyanlklerln 
ptıtı ~ban. yara akıntı ft 
lld hastalıklarm.a karp çok 

testrıı taze qıdır. 

Süngercilik 
Türk Anonim 

Şirketinden: 

Beşiktaş Kaymakamlığı n Belediye Şobesl Müdürlüğünden: 
Be11lktaşta tramvay caddesinde 33. 85 No. 1ı dört ta.tta.n !baret k!rg~ 

simitçi fırınının ü.!t k:ıı.tı teıııllkell bir surette çatlnm.J4 olması»dan yu.pı 
yollar kanunun 44 üncü maddesi hükmüne tevfi'kan mahzuru kaldırılmak Qzere sahibine lhbama.me tebllği muamelesinden flmdiye kadar blr netice 
elde edllememlştlr. Mezlı:11r binanın ne,ır tar1hinden ltlba.ren on beş güıı 
z-...rfmda. mazarratını:n kaldınlması hı.rsusu tebliğ mn.k:anuna kaim olmak 
nxere lllıı olunur. (2604> 

* Sürp AiOP mezıı.riıtınm a.sker ocağı yolu kısı:nı ihata duvarının inşaatı 
açık eksiltmeye konulm~r. 

Keşlt bedeli 884 lira. 39 kurq ve Uk temina.tı 86 lira 33 kuruştur. Keşit 
ve şartname zabıt ve muamelU mtldürlüğil kaleminde görfileblllr. İhale 
25/2/942 çaı:şamba. günü saat H de Dn1m1 Encilmen.de yapılacaktır. Talip
lerin ilk temlna.t mak!>uz veya mektupları., lllale tarihinden üç gün evvel 
Beledi~ Fen İ.şlert Müdürlüğüne müracaatlan alacaklan fenni ehliyet ve 
941 yılına. ait Ticaret Odası vesllmlarlle llı.ale günü muayyen saatte Daimi 
Encfunende bnlunmalan. C2138l 

~dremid As. Ceza Hakimliğinden: 
942/133 

Millf Korunma Kanununu muaddel .31 inci maddesinin 1 inci fık-
rası hükmüne müsteniden Hükumetçe tespit olunan azami fiatlar fev
ltinde arpa satmak ve çavdar ıatışa ar:zıctmek maddelerinden suçlu 

olup 25/12/941 tarihinde mezk\ir kanunurı 66 ncı maddesi mucibin
ce tahtı tevkife alınıp ayni tarihte tetvokifhancıye isal edilmezden mu
kaddem maddei mezk6renin ikinci fıkra:sı b.iikmüne tevfikan tahliyesi 
icra kılınan Balıkesir vilayetinin İvrindi nahiyeainin Topuzlar köyün
dcsı Ha.eyin oğlu Gülaümden do ima 3 32 doiumlu bekar ümmi aabıka
nz Mehmet Kemik hakkında 3005 numaralı Uııun usulü lıüküm~erıi 
da:ireain<le icra kılman ~ durU§llla neticesinde euçlunun ıubutu ef'ali· 
ne binaen Milli Korunma Kanununun muaddel .59/1 ;3 ve 63/2 ve 
Türk Ceza Kanununun 76 ncı maddeleri mucibince neticden elli lira 
aiır para ceza&le mahldlmiyetine ve Mazbut Arpa ve Çavdann Müsa
clormine ve büküm fıkraaı keapi katiyet eylediği takdirde hülaaanın be
deli mahlruma ait olmak ve 25 lirayı geçmemek üzere İ8tanbulda çıkan 
Akfam Gazete.ile nqrine ve Tarife kanununun 52, 50/4 maddeleri 
hükümlerine tevfikan 250 kuruı maktu barcın ıuçludan tahsiline müte
dab mahkemeden verilen 13/1 /942 tarihli bli\lim mahalli ve mafevk 
C. M. Umumih1deti ve suçlu tarafından temyiz edilmiyerek kespi kati· 
)"et eylemiı olduğundan keyfiyet ilan olunur. (391) 

Zonguldak Kömür Havzası Sağlık Komisyonu 
Başkanlığından 

Doktor ve Eczacı aranıyor 
Esas mukavelen&m.emlzin ~ n.cı Zongulda.kta sallık ~ıatı ha.st..ahaneslnde 300 llra ucreUe bir clldıye 

maddesi muclbince, lirketımız uımum1 mtlı Bartın, Ereğli re Gelik dl3panserlerl için 160 cıer lira ücretle üc eczacı 
heyeti, aşağıda JUllı ruzn&m.edeltl nıtlteh.assısı, 300 Ura ücretle blr röntgen mütehassısı. ybıe sağlık W§kilatına 
maddeleri müza.k~ etmek bere 14 almacaktır. Taliplerin 27/2/942 tarihine kadar Zolli:Ulda.kta Hwza Bıı.ş-
Mart 1942 tarih1ne rutlayan cuıına.r- hek1mllğ1ne müracaatlan 1lı\n olunur. (2614) 
test günü saat onda: 
nndıklı, Mecıım Mebusa.n ca.Mesl AÇIK ARTJ.'IRMA İLE FEVKALADE SATIŞ ~ 

No. 151 de kAln §lrket merlteztnde Şubatın 22 ncl pa.zıaı- günü saat 10 da Maçkad:ı en son istasyondan 1 
ldlyen t.oplanacaktır. soka 
İfbu mnu.m1 h-t ......,.,,._...,_ .. ,, sonra.ki Spor caddeslnln 16'1 numaranın ıttısallndekl Abacı .U.tif -

-~ ..,..,._..~.. lmda <Valide eamls1nln karşısına dÜ§el') 22 numaralı ~ mevcut 
asaleten veya vek!leten hazır bulun- ve gayet maruf bir §ahsa aıt emsalsiz eşyalar atık arttırma snretile 
maı: 1at1yen hisseda.rla.rın., hAmU ol- atıııacatı 11ln olunur. Şehr1mlzln en maruf !at>rikalannm ÇirlgoUnln 
dukla.n hisse aemtıeı1n1 aynen ,,..,. mamul!tı gayet znrll 9 parçalı yemek oda takımı, lüzumunda 3 allc 
bu hisse aenetıerin1n Stlm.ert>a.nkla ~ a,yrı lı:Utüphaneye t.ahvll olunur en aon model asri bir kütüphane, 
'l'tlıkiye İf bankası A. O. tubele:rinden tanape 2 koltukta.n 1ba.ret Jcadlfe kaplı pomye takımı, mavun kapla-
bırtne teTdl edllm.1ş oldue;ıtnu c06te- ma 1 pa.rça yata.le oda. tat:ımı, ıehrlmlzde hiç ıorülmemı.~ blr modelde 

Ö*Mar İkinci asll!ye hı.ıkU3c blkJm· ( 1 _ .._ ! ( ren makbuzlan ı.;tı.ma eüıı1bıdıen bir emaa.J.s11 b1r elb!88 dola.hı, atMyo kütüphane, som ğüm~ mrı:muı 
Jlllnderı: 9'11/BM ınnisarlar U. Müdürlüğünden: baft& evvel flıUtln idare merkezi.ne sa.ı parçalar, 7 ~ pet. zarif mavi budvar mavi salon, asri divan 

Sallh Meneş oQ"lu tara!ında.n kansı ._ ________________ ._________ ~dl etmeleri lllıı olunur. Jcana.pe, l lcoltıtk ve bir puf. 4 parça antre takımı. meşhur artistlerin 

:ratma. aleyhbıe açılan boşanma da.- 1 _ ~ Uıttyacı 1ç1n mevcut .t:fste mucibince ııe ıcaıem muhtelif nm M'VZAKERE llUZN.ılMESt lmzalannı havi b&U"ll yağlı boya ta.'blolar, çay masası, elektrik avl7.e-
YUmdan dolayı müddela.leyh Fatma. eca --··hlr1a atm alınacaktu. 1 - 1941 yılı mwımele .,. ıı.ı. .... 1..... ler, Z metre boyunda. emsalsiz bttyük blr saat, bronz V'C terkült avizeler, 
tıattındA ı erek da .. ,~ e ..--...-. 27/Il/942 ....n ... tı t ıo •o da K b .......... Levazım p- hak:1a ...-• 9a.b1b1n1n eesı eramofan n dolabı, asrt portmanto ve birçok ev eşya-

evve ca g ve....,e v ll - Pamı"lık cuma ........ aa. "' a. a._.._ ~a. idare mecllst .,. mmKlp lan. Gayet gilzel Anadol ve Acem halıları, m~şhur Kelvinator markalı 
~e g:eya.p karan lift.nen tebliğ bes!ndetl merkeZ mfiba.yaa koıxrlsyonunda a.ypıJacaktır. :r&parla.rının okunm.nsı. 

edflın1f olduğu halde mahkemeye ı _ :r.cza l1stesi her gün adı geçen fUbede rörülebllir. 2 - 1941 rııma ait bllA.n.Ç'O. kA.r V1l ~=======~-=e~ıe:ktrl:kl:l~b~uz~d:o:la~b:ı.;...::::::::. 
ceimey:tp muriıalleyhin gıyabında ya.- 4 _ isteJtlllertn pazarlık ~ tayin olunnn gilıı Te aaatte ıe.tl1f eıdectek- mror hesaplanrun tedldk w tnbulft ı 
pıla.n duruşma ronun.da taranann her ıerı fl1&t ~e % '1 ~ cQvenme pa.ralarlle blr1lkte me?Jttllı kom.isyon.ll ile 1.da.re mecıısı aza.Ia.nnm ibrası. 
tıanmalanna ve mt.ı.dea.a.teyaıın blr ae- müracaatları. (22.27) 1 - İdare mecltsıne eeç1.lmtş olan 
ne müddetle evlenememestne ıoo Ura muva.kka.t a.za.ln.nn mUluıpla.rmın 
tazmmatm Fatma.dan aımmasmn. lO/ Balıkçılar Ce miyetinden ı tasd1kl. 
21942 Uı.rlhlnde karar vertlml.ş ve bn 4ı - İdare mecı.ısı ua.ıa.n huzur 
bran havi il~ mMdeinleyhln t:V- W1M2 tarlhlnde topla.nacD.~ l1An edllen ıenellk ~ ~t hnklarlle murakl.p tıcret.1nln ~ 
velk1 ad 3'1I1 tekrar gônderlldfği ,.,,,.,J

942 
~.....,,.,..,..,., sün saat 14 den 16 ya bı.dar Tilıt>ede tmlınn.sı. 

halde tıebH t lfa edilemeden geri olmadı~an ~QI ı.-r-_.. & - Ticaret Vekfi.let1nin tıek'.Uflle 
~lml.ş olduğlmdan müdeaa1eyhin Esnaf oem.tyetıert b1nM1nda. toplarul.caktıır. Em:ıatmurm ciı:Menla.rlle ICl- e:;a.') mulm-relenılm.eye nA.vo ed.Hecek 
15 gün z:ırfında işbu hüküm aleyhine mıekrl UAn olunur. maddelerin milzıık ve ka.bulQ. 

Acele Satılık Matbaa Levazımı 



Sahife 8 

~ • 
.. MART·J·4fı~ 
CEl-<iLi.Ş L~ \ 
ikramiye ikramiye İkram il 

Adedi Mikdan Tutaıı 

Ura Lira • 
1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 ı.ooo 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

l.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

80.000 3 240.000 

-86249 Yekun _ _,,. 

rr •n hilf't 3. vnnm bilet 1. "> 1i "'l 

Belsami'tol 
İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOÔUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Pro.stat ııtlha.bı, 81.tttt ve Koll Slstltlere. Böbrek ra.hatınz!ıkla

nna kaflı en mükemmel bir llA.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukarıda yaiılı hastalıtlardan çabut kurtulurlar. Büttln Ec
zanelerde bulunur. Satlf deposu: Sami Ak.su Bahçekapı it Bankuı 

------arkasında Rahvancılar soknk No 5 -----illi 

~ı ~uoat 1942 

Dakirad ..... 4.~ 7-..._-..,~ saş, diş, nezle, grip, romatizme 
Bflf AM' d Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

1 r I cabında günde 3 k~e alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ıararla i•teyinis. 
Siri hayretten bayrote dütüre· 
cek. ,bu kremi k.ullandıktıuı 
sonra on bq sene nvelki ya
ıınıza döndüiünüzll görecek
siniz. 

iaşe birolarında çaJqmü 1çın 
miincaat edenler 

İstanbuı vUA.yetlnden: Elanet:kı kart 

-----------• ll• tevzi lşlerlpde belediyelertie kuru
GÖZ MÜTAIIASSISI 

Dr. ~tlre,.~a 
Gördtlrelı 

lan İaşe bürola.nn.da çalıfma.t 1çtn 
müracaat eden ve hiç ~urlyet ya..p
mamJ-1 olan orta mektep mea;unla.rUe 
lise mezunlannın lmtUumları. ikamet 
ettııcıert kazalarda. yapılacaktır. 
• Evvelce vilayete müracaat edenlerin 

Galatasaray Avrupa pasajı kar- lstidnlannı alarak ikamet ettikleri 
şısındtı Parma a.parlıman No. 23, kaymakamlığa götürüp imtnuın gü-

İilll ____ knt 1 ----ıi nünü öğrenmeleri lii'ın olunur 

eUGÜN: insan ağır elektrık faturası kabusun
dan kendını koruyabılır 

Su da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lam· 
baların yerıne TUNGSRAM llmbalart kullan• 
makla oıur 

TUNGSRAM lambaları yalnızbolbire,ık vermek· 
le kalmaz fakat cereyanı çokça idare de ederler. 

UNGSRA 
BUR LA 
BiRADERLER 

tSTANBUL ·'ANKARA. IZMIR 

......................... ~~ ........... 
Beklenmekte olan 

POKER 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DİKKAT: POKER TRAS 

BIÇAKLARI 

Peıtakend.: olarak 5 K U R U Ş T A N 
bütün lür kiyede 

f ula ıatılmıyacaktır. 

-----·NEZLE DtYIP GEÇMEYİNİZ ... -----· 

·yeni 
BLAUPUNKT 

RRDVOLARI GELMiŞTİR 
Nijad Serven~ Galata. 

Bozku" - Emlak kapıcı arıyoı; 
Müessese tarafından satılan ümuru idaresi bilyekiJıe uhdeme te..41 

edilen aaall9Örlil kalorllerU bir apariu'aaa ifln kan kocab eqa,...U.b· 
şiş ~O lira aylıklı mücerrep bir kapıcı istiyorum. 
Taksim Abdülhak Hamid caddesi No. 23 Bozkurt-Emlik. Telefon: 43531 

Ankara şubemiz faaliyettedir. 

Mağazanız,atelyeniz, imalathane 
ve fabrtkanız için muhtaç oldu
ğunuz, sınai tamirat, montaj, 
işletme gibi işlerinizi ve her nevi 
otomobil yedek parçalalarını 

Artık: 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
yaptırabileceksiniz 

bu iş için kuruldu 
Adres: Mercan Yokuşu Cniversite kaplSI karpsmda 

Fuad Paşa caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Verem, Bron•İt. Zatürre, Grip, Nezleden Gelir ~----------------------~ 
GOMENTAL Otomobil aranıyor ---

i 
- Opel - Ka.pitan veya Stüdbecker marka hmusldıen aranl70I". 1'1atı-Seyfetti n ... ,ayatürk =ı Nezleden korur ve nezleyi kök.ünden keser. nı Ye ltilometreslnl blldlrlr teltilfler1n, Ankara kutusu cm, No. 

Stoda, Aria 1'e Koblo fabrikalan ·=::::::::=E=c=za=n=e=le=rd=en==ısr=a=rl=a=G=O=ME==NT=A=L=ar=a=yı=n=ız=. ================y=a=b=ll=dt=rl=lm=est=. ========= Tiirtlye yetuı 

İstanbul yazıhanesini Galata.da, Bankalar ca.dd~de ADAL 1i: T M A K s • M s I A L o N L A R 1 N o A hanında birinci kata na.kletıniltlr. Te~ron: 41375. ı 

Sümerbank ____ , 

~--•/p•l•ik-v•e•Dokuma Fabrikaları Müeueaeai SAFİYE 
Kayıeride Bez Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda 30 - 60 ton kadar mevcud olar kanal, mahzen toz.
lan JllÜZayede suretile satılacağından taliplerin 28/2/942 ye ka
dar Fabrikamıın teklifte bulunmaları ilan olunur. 

ıstanbul Emniyet sandığı müdürlüğüne: 
«Halk ikrazlarında faiz 5''o 7,5» 

Geçen n<'dcıföerl tatbike başlanılmış olan uzun vadell -on seneye 
k:ıdcr- Jpotekll nvnnslnrla ipotekli borçlu hesabı cnrHerln gördilltü büyük 
rağbet üzcrlr.c mücssc cmlz. bin liraya kadar ipotekli ve bet yüz Uraya.l 
kadar ıeh!nli borclanmnlarda -halk ikrazları- talz nlsbetini ~ 'U • lıı-
dlrmcfe muvaffak olmu tur. (2634> • 

ve 
20 Kişilik 

SAZ HEY'ETi 

Uzun zamandanberl gazetelerde okunan ve halkımızın sabır

sızlıkla beklediği, zengin mizansenli ve muhteşem dekorlarla 
60 kişilik 

CiNGENE AŞKI 
Piyanist: ŞEFİK - Kemanı: NOBAR ·_ Ke- REVÜSÜ BÜYÜK FEDAKARLlKLARLA 

manl: MAKSUT - Kanunt: AHMED - Kemen- BU AKŞAM DAN iTI BAR EN 
çecl: ALEKO - KlAmet: SALİH - GünbUş: 

ŞEVKE'.!' - Ney: GAVSİ - Hanendeler: AÖYAZAR - FARUK - VAHİT - Muhterem halkımıza GALA suvaresl olarak gösterilecektir. 
NECDET ENGİN. Okuyucu Bayanlıar: SUZAN - NEVZAT - SEMİHA - Yazan ve besteleyen: Cstad Muhlis Sabahaddin 
BİRS.l!!N - ottztN - stl"HEYDA - BAMİYB - İHŞAN. Dikkat: REVO tam saat 9 da başbyacaldır. 

HER P A Z A R aünü aaat 15.30 da 60 kiıilik BOYOK REVO'nün ittirakile BOYOK Matine 


