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Hindistan 
bulunan Milli Sekreter!, O~iveraite Rektörü. Vüôyct •: 

ve Partı erkanı tarafından karıılanml§- ~~ 
tır. lnönü Dolmabahçe aarayına çıkarken~~ 
coıkun tezahüratla kar§ılanmııtır. latan.:~ 
bullular Müli Şellerini aralannda gör-~~ 
mekten mütevellit büyük bir sevinç için.~: 

Zarını Atıyor! 
Y--.: SADRI ERTEM 

K BtPStN Hindistena yapa-
cağı scyah:lt muhtelif 

11lCmleketleJ"de yBine göre akis
ler hıısale geti1'dt Tiirfü türlii 
tefririer yapıldı. Milner memle
ketleri bunu demokrasinin bünye
sinin bir zaafı ve politika o:ranu 
addetti. M.ese1i lbipsbı Hindist~
lla günderilmeslni Çör(ilin Kripsi 
kıskaıııra161Diaa :Deri gelme bir 
hadi~ olarak tefsir edenlerin ya. 
nmda bunun Krlps • Eden nrasın• 
dakl anlaşm:ı.~ığm halli jçin orta
ya çıkanlmış bir hal tanı diyen• 
lere de tesndilf edildi. Bu izahla· 
rn gorc Krips ndefil sürgüne gön
deriHyorda.. 

Krlpsiıı Hindistan seyahati tn
ı:;ilter.a<Je ?.rdları telif etmesini b:• 
len z<M blr ndamm yeni hizmeti 
diye tavsif edildi, Kripısiıı seyalın
ti hmat Hindi tanda. ihtiyatla fa
kat memnuniyetle ~lanmıştlr. 
KripelD seyahatlnaon evel tngllte 
renin clhana ka ı bir boyaııD.3.IDe 
neşrederek hem kendisini hem de 
lngiltercyle anlasnı:ıya taraftar 
olan liderleri kötü ''a.Ziyette hı· 
rakmanm; olması takdire layık gt;. 
rühnektedir. 

Hint istiklal oomlyeti namına 
Bangc*ın konu~ esasen Hin
di tan hakkındaki dU üncelerini 
daha evvelden tesbit etmi ler ve 
"8l'lh bir surette Japonlarla işblr• 
lif,ri yapmı~. 

Hiodista.n e&wnomlk bünye..'!i UJ. 
bariyle Japonyadan ziya.de tngil • 
tere Ue a.nJa.smayıı. müc;ait bulun
maktadır. Billıassa llindistanın 
zengin ziunreleri 1ngilh?rc llc olan 
milna8ebet.lcrioi birdenbire kesip 
ooun yerine Japonyayı ikame ede· 
cek bir durumda. değildirler. Bil
h8.S8a henüz fa.aliyete geçen ,.e 
pek dinamik bir hüviyet a.rzeden 
Japon emperyallzmi JHntJller için 
tercih edileccit bir menfaat gö 
C:ennemektedir. Bilakis lllndistıı. • 
na tatbik edilecek nizam bütün 
lllııt menbalanıım Japonya ~
hma istisrmnıu icap etmektedir. 
Jrmdin fakir ztimrelcri l!;ln e İn
ı;Utereniu tatbik etmek istiyeooği 
nizam ~timai adalet esa la.nnı 
tatbik ba.kmımdan Japonya.dan 
~aha bıu;k.'\ karakte.deri halz bu-

Romen - acar 
münasebetleri 
Dündenberı 
geDlJeni bir 

saf haya girdi 
Transllvanyadald 
Romen ki ı ere 

lena muamele 
e Uyor uşl 

Bilk?e&, 20 (A.A.) - Otı: 

.Bo.şvo.kll muavlnl Ye hııriclye nazırı 
Mihni Ant:oneskonun dUn sabah ııöyıe_ 
d1ği nutulttan sonra, Romen siyası 
mnbflllerinln dikkat nıızaı ı, Romen 
hUkümetinln, VJyana hnkem karann 
danberi Trnnsilvnnya tJe nlAkalı istek· 
ler1 bahsıntlakl sUk!ituna en saUUılyet
ll devlet adamının söylediği bu sözler 
le son verml§ olması keyfıyetl üzerin· 
de toplamaktadır. 
~rçekt.en Transllvanya meselesi u_ 

zerindeki ihtlyatkAr sWd~t. MncarUıta 
nın da kntı;ıtığı Rus harbindenberl 
daha fazlalaşmış bulunuyordu. Bunun 
Uzc.rine, muharebe meydanındaki siltı.h 
11rkadtı§lığınm, bu meselenin hallini 
sulhun imzası zamanınıı kadnr tallk 
edeceği hissi doğmu~tu. Bu bahiste çok 
sıkı talimat almış olan Romen baamı, 
Tran.sllvanya meselesine ('D kUçUk 
imada bile bulunmuyordu. Antonesko 
hUkümeU, ister Maniu ve taraftarla· 
rmdan ister herhangi diğer bir siyasi 
gruptan gel.sin, etkt\rı heyecana dU
sUrmek hedefini güden bUtUn teşeb· 
bUsleri enerjik surette önlcmi.gU. Hal
buki bugUn, başvekil muavininin söz· 
lerı sarih surette anlatıyor ld Maca· 
rıstnnıı ilhak edllen eyaletlerdeki Ro. 
men ııJıallslnin vaziyeti glttlkç.e daha 
ziyade fenalaşmıştır. Mlhni Antanes· 
'ILo, hürriyete ve köyllllerin ma.narma 

OC'\'Bmı 2 ncl eayfBdıı un~. Hrips bilhassa daha f* 1bıalkı;ı bir zihnlyeUn mUmessi· 
1 0 ~ llindlstana gitmektedir, 
~ '::;Yet, \'C l}Uur Krf PRin Hindi·- şekilde hlr nÜ\eye sahip buluna.. 
~ri hakkında daha müsait ~' olursa herhangi bir istilaya 

ortaya ç.ıklnasına sebep karsı ko·,_,,, lr için ilk tedbirlerini 
olmuBfur. Bugünkti Hindi - , ......... 
yegine organ1ze stanın :ılmış bulunacaktır. 
veU kongresidi o;lyasi halk ı.u,·- Bu hal lngtlterenin de, Amerl-

r. Kongre daha lir- faatlcrlne ll!()kratJk esaslan terc'h kanm da, Çinin de men . 
bir dunımdadır 1 edeccl• uygun<lur, E sen Hindi tanın~: . 

Hindistan m~1es· ı tiklali hakkında İngilterede 
_, ı kurcala 1 ngiltere t:ı. I ğan ümi<lln arkasında ntan meı·- • 
• ., mı an nı:nca ona '1Lk • • 1 
Ja.pt)n başvekili ToJO· d h ' ıa 1 faat de bundan ba ka bir şey ' 

er aı cc- ;;.;ı~· 
''ap ''erili. Ve Hlndlstanın ln e• uır. 
re;)Je ıı.IAkasmı kesmek gi.ıt~- lllnıllstanm </konomik '\'e sosyal 
mü taldı olmasını td<lif =~tır,,ıe 1ıünyesl do böyle bir istlkliile, ya• 
lı:at kuvvet.si 1 ti'idil nas 1 t. Fa. nl fnglltereyJc kanlı bıçaklı olma· 
edil blli • ız 1 emin mayı emreder. 11.lnt istiklalinin bu 

ı e r • • • 'LB\iye<len göriiıulHğtintin eo gü· 
llndlstan istiklalınin nazari bir zel dellli de illtn.:ıı'-·t fi • • 

lıaJd ~·1--1. fiil• b. kil w,,. an e erının 
en ~~ 1 ır 5e aı. Krlp;dn goli11inl memnuniyetle ve 

ması ıçln onun kuvvete sahip bu- ihtiyatla karı:ılamalan '\e divala
hınması iktna eder. Bu kuvvet n hakkm<la sarih konusmamal 
.Japon kuV\'Cti olduğu tak<lir(le o- dır Onlar .:ıı_ tng'ılter ,.·hı ar~-

mi-ıe. • t!IJdA 1 ~ • na e ..,ı enın. 
nuo wası ıs .11 nl o maz. Fakat '\'l\kller ihda.-ımdan ~ekinlyor ,. 
Hindistan ~k geniş bir kıtadır. ipi koparma1< lıı;temiyorla.r e 
Bu geniş kıtanm derhal ve !'ürat. Bıı hal Jlin<listan tnglltcreyt 
le işgal altına ı;rmcsı beklenemez. mf, Japonyayı mı tercih ed~k 
Hindısf.anm müsait yerlerinde diye bahsi miistcrck tutanlara ilti 
başlanacak te kifüt Jlint ku\"vet- sareti , ·ermektedir. 7..ar ba7.ı da • 
lerini yeti~tinnek lmkiınmı bnlı· Jılli karışıldıklara. raj:;rnıen Wndis
{iee)er. Biıuıı.~taıun istikWi bu tanda at&lmış denebilir! 

dedir. 

Japon denizinde 
Bir Sovyet 

mayni patladı 
---o-

Sovyetler Birliğiyle 
Japonya arasında 
müzakereler oluyor 

Tokyo, 20 (A.A.) - Japon hUkü_ 
meU sözcUeUnUn bildirdiğine göre, 
mayn lntllA.kı ytlzUnden Japon deni· 
zinde vukua gelen Mdlse hakkında 
Sovyetıer Birliğiyle mllzakereler hAJA 
devam etmektedir. Fakat, şimdiye ka
dar bir neUceye van-ıamnmı~r. 

Japon, sözcüsü, ba§ka Mdlseler çık.. 
tık? hakkınds bir şcybilmedlğinl ildve 
etmiştir. Bununla beraber, ıu veya bu 
balıkçı kayığının bir mayna kurban 
gltml§ olması mUmkUndUr. 

Hindisi anda 
Bütün partiler büyük 
faaliyet gösteriyor 

-0--

Krips parti mümessilleriyle 
ayrı ayrı gÖTÜ§ecek 

Bomboy, 20 (A.A.) - Brltanya hU_ 
hQmetlnln tekliflerini hamil olarak ge 
lecek olan l{rlps'ln muvaııalatma intl· 
zaren bUtUn partiler e!kdrı umumiye_ 
nln bütün gubeleri bUyUk bir faaliyet 
sa.rfetmektedirler. Haber verildiğine 

göre, hemen bUtUn partnerin ıetıerl 
26 martta veya ondan sonraki günler 
de Krips ile bulu§mağa davet edilmlş
ledlr. Meclls encUmenlerl o tarihten 
itibaren toplanmak tasavvunındsdıı

la.r. Kongre partisine gönderilen bir 
davetiyede İngiliz mUmcsslllyle gö· 
rU§Dlek Uzere 4 veya 6 mümessilin ı.za_ 
mı letenllml§tlr. Krips'ln evvelA Kral 
naibi ile ve teşrii meclis A.zalarlyle gö· 
rUşeceği tahmin edilmektedir. Krlps, 
aynı zamanda Prensler meclisi mU· 
messfllerlyle ve meclise dnhil bulun_ 
mıyan prenslerle de görUııccektır. U 
mumlyeUe tahmin edildiğine göre 
Krlsp, lstişarelerlnt 16 gUn içinde bi· 
tırecckUr. 

Amerikan ağır 
bombardıman 
tayyareleri 

Timor adaaındaki Japon ha. 
&1a meydanını bombaladılar 

'frç sene sonra 

Amerikada 
harp 

sanayi inde 

23 milyon in
san çahşacak 
Şimdi ıo milyon 

ı .. ı çalı ıyor 
'\ :ı,ingt<>n 20 (A.A.) - Harp 

i tilısali konseyi başkanı M. Nelson 
i:ıtibs:ıl i~le~ memur ayan tali 
komites-'le verd:iğı. izahat nrn.sm
fla halen Akdeniz ve Pasifik böl
Selerindc fazla sayıda Amcrtkan 
t.:ıyyg,rcsintn sav~ halinde bulun· 
"uğıınu söylemfştir. 

N el son, harp malzemesi istihsali 
rrogrronmm gelecek iki veya Uç 
~ne zarfında 23 mil)on kimseyi 
.istihdam etmeği icab ettinnesl pek 
muhtemel bulunduğunu söylemi~
t.ir. Şımdi 1 O milyon kişi ça~§brıL· 
maktadır. Fakat bu sa.ymın fazla. 
sı bilhnssa yctişfullmi erlı:eklerle 
·rn.doılardan mürekkeb obıca.kl.ır 
M. Nelson, isühMlin arttırılması 
'çin yeni bir kruıun kabulüne m-
7.ltm ohnadlğmı ve işçilerle patron· 
'arrr \raidlerlni yerlerine getire
ceklerini ispat fırsatı bulmnlo.nn: 
arzu ettiğini söylemiRlir. 

kazan: BiR MUHARRiR 

B AKIYORUM, abahh ak-
f:atnlı hemen bUtlin Sa.:ıt?• 

tclerimiz, demokrasilerin bu harbe 
'\'aktinde h321rlanamamı oh.lukla
rmı, her yCJ'(le gafil avlandıkları
nr i.ıır<'t ediyor ,.e ebebinl ya 
kumanda o;istcminde ,·eya kadro 
.. k.,lkllğinde buluyorlar. 
Eğer demokrasiler, Polonyada, 

Non·eçte, llolln.ndada. Dünkerkte 
llelgnulda, Selanikf.e Giritte: 
l 'earl llıı.rhourda., Jlon; • Kongta, 
Sin~apurda ve Felemenk ilindi 
aı:lalannda hep gafil avlanmıtlal'· 
Sl\ - ki l!&Zetelerl de, generallc
rt de bunu itJraf ediyor - 5Uphe-

Vaşlngton, 20 (A.A.) - Harbiye na· tıtz ki sebep, hazırlık noksaımlır. 
zırlığınm bildirdiğine göre, Amerikan Fııkat bu noksanın sebebi nı • 
ağır 1>0mba tayyareleri, Tlnıor ada. dirf 
smm Hollanda kısmında Japonlarm Buınin harbi11 81 nej ayındayız. 
i§galinde bulunan Köpang tl!Şyarc Ocmol<ra Her iki buçuk yıldanberi 
meydanına bir hUeum yapmışlardır. lı;ı.zırhklarmı bitlreme<lller ml? 
Tayyarelerin hareket yollarına tam Harı• başlamadan önce, en küçük 
lsabeUer Jtaydedllmlş, meydan tesis· ılçvletlere kııdar bütün dünya ba
leri hasara uğratılmı§tır. n? ha.nl stliıhl:ımrken. dcmokra.sJ-

Tokyo, 20 (A.A.) - Timor adasında l 1<!r kollıırmı mı ka\'uşturmuşlarcll? 
1207 esir, 2 top, 12 tank, 90 otomo· Günün birimle bir dünya hıı.rbl ohı

bll, 80 uçak ve tanksavar, t5 makineli h~bileccğine inanmıyorlar mıydı? 

tüfek aımmıotır. Hayır! Bu harp ba§lamA(}an 

Bir pıüddettenberi ıehrimizde talebe yurtları meae • 
leıiyle me§gul bulunan Halk Partisi Genel Sekreteri 
Fikri Tuzer, yaptığı tetkikleri bugün bitirmiştir. Fikri 
Tuzer, kendisiyle görüsen bir muharririmize talebe yurt. 
/arı hakkında şu beyanatta bulunmu~tur: 

"Bilindiği veçhlle, CUmhurlyet Halk --------------

Partisinin çıılışkan ve yoksul talebeyi, rr-------------• 
bUtUn masrafiarını ödeyerek, himaye 
etmek, ve tediye kablllyetl olan talc· 
ebyl ise ucuz bir ücretle barındırıp 

beslemek maksadiyle kurduğu (l6:S) 
mevcutlu l{ız, ı.·e (850) mevcutlu Er_ 
kek talebeye mahsus lstanbulda iki 
yurdu vardır. Bunıarı tefti§ etmek 
Uzcrc l:S gUn evvel buraya gelmiş, ve 
bu anı.da, talebe yurdu işini bir kUI 
halinde mUtolt\a edebilmek için, latan· 
buldn mevcut olan di~r bUtUn yurt
lan dıı gözden gcçlrml§tlm. 

Bu gözden geçirme ile, tstanbulda 
mevcut olan bUtUn talebe yurtlarını, 

apğıda. ayrı ayrı gösterilen beş gurup 
Uzcrlnde mlltalAa etmek mümkün ol· 
duğu neticesine vardım: 

l - CUmhuriyet Haık Partisinin 
talebe yurtlan, 

2 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Veklletinln Tıb talebe yurdu, 

3 - Maarif CcmlyeUnln Kadırga 
talebe yurdu, 

• - Vlll\yetıer tarafından himaye 
gören talebe yuruarı, 

Devnmı 2 ncl sa~fada 

Alman tebliği 
Sovyetleı 

Kerçte büyük 
kuvvetlerle 

taarruza geçti 
Çetin savaşlardan 
sonra bu taarruz 

p sktlrtöldfl 
--0-

28 tank tahrip edildi 
-- l'aı.ıcı 2 ncJ sayfa.da 

crıee denıd'ınıısiler kollannı ka
l u~tunnu de!;rillerdl; l'rgcç bir 
clünya harbi çıkaca!;'lnı pek iyi 
lıiUyor, hatta dört bir t.a.rnfa gn• 
ıııntllcr ,·eriyorlardı. Ve ellerin
den geldiği kadnr da harbe hnzır
landılsr, Riom mahkemec;inin saf
l.alannclıın da anlıyoruz ld uyuınu
ı uo;lardı; fakat ellerinden ~elen 
lrazırlığnı miktnrı ve key.fiy "fi çolc 
B.tdr, Böyle bir harbi ka~ılıyacak 
ıui'ktarda ve keyfiyette dei;..Jldi, 

~1('İn 1 t"te ru ıl ebep buradıı
drr: demokrasi makin i, bir mü
r11dele makinesi llei;ll, mli1..akere 
r.uıldn~slcllr de onun Sçin, 

erede miiznkere "oksa onula 
l;ırtaslye çok; nere<le kırtMiyc 
çoksa oraitıı salahiyet, oııulıı mc..,. 
nliyct az \'C nett<'C!-oin•le de i nz 
olur. Bize kalırsa bundan fert ola. 
rok, makam olal'al<, insan olarak 
lılç ldmııe mes'ul değildir. Sa'\'3c; 

ı1li7.enlne bir türlü intıbak edemi
ven bir skt,eın içinde görülen ''c 
demokrasi erkan umumiyesini '
nirlendlren gecikmelerin hepsi bir 
~tekıınlzma kusnnı ifa.de eder. 
>let~im simdi İngilt.eretle g€'.

rek fŞ(;i parti~nin be\ıınnamesi '\'e 
~erek bazı gazetelerin tenkitleri· 
'" bu mekanlmıanm ıslahı lüzu
munun anlaşılrrukcmıa doğru genis 
.ı:ı.dnnlar abhyor. l1oreccğt 11ctfoc• 
yi şimdiden keıstinııejc imklln 
yoktur. 

Sovgetler 
Btrlıği 

Irak - lran 
hududuna 

büyük 
kuvvetler 

...... 

yıgıyor 
-o-

randa lnglllz • Ba 
nüfuz mıntakal 

abdlt edllCU 
'l'okyo, 20 (A.A.) - Dömei: 
Asabi gazeteslnln Tahrandan ag_ 

rendlgüle göre, orta prk yenlClen al 
kayı üzerine çekmektedir. Söylendiği 
ne göre, İngiltere ve Sovyetlcr Birliği, 
1rnnd3 kıı.rı§ılıklı nüfuz bölgeleri kuran 
ycııl bir hudut a.nlnşmıı.sı yapml§lar _ 
dır. Bu anlaşmanın akdi habcn, Sov
yetıer Birllğ'inln Irak, lran hududuna 
bUyUk kuvveUer yığdığı ve bu kuv 
vetıerln .Musut petrol bölgesi istika_ 
metinde ilcrlemcğe bll§ladığt haberle 
rini takip etml§Ur. 
Açığa vurulduğuna göre, yl!Ill hudut 

hattı, Hemcd::ı.n, Sultanabad ve Ista· 
handan geçmektedir. Bu hat, lrwı 
hakkındaki 1907 1ngiliz _ Rus anlaş· 

ması hattının hemt'n hemen aynı ola 
caktır, 

Rasyadakl lnglUz 
askeri. heyeti reisi 

General 
Mak Far lan 

4 Sovyet 
tayyarecisine 
nişan verdi 
loııko\'ll, 20 (A.A.) - Sovyotıer 

Birliğindeki İnglllz asker! heyeti oefi 
general Mnk Farlan, 4 Sovyet tayya· 
erclsine, ''Hıtıerlzme karşı müşterek 
nıUcııdele" deki başanlarma mUkatat 
olarak yUkse.k ni§anlar vcr.ml§t1r, 

Sovyet hava kuvvetleri komutanla 
rından general Kuznetsot, general 
Maç Farlan'ln bu mUnasebeUe söyle_ 
diği sözlere şu cevabı vermf§tlr: 

Tayyarccllenmize diyorum k1 Al 
m:ın pilotlarına darbeler indirmekte 
devam edeceğiz ve Barcntz denizinin 
buzlu sulan ve ArkUk bölgelerinin 
dağlan, bUtUn dUşmanıanmız iÇin me 
zar olacaktır. 

Asya milletlerine 
Japonca öğretilecek 

1'okyo, 20 (A.A.) - Dotu .lııB;J'& mi· 
le~ Japon dilini ~ek Qsere 

600 idcogram ~r. Bu eoo * 
ogranı, Japon dlllnin yüzde 40 1111 Te 

her gUn ve her yerde kullamlır kııll_ 
nıelerl ihtiva etmektedir, Bu 600 ıoo 
ogram lliı kolayca görll§mek mUmk 
diir, • 
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ıo.,et ti1JUll 

Fıkri Tuzer'in bayanali Moskova. 20 (A.A.) - Sovyef EN SON OAKiKA Mahkeme Salonlarında 
~ Bılftanlı ı .DCI .. ,.._ Bel'Usı, 20 (A.A.) -Aımaı ordW&n geceyansı tebliği: 1 

5 _ .,..._ .at n tfeuet lcUcJı n. ~ teblttt: li ~~~~a::;~Tsl Küçük Jlinlar Kuponu 
_.. ,.aar, Kero J&mD&daamt!a dQpna.n mDim Martta 16 duoman t&yyareai dü- <Bu kupona ek1eDere1l '6.r .... 
l!!lllıllanlm ~Halk Parti· 1anfttlet1e yen.iden taamıa ~- gürillmüştür. Biz 7 tayyare kay- i' arama •e tş wrme l.l!Dlan ı:a lloa 

aıa. alt olan ;rurt1ar ı(515), Sıhhat ve Ur. Bt!Uln bu taam.ızlar çetin .sına,· b~a.. 
1

n , .. artta , .. sk . l>aklkacla parasız ttetredlleeektlr. J:y
ı~ KuneQet veuıetme ballı o· !ardan .anra pllalcUrtUlmll§ttır. %8 dU,- Ql,ı.u\• MI g.ı Çf,lo . ova cıva. lenme tekllft slklcJeren oku~ 

Kadın Kurnazlığı 
ıan ,..uar (1000), ııurtı oemı11U· nıNl taıık; yokedilmlftlr. Sl•utopol ~da 5 t&yyare tahrlb edilmi§- mhm kalmak azere sarih adıaılert. 
na alt Xadtrp talebe yurdu (190), oıemıbun~ ıs mart g1lnU bQyQk bir Londra., 20 (A.A.) - e.e.c ... bUdlnnelerl L&zmı,) BeyM.14 merlm:lnln lcapıımıda.n yıl· 

Acı viyaklamcuiyle karakolu altüat eden yumurcağı 
kucağına alıp hemencecik m•tarunca İş meydana cıkmıs 

vi11)'8ller taratmdan hlm&J"O g6Ten l*rol ~mlsi bir hava torpUUe imha ..CA..1 r l LliJl • dmm lmJyle sbmlt ye muamele oda· 
ymtıar CU3), .,ııaa ait. ve tı. oıwımu,tur. Rua cephesinde en ~etli ~· ı;,C1 enme tc111 en: 
cuet Jrudı De açıl&; yurt1ar fae (190) Donetz keldmfnde Sovyetıer Alman· PJ§mal&r Harkofa yalan cenup • T8f 31, boy 168, koyu kumral, 90 IJIUJl orlumdakl mssaya kucağındaki 
yataklı olup bUtlln bum11emeeclcrde Romen mevzilerine karat muvaftakr. cephesinde Smolenskte ve Kare- lira maqlı devlet memuru, içkial oL bir bob9ayı blrakarak: 
harman t&ltbe n.~ı (2188) ze var- y.talz taarnıztnnı tekran.nuıtardrr. Ude olmuftur. mıyan, ,a.ı.nn: küçük bir çocuğu bulu· - Bunu ~yınantye cnmimln mu· 
maktadır. 4Jınan • xacar tefknJel1ılbl mevrıı Bir Sovyet ek teblifine göre nan bir bay, )'UTUm& merbut, namu.. ..ı• tat• altında buldwn. Atıamaırtaıı 

Buıılard&n t>aıu (100) kadar t.aıe· taarruzları muvaftakıyetle neticelen· cenupta dilnmaıun eiddeıtli muka~ klı' bir aile km ne nlenınek Llteınek. tdalaaCıa.ktı. dlye ı.tınıuata. 
,)enhı de bul alleler neadlnde puei· miftlr, Harkot dotuııundaki kulmde vemetina rağmen üç askerl nokta tedir. <lnanç 21) remzine muraca. - Nedir ba banımP 
yoner olarak b9i'mdı1cları tahmlll ecme- baf ,.ere taarruz eden dllpı&n atır ele geçirilmiştir. at • 214 - Çocuk. çocuk. 

bUlr ki bu hen.ba ıore bugtın İltan· ıa7f&Ua pU.kUrtWmuttur. Leningrad cephesinde iki gün- it anyonlar : ;: ::::: folacak bayaC'J ~k 
bul.da aile ocafından uzak kalmıı ta· Doğu cephesinin diğer kımnl&rında de 2500 Alman ukeri öldürül- • Herhangi bir terzi yanında ifçillk (Jte. •• Ktmblllr hangi tD§ yUrekl1 ona, 
!ebe A)'l.!l <2250) ye nnyor demektir. bUtUn dQ§Dlaı:ı. tu.nıız!an Dttfcem ija+ür R sl l{a J'd d n ve ustab&§ılık yapacak kabiliyette bt· 

1 
.. 
1 

bllo ııı:rı.,.....an musall& ta§ı ıı.ltıııa 
Yukanda be§ ı:urup Olarak ;&rte. kamuıtır. Taratmıııd&n yapılan hare. m 9 ' bir. uh_ar,U ~edı c , t 0 - rıncı sınıf bir TUrk terrisl ~ aramak. ' 

nıen ,.urtıardaD Slbbat ve 1gttJnal keUerln hepet muftftakıyetıe bafanl- muş ne ır zerın en opçu- tadır. (H.N.T.) remzine mektupta mu· brr:::n::u:.mı, aııamaııru 
Muaftnet Veklletbı• beglı ,,. (1000) miftlr. lanıı.uı himayesinde taarruza geç racaa.t. duydum. Ama naaıl aflayordu. Ne yu. 
meveuUu yurtların Put! yurtlan gibi Hava ellW.nmuı Kerç yarnnaad· -'alerdk. • 17 y ... mda orta tahsllini bitinnl§, k 

ıu.ı:.- ..,.. ~ dayanırdı, ne blr OCY··· Hemen 06" 
matluba uygun bir oekilde idııa.re edil· 8Ulda Sovyet kuvvetltrinln GıkJf mevzi Lonctra, 20 (A.A..) - Ordu techlz.&t biraz daktilo bilen gmc bir kız, mU· tum. Aldım. Kimse çıkmadL Ben de 
meıct. oıdukln bUiıımekte lae de Jerine ve dllpı&.o taıı.klanna kal'lı umum mUdQrQ tümgeneral Veka, Bü· .......... !.erde, bUrolarda mtınasip bir iO 

,......,_ tuttum, gctınUm fiize. lie haliniz ~-aı-
ctM) talebeJ'l barındıran dlğır yurt. flddeUe darbeler vunılmU§tur. yUk Brltanya t.aratmdan SovyeUer aramaktadır. CAyla) remzlnc mUrn.· 

,.,_ u. ti ,__,_,.. sa gorüınth:. 
ıarm derece dence ekaildf~rl ve •akıt '""'.,.. kune eri, dolu cep .. - Birliğine VJadedUen taı:ı.k, tank topu, caat. _ PekfllA çok Syt >-nımntmtız. D4Y 
geçtrmekefzln ı.llh cıdilmeai ıereken merkntrıde dil§m&n demleyolu mtına· savu topu ve radyo cUıuı gibi maıze. • orta mektep 8 inci ımıta kadar roeı. ıcrkedttmı, bb' çocuk bu. 

y&\'nlSU dnJın vıırdır. lellha pocultla· 
tmd:ın her zam:lD Olldı)'ct ~tmcl.-te \C: 

- Allah owıl&rın canmı atsa da 
kurtulımm! dJyo llkAyoı ctme&aedlr. 
) eni doğurdutu 2 aylıl> QOCUğun d3 
pek fazla an:lanmaaı llw.rln El.rruüı 

kendlslne bir akıl öğretmlı: 
- Ayol, nt,yc bu kadar COk d~Uııü· 

yonun~ :ımııettn darWAoezesl var, da· 
rüffaf.ı<uı var. \ 'er .en bana ınnu. 
Da... Bak bir hafta sonra dnrtllAce2:e
de gllrmcZ'.SeQ ~Ume twdlr! elemi 
\ 'O ~ğu alal'ak kanı.kola kOfllN~ 

ı;Uya cami avluswıım bulmuş ıılbl da. 
rlil&ıezeyo yııtınlmasJI13 pa.Jıo~tır. 

Bun1111 tl7.e.rlııe SCCUk lln61 Mclthıı· 
yn teslim edUmlş ve Elmns kadtn cb 

"resmi makama.tı iğfal ve QOCUk ter
ki cllye hAcUle Q3"dunuak,. su~dan 

Mllye alt.mcı ceza mahkemea1no .eril· 
ınlftlr. 

• •• taranan bulundutu a.nJqılmıt ve bln· kal,tın.a ve hava alanlarına taarruz menlıı hepltnfn muan-n tarlhlerde okumu~ ukl barncrl ve biraz daktilo _ Öyle olacak. ADla. hiç gönne)in, 
netlce bul aileler nezdl.mtde bann. edenk bt•k muvaffakıyetler elde gönderlld'IM"I aavıe-ı•tlr. bilen blr bayan i§iyle ve tahslllyle mU· ...... , .. _ Elmas, mahkemede blle hAIA 131 bir 

,.... " - ne ,eker teY bl19enlz. Bakın, ...-... 
dıklan tahmln edüen (100) talebe de etmi§llr. Dll§man dUıı, 42 el hava .sa. General RU8yaya ta.hm ediitn tank. na.elp resmt veya husus! btr müessese. nasıl da yürum~ ı;filliyor .. Amanın- ı3 yaptığım \'e bayır dna kam.nacağı. 
bu heaba. katıtmııa bugiln lWı tırtan· vqlarmda dll§QrUlmelc ııureU;y1e 62 lamı eok dilftık hararet dem:eleriDM de a~lı§Mak ıstemektedir. htlycnlerin nı sanıyor, Ne 4Jyc kendl!ıtnl mahke· 

Amaıım ••• e... e •• 
bulda en qağı daha (785) UJcben.lll tayyare kaybetm~tlr. Calıpbllmek Qure buauat wrette el· (Ba~ Can) remzine mUracaatıan. m<'ye verdUtlcrlne nqıyordu: 

. " .,_ rin ,._ ' - t3all-.. laaa.. .• muka.dderatı ile U&'ileınnenln ıı:ar0r1 Tayyal"Clertmızckn " i wole e d.,...· Jıazl&Ddnılmıo oldufuDu ve bunl&rm • 17 ylPŞllda orta tabeilll bır genç _ Aman ballım, b•rak ıtındl fUDUı - F~ mı yapm.r,llD sanki, Çocu&'l.I 
oldll#U görülmUıtür. memı,terdlr. ltleWıneıl !!;in h:abeden her türtQ yazıhalerde, bürOlarda ve buna t>eınur hayda... Gördlln mU §imdi yaptığın cmam bııakmıyordu. Her gün dııynk 

tote ma.blyeUnl hfUA.ea. etıll:im vazi. Şubat ba§mdaı:ı.berl dilpıaıım aayıca rnal~matı ftl'mek nure Rusyaya mü· mtıeaseaelerde her 1§1 yapmak istemek lfl ... Sustur b&kalım, susturablllnen... at"Q"Or, çlmdllcUyordu. 
yet hakkmdaltl Jntlbaalrımı Ankaraya UatOn kunetıeriyle )'8pbft bir çok t&h&llSfs İngiliz ısubay ve erleri ı:ısnde. tedlr. (Hutabık) nımzlı:ı.e mUrauat. Karakoldaki goculc aflamNI lWırlDe - Böyle tıOCUk büyütlllmez! 
döııU§ümde yüce Killl Şetimlzle Saym taarnuıın Sovyetıere ka.nlı a.yiat ver· rilcHRtnl flAve etmlftlr. • Franınz Heui mezunu bir genç herkes ooalarmdan drşa.n uğnum§tır. Diye Ju)lıdlslnl ıııkıatırdım. 
Bqnknlmlıe arr.ettinı. ötedenbcri dtrerek püakürten tf ncı Romen pt.. M R kus t' aramaktadrr . .Aynca mektepli. Çocuk bir ttirlü ııu~ ve acı - Aa, eaııa dn De oluyor, gebenin, 
gençterimlzlı:ı. !Smek olacak bir §ekildt y&de alayı 11 1Un zartmda 192 Rua IClr • Om9R Jeri imtihana h&Zlrlamak için huııwıl gltaln, büyllmealnl kim latlyor, kJ de· 

yetipıelwinl ve uzun t&hall yıllannda tankını yobtrnt,ıtr. münasebetlerı' ders te verebilir. Şlfll tsketc eokak ..eıs::~=·Elmu kadın: ,t1nce kızdım ,.e bunu yapmap brar 
Jsuz:ur " refah içinde çalıfırıalannı Malta adamnd& hava alanları ve h.a· No. 13 te bayan GllnseUye mUracaat. _ Aaaa korkmayuı ayol. Çocuk ha. f'C1'dlm. 
arzu buyuran Milli Şefi.mlzle onun va karfıko)'ma batarya.tarı bombalan· - a._ ... ._111,, ı ncı aayfada • 1".-l ınal B&blblllln yemek, ~ma. ,A Fena mı yaptım, sanki. e olurdu. 

- __, - 11 aa aJı§lktır. Şimdi kucağıma a .... yun. 
lz:lnde yllı117en CUmlıurb'et hUkQmeti, nuotır. kar§ı hUcumlaJ' yapılaılf olduğunu PDa fll', Utü ve ev tıtz.meUnte baıt.calc, ko- hemeuooclk susuverir. diyerek bob~· :ıavnıaağu da~y verselerdi, 
bu maru:r.atım tlzertne, evv~lcc umumt Alınan av tayyareleriııdeıı mOrek. etmt• ve Macar baauuııın Romen or· ..... 1 apartman kapıcılılfı yapaeıtk co. bS , ... , d •• 1 ııonra bUyUtüp darü~afnl>Bda okutur. 

'7 - ~"1 kuca.fPıa al.auı ve r ...... e .... sa • 
bir ,ekUde dUIUnUlmUf w !&kat harp kep bir ttıo, Akdenlı kealmlnde Uç ln· dusuna karvı t&hklrl•rde bulundu"1Jlu c:ukauz b\r aileye lhtlyaç nrdır. Slr1'e. ladıktan 9(lıll.ra hakikaten dediği glbt lanlr. Klmblllr ne btlyllk bir ııdam o-
'\'UJycUD!n tuyıkı eebebt;rle geri tıır. gtllz tanareai dQoUrmek aureUyle da lcaydetml§Ur. et gar ,efl Bay Zekiye mtıracaat. t-oeotun atlamamı• lu9DJttlr. lurdu. RaJuneW kocam her zaman an· 
rakılmı§ olan taaavvurlann llll so- harbin ba§ında.nben blnincı za!erlnl Şimdi, vaziyet ayduılanmıı bulunu. • 17 nmda orta okul son aını!ta _ Jtruum dotnı aöyle. bu 9QCUk latırdı. dınJ annttum ama. çok bil. 
nUl\c& götUrüım ıı:ın dertıal hareke. kaUDmata mu1'8!!ak oımuıt-ur. yor. Romen hUldtmetlntn durumu Sok -uhalebeckl:ı anlayan blr genç, hu~ -•~ aı yUk btr adam lmft .. o da darUJpfllka· 

- &enlıı a;allba. Bak lmcah"IDB _.. maz te geçmek lllzumunu takdir buyurarak JNGtı•iz ORTA :-}A.RK TEBLlGl ııarihUr: Romen hilk~metl, Vly&na ba· b1r m~de :mektepler kapıınınca. da okumuı ... 
rt bin tatll"'· bU ISMU'ft'rd.I. Yab&neı ol.an ... (1000) kişilik modem bir yu ası. Kab.ite. ıo (A.A.) - Ortafark lıııt· kem kararında ve Romen · !ıfacar tıa. caya kadar, öğleden sonra, ""' • u tttme tylllk ııatlık. Daha - Buralan clolnı ama, hanım eenln 

mn iJ11&8ına karar VtTDliflerdlr. 1ırt&D· llz kuvvetleri umumt kararglhmm llfl mUtarekea!Ddo en uta}< bir ilıJ&U tün g0.n çalı~mak tstemektedlr. (Ün. 1 - Aaa 8 ba in, lk1 aylık yaptığın ls haklkaton fenA.. Wç lnsau 
bula bu son gcllfim bu me"1! hak. tebllli: artık kabul etmtyocelc ve mllAma.ba aldı) remme mt>.rrnt. nele~.~~ '::ı,ıllr :;'y1m1 reemi bir makamı bö7le aldatmap 
laD4a tellkld etUtlm eınlrtert tabak· Tmlmi ile ~ekili araamd& bilyWc ue karoılamıyacaktır. Mihal .Aııtones· • M ;nında bir bayan bir ya§lnd&n ~ .. 

1 
ama lıdmbllir Dün· kalkar mı 'l Koskoal bir kflAt ııcnln 

kuk ettiZ"fJC'9k son tedklkatı yapmak miktarda makineU t&f1't h&nkeUtri ko, ' 'Mareoııı. eret ve hakkın aözle tıo yaoma kadar btr çocufa ~ltm~k - :z:ıı oruı oy 
0

. :rJ ~ btz1m 
0

m1cıe btr yalanmla mı otrqaca.kT 
,._._uw. " -~ t •·•-- ya lWl bu ... Bu ' 8 Y • VA"•"'• b"~ nA-esuma :sn--......... C'urUlmQf ve dtl§maıı topçuw Gazaıa mUdat&& edUomlyeoefinl lwrkeatelı tıııen blr aile ye.ııına n,,-u ,........ • ml:ıi butaııdırdJ. ltliı içinde bir bit ye· - ......u reıt yan.u .......,.... _,.. 

SeYJfil MUıt ~ bu ae!er .ı. .. lı&t&lında devriyelertmlzi top ate,ine da.ha. tyt biliyor,, 4eml§Ur. Vakıa, baf" .ı. blr b&yaıım ev lflerinl ~örmek tı. yapacatmn yaptım. Boynum kddnn 
ta.nbula nkt olen tefrUlerl ~e tutmuftur. Demye koUarmus keglf vekll nıua~tıı e6atertne. kaıdlainin ~r• çalıfma1' iatemekWdlr. Tophane nll't ,.~ hcıle bale. 'l"e,•ekkell deme- locedlr. 
bl&nm yapılacağı ,.eıtD t&J1D .,.. *' bukmlarma devam et.mı,ıerdlr. vermek 15t.cdJğl nıa.nadan ;-e.o!.§ btr bostan 1~ krvrmtılı 110kak No. O da mişler, ıyıı.ın ~pta, tcoalık bul. Bit Elın kadııı, yaptı rı ~ kıymeti 
plttyte MJlcUeı:ıerek bu ifle olan ,.oır. ner1 cevreler, &'YCtlanmmn ~pttgı rn&lı.a Vtriifck dl)ğfu dhnat, Fakat; ru N. o. ye ınUracaat. .. ~tğl ~~ ... Hıb ... S1z benimle uğ" ta.kcllr eclDmenılı bir kabramaıı gibi 
ek •IAkalanm d""Jn etttrmek tM· kqlt ta&mull&rt;y1e ört.UlmO, ve dil§. iddia edUeblllr kt Romen . Macar mQ· Aldınnu.: ~ıı.a ÇOQU~ Jıcmeı:ı da.rillAce. ealondakllort atı&Uyor ~-e baldme karp 
ınds bulıınmuclardJJ'. maıı, Jıun.tkrlmUe ka~ pek az n&al!beUert, "'"-l!enbc-' .-.ı bir ııat. 1 ........ nı gticenlk bir tamia dumyordu. 

_. • .. ..,, • ., o1- A.fallda remlzlert 1'&Z' t .-11 o. r.eye yattna.nı:z ve nnaamı arasan 
Pal'tl Oenel SeJtreterUti. tett.kJd.....,. han faall79tt .ıtartelml§tlr, hA- -ı-ı. buluıım·,..·dır. ...:. Netloede 1Ueo ablt görllldü ,.e S 

.--------------·J-llllİİİ6._ .. "'•'1"--.... -.......... ____ 11m ..... cıa1anmısıa namlann• S<:•eft .. _,__ ı...t van..,.rtıınrr..-. •1:1 laıamlar w dlrekMer datre.m.s. ,,- ._ .... ı• " r- gttn m1ld4etJe itapla eezasma mahkfım 
yurdml pl&nlarmı en 1aa bir aınaıtda B "I v k fi o· ktö ıuvu ltA 1 mektuplan ·~izden (..-r. - Oraaı da blzJm ıııtcc:ettmıa i . 
hallu1a71P hemen fftf&&ta -,ıaınak u- eyog u a t ar ıre r g an arı lan bari9) bcrıUn abahta.n Qt~e. :Bu polis memıını Elmamı bareket9 ~dl~ ama. bamın, cer.anı bu aefer-

zendlt. Ku!ıuıun• Satılık enka• kac1ılr" .. , 11 elen rıonr• al*rma· ıertndf:ın tUplıelenmfş ~-e ka4m iter ne ınc tıocU edl--rnz. Ama bir daha bö7. 
'"--U ' tan. lı.aü.r ptmek lstedl)'8e de bmtkma• " -Yurt, tebzadebtıfl - Direkler arum· ~,, • ..., C.R (Se le teYler yaparsan karqmam.. 

da yanan J'erah Tl:ratnıeutıun arlıam. Ura • (Semiramis) (DenizlS) < ) :.er) mıotır. _ Artık ntmeJAum. Çocak lsteno 
na dll§en ve evvelce Jum.eerratuar :ra. 'niO Boft'a&!ç:hıı!e Ru~ıı hlnnnda mUnhedim .A.llpert.k caınu (CldcD) (Ferbuııde) (Y.Ş.) Ol.K.A ' Hakikat.en k.P..:ı bir tnbklkattnn son· senen, lat.enıe anı.baeı oı.un. m~ beni 
pılmBk 11l!ıere bıı.m1&ıım.rf alan bQ)'tlk k&Jdr beden duvarları '" peacerelertı:ı.ln demirleri ve iki kapısı (C.R.) (Eclar> (H.T. S) (A?\lıı.p ra da l:}ln hiç de b1r "poeuk terki" vaI1abJ 
anaya yapılae&Jc:tır. Un!nrıslteye ya· baıiç olmak Uure içindeki ahşap kı.nmlan. lım) N,U,N,) (El) (.Ayla) (C.lıl,) rmbl) etlndc olmadığı :meyetana !:Ik- a: = JıeoörtUaUnU cltızdttl 
kmlıtr,-la beraber Mim tarilılmlmtn l&o .Balta llmarunda kA.ln m~ı.m zahire nuırı .Artı efendi (A,L.) (M,Z,l!l,) (A,Z,X) <H.R.K,) mıııtır. ~-e hAklme kıırll aynı stıomlk tawmı 
~a.nlı ayfalarmda Myec&n ka1Mtı o. • cemil k'1gtr beden duvarl&n ve dabO!Jı(MJd Utt adet demir (26 Sezen) (M.Z.N,) <20 P erihan ) Çocuk Elmasın kom~ Mellha • · muba.far.a ederek salondan olkt1, gitti. 
lan ve elemle grunı tçl~e wndufu iı:fn parmaklık n mlnare harlı; otmııılt Qaere ankuınm yıkılmlf (Emekli) (S.S.) (26 E.) ( C.M.) duıda bir kc.dınındır. Mellhanm bo t 

~~~~~~~~~~ ~~ <~Aidj>~cjı~.ıi'i~i>~<B~,~ı~~~yaa~ı ~C!Hlo~~~t~lj~~Iıjk~~~u~~~n~~~~~~ı~~-s~~~m~~~hl~r~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~m~tl atfldU olacak olan 16 mart tehlUer · Yukanda yurtı gayri menkullerin an.<ula.n ,,U~U cumarteeı gtlnU 1 
A.bldui de muthı 'blr ıe.dot ...n ola· ~ .. t 11 de •tıJacafmdan L1leklUer1n o giln Bo7°'1u Yakıtlar MUdürıoıun. 
r&k bu arn.ıı.m ~Oft• tabet etmekte. mnraca.auan. (3608> 
dtr. 

Gerek maddl dbetten &"'lll't'k ınannt 
cepheden ~ ıaı-um balz bu 
anııurm J'U?'da taJMıla ~ husıı· 
.ıımıd& bt&nbul ftll ft lıeledl)"C r$1 
Dr. !Aut Kırdar l!e lıQJ'metlt ıı:ı.eeal 
ukade.§lannı:ıı gösterdWerl gayreti 

1,°hanla mıın•k binim tein lıık borç. 
tur. 

Bu anıaya 78pılaeak Te (100.000) 

kbur lll'ahk bir ma..ııa T1kn:ld6 re· 
Iecek oluyordun, 1Jue11n0n SOJ' qrt· 
!arına nfllMID, bUtUD konforu w tef· 
n,atı ne berabet' (HS) "*'! cıenı 

ıneTslmlne k&d&r Utmal edilııMai, ve 
kapıl&nnı "vını PDG!lllmb:e aça.bil. 
m..ı tçtıı hiç bir J&1"t atrselSmtye· 
cektir, 

Talebe ,urt!an !§ini kellin blr "'
rette halledebilmek için blr tanttu 
blS.Yltee (1000) yat.aklı modern bJr 
yurt blıı.wınm 11lr'aUt lnf&cna b9§1a· 
ıurke, cı.ıı.r tarattan yU1c&nda derece 
dereoe eUlklert Ye vakit reçlnP•at.. 
ılıı llWl edllıneal ıerekeu tarataln 
bolwıdUIUııu bUdlrdJ#im )'Urtlarm bu 
nokudıl&mun ikmali, n Jalllı ecWm..t 
prüen taratıt.nDın ilWıı ı~ da ar 
nıca te,ebQalerdt blı1unuldul\lllu ua. .... 
ten zlkretmelt 18terim. Bu ıeeetrbt1eler 
den alınac&k netice, 30pbe yok kt, 
palyatlt olmaktan ileri ıldemiyecek 

iM dl 1"D1 bCnAm IJlfN.tı tamamla· 
mp Dpıla1'11ll ...,..ıti l'flDC111tmtM a.o,. 
tCı ameo meteıenm kö«On~ haJle· 
.... allıeltı tabl.kUJ'. 

SV..opeır rad.yom ~a 
,..,..ya~ 

~ ... (A..A.) - Dml•l a.Çı· 
-1111~ s&'eı ~ phrbl 
lkml ~da butuMn Stnppar 
~. D1Aıı ayı blda,..Unde :r'IDl. 
den çıalıfllıay& baflıJ&C&ktn", Do J'&41'D, 
.....- Japon bomb&1aıi11e buara ut· 
Nmfl .,.. aonra• Japon nertef{ tJısoa· 

~ .. llklwu•1a;Tllıı 
t~ n c,nı . · ----....:.u 

l•tcınbal Nafia Miitlürlüğü.nden 
U.Mı pe"'9Jlbe gQnU Ja&l 115 do latanbulda u&. aı<ldOrlUfll ekııl1tm• 

k~u odumda 63,,M Ura keJif bedelll Vefa U8esl tamiratı atık ~k· 

eılltmeıe konulmUflur. 
Kub'f'tle, ekalltme, b9)'ındrrll'k lflerı ~ı. hulUlll n femıl p.raıameıe· 

rl, proje k.,\! hfl1Aaa!Y1• buna mııtetenı diğer enek dllıuinde ıörtUebUtr. 
Xunlcut teminat 42 Un 9T lcuruttur. 
İJst.eklUerin en u blr taahhütle ISOO Uralık bu• bemıer I§ yaptıtina 

dair ld&nl•rlnde.ı almlf oldutu TM11talara istinaden lsta.nbul vlllyotine mQ· 
ncutıa elurilt.ıne tarihinden tauı ıttnıeri hariç 3 gtın e""1 aiınm11 ellll79t 
.,. Hl )'Jlına alt ticaret oduı Yeetkalaıiyle gelmeleri.. (8604) 

Cankm Belediye Reiıliiinden: 
Ç&Um bl9dlJMln• ait •TJ'akı matbua n ımta.etye ~dakt §&rtlar 

loiDde 9.1.9'2 t&rlhlndm tUlıarm (1~) g1ln mtlddetı• qık eltlfltmeye kon. 
m,,.ıur. • 

l - Be~ evrakı matbQuı mub&ııımen bedeU (900) Ura kJrtaal 
yea.ua (&00) ıtra oJup elelllrill tabrtlcumnı •vrakt matbua muhammen bede. 
u ('100) liradır. 

a - lb.ıe)'l uu,..t 2u.~2 ~ mt11&41C puarteel ıtızı.O •b&hle. 
Jtrı 1Mt (10) da Çankm belediJe dalru1rıde ayn &)'n :rapılaeatmdan talip. 
ı.rtn (Jbde Jtdl ?Juoü) n.18bellndt1tl pey akçelerlnl yatm!ıltlarma dair 
aıa1sbmı lbrU etmek wrttue itUralı edeblleeeklerdlr. 

s - ruıa t&fırll&t almak latl)'ente?tı:ı. herıtın beltdJ,.,._ fitabea qya 
tür1ren mtlr&c&&t e=aetert Ub olunur. (1418) 

Aıked Fabrikalar Satınalma Komiıyonu llinlan 
TSZO.lB ALIN.\OA.K 

it.Hl ldlolok .......,..... (banceldol), tol1la l&hU plaa7a. sımW1 
...... teltne. ıqailbp, .,. Qlal"MC'09 plaJa, IWffı fmMM. ....... atre 
.....,... ""'* *"" a:ftd .. ~ .. ııht~lrll nakkap, .,,.._ daire ...,.., .._ 
...,.. g1111 _.._ ...... ,... edllecıektlr. D1Me ba ~ (1'QI ..,._ 

iyi Wıllbdte .. lrilJIM .... ) ............... lııb' ...... 1le ..... IMrlblaJ' 
aw 191ftrtQGDe ......... ...,. "' teqrAhle.rma ebat ve evattıe n.,..a.n,. 
•ı ~r bir ......... de lııa Wttda ile blrUktıe teııueltıı1 raa ohator. (iMi) 

l18TA VS I~ AUNAO.ut 
Alltara faltriQlamıda plrftınımak llatre (leııılrci uata n kaltuı, ta. 

'riJılc\ utta Ye nıtaa. tornacı, marangoa uıtuı, tekerl•~. maranıos tu. 
ıtıM•nada çallflDJI lfOl n be7acı atmaealrtıJ', ı.ttlcltlel'İll bir llıtld• U• A.D. 
tara nuırangoa tabrlkul mQcStırlUIUn• mOracaatıan 11&.ıı olıınur. (82M> 

S-trtfu,J .. ta ...... allQeall 
Verilal: To.80 toıı/aatte 
Manametrik lrlita : A.8ptl 80 metre 
220/380 volt, per. Oç fa&lı mO.t.enavip c•reyan mot!SrlJe akupte 
Yukarda e'rllatı yasılı lld adet ııa.ntrt.tuj 811 tulumbuı alınacaktır, Pfya. 

aa Wtwdwdln Wk ft7& Jıariç meaılekeUerden ~tlrtebl.leceklertn tek.. 
-1•11 mm ı••• ...,. flllnlsı aıtrl 9"' ~. (829f) - - ......_ 

ile sabah 5ğle 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçala yınız. 

• : ' • .. : •• ~ • 1 ' 1 ••• • ) ' ~ ;:· • ... ,_~~":\ ~'·· ...... ~ ~· •.•. • ·"!-.. ... - · . • 

Çılgınlar Klübü 
~azan: İskender F. SERTELU 
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- Bo,)1llm mn.gluyor, diyordu, bun. 

!ar ne ctretk&r bayc!utlar,. teok11Atla. 
n büyük. latanbulda zabıt.aya mcycln~ 
okWD&ta lıetle.ddar, Fakat, ec<ıllerl 

p.kl&ttı. Beyle-rbeyf artıarmı muha. 
lal'a ett.lrdiaı. NMd oı. onwlaa bir 
ıpuea nkala71P ha1Dlerln bepllnl ele 
pçt~. 

• • • 
Bira• eoıaıa ıcnııı1ra111ne pen oto • 

IPOblldf.ll ~rkaa hasta pne e9kl kota. 

'°"* yatmJmıetı. 
Alllın bey, l!IM'Jdenln tı.INMıntm yat. 

t.ıtı odaya ko,tu: 
- Bnnda m.mnır. dGldor bey T 
llaata doktor ~ ta0km taltar. 

rl komiserinin ytlzttn& baktı; 
- Buradayım ya. Tamamlle lyl1ef . 

ıneden nereye gldcblllrim f 
- Ben mı haeta1'eden tdanlıt 4ltye 

- ŞUphnl~ ber gün birM daha 
iyiye doğru gld.lyonım. Artık bütün 
mıı.z.lml, blltUn bayatunı hııtırbyo. 

ram. JWızaını bana iade eden bu U!lç 
bir muc.lz,edlr, komlı.ıer ~y ! 

- DUnıJMberl kirnyager Sahiri gü. 
remecıım. Ona lhtJyn<ımu. var mı 'l 

- Şllphoeiz. Bu ftabalı rene gdcc:ck 
,.o ban• 60ll eııjekalyonu ynpacaktı. 

- Son enjeksJyonu yaptıktan ııon. 
ra ne olacak T 

- Ne mi olaoalc't Bunu elz bilmiyor 
muaunu~t 

- Bayır .. 
- On bet &1ln bura.da istirahat e. 

dfıcetlm. Ancak ondaıl ıt0ara ve dok.. 
tor SaJılr ~yln muntakatıı. bundu 
CJkabO~tlın. 

-- Çok AIA. Ben de llr..e ballane tav. 
elye ederim: Sakm ona &onnadall 
but:uıedıea Çıkmaymız- bayatını& t4ıb 

tikeye dll:ıcr .. Ye her ft'Y mahvolur. 
- Ne demek lstedlğlnW aıılayamn. 

dan, komiser bey t ! 
- Yani demek htlyonun ki, doktor 

8ahlr mOeıuMfe etmeden burayı terko
Mn8Dlı;, lllhbaUnlz derhal bozulur. 

duydum da. Ymlden Imvn,tutunuı: bu audet blr 
- KabU dıogıı. Tamamlle iyileşme. nnda uçar groer. 

ıtea burayı urketmlye<ıefim. Arslan bey Sacldenln baabmıa ta· 
- BlrkaO ınn enelisln& llHAJ"aJl ınamt71e açılamıyordu. Bunclaıı far.Ja 

...... lyt.ltılr, defl1 mi, ' ..... """.aylemedl. -

Anılan, kaçırılan bMCAJ'l Jıetlrclik• 

ten ve SıMıidenl.n batıulyıe konllftuk. 
ten sonra, tekrar otomobile blıodJ 'f'9 

haata:mno kAUbLDe: 
- Buglln doktor Sııhlr be~ baataha· 

neye gcllnıc, ke.ndlıWı.I bu akl!UD e"11r 
de mutlaka gönnek htediğlnıl eöyı.

ylnlz! 
Diyerek Eronköyünclen ayrıldı. 
ArııJan bey, Beylerbeyi lıaydutlamu 

muha.tftra eden süvari polla mutreze. 
alınln neler yaptığını ilfremn k '8t.lyor
d11. llayc!utıarm peolni bıralmıak dor 
nı olMna&dı. ı,ıor o kadar anp .açma 
dônmll tU ki.. Şerlok Jlolmee lılle ba 
:111n leindcn ıUç çıkablllJ"cU • 

• •• 
SAClDENlN KISKANÇLIKLARI 
8n.cldmln evindeyiz. 
l.'~ maauı bqulJla ana kD ko· 

ııııouyordu ı 

- Nceten Yemek yemlyoJ"IUD, S:ı. 

alde1 
- Ollllmı tstenııyw, anneı 

- Bak, ecnln ııovdlğlp :t mıeklert e. 
limie yaptım : Pntateell köf~ •• Flshklı 
pllav •. lnnlk bclvıısı. Bunlaraa ıstn ba· 
yılm!ml 

- 13tehnm yok dedim ya. 
- Yemeğe çalış, yavrum! Açlık in· 

1aJ1.1 ~t~ d~ürUr. 
(Devamı ~-ar) 


